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UDAKO IKASTAROAK

eibarko aek euskaltegian

orain duzu aukera!
www.aek.org
Sostoa 1, 1. solairua

matrikula zabalik

Telefonoa: 943 201 379

eibar@aek.org

MATRIKULATZEKO EPEA:

Udako ikastaroak

Ekainaren 3tik 19ra
– Euskalduntze eta Alfabetatzea
– 1., 2. eta 3. maila (EGA)
prestatzeko ikastaroak
TITULU OFIZIALAK
– Goizez, 4 orduko ikastaroak
– Ekainaren 26tik uztailaren 24ra
– Irailean jarraitzeko aukera
(azterketa aurreko egunetan, egunero 2 ordu)
Bekak eta diru-laguntzak ditugu. Azterketa gaindituz gero,
matrikula berreskuratzeko aukera. Etorri eta galdetu!
16 urtetik gorakoentzat
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EIBARKO
UDALA

ERUAN ONEKO.- Pazientzia haundikoa, sufritzen dakiena. “Gerran eta baketan,
etxian eta kanpuan, eruan-onekua”.
ERUAN TXARREKO.- Pazientzia gabekoa, errea. “Eruan txarrekua hartu
daben gizona”.
ERUANZALE.- Jasanbera. ‘ T o l e r a n t e ’ . “Idia guztietako gizonak zittuan
lagun, eruanzalia zalako”.

ESKUTITZAK

K EX A K UL TU RA ZI NEG OTZI GO ARI

Guztiok dakigun moduan, Coliseoko txarteldegia
astean behin zabaltzen da ikuskizun guztietarako sarrerak egun bakar horretan saltzeko. Leihatilan dagoena erraz zoratu dezakegu, bertaratutako bakoitzak
sarrerak nahi beste ikuskizunetarako eskatu baititzake eta, horrez gain, baita zein jarleku nahi dituen ere.
Maiatzaren 26ko martitzenean ikuskizun bakarrerako
sarrerak hartzera joan nintzen; 20.00etarako iladan
nengoen eta, nire aurretik 50 bat lagun nituenez, tokatu zitzaidanerako baziren 22.00ak eta bost. Aldi berean, bazegoen jendea 21.30etarako pelikula ikuste-

ra joandakoak eta beste ikuskizunetarako sarrerak
hartu nahi zituena. Pelikularako txarteldegi bat zegoenez eta beste sarreretarako beste bat, egon zen zinerako txartela saldu behar izan zuena beste sarrerak erosteko txanda ez zitzaiolako ordurako heldu.
Gure artean ateratako ondorioa: sistemak ez du
funtzionatzen. Hori ez da jendea hartzeko modua eta
ez dut uste halakorik merezi dugunik. Argi dago txarteldegia astean behin zabaltzeak halako arazoak dakartzala.
LURDES MALLAGARAI

A LDA KE TA POL I TI KO E TA SOZ I ALA RE N A LDE .. .

...botua Iniziatiba Internazionalista, herrixen
alkartasuna.
Europar hauteskunde hónek aukera eziñ hobia eskintzen dabe Euskal Herriko panorama politiko eta
soziala astindu eta aldaketa eta konponbide demokratikuari atiak zabaltzeko.
Greba Orokorrak Euskal Herrixa eta langillegua
protagonista izango daben aldaketa politiko eta sozialaren bidian konpromiso eta borrokan mugarrixa ipiñi
dau. Hórrek bidiak, baiña, jarraitzia eskatzen dau.
EAEko gobernuan gertautakuak benetako aldaketia oztopatzia helburu daben PP-UPN eta PSOEren
arteko Estatu paktua indartu dau. Lege antidemokratikuen inposaketan eta euskal herrittarrok gure etorkizun instituzional eta soziala iñongo gezur eta hipotekarik barik aukeratzia ekarriko eban konponbide
demokratikuen zapaltzian oiñarritzen dan paktua.

Ezker abertzaliak prestutasun osua daka aldaketa
politiko eta soziala irabazte aldera ahalegiñak eta bi
egitteko. Eszenarixo demokratikua eraiki eta beste
Euskal Herri baterantz bidia egitteko.
Iniziatiba Internazionalistak-Herrixen Alkartasunaren aldeko botua Euskal Herrixaren nahiz bere eskubidien aldeko botua da; herrixen arteko alkartasunaren aldekua; aldaketa sozialaren aldekua; demokrazia sozial eta politikuaren aldekua. Oiñ eta hamen,
posible diran beste Euskal Herri eta beste Europa
baten aldeko botua da.
Goixan esandakuaren alde, Eibarko ezkertiar eta
independentista danak benetako aldaketaren aldeko
botua emotera deittu nahi doguz.
Euskal Herrixa eta ezkertiarra Europara!!! Botua Iniziatiba Internazionalista!!
EIBARKO EZKER ABERTZALIA

“Krisitik irtenbidea zera da: bidelapurrek ezkutatutako diru multzoa (edo ordezkoa) langile-kontsumitzaileen eskuetan ipiniz trafikora itzularaztea. Mexikar ospetsu batek esan zidan Mexikoko jauntxoek diru gehiago zeukatela Estatu Batuetan gordeta, Mexiko nazioak Estatu Batuei zor zien diru kopuru itzela baino. ”
(Jenaro Garate, ekonomialari eta idazlea)

“Yanomamiek kulturarekiko lotura sendoa dute. Hizkuntza ongi artikulatua dute, eta mitologia eta erlijio
ezaugarri oso bereziak; noreshi sinesmena, kasu. Bakoitzak pareko bizitza duen animalia bat duela sinesten dute, eta bien bizitzak paraleloak direla heriotzaraino.
Errautsak kontsumituta baliogabetzen da noreshia”
(Luis Pancorbo, kazetari eta antropologoa)

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/VI/5
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BBK-ren bulegoa
Eibarren

Prozedurazko irizur posiblea Errebalen
EB-Aralarren ustetan

EB-ARALAR KOALIZIOAK
GOBERNU-BATZORDEARI
ZUZENDURIKO DOKUMENTU bat erregistratu zuen joan
den astean Udalean, Errebaleko
lur-sailkatzea behin-betiko onartuz gero gerta litekeen prozedurazko iruzur posibleaz ohartarazteko hau informazio publikoan jartzen ez bada, “gobernu batzarrak egin nahi duen moduan”,
euren berbetan. Horrela, egindako lehiaketa baliogabetu eta
orubea herriari bueltatzea eska-

tzen du EB-Aralarrek. Orain
onartu den proiektua hasieran
informazio publikoan jarri zenaren guztiz ezberdina dela dio
EB-Aralar koalizioak, beraz, “hiritarrak defentsarik gabeko egoeran jarriko lirateke”.
EB-Aralar koalizioak ilegaltasun bi antzeman ditu Errebaleko proiektuari dagokionean.
Batetik, aipatzen du hasieran
onartu zen dokumentuan ez
zela hipoteka-karga azaltzen,
salmenta prezioa baino zazpi

Lehiaketa baliogabetu etaorubea herriari bueltatzea nahi dute EB-Aralarren. / EKHI BELAR

BILBAO BIZKAIA KUTXAK
(BBK) BERE LEHEN BULEGOA irekiko du Gipuzkoan
eta horietariko bat Eibarkoa
izango da (bestea Zarautzen). Honen aurrean, Xabier
Iturbe Kutxako presidenteak
adierazi du ez dutela Bizkaian bulegorik irekiko, ezta
Vital Kutxak ere. Berri hori
azaroan Kutxarekin batzea
atzera bota ostean dator. Hori ezin izan zenez aurrera
eraman, proiektua alde batera utzi, eta euren kutxa hedatzea eta Gipuzkoan sartzea
erabaki zuen BBK-k.
Eibar eta Zarautzen bulegoak zabaltzea ez da kasualitate hutsa. Lehena Bizkaia
ondoan dagoela eta, bigarrena, bizkaitar askoren bizilekua delako uda garaian. Hala ere, BBK-ren asmoa Gipuzkoan bulego gehiago zabaltzea da, baina hauek sortzen dituzten etekinak aztertu beharko lirateke aurretik.

aldiz handiagoa dena (salmenta prezioa 4,2 milioi eurokoa
zen eta hipoteka 27 milioikoa).
“Hain garrantzia handiko kontu
baten aurrean herritarrek inolako alegaziorik egin ahal ez izatea ilegalitate bat da”.
Bestetik, ilegalitate bat dela
dio koalizioak dokumentua
proiektu konstruktibo berri batean oinarritzea, beste arkitektu erredaktore batzuena dena,
“lehiaketa irabazi zuen enpresak erabili zuenaren guztiz ezberdina, eta horrek SPV Boulevardek irabazitako lehiaketa
kolokan jartzen du lehiaketan
parte hartu zuten beste enpresen aurrean”. Gainera, koalizioak aipatzen du kontratazio
mahaiak enpresa honek proposatzen zuen burutzapen epeen
murrizketa positiboki baloratu
zuela, “proiektuak urte eta erdiko atzerapena daramala nabaria denean”.

Armeria Saria Mutrikura

Tekniker `Art
Deco´-an lanean

TEKNIKER-IK4 CENIT ARTDECO PROIEKTUAN HARTZEN ARI DA PARTE, PVD
(Physical Vapor Deposition)
nabarmentzen den dekoraziorako estaldura teknologiko eta
funtzional berriak garatzeko.
Bestetik, ekainaren 3 eta 4ean
proiektu honen IV. asanblada
egingo da Bilboko Goi Mailako
Injenaritza Eskolan Teknikerren
eskutik. PVD teknikak izango
dira IV. ARTDECO Asanblada
Orokorraren mintzagai nagusienetarikoak. Izan ere, PVDaren abantailen artean fidagarritasuna, segurtasuna eta ingurumenarekiko errespetua aurkitzen dira.
09/VI/5 ...eta kitto!
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MUTRIKUKO INSTITUTUKO
‘SEMAFOROA’ PROIEKTUAK
IRABAZI DU ‘Armeria Eskola
Sariak 2009’ lehiaketa. Honen
bitartez, 1.500 euroko saria, diploma eta trofeoa eskuratu dute mutrikuarrek. Bigarren saria,
berriz, herrian geratzen da,
izan ere, La Salle Azitaineko
‘Errekaren proiektua Azitainen’

izan da azpitxaèlduna. Eibartarrek 900 euro, diploma eta trofeoa eskuratu dute horrela. Sariak, bestalde, gaur goizean
banatu dira Armeria Eskolako
Ikasle Ohien Elkartearen egoitzan.

EHU-rekin hitzarmena
Armeria Eskolak material be-

rrien inguruko ikerketa proiektu
europar batean parte hartzeko
hitzarmena sinatu du Euskal
Herriko
Unibertsitatearekin
(EHU). Hitzarmen honek lankidetza jarraituari irekitzen dizkio
ateak, Zientzia eta Teknologia
Fakultateak aurrera eramaten
dituen beste proiektuetan parte
hartzeko aukera eskainiz.

Domekan Europako
hauteskundeak

EUROPAKO
PARLAMENTURAKO
HAUTESKUNDEAK EGINGO DIRA domekan, ekainaren 7an. Bakoitzak dagokion mahaian eman beharko du bere botua eta, ohikoa denez, hauteskunde mahaiak goizeko 09.00etatik arratsaldeko
20.00ak arte egongo dira zabalik bakoitzak bere bozka eman dezan.

DANON 5
AHOTAN
Donostiako Orfeoia La Salleren urteurrenerako

EIBARREN LA SALLE IKASTETXEA ZABALDU ZELA
MENDE ERDIA BETE DELA
ospatzeko antolatutako egitaraua amaitzear dago, baina
oraindik ere badago zerekin
gozatu: bihar iluntzean, 20.30etatik aurrera, Donostiako Orfeoiak kontzertua eskainiko du
San Andres elizan (kontzerturako gonbidapenak Azitaingo
eta Isasiko La Salle ikastetxeetan banatu dituzte). Emanaldiak urrezko brotxea ipiniko
dio ekitaldiz beteta egon den
ikasturteari. Antolatu dituzte-

nen artean bereziki aipatzekoak dira jende ugari erakarri
duen argazki erakusketa eta
aurreko asteburuan 160 bat
lagun elkartu zituen bazkaria.
Maiatzaren amaierara arte
Untzagako jubilatu etxean
ikusgai egon den argazki erakusketan ikastetxearen mende erdiko ibilbideari irudi bidezko errepasoa emateko aukera paregabea egon da. Aurreko zapatu arratsaldean,
bestalde, Txaltxa Zelaian ipinitako globoak gazte zein heldu mordoa erakarri zituen.

Abontzako jaiak
sasoi betean

EDERTO IBILI ZIREN AURREKO ASTEBURUAN ABONTZAKO JAIETAN parte hartzera animatu ziren guztiak. Eguraldi ederra lagun, barixaku
arratsaldean hasi eta asteburu
osoan zer eginik ez zen faltan
izan Egigurentarren kaleko parkean eta inguruan: barixaku
arratsaldeko protagonista nagusiak umeak izan ziren eta beraientzat bereziki prestatutako
txotxongilo eta magia ikuskizu-

nak, ondoren ospatutako jaialdi
gastronomikoarekin
batera:
lehiaketa, paella erraldoia, mu-

sika eta bestelako ikuskizunek
osatu zuten bosgarren urteurrena bete duten jaien egitaraua.

autuan
EMAKUNDE
Berdintasunerako Foroa
garatzen dihardu Emakundek
egunotan eta jardunaldietako
bat Eibarren izango da. Atzo
hasi eta ekainaren 21era
arte EAEko 16 udalerritan
58 jarduera garatuko dira
foro horren inguruan.
Besteak beste hitzaldiak,
tailerrak, mahainguruan
eta tertuliak egingo dira.
1959-AN JAIOTAKOAK
Aurten 50 urte bete edo
beteko dituztenak batzeko
asmotan beharrean hasita
dago eibartar talde bat, baina
eguna, tokia eta bestelakoak
zehazten joateko parte
hartzeko interesa dutenek
nacidos1959@hotmail.com
helbidera idatzi dezakete.
IRIS-EKO BEHARGIN-OHIAK
Bazkaria antolatu dute Iris
lantegian beharrean
jardundako andrek.
Ekainaren 13an izango da,
14.30etan Debako Aisia
hotelean. Interesatuek
35 euro sartu behar dituzte
hilaren 8rako Kutxako
kontu honetan:
0109100126927532.
Antolatzaileekin berba
egiteko 943530468 edo
605732493 telefonora deitu.

...eta kitto! 09/VI/5
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Hirigintzan herritarren parte-hartzea bultzatzen

asteko

2.000
datua

hitzordurako txandak
eman ditu Eibarko
NAN bulegoak. Horiek
atendituko dituzte
abendura bitartean.
Otsailean bulegoa
zabaldu zenez
geroztik, 1.300 agiri
tramitatu dira. Hilero
325 nortasun agiri
berritzen dituzte
udaletxean dagoen
bulegoan, %64 Eibartik
kanpoko jendearenak.

Oin dala

hamar
urte

1 99 9 - VI- 4 / 2 78 .
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EIBARKO UDALAK HIRI PLANEAMENDURAKO AHOLKULARITZA BATZORDEA eratu
berri du, “herritarren partehartzea bultzatzeko eta gaien inguruko sentsibilitate ezberdinak jasotzeko” asmoarekin. Arlo horretako zinegotzi-arduraduna den Eneko Anduezak hala adierazi du eta Udalak onartutako dokumentuan aholkularitza batzordea nola osatuko
den zehaztuta dator. Udala ordezkatzen alkatea bera, Hirigintza eta Ingurumen zinegotziak eta udalean ordezkaritza
duten alderdi politikoetako kide
bana izango dira. Horrez gain,
Udalean ordezkaritza izan barik hauteskundeetan parte hartu zuten alderdietako ordezkariek ere parte hartu dezaketela
dio dokumentuak.
Horrez gain, herriko beste
talde batzuetako ordezkariek
osatuko dute batzordea: auzoetako elkarteak, merkatariak,

enpresariak, elbarrituak, nagusiak, gazteak, kultur erakundeak, kirol taldeak, emakumeen
elkarteak eta sindikatuak, besteak beste.

Astindukoak kanpoan
Horren aurrean, Astindu Hirigintza Taldea kritiko agertu da,
”hirigintza arloan ekarpen ugari
egin duen Astindu Hirigintza Taldea bezalako elkartea plataforma horretatik kanpo” laga dutela salatuz. Talde horretako or-

Telefono mobilletako antenen inguruko estatuko lehelengo sententzia Santi Lopez eibartarraren aldekua
izan zan. Telefonicako antenen aurkako bere posturia Alberto Arrate abogauak eruan eban aurrera.
Iñoiz baiño euskaldunagua izan zan Euskal Bizikletian, David Etxebarria, Alberto Martínez eta Unai
Osa igo ziran podiumera. Arraten amaittutako azken etapia Fernando Escartínek irabazi eban.
Pelota profesionaleko buruz-buruko txapelketa nagusiko Aspe enpresaren finala jokau zan Astelenan. Eugik
22-11 irabazi zetsan Elkoro elgetarrari. 5.000tik 10.000 pezetarako tartian saldu ziran sarrera guztiak.
Tabernetako terrazen sasoia hasitta, hamaseik eskau eben ipintzeko permisua. Baimenak oktubriaren 12ra
arteraiño balixo eban eta astegunetan gaueko 11tarako eta jaiegunetan 01.00etarako kendu bihar eben.

Oin dala365 egun

Sidenor siderurgia taldiak Vicente Gabilondo e Hijos automobillen sektorerako altzairua transformatzen eban Eibarko enpresia erosi eban, modu horretan Europako kalibrauen unidade indartsuena izatera pasatuz.
Miguel de los Toyos alkate barrixa izendau eben maiatzaren
30ian egindako pleno berezixan. Aldeko hamasei boto jaso zittuan (PSE eta EAJ) eta beste sei zuri (EA, PP eta EB-Aralarrekuak).
Urkiko foball taldeko Txus Alzagak 50 urte bete zittuan kirol karguetan. Mende erdi lehenago Deporreko mendi batzordeko bokal
moduan hasi zanak Urkiko taldian egin dau ibilbide gehixena.
Goruntz ahots zuriz osatutako abesbatzaren diskuaren aurkezpena
egin zan Coliseuan. Aurreko urtian grabautako CD-a koruaren sorreraren 15. urteurrena ospatzeko egin zan, herriko kantekin.

09/VI/5 ...eta kitto!
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dezkarien berbetan, “Eibarren,
Hirigintza Plan Nagusia erredaktatu aurretik, Plan Estrategikoa idazteko oso plataforma zabala eratu zen eta bertan sektore askotako ordezkariek hartu
zuten parte”. Plan Estategikoak
guztien onespena jaso zuen
arren, 12 urteren ondoren plan
hori baztertu eta aplikatu barik
laga izana leporatzen diote
Udalari, gerora “11 botorekin
besterik ez” onartu zen Plan Nagusiari bidea zabaltzeko.
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auzorik auzo
Euritik babesteko horrelako estalkiak baino egokiagoak eskatzen dituzte. / SILBIA HERNANDEZ

Estalitako jolaslekurako sinadurak

HERRITAR TALDE BATEK
635 SINADURA BILDU DITU
eta aste honetan bertan Udalean idatzia entregatu du, eguraldi txarra egiten duenerako haurrek jolasteko tokia prestatu
dezaten. Idatziak jasotakoaren
arabera, “Eibarren hain arruntak diren eguraldi txarreko egunetan ume zein zaintzaileok
gustura jolastu eta egoteko toki
bat edukitzea da helburua, behar bezala hornitutako toki publikoa. Adibide modura Durangoko udala hartzen dugu: Eus-

kal Diska eta Liburu Azoka hartzen duen eraikina eguraldi
txarreko egunetan haurren jolasleku bihurtzen du”.
Horren harira, hainbat proposamen gehitu dizkiote eskaerari: “Eibarren badira hainbat
gune erabilgarri. Adibidez, lehen Alfa zegoen tokian, plastiko beltzez estalitako habe batzuk daude. Seguru gaude irudimena eta arkitektu on baten
beharra batuta guk eskatzen
dugun gune hori errez sor daitekeela”.

Obatu euskal eskola publikoari

DOMEKAN, EKAINAREN 7AN, EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAREN 18. JAIA hartuko
du Bergarak. EHIGE gurasoen
elkarteak antolatutako jaiak
egun osorako egitaraua prestatu du, 9 gunetan garatuko diren
hamaika ekitaldirekin: puzgarriak, Betizu gunea, tailerrak, bi-

de-heziketa gunea bizikletetarako zirkuituarekin, kontzertuak,
munduko jakien dastatzea, kalejirak, kale-animazioa… denetarik egongo da. Egitarau osoa
kontsultatzeko eta bestelako informazioa eskuratzeko www.
ehige-jaia.org/eus/ webgunera
jo daiteke.

Barrenengua berriz zabalik

Eguazten goizean zabaldu zuten atzera Barrenengua kalea.
Automobilentzat zabaltzeaz gain, oinezkoendako behin-behineko pasabidea ireki dute Amaña eta Legarrera. Otaola hiribidean
trafikoa lehengora itzuli da eta, beraz, automobilak norantza bakarrean ibil daitezke. Valenciagako biala, berriz, egun batzutarako itxita egongo da, Ur Zerbitzuak-ek behar batzuk egin behar
dituelako, baina datorren astearen hasierarako berriro zabaltzea aurreikusi dute. Eta trafikoa zabaltzearekin batera, Bidegik
eta Udalak A-8 autopistaren inguruan sinatutako hitzarmena
amaitutzat eman dute eta bidesaria ordaindu beharko dute Eibar eta Ermua artean autopista erabiltzen dutenek.
Bestalde, Barrenengua itxi aurretik indarrean zegoen asteburuetako peatonalizazioa berriz martxan ipiniko dute: asteburuan, zapatuko 15.00etatik aurrera Untzaga plaza, Calbeton eta
Plaza Barria bakarrik oinezkoentzat egongo dira zabalik eta, azken hilabeteotan egin den moduan, Zuloagatarren eta Julian
Etxebarria (2. zenbakitik 6ra bitartean) ere bakarrik oinezkoentzat zabalduko dira.

eibar kaleka

Sostoatarren
Sasoi batean Elgeta Bidea zen kalea zati bitan erdibitu
zuten 1979an eta musikarekin zerikusia izan zuten
pertsonaiei eskaini zioten; horrela, Ubitxako errebueltatik
gora doan zatia Sostoatarren izatera pasatu zen.
Sostoatarrak anaia bi izan ziren: Andres eta Manuel
organujole eta konpositoreak, biak ere frantziskotarrak.
Kaleak ez ezik, herriko abesbatzak ere euren izena darama.
Pegora kopurua: 17. Erroldatutakoak: 400.

Bergaran izango da aurtengo Euskal Eskola Publikoaren Jaia, domekan. / EKHI BELAR

...eta kitto! 09/VI/5
681 zkia.
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ERREPORTAJEA
Eguraldia lagun izan
edo ez, arratsalde
zoragarria pasatzeko
aukera izango dute
umeek bihar Untzagan.
…eta kitto! Euskara
Elkarteak, bazkide
kanpaina barruan,
umeentzako tailerrak
eta jolasak antolatu
ditu biharko 18.00etatik 21.00etara.
Zatoz gurekin
jolastera… eta kitto!
‘Izan gure ostrua’
lemapean bazkide kanpaina
hasi du aurten …eta kitto! Euskara Elkarteak, horrela, ‘ostrorik ostro’ zuhaitza loratzen doa.
Zuhaitzak hosto asko bazituen,
gehiago ditu orain eta, nola ez,
gehiago izan ditzake. Hori da
kanpainaren helburua, zuhaitza hostoz betetzea, elkarteak

Umeendako tailerrak eta jolasak Untzagan
kide gehiago edukitzea, euskarari bakoitzak bere atxikimendua erakustea.
Bazkide kanpaina eta honen
bitartez lortutakoa herriarentzat
garrantzitsua dela iristen diote
…eta kitto! Euskara Elkartekoek. Hortan buru-belarri lanean
dihardute eta kanpaina kalera
atera dute herritarren partehartzea sustatzeko.
Ekitaldi bi antolatu dira kalean bazkide kanpainaren barruan. “Ez genuen ohiko kanpaina egin nahi, hau da, kalean
mahaia jartzea eta kitto. Gurekin zerikusia duen zerbait egitea nahi genuen, ekitaldi partehartzaileak”. Horrela, apirilean
‘Pantxika eta Txinparta’ pailazoen emanaldia eskaini bazen,
zerbait zabalagoa eskainiko da
bihar, “parte-hartzaileagoa”.

Txapa bereziak egiteko aukera izango da
arratsalde osoan. / SILBIA HERNANDEZ

Gozatzeko hiru ordu
Umeentzako tailerrak eta jolasak egingo dira bihar Untzagan 18.00etatik 21.00etara.
Eguraldi ona egingo balu, graden aldeko parkean antolatuko
litzateke dena, bestela, eguraldi txarrarekin, udaletxe azpiko
arkupeetan egingo lirateke
ekintzak. Edonor hurbildu ahal
izango da bertara, bai guraso,
bai umeak, beraz, eskaintza
zabala izango da denentzat.
…eta kitto! Euskara Elkartekoek aipatzen dutenez, “hiru
fasetan banatuko dira eguneko
ekintzak”. Horrela, 18.00etatik
19.00etara makilaje tailerra
egongo da eta eskulanak egin
ahal izango dira. Besteak bes09/VI/5 ...eta kitto!
681 zkia.

te, katalejoak, lapitz-ontziak eta
margotzeko orriak egin ahal
izango dira.
Hurrengo orduan, 19.00etatik
20.00etara, jokuen txanda ailegatuko da. Umeek kaskara bilketan, ‘pañuelitoan’, arraultzen
jokoan eta hanka lotuen jokoan
aritzeko aukera izango dute.
Azkenengo orduan, 20.00etatik 21.00etara, jolasteko
denbora gehiago egongo da,
baina jolas ezberdinak landuko dira. Musika ipini eta aulkien jolasean aritzeko aukera
izango dute umeek, urunaren
jolasaz gozatu ahalko dute eta
pinatan zortea proba dezakete
ea sariren bat lortzen duten.
Gainera, hiru orduetan zehar
txapa tailerra egongo da, bakoitzak nahi duen marrazki
edo dena delakoa egiteko aukera izango dute.

Mahai informatiboa
Guzti hori aurrera eraman
ahal izateko lau begirale egongo
dira umeak zaindu, lagundu eta
animatzen. Bestalde, …eta kitto!-k mahai informatiboa ipiniko
du eta elkarteko bazkide egiteko
aukera egongo da bertan.
Aurretik aipatu moduan, edonor hurbildu ahal izango da
ekintzetan parte-hartu eta arratsalde zoragarriaz gozatzera.
“Ostrua izan nahi duzu? Ba zatoz gurekin jolastera!”.

Askotan kejatzen bagara be Udalak hartutako
erabagixekin (batzuetan gauzak egitten
dittualako, beste batzuetan ez dittualako egitten),
benetako orduan zenbateraiño gagoz prest
holako erabagixak hartzeko gure aportaziñua
egitteko? Badago modu hobiagorik gustokua
doguna jakiñarazten laguntzia baiño?

KALEKO 9
INKESTA

Herriko erabagixetan
parte hartzia
gustauko litxakixu?

S E R GI O G U INE A
30 urte
i nj en ia rix a

MA R I A J OSE IZK UE
61 urte
et xeko and ria

Oso ondo ikusten dot halakuak
egittia, azken fiñian alkatiari-eta
herritarren arazuak ezagutzera
emotia oso ondo dago. Horrelakuetan parte-hartzeko arazo
haundixena denporiana da, baiña
bueno, gauzak ondo antolatuta
badagoz igual parte-hartuko neuke.

Oso interesgarrixa begittantzen
jata herriko egunerekotasunian
parte-hartzia. Halanda be, erabagi horrek hartzeko parte-hartzeko
ez dot nere burua ikusten, izan
be, kanpuan denpora askuan
egoten naiz eta ezingo neban.
Herrixak gero eta gehixago partehartzen badau, askoz hobeto.

D I E GO A M A R I L L A
74 urte
jubi laua

MA I T E I M A Z
66 urte
etxekoan dr ia

Herritarren parte-hartzia sustatzeko egitten diran gauzak ondo
daguazela begittantzen jata. Ni
nagusiegixa naizela begittantzen
jata horrelakuetan sartzeko, baiña oso gauza interesgarrixa eta
biharrezkua dala uste dot. Halanda be, ez dakitt zer eskatuko netsan Udalari.

Ez dot txarto ikusten herritarrek
parte-hartu ahal izatia herriko
erabagixetan, baiña nik ez dakat
horretarako denporarik, umiak
zaindu bihar dittudalako. Oso ondo daguala begittantzen jata, baiña ez dot uste ni ibilliko nintzanik
erabagi horretxen gaiñian eztabaidatzen.

ARABA EUSKARAZ

ekainaren

21ean

OIONen
O
T SA
AUB
U

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

IRTEERA: 09.00, Ego-Gainetik
BUELTA: 19.00
ANTOLATZAILEAK:
J.A. Mogel Ikastolako
Guraso Elkartea
...eta kitto!
Euskara Elkartea

9E

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

Mugica
Ehorzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
...eta kitto! 09/VI/5
681 zkia.

10 GEURE
GAIA
Urteroko moduan, Alcer
Gipuzkoa gultzurrun
gaixuen alkartiak
organo-emotailliak
erakartzeko kanpaiñia
ipiñi dau martxan,
eguaztenian Organoemotailliaren Eguna
zala aprobetxauta.
Egunotan probintziako
hainbat herrittan mahaiinformatibuak ipiñiko
dittue eta Eibarren be
hala egingo dabe,

Organo-emotailliak badake zer esan
ekaiñaren 13an,
zapatuan, Toribio
Etxebarria kalian.
Holako kanpaiñeri esker,
Gipuzkuan 61.000
lagunek azaldu dabe
hill eta gero organuak
emotia nahi dabela.

E

Hildakuen organuen
garrantzixa
Donaziñuetan EAE beti buruan egonda be, 2006. urtiaz
geroztik organo-emaitza errealak apur bat jaitsi dirala azaldu dabe Alcer alkartetik, “hildakuen famelixen ezezko
erantzunak %10etik %13ra
igotziaren ondorioz. Horrek urtian Euskadin 30-35 gaixo

uskal Autonomia Erkideguan 2.250 lagun bizi dira
transplantautako organo
bati esker: 1.750 lagunek
gultzurrun-trasplantia jaso dabe, 750 gibelarena,
150 bihotzarena eta beste 50ek birikena.
Horretako batzuk Eibarren bertan dakaguz. Gurekin berbeten jardun daben Ion Alberdi eta Jesus
Roitegi hildako anonimoren batek emondako gultzurruna jaso dabe, lehelenguak oin dala sei bat
urte eta bigarrenak, barriz, San Juan inguruan
beteko dau urtebetia. Kasu bixetan bizimodua
goittik behera kanbixau
jakue, hobera, jakiña.
Bestela, gultzurrun gaixuen kasuan behintzat,
trasplantia aillegau bittartian geratzen jakuen aukeria dialisixa da, horrek
berarekin dittuan ondori- Herritarren kontzientziaziñua billatzen dabe urteroko
xo danekin.
kanpaiñekin.

09/VI/5 ...eta kitto!
681 zkia.

I O N AL B ER DI

- Sei urteko esperientzia
dakazu transplantautako
gultzurrunarekin. Zer pasau zan?
Gripe gogorra pasau neban eta, ostian, makal nebillen, bueltia emon ezinda.
Probak egiñ eta gultzurrun
insufiezientzia nekala esan
zesten.
- Eta zelako tratamientua
daka horrek?
Ba dialisixa egitten hasi
nintzan. Gogorra da, baiña
transplantia aillegatzen dan
bittartian hori da soluziñua,
ez dago besterik. Donostiara juan bihar izaten da astian hiru egunetan, hainbat
ordu pasau makiñari lotuta… urte pare bat emon nittuan holan, trasplantatzeko
egokixa zan gultzurrunaren
zain. Lasai egon nintzan, ez
neban euki holako ansiedade berezirik.
- Eta zelan kanbixau jatzu
bizimodua behiñ gultzurruna jaso eta gero?
Operaziñua egiñ eta pare
bat astian, sosiguz-sosiguz
bizimodu normala egitten
hasi nintzan, horrelako operaziñuak oso ondo egiñ ohi
dittue eta organua norberan
gorputzak onartzeko medikaziñua hartzia eta piskat
zaintzia, besterik ez da
bihar izaten norberaren bizimoduarekin erregular aurrera segitzeko.

“Operau eta
segiduan
bizimodu
normala
egitten da”
- Ekaiñaren 13an mahaixan egongo zara, beste
batzuetan bezala. Zelan
gerturatzen jatzue jendia?
Jende gaztiak aurreiritzi
gitxiago daka, errezago betetzen dau papela eta normaltasunez ikusten dau
gaixa. Bestalde, eskerrak
emon nahi detsadaz El Corte Inglés-ekueri, beti lagundu deskuelako holako kanpaiñetan, mahaixa eta tokixa lagata.

GEURE 11
GAIA

J E SU S R O I T E G I

- Sanjuanetan urtebete
egingo dozu transplantauta. Zelakuak izan dira
honek hillebetiak?
Dana oso ondo doia eta
oso pozik nago, bizimodu
normala egitten.
- Zeuk be dialisixaren tratamientua ezagutu dozu,
ezta?
Bai, baiña nere kasua
piskat diferentia da, Donostiara juan-etorrixan ibilli barik etxian bertan egitteko
tratamientua euki nebalako.
Hiru urte eta hiru hillebete
pasau nittuan dialisi-peritoniala egitten, neretako egokixa zan gultzurruna aillegau bittartian.
- Gatxa izaten da norberarendako egokixa dan organua aillegatzia?
Medikuak eta alkartiak
bihar haundixa egitten dabe, dana oso ondo zainduta
eukitzen dabe, transplantatzeko egokixa dan organua
aillegatzen danian pertsona
egokixenak zeintzuk diran
begiratu eta horreri abisatzeko. Ioni pasau jakon moduan, transplantau aurretik
beste behiñ abisau zesten,
beste batekin batera, baiña
gultzurrun ha ez zan neretako. Bigarrena, ostera,
egokixa zan eta hori ipiñi
zesten.
- Emotailliak anonimuak
izanda be, zer esango ze-

“Urtebete
egingo dot
operauta
eta oso
pozik nago”
tsazun gultzurruna emon
detsun hildakuaren famelixari?
Transplantauta gagozen
guztion moduan, bihotzetik eskerrak emongo netsake famelixa horren
baietzari esker gultzurruna
jaso nebalako. Azken batian, hildakuak emotaillia
izatia nahi arren, azken
erabagixa bere famelixakuak eta ingurukuak hartzen dabelako.

transplantia jaso barik geratzia
ekarri leike”.
Izan be, gaur egunian hildakuen organuak dira transplantietarako medikuntzan
erabiltzen diranak eta horreri
esker konpontzen dira bestela sendaeziñak diran gaitz
asko. Halanda be, medikuntzak arlo horretan hobekuntza nabarixa egin daben
arren, oindiok bada gainditu
biharreko mugarik: transplantatzeko egokixak diran organuak gitxi dira oindiok be.
Izan be, praktikan erabilgarrixak diran organuak eta donantien basietan daguazenen
kopuruak ez datoz bat. Alkarteko ordezkarixak argitzen
dabenez, “hiltzen diranen
%1ek bakarrik betetzen dittue
donaziñua egiñ ahal izateko
bete biharreko kondiziñuak.
Bestiak beste hospittalian hiltzen dan jendia da egokixena, baiña hildakuaren organo
guztiak balekuak izanda be,
eta normalian ez da hala izaten, oindiok be porzentaje horrekin ezin leikez premiña
guztiak bete eta, horregaittik,
famelixakuen artian eta posible dan kasuetan bizirik da-

guan jendiaren artian dihardugu donante barrixen billa”.

Kontzientzia zabaltzia
Horregaittik, martxan daguan kanpaiñarekin eta bestelakuekin, jendiaren artian donaziñuen inguruko konzientzia
piztia billatzen dabe. Batetik,
emotaillia edo donantia izan
nahi dabenak bere inguruan,
famelixakueri-eta, argi azaltzeko bera hill ezkero bere organuak emon nahi dittuala.
Eta, bestetik, azken berbia hildakuaren famelixak izanda,
medikuak organuak donaziñorako egokixak dirala azaldu
eta eskaeria egiñ ezkero, momentu gogorra izanda be trabarik ez ipintzeko. Izan be, hildako horren organueri esker
gaixoren baten bizitza hobetu
eta, askotan, salbau be egingo dala pentsau bihar da horrelakuetan. Eta batez be, Alcer alkartetik gogoratzen deskuen moduan, argi euki bihar
dogu emotaille barik transplanterik ez daguala. Eta sekula ezin geinkela jakin geuk
edo inguruko baten batek
transplantiaren premiñia eukiko dogun ala daben.

...eta kitto! 09/VI/5
681 zkia.

12 GAZTE
KITTO
teenajea

Soinuarekin aritzen da bata eta panderoarekin bestea.
Jone Uria eta Miren Gisasolak herri ezberdinetako
jaiak girotzeko aukera dute euren musika eta doinuekin,
eta ondo pasarazteaz gain, eurek ere gozatu egiten
dute. 17 eta 16 urteko neska bi hauek agenda beteta
izango dute uda honetan jairik jai.

JONE URIA eta MIREN GISASOLA,
trikitilariak:

“Jaietako giroa zoragarria da”

- Noiztik diharduzue trikitilari
moduan?
JONE: Orain dela hamar bat urte hasi nintzen ni soinua jotzen.
Solfeoan ikasten nebilen, baina
nahiko aspertuta negoen eta
soinua jotzeari ekin nion zazpi
bat urterekin.
MIREN: Iaz hasi nintzen ni panderoarekin. Jonek esan zidan
ea animatzen nintzen panderoa jotzera eta, horrela, otsailean ikasten hasi, uztaileraino
Adolfo Jainagarekin ikasten ibili, eta udan Jone eta biok jairik
jai eta lehiaketa ezberdinetan
aritu ginen jotzen.
- Eta zergatik soinujole eta
panderojole?
JONE: Aitari ere betidanik gustatu zaio soinua jotzea eta berak
sartu zidan mundu honetan.
MIREN: Jonerengatik sartu nintzen mundu honetan ni. Probatzeko esan zidan, gustatu zitzaidan eta horrela orain arte.
- Zer da honetan aritzeaz
gehien gustatzen zaizuena?
JONE: Jaietan sortzen den giroa zoragarria da. Gainera, asko gustatzen zaigu plazaz plaza ibiltzea.
- Zein errepertorio dauka-

BIDEBARRIETA, 1
09/VI/5 ...eta kitto!
681 zkia.

TABERNA

zue? Abesti berdinak lantzen
dituzue beti?
JONE. Ez, ez ditugu beti abesti
berdinak jotzen. Piezak ikasten
goazen heinean horiek jotzen
ditugu publiko aurrean. Bestetik, abesti berriak irteten badira,
horiek ikasi eta landu egiten ditugu.
- Udako agenda zehaztuta
daukazue?
MIREN: Gauza batzuk zehaztuta dauzkagu, baina beste batzuk oraindik ez. Hori bai, hara
eta hona ibiliko gara.
JONE: Espero dugu proposamen berriak sortzen joatea.
Momentuz Amañako jaietan,
Aginagan eta hainbat txapelketan jardungo dugu.
- Zer moduz joan zaizue parte-hartutako txapelketetan?
Irabazi duzue batenbat?
BIEK: Ez (barreak).
MIREN: Orain dela gutxi hasi
gara eta beste bikoteen maila
handia da.
JONE: Zaila da, zaila da.
MIREN: Lehenengo urtea froga
moduan hartu dugu eta azken
postua sahiestea zen helburua
(barreak).
JONE: Poliki-poliki goaz.

GAZTE 13
KITTO

Iraultza sexuala helburu
Iazko San Juan egunean
egin zuen aurkezpen
ofiziala GAZTEHGAMek
(Euskal Herriko gazteria
gay-les askapen
mugimendua) Bilbon.
Orduan, manifestu bat
egitea zuten helburu.
Landu zuten manifestu
hori, “manifestuzirriborroa, beti aldatzen
joango delako”. Atzo
Montekan egin zuten
hitzaldi-aurkezpena.

Z

era dio Ander Gisasola
GAZTEHGAMeko kideak: “Helburu nagusia
gazteok gure sexualitatea askatasun osoz bizitzeko aukera
bermatua izan behar dugula
da”. Ez da hori helburu bakarra,
baina bai garrantzitsuena. “Juridikoki gauza asko lortu diren
arren, gazte askorentzat ez da
erreza gaztetxean edo bere inguru naturalean bere mutil edo
neskalagunarekin lasai egotea”.
EHGAM (Euskal Herriko
Gay-Les Askapenerako Mugimendua) inguruan mugitzen
diren gazteek euren eskaera

eta kezkak euren moduan jorratu nahi zituzten, izan ere,
“iruditzen zitzaigun gazteriari
zuzendutako ekintzak eta lan
moldeak modu berezi batean
jorratu behar zirela”. Bestetik,
gazte hauek uste zuten Euskal
Herriko gazte mugumenduan,
errealitatean, askapen sexualari ez zitzaiola beharrezko garrantzia ematen. Guzti hori
osatzeko sortu zen GAZTEHGAM eta urte bat dirau lanean.

Manifestu-zirriborroa
Euren ideia eta printzipioak
zehazteko manifestu-zirriborro
bat landu zuten. “Zirriborroa da
beti aldatzen joango delako,
momentuan momentuko egoerara moldatzen, egoerak eskatzen duenari aurre egiten, eremu desberdinak askatzen”, dio
Anderrek.
Manifestuak azaltzen duenez, GAZTHGAMek ez du izan
nahi lehendik askatasun sexualaren alde beste inor borrokatu ez balitz bezala jardungo
den gazte taldea (EHGAM da
euren erreferentea); ez merkantilizazio gunea, halabeha-

rrezko erakundetze esparrua,
edo talde eragile zuzen eta
zintzoa; ezta gay zurientzako
leku itxia ere.
GAZTEHGAMek iraultza sexualerako tresna izan nahi du
Euskal Herrian; gazteentzako
gune zabal eta parte-hartzailea; eta eztabaidatzeko, oihukatzeko, ekintzak egiteko, ligatzeko, borrokatzeko, manifestaldiak prestatzeko, irakurtzeko, entzuteko eta gauza gehiagotarako taldea.
Ekainaren 28a
Gay, Lesbiana, Bisexual
eta Transexualen Harrotasu-

naren Nazioarteko Eguna ospatzen da ekainaren 28an,
eta egun horretarako antolatu
diren ekintza ezberdinetan
parte hartuko du GAZTEHGAMek Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean. Funtzionamendu formak lantzen ari da
taldea gaur egun, izan ere,
herrialde ezberdinetako kideek osatzen dute taldea, “eta
denen artean nola lan egin
hausnartzen ari gara”. Printzipioz, gauza bat argi daukate:
“Gure aldetik gizartea eraldatzeko eta iraultza sexuala leku guztietara zabaltzeko ahalegina egingo dugu”.

La Salle Azitaingo gazteenak, hots, DBH 1. mailakoak, Nafarroako
Sendaviva Jolas Parkera joan dira; denera, begiraleak barne,
65 neska-mutil. Euskal Herriko Jolas Parkerik deigarrienetako
batean naturarekin batera gozatzeko aukera izan zuten, gonbidatu
gabeko euri-zaparradaren bisita izan bazuten ere.
2. DBHkoek ere aukera ezin hobea izan zuten kirola eta abentura
uztartuz, elkarbizitzaz gozatzeko. Zuhatzako irlara joan ziren
eta bertan arrauna, optimis,windsurf eta piragua egiten aritu ziren
ostarteak eta euria lagun.
Bestalde, 4. DBHko ikasleak Arabako Bernedo herrian egon dira,
elkarrekin momentu alaiak pasatzen eta, inguru naturalean,
abentura kirolak (kanoak, paintball…) praktikatzen.
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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
970 Kolegiatu zbkia.

CRF AMOSTEGI

ARRAGUETA, 20
TLF: 943 53 06 42

ERREHABILITAZIOA
✽

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽

Logopedia

✽

Inkontinentzia urinarioak

✽

Kirol medikuntza

✽

Ama izateko prestakuntza

Muzategi 2

(EIBAR)

San Ignacio 2

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

(ELGOIBAR)

Patronato
Eibarrés

Tfnoa. 943 20 34 46

Tfnoa. 943 74 33 74

Errehabilitazioa
eta Fisioterapia

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ib ar ra doktorea

Urkizu 9 - behean

EGUNERO

ane_mendia@hotmail.com

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

PODOLOGOA
Maider
Lopez
Etxeberria

ARRATE GARITAONANDIA

ESTRESA
ANTSIETATEA
● DEPRESIOA
● ERLAJAZIOA
● FOBIAK

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
Giza sikologia

kolaborazioa

Aurrekoan argentinar baten ahotik entzun nuen: Euskaldunak, aske izateko,
abertzaletasun dosi gutxiago eta sikoanalisi dosi gehiago beharko luke. Iritzirik
gabe geratu nintzen, eta halabeharrez duela dozena erdi urte, Lino Abramowsky
lagunaren ipuin-eskutitz autobiografikoaren bila azkartu nintzen. Horrela aukezten
dizuet argentinar konformagaitz honen testua:
“Gizona, sikologoaren kontsultan sartu eta sofaren etzanetik hizketan hasi da:
- Agian, arrazoia dute antisoziala naizela diotenek. Baina nik uste, nahikoa egiten
dudala... begira, inor ez molestatzeko, euria ari duenean, aterkinik gabe irten eta
zopa-mela bustitzen den bakarra ni izaten naiz. Zerbitzu publikorik ez dut hartzen,
inork nire zurrunga marmarrak entzun ez ditzan. Mugikorrak, zentru komertzialak,
palomita ontzi erraldoiak eta ostia pijo guztiak modan jarri zirenetik ez noa zinera.
Txakurzaleei irri egiten diet, nahiz espaloian beraien txakurrek uzten dituztenaz
sabela asetuko nien. Txanda lagatzen diet erdi inuxente erdi puta bisaia duten
atsotzar esker txarrekoei...
- Ohartzen al zara antisoziala zarela esateko ere, pertsonak zugana gerturatzen
direla? hori da soziabilizazioa.- Dio sikologoak harro, palestina, iralanda, balkanak
edo euskal gatazkaren konponbidearen erantzuna baleki bezala.
Gizona, eskumuturra handituta, pozik atera da kontsultatik. Ikasbidea: Sikologoaren
sofan ez dago siesta lasai egiterik”.

musika

Xabier eta Martin
Garroetxeberria
Arrain abisalak

Rock Terapia
Lor

LOR taldeko kideak ez dira
musika mundura heldu berri
diren musikariak. Nahiz eta
taldearen oinarria rocka izan
den eurak martxan egon diren lehen urte guzti hauetan,
hasiera batean soinu metaleroak nagusitzen ziren guztiaren gainetik, orduko influentzien islada izanik. Hala ere,
disko berri honek ez dauka
ia kutsu metalerorik eta rocka gailentzen da guztiaren
gainetik.

09/VI/5 ...eta kitto!
681 zkia.

Energia
Mamba Beat

2006an Bilbon sortutako talde hau Mikel Piris, Miguel
Comas, Rafa Aceves eta Igor
Imazek osatzen dute, baina
disko berri honetarako beste
esperientziadun musikari batzuz inguratu dira lan sutsua
egiteko. Pozik sentiarazteko
musika egitea lortzen dute
eta dantzakorra, energia guztia xurgatzen duena. 10 abesti, eta erritmo zoro, dibertigarri eta harroak entzun daitezke diskoan.

Iñaki Irasizabal
Izagirre
Gu bezalako heroiak

Gazte bat bere aitxitxarekin
bizitzen jarriko da 1994. urtean. Hala ere, badago kontu
bat aitxitxarengan, izan ere,
suizidiorako joera dauka eta,
horren aurrean, psikiatrek uste dute gerrako oroitzapen
isilduek dutela zerikusi zuzena horrekin. Beraz, gaztea aitxitxa hobeto ezagutzen saiatuko da eta, bide batez, 36ko
gerraz eta Bizkargiko borrokez gehiago jakiten.

Gaur egungo tabernetako parrandak eta Erdi Aroko hildakoen kondairak ederki nahastuz, polizia eleberri original
eta indartsua osatu dute Etxeberria anaiek. Umore zorrotzez landutako nobela, leku
eta garai zehatzetan girotzen
da. Lagungarri izan dituzte,
bestetik, erritmo bizia, hizkera
naturala eta kontagaiaren ingurua ongi ezagutzeak ematen duen sinesgarritasuna.

literatura

ELKAR 17
HIZKETA

Euskaraz berba egiteko
Deportiboan batzen dira Kontxa
Laspiur eta Puri Lopez beste
lau kiderekin batera. Berbalagun
egitasmoan parte hartzen dute
84 urteko emakume bi hauek
eta, zapatuan, saria jasoko dute
Gasteizen euskararen alde
egindako lanagatik. Ez zaie
berriketarako gogorik falta.

KONTXA LASPIUR eta
PURI LOPEZ, Berbetan-eko kideak:

“Euskara gero eta gehiago
entzuten da kalean”
- Nola hartu duzue saria jasotzearena?
KONTXA: Ezuste handia izan da, egia esan,
ez nuelako espero. Ez dakit zer merezimendu izango dudan nik behintzat, baina gogo
onez eta oso pozik hartuko dut. Puri, adibidez, euskaltegira egunero joaten da, txintxotxintxo, eta ikasle fina da, baina ez dakit zein
merezimendu daukadan nik.
PURI: Zaharrak garelako eman digute agian,
ez dakit.
- Nolatan erabaki zeuten Berbetanen parte hartzea?
P: Eibartarra naiz ni eta familia guztiak euskaraz bazekien ere, nire etxean gazteleraz
egiten zen. Orduan, euskara ikasteko gogoa
betidanik izan dut eta duela 30 urte hasi nintzen Serafin Basaurirekin ikasten. Hala ere,
lanarekin ez neukan denbora askorik eta utzi
egin nuen. Gero, jubilatzerakoan, 69 urterekin, AEK-n izena eman eta han hasi nintzen
berriz ere. Xabi Zubizarretak oso pozik hartu
ninduen, baina nik zaharra nintzela esaten
nion, eta hasiera batean entzun eta isilik egoteko asmoarekin joan nintzen, baina han ezinezkoa da hori. Ikasle eta irakasle zoragarriak izan ditut eta oso gustura aritu naiz bertan, eta horrela jarraitzen dut, nahiz eta euskara ikastea oso zaila den.

K: Kontutan izan behar da Puri guztiz erdalduna zela.
P: Euskara kalean eta abar entzuten nuen,
baina ezer gutxi nekien.
K: Niri …eta kitto!-ko Maiderrek animatu ninduen Berbetanen parte hartzera eta hemen
nabil. Poliki-poliki taldea sortu genuen eta
oso gustura biltzen gara.
- Nolakoak izaten dira zuen saioak?
K: Bakoitzak bere kontuak kontatzen ditu.
Batak ez dakit nora joan dela, besteak bere
koinatuaren istorioren bat… Ordu biko saioak izan behar ziren hauek, baina denbora
gehiago geratzen gara beti.
- Taldeko euskaldun zaharra zu zara Kontxa. Berbalagun onak dira besteak?
K: Oso finak dira.
P: Guk euskara ikasteko gogoa daukagu eta
txintxo-txintxo etortzen gara zitara. Kontxak
asko laguntzen digu eta berbetan gabiltzanean zuzendu egiten gaitu zerbait oker esaten
badugu.
K: Gogor ez diet egiten, baina zuzendu bai.
Hemen nafar bat, Eibarko bat, uruguaiar bat,
Burgoseko bat eta arabar bat biltzen gara,
eta eurek batua ikasi dute. Orduan, gauza
horiek eibarreraz ere nola esaten diren erakusten diet.

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

P: Oso gustora etortzen gara Deporrera euskaraz berba egitera. Gogoratzen dut, adibidez, euskaltegian hasi nintzenean tripakomina izaten nuela aurreko egunean, umeak eskolara joaten direnean bezala. Gogorra zen.
K: Egia esan, nire anaia Imanolek ez zuen
ezer barkatzen irakasle moduan (barreak).
- Puri, asko ikasten duzu Kontxarekin berbetan?
P: Bai, noski, zuzentzeaz gain, asko erakusten digu, eta biak elkarri laguntzen diogu.
K: Puriri esaten diot euskara ikasten hasi zenetik gaztelera gehiago ere ikasi duela. Izan
ere, gramatikalki euskara gaztelerarekin alderatzen da eta ikasteko modu bat da.
P: Horrez gain, gehiago ilustratu garela uste
dut, denetarik ikasi dugulako euskaraz gain.
- Nola ikusten duzue euskararen egoera?
P: Euskararen inguruan jende asko dago lanean orain eta horri esker eutsiko diogu hizkuntzari. Sasoi batean galdu bazen ere, euskara gero eta gehiago entzuten da kalean.
K: Errepublika garaian galtzen hasi zen eta
Gerra Zibilarekin askoz ere gehiago; izan
ere, baserritarren hizkuntza moduan hartzen
zen. Besteak baino gutxiago ez izateko euskaraz egiteari laga zion jendeak eta horien
erruz galdu zen asko.

A KO NDI A
LORADENDA

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

– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

...eta kitto! 09/VI/5
681 zkia.
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KIROLAK
San Juan
txirrindularitza
proba bihar

JUNIOR
MAILAKO
SAN
JUAN SARIAREN 74. EDIZIOA jokatuko da bihar,
15.30etan hasita, gure herrian
hasi eta amaituko dena. 83 kilometroko proba Untzagatik irtengo da eta, Bergararaino joan
ondoren, handik bueltan Maltzagaraino bueltatuko dira txirrindulariak Elgoibarko bidea
hartzeko. Elkorrietako gaina,
Lastur, Itziar, Deba, Mutriku,
Kalbarioko gaina... gaindituta
Eibarrera itzuliko dira, Unben
kokatutako helmugaren bila.
Amaiera 18.00ak ingururako
dago iragarrita.

Narbaiza xakelaria Euskadiko txapelketan ere bikain

LEHENENGO BIEKIN PUNTUETAN BERDINDUTA AMAITU DU Amaña Ikastetxeko Iker
Narbaizak Gasteizen jokatutako alebin mailako Euskadiko
txapelketan; jokalari eibartarraren maila horretako lehenengo
txapelketa izanik, joko bikaina
erakutsi du Narbaizak.
Bestalde, Arrasaten jokatutako Kutxa txapelketaren lehenengo fasean, gure herriko Xake Eskolak talde bi aurkeztu ditu: A taldea (Magunazelaia, Gallastegi, Egurrola eta Martin
Egiguren) eta B taldea (Telleria,

Pablo Otaegi izan da jubenil mailako
jokalaririk onenetakoa.

puntu eta erdirekin. Arrasate San Andres A taldea izan da
txapelketan garaile, 16’5 punturekin.

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 berega-

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

Udaberri Torneoa aurrera doa

ETA BESTE HIRU PARTIDU JOKATUKO DIRA
GAUR ASTELENAN, 20.15etan hasita. Binakako
neurketan, Klub Deportiboko Fernández (edo Ruiz)
eta Agirresarobe infantil mailako bikoteak jardungo
du. Aurreko barixakuko jaialdian, Egañak ez zuen bere egunik onena izan eta 19-22 galdu zuen lehenengo
partiduan Hendaiako Bilbaorekin eta, jarraian, Etxaniz
22-9 erraz nagusitu zitzaion Alde Zaharreko Ormazabali. Kadeteetan, Erik-ek aurrera egin zuen.

Jose Autos eta Bar Txoko
foball-zaletuen Kopako finalean

BIHAR, GOIZEKO 10.30-ETAN HASITA, JOKATUKO DA FOBALL-ZALETUEN KOPAKO FINALA eta Teknografik-Aelvasa Ligako irabazlea ez da bertan izango, finalerdietan Bar Txokok gainditu baitzuen 3-2. Txokok Kopako torneo oso serioa dihardu egiten
eta, aurreko asteburuan Eitek egurtu bazuen, dozena bat gol sartuz,
oraingoan ligako irabazlea kanporatu du. Alainen gol bik eta Mikelen besteak Jonek eta Ganixek sartutakoak baino gehiago balio izan
zuten azkenean; beste neurketan, Jose Autosek erraz irabazi zion
(3-0) Zaer Motor Durangori.
09/VI/5 ...eta kitto!
681 zkia.

Bergara, Patxi Egiguren, Elizondo eta Garate). Biek maila
onean jardun eta gero, berdinduta amaitu dute 2. postuan, 13

Arraterendako kadete eta jubenil
mailako Gipuzkoako Kopa

Berdinketa hiru
txirloko lidergoan

ASOLA-BERRIKO
JESUS
MARI DIEZ IZAN ZEN ONENA
Floreagako bolatokian jokatutako Gipuzkoako Hiru-txirlo bola
txapelketako 8. jardunaldian.
51 bolarik hartu zuten parte eta
eibartarra izan zen bakarra sei
txirlo botatzen. Sailkapen orokorrean, Asola-Berriko Bittor
Astigarragak San Migueleko
Iker Izagirre harrapatu du lidergoan; badirudi txapelketa bien
artean egongo dela, lau txirloko
aldea baitute hirugarrenganako. Lasturren jokatuko da bihar
hurrengo jardunaldua, oraingoan eguerdiko 12.30etan.

Iker Narbaizak oso
joko ona erakutsi du
azken sasoian.

Caelo Memorialean parte hartu zuten pelotariak. / LEIRE ITURBE

Eibarko I. Gazte Duatloia domekan

EIBARKO TRIATLOI TALDEAK ANTOLATUTA, gazteendako
duatloiaren lehenengo edizioa jokatuko da domekan gure herrian.
1996 eta 2001 urteen artean jaiotakoendako proba goizeko
11.00etan hasiko da, honako distantziei jarraituz: 1996/97an jaiotakoak (kilometroa korrika, 3 kilometro bizikletan eta kilometro erdi korrika); 1998/99an jaiotakoak (500 metro korrika, 2 kilometro bizikletan eta 250 metro korrika); eta 2000/01ean jaiotakoak (300 metro
korrika, kilometroa bizikletan eta 150 metro korrika). Izena emateko:
eibar@triatloi.org edo 622410966 telefono zenbakian.

KIROLAK

Debabarreneko BTT Martxarako
izen-ematea zabalik

HILAREN 28-AN EGINGO DA
DEBABARRENA BTT ZENTROAN Euskadiko zentroen I.
Challengeko lasterketa. Debegesak, Elgoibarko Kiol Patronatuak eta Ameikutz, Bikeibar
eta Muskurutxu BTT elkarteek
antolatutako proban, parte-hartzaileek ibilbide bi aukeratu
ahal izango dituzte: 25 kilome-

trokoa bata eta 45ekoa bestea,
Mintxetatik Karakate inguruetara joango direnak. Aurreinskripzioa zabalik egongo da ekainaren 22ra arte eta (izena 28an
ere eman daiteke), informazio
gehiagorako, interesatuek www.
debabarrenaturismo.com helbidera jo dezakete edo 943820110 telefonora deitu.

Saltxitxonada Eibar-Gironarako

ESKOZIA LA BRAVAK ANTOLATUTA, HAINBAT EKITALDI
egingo dira domeka eguerdian
arratsaldeko Eibar-Girona partidua girotzeko asmoz. Denboraldia triste samar joan bada ere
gure herriko foball taldearentzat, zaletuek ez diote ondo pasatzeari uko egiten eta, une
alaiez gozatzeko, herri saltxitxonada antolatu dute domekan.

Kalamuako
judoken
Udaberri
torneoa

BENJAMIN ETA AURREBENJAMIN MAILETAKO partehartzaileekin, jokatu zen Kalamuako judo taldearen instalazioetan urteroko Udaberri torneoa. Benjaminetan, Unai Arizagak irabazi zuen urrezko domina zortzi urtekoen artean eta

Asier Sebastianek zazpikoen
artean. Aurrebenjaminetan,
bestalde, Beñat Gómezek irabazi zuen sei urtekoen artean,
Unai Soraluzek bost urtekoenekoan eta Markel Simonek
lau urtekoen arteko norgehiagoketan.

Rallyetako euskal txapelketa abian

Matuteko saltxitxoi errea eta
David Moreno kosetxako ardoa
izango dira protagonista Untzagan, 12.00etatik aurrera; ogitartekoa erosten duen bakoitzak
gonbidapena jasoko du partidurako (18.00etan hasiko da) eta,
horrez gain, hainbat opariren
zozketan hartuko du parte. Ekitaldia girotzeko, Dani Gascón
eibartarrak abestuko du.

Maitane Urkiren kapitainak saria jaso zuen Calderón taldeko presidenteordearen eskutik.

Nesken foball torneoa Urkirentzat

ZAPATUAN UNBEN JOKATU ZEN URKIKO JAIEN INGURUKO
promesa mailako nesken foball torneoaren seigarren edizioan, Urkikoak nagusi izan ziren eta txapelketa irabazi zuten beste behin.
Eibartarrek finalerdietan 3-0 gainditu zuten Debako Amaikak Bat
taldea eta finalean gauza bera egin zuten Leioarekin, 4-1eko emaitzarekin. 3. eta 4. posturako lehian, Mutrikuk penaltietan irabazi
zion Debako taldeari.

NAFARROAKO LEKUNBERRIN JOKATUTAKO 14. RAC Rallyarekin hasi zen denboraldi honetako euskal txapelketa eta, Lagun
Artea eskuderiako Iñigo Alustiza eta Julio Murierasek irabazitako
proban, Escuderia Eibarko
Iban Tarsicio eta Iñigo Peñak
osatutako taldeak 5. postuan
amaitu zuen, euren Ford EsEZIN IZAN ZUEN. EIBARKO TALDEAK MAILA
cort RS Cosworth autoarePOLITA ERAKUTSI ZUEN Ibarrako Laubururen
kin. Arkaitz Osa eta Jon Maaurka jokatutako partiduan; baina, partiduan eta
riñok osatutako Eibarko besbaloi jabetzan agindu arren, Laubururen sareetan
te bikoteak 27. postuan
jausi ziren azkenean Eibarko jubenilak. Pablo eta
amaitu zuen.
Prol izan ziren Asador Azitaineko goleatzaileak

Asador Azitain azpitxapeldun areto-foballean

eibartarrak irabazten hasi ziren partidu orekatuan; aurkarien golei dagokienez, hirutan Azitaingokoen akatsak bideratutakoak izan ziren. Horrez gain, Joseba Balerdi Ibarrakoen atezainak
ikaragarrizko proiekzioa duela erakutsi zuen, sinestezinezko geldiketak eginez.
...eta kitto! 09/VI/5
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KULTURA
M on t ek a p arek o pa rk e an ko nt ze r t ua es ka in i ko du
‘ Mo r a u t a Ag o t ak ’ t a l d e ak 2 0 . 0 0 e t at i k au r rera.
A n d o n i T o l o s a ‘ Mo ra u ’ - k ia h a ma rk a da b i da r a ma tz a
e u s k a l m u s i k a re n m u n d u a n . K a n t a u t o re a b e re
b e rb e t an , i n g ur u k o g a i e t a b es t e l ak o k e zk a k
l a n t z e n d i t u b e r e p o p g o x o a re k i n .

Serrano eta Artamendiren
liburuak kalean

ANDONI TOLOSA `MORAU´, musikaria:

“Ikusten dudana kontatzea
gustatzen zait”
- Songwriter bezala definitu
zaituzte. Zer esan nahi du,
baina, berba horrek?
Itzulpen literala eginda, kantu-egilea izango litzateke. Bakarlari gisa eta konpainia gutxirekin dabilena, kantautorea.
- Horrela ikusten duzu zure
burua?
Bai. Diskoek pop nahasketa
bat eduki arren. Horrela hasi
nintzen, bakarrik eta gitarrarekin, eta oraindik horrela gustatzen zait aritzea.
- 17 urte daramazkizu musika
munduan eta 5 disko kaleratu. Patxada handiarekin hartzen duzu sortze prozesua?
Horrela da. Alde batetik, oso
alperra naizelako eta kostatu
egiten zaidalako kantuak idaztea. Bestetik, sortze prozesu
horri ez diot presarik eman nahi
izaten. Nahiago izaten dut erritmo naturala jarraitzea.
- ‘Kalamidadia’ izeneko diskoa da kaleratu duzun azkena. Hurrengoa noizko?
Oraindik ‘Kalamidadia’ diskoarekin hara eta hona gabiltza,
baina diskoaren aurkezpen bira
behin amaituta hasiko naiz
abesti berriak egiten. Diskoen
panorama, disko salmentarena, diskoa soporte bezala nahiko egoera kritikoan dagoela uste dut. Orduan, ez dakit nola
izango den, baina kantu berriak

09/VI/5 ...eta kitto!
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egongo dira eta bilatuko dut
moduren bat hauek zabaltzeko.
- Zer saiatzen zara islatzen
zure abestietan?
Normalean ikusten dudana
kontatzea gustatzen zait. Nere
inguruaz egiten dut berba askotan, modu umoretsuan ahal
dudanean eta modu serioan
beste batzutan. Badaude maitasun eta gauza intimoez berba
egiten duten kantuak, badira
kantu sozialagoak, eta horrela.
- Hasieran ‘Morau’ bezala bakarrik aritzen zinen, baina
2004tik aurrera ‘Agotak’ taldearekin zabiltza. Nolakoa da
alde bien arteko nahasketa?
Kantautoretzat jotzen dut nire burua eta bakarrik ibilia izan
naiz, baina talde batekin ibiltzeak gauzak egiteko beste modu
bat ematen dizu. Diskoak grabatzerakoan eta zuzenekoetan
lagungarriak dira. ‘Agotak’ zortzi urte bete ditu eta pisua dute
bai diskoa egiterakoan, bai zuzenekoetan.
- Nolakoa izango da domekako kontzertua?
Azken diskoa aurkeztuko dugu; kantu zaharrak ere egongo
dira eta baita bakarkakoak ere.
Hau izango da ‘Agotak’ talde
bezala emango duen azken
kontzertuetako bat, izan ere,
Jesus Agirresarobe baxujoleak
taldea lagako du.

TXALAPARTAK ARGITARA
EMAN DITUEN AZKEN LANEN artean Asier Serrano Lasa eibartarraren ‘Erlojugilea’
dago, idazle gaztearen bigarren eleberria. Serranok 22 urte zituela argitaratu zuen Bada
hiri gorri bat bere lehen poema
liburua (Elkar). Harrezkero,
hainbat literatur genero jorratu
ditu: 2001ean Hoteleko kontuak (Apokaliftin) narrazio bilduma eta Mari Basajaunaren
eremuan (Txalaparta) haurrentzako liburua argitaratu zituen
eta 2007an Picassoren zaldia
(Elkar) poema liburua eta Eskuetan mapak (Txalaparta) eleberria. Literaturaz gain, musika
munduan ere hainbat lan egin-

dakoa da Serrano, bakarka
zein beste batzurekin.

Artamendiren saiakera
Bestetik, José Antonio (Anton) Artamendi filosofoaren `Hablando con Xavier Zubiri´ lanaren hirugarren bolumena kalean
da eta, aurrekoen bideari jarraituz, Zubiri filosofoaren diskurtsoan oinarritutako saiakera
osatu du eibartarrak. Filosofia
eta Teologia ikasi zituen Artamendk,i Deustuko unibertsitatean katedraduna izan zen eta
klaseak eman ditu Donostiako
kanpusean, 2003an jubilatu zenera arte. Orduan hasi zen bere
idatzi filosofikoak argitara emateko prestaketan beharrean.

Gatibu, Cobra eta Seiurte Amañan

AMAÑAKO JAI BATZORDEKOAK AURTENGO JAIETARAKO
PROGRAMAZIOA lotzeko beharrean dihardute buru-belarri eta dagoeneko jaietan eskainiko den kontzertuko kartela zehaztu dute: Gatibu, Cobra eta Seiurte rock taldeak uztailaren 10eko gauean Amañako plazan kontzertua emango dute. Hiru taldeak aski ezagunak dira
euskal musikagintzaren munduan eta euren azken lanak zuzenean
ezagutzeko aukera izango da uztaileko bigarren asteburuan.

KULTURA
Eibar taldea,
euskera
planentzat eredu

UROLA KOSTA UDAL ELKARTEAK ‘EUSKARA SASOIAN!’ IZENBURUKO programa garatzen dihardu eskualdeko kirol elkarteetan.
Euskara talde horietan sustatzea helburu duen egitasmoari jarraituta, martitzenean Zarautzen egin zen ekitaldian hitzarmena sinatu zuten programan parte hartzen diharduten
31 kirol taldek eta berriki gehitu zaizkien beste 5 talde
gehiagok. Ekitaldira Eibar Kirol Elkarteko ordezkariak gonbidatu zituzten, foball taldeak
bere esperientziaren berri

laburrak

Eibar KEren euskera plana aurkeztu zuten Aranzabalek eta Arakistainek Zarautzen. / M. ARANBERRI

eman zezan. Alex Aranzabal
kirol elkarteko zuzendariak
eta Virginia Arakistain diruzainak 2005. urteaz geroztik
…eta kitto! Euskara Elkartearen eskutik garatzen dihardu-

ten euskara planaren berri
eman zieten ekitaldian bildutakoei eta haiek adi jarraitu zituzten eurentzat arlo honetan
erreferentzia diren eibartarren
azalpenak.

Ekaina euskaraz

Bihar Haur Hezkuntzakoen olinpiadak Iturburun. / LEIRE ITURBE

Kontzertua eta txalaparta
ikastaroa gaztetxean

UDALEKO EUSKARA BATZORDEAK EKAINEAN
EUSKERAZ EGINGO DIREN ekitaldien berri eman du.
Hilabetea hastearekin batera, hilaren 1ean Arrateko Andra Mari, Aldatze eta Urkizu ikastetxeetako umeen bertso emanaldiarekin hasi zen egitaraua eta datozen egunotan beste hainbatekin jarraituko du: bihar Iturburun
goiz osoan Kirola Euskaraz Bizi txikien olinpiadak izango dira Haur Hezkuntzako umeekin. Ekainaren 22an,
berriz, Potxin eta Patxin taldeak Egipton gertatuak izenburuko antzezlana eskainiko du Untzagan, 20.00etan
eta hilaren 27an, berriz, Mementu ridikoli izenburukoa,
19.00etan Urkizun. Ekainaren 29an, 11.00etatik aurrera
euskal abestien jaialdia eskainiko dute Arrateko Andra
Mari ikastetxeko ikasleek, eskolako patioan. Eta, horrez
gain, Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik 37. Udako Ikastaroak eskainiko dira ekainaren 29tik aurrera
Markeskuan
(informazioa
eta
matrikulazioa
www.ueu.org webgunean). Sarrera ekitaldia ekainaren
26an izango da, 18.30etan, Markeskuan bertan, Xabier
Artaetxeberria injeniariaren eskutik.

GAUR GAUEAN, 22.00-ETATIK AURRERA,
MAITE ARROITAJAUREGI EIBARTARRAREN
MURSEGO TALDEAK kontzertua eskainiko du
Tallarra gaztetxean. Emanaldia gaztetxeko terrazan izango da eta nahi duenak terrazan bertan
zerbitzatuko dituzten koktelak edateko aukera
izango du. Kontzertua amaitu ondoren, udako musika jarriko dute. Bestalde, astelehenean (ekainak
8) txalaparta ikastaroa hasiko da gaztetxean bertan, 19.00etatik aurrera.

KA LA MUA KO
L U B A K I E TA R A
ME N DI- IR T E E R A
Domekarako Kalamuara
mendi-irteera antolatu du
Eibar.Org Elkarteak, han
inguruan dauden lubakiak
ezagutzeko asmoarekin.
Ibilbidea Usartzan hasiko
dute, 09.30etan eta Oier
Gorosabel izango dute
gidari. Lubakien
eta irteeraren inguruko
azalpen gehiago
elkartearen webgunean
ikusgai dago.
E I B A R K O A R TISTA K
O PO R TON
Cristina Azpiri eta Vanessa
Ateca eibartarren
koadroak, David Mateu
bilbotarraren lanekin
batera ekainaren 6tik
30era arte Portugalen
ikusgai izango dira,
Oportoko Geraldes da
Silva arte-galerian,
Espainiako 17 artistak
osatzen duten taldekako
erakusketan. Artista
guztiak Memorias
Colectivas taldeko kideak
dira eta erakusketa bera
Oportotik Galiziara joango
da, Monforte de Lemos
(Lugo) herrira, uztailaren
17tik aurrera.
AM A Ñ A IK A ST ET X EA R E N
BLO GAR I SAR IA
Hezkuntza Blogen
Txapelketan parte hartu
duen Amaña herri
ikastetxeak bigarren saria
eskuratu du. Gipuzkoako
Berrikuntza Pedagogikoko
Jardunaldien
testuinguruan, ikastetxeko
ikasleek interneten blogak
nola osatu ikasten jardun
dute eta egindako lanaren
saria izan da txapelketako
bigarren postu hori
eskuratzea.
TXA NGO KULT U R A L A
Ekainaren 14rako txango
kulturala antolatu du
Arrate Kultur Elkarteak:
Zumaiako flysch-a
eta inguruak bisitatzeko
aukera eskaintzeaz gain,
Zarautzen Photomuseum-a
ezagutzeko aukera ere
izango dute parte hartzera
animatzen direnek. Plaza
mugatuak dira eta izena
emateko 943-202299
edo 660-127012
telefonora deitu daiteke.

...eta kitto! 09/VI/5
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KULTURA
Amaña eta Urkiko ikasleen artelanak Guggenheim-en

Aintzane
Agirrebeña

Marrakeliñuen pare

G

aurkuan ez nator
Eibarko berbekin.
Egixa da gure berbetan
guk uste baiño aberastasun
haundixagua dakagula, baiña
sarri interesgarrixa izaten da
inguruko herri-hizkeretako
“perlak” ezagutzia be. Euskal
Herriko Ahotsak
(www.ahotsak.com) proiektuak
halako harribitxi ugari
ezagutzeko aukeria emon desta.
Adibiderako, aste honetan
bertan Zumaixako Magdalenan
ahotik entzun ahal izan
dittutenak.
Esan biharrik ez dago
Zumaixan gure aldian berba
asko dakela arraiñak,
karramarruak eta itsasoko
izakixak izendatzeko. Hori
barrukaldekuak izatiak eragitten
desku. Zumaixako beste lekuko
batzueri be entzunda nenguan
itsasoko karakoleri
“maurlidxuak” esaten detsela.
Baiña, kasu honetan,
Magdalenak hauxe esan zeban:
“Eta mendikuari?”. Mendiko
karakolari “marrakeliñua”
esaten ei zetsen eurak!
Horrekin batera beste berba bat
be aittatu nahi neuke. Guk,
barrukaldekuok, beti “alga”
esaten dogu, baiña Magdalenak
eta beste zumaixar askok
“ooldixa”.
Ez dakit horrek berbok
Zumaixako gaztienganaiño
allegau ete diran. Asko poztuko
nitzake halan balitza!
Dana dala, gu be ez gaittezen
marrakeliñuen erritmuan ibili
eta galdu baiño lehen ikasi,
erabili eta gorde daigun gure
aurrekuen aberastasuna!

09/VI/5 ...eta kitto!
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AMAÑA ETA URKI AUZOKO
ARRATEKO ANDRA MARI HERRI IKASTETXEEK Guggenheim Museoaren ‘Artea Ikasbide’ izenburuko proiektuarekin
bat egin dute ikasturtean zehar
eta ikasle horien beharraren
emaitza Bilboko museoan ikusteko aukera izango da datorren
astetik aurrera, ekainaren 9an
zabaldu eta abuztuaren 23ra arte museoko 103 B aretoan martxan izango den erakusketan.

Klima-aldaketaren inguruan
Artea Ikasbide egitasmoa Eibarren ez ezik beste hainbat herritan garatu da. Aurreko ikasturtean Urkizu ikastetxeak eta Mogel ikastolak ere hartu zuten parte ekimenean eta ikasturte honetan, berriz, Amañako Lehen
Hezkuntzako 6. mailako 13
ikaslek eta Arrateko Andra Mari
ikastetxeko LHko 5. eta 6. mailako 23 ikaslek egin dute bat Guggenheim-eko programarekin.
Egitasmoaren arduradunen berbetan, “hezkuntza-programa honek Lehen Hezkuntzako eskolacurriculuma osatzen duten ikasgaiak sendotzea du helburu,
hainbat arlotan, besteak beste
Ingurunearen Ezagutza eta Matematika, jarduera artistikoen bidez landuta. Programa honen
bidez artistek tailer batzuk garatzen dituzte ikastetxe publikoetan, Museoko hezitzaileekin eta
ikastetxeetako irakasleekin elkarlanean arituz”.
Ikastetxe bakoitzaren esku
dago zein gairen inguruan egin

Klima-aldaketaren lanak egin dituzte Eibarko ikasleek. Argazkian, Arrateko Andra Marikoak.

lan eta eibartarren kasuan, ikastetxe biek aukeratutako gaia
berbera izan da: klima-aldaketa.
Ekimena garatu ahal izateko,
museoak kontratatutako artista
baten laguntza izan dute ikastetxe bakoitzean, bertako irakasleekin elkarlanean jarduteko: 20
astetan astean behin egon da
artista hori ikastetxean, ordu t’erdiko saioak eskaintzen. Horrez
gain, ikasleek Bilboko Guggenheim museora hainbat bisita
egin dituzte eta, besteak beste,
Takhasi Murakami japoniarraren
artea bertatik bertara ikusteko
aukera izan dute.

Urkiko argazki-muntaia
gonbidapenaren irudi
Arrateko Andra Mari ikastetxean Iñaki Gracenea artistaren
gidaritzapean jardun dute eta
Amañan, berriz, Manu Munuategiandikoetxea izan dute gidari.
Kasu bietan oso lan ikusgarriak
sortu dituzte ikasleek, baina aipamen berezia merezi du Arrateko Andra Mari
ikastetxeko ikasleek
landutako ‘Eibar mosaiko bat’ proiektutik
lortutako hormairudia, hori aukeratu
baitute Bilboko Gugenheimen egingo
den erakusketaren
gonbidapenerako
irudi gisa antolatzaileek: ‘Aulkia’ izenburuko lanean Gerrit
T. Rietveld eta NeoEkainaren 9tik abuztuaren 23ra arte egongo dira eibartarren
plastizismoa landu
lanak Guggenheim-en. Irudian, Amaña ikastetxekoak.

dituzte eta, horretarako, ikasle
bakoitzak aulki bat diseinatu behar izan du. Diseinu horien guztien argazki-muntaia da aurtengo Bilboko Guggemhein museoan egingo den erakusketaren
aurkezpen txartela.

EUSKARAREN

HIRU NAFARRETIK BI EUSKARAZ IKASTEKO PREST.
Nafarroako Gobernuak, 2008.
urteko inkesta soziolinguistikoan,
euskararen egoera aztertu du
eta Nafarroako biztanleek euskararen inguruan duten jarrera eta
iritzia jaso. Datu horietan agertzen denez, Nafarroa guztian
euskaraz ikasteko aukeraren alde daude hiru nafarretik bi.
1986. urtean Nafarroako Gobernuak onartu zuen Euskararen Legearekin, Nafarroa hiru eremutan banatuta dago euskarari dagokionez: euskalduna, mistoa eta
erdalduna. Horren ondorioz, D
ereduan eremu euskaldunean eta
mistoan bakarrik ikas daiteke.
Hizkuntza gaitasunei dagokienez, azken inkesta egin zenetik
(2003 urtean) gorakada txiki bat
eman da. Orain nafarren %14k
ulertzen dute ondo euskara; hitz
egiteko %11’9 da gai; euskaraz
irakurtzeko gaitasunak %10’5ean jarraitzen du eta idaztekoa
%9’5era pasatu da. Hori bai,
gazteenak dira arlo guzti horiek
menderatzen dituztenak.

TXOKOA

laztanak
emoten...

Zorionak, IZARO,
zapatuan urte bi
potolo-potolo beteko
dittuzulako. Famelixa
osuaren partetik!

AGENDA

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.

Ongi etorri, AIMAR
Calderón Azkunaga.
Muxu haundi bat
aitatxo, amatxo,
amama bixak eta
aitxitxaren partez.

Zorionak, INES, urte
bi egin dittuzulako.
Muxu bat etxekuen
partez, batez be
birramama Petraren
partez.

Zorionak, ESTHER,
Losada, gure etxeko
printzesa, atzo bi urte
egin zenduazelako.
Muxu bat aitta, ama,
aitxitxa eta amamaren
partez.

Milla kilo zorion,
MADDI, zure lagun
eta famelixaren
partetik.

Ongi etorri, XABAT!
Juan dan astian euki
zinttugun lehelengoz
esku artian. Patxo haundi
bat famelixaren partez.

Zorionak, IZARO
Bereziartua Santos,
gure printzesa, gaur
urtia betetzen dozulako.
Aitita, amama, tio
eta tiaren partez.

untzaga

UR Elizondo Leizabe
maiatzaren 29ttik
dago gure artian. Ongi
etorri eta zorionak
bere inguruko guztieri.

zinea filmakzinea filmakzinea
“Terminator
salvation”

Zuzendaria:
McG
Aktoreak:
Christian Bale, Sam Worthington,
Moon Bloodgood,
Helena Bonham Carter…

JAIOTAKOAK

- Paule Askasibar Hernández. 2009-V-23.
- Rayan Benslaiman. 2009-V-25.

- Alex Barrenetxea-Arando Gutiérrez. 2009-V-25.
- Laia Lopez Bollain. 2009-V-26.

- Danel Garrido Gómez. 2009-V-27.
- Ur Elizondo Leizabe. 2009-V-29.
- Ibai Trokaola Orbea. 2009-V-30.

2018; John Connor-ek zuzendu behar du
gizakiek makinen aurka duten burruka,
horrela egon da beti idatzita. Skynet-ek azkenengo
guda hasi behar duenean, historia aldatu behar
dela dirudi eta Marcus Wright agertzen da…

HILDAKOAK

- Maria Sánchez Iglesias. 80 urte. 2009-VI-2.

DENBORAPASAK
SUDOKUA
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AGENDA

horoskopoa
ARIES
Komuna behin baino gehiagotan
bisitatuko duzu. Ez zabiltza tripetatik
batere ondo eta ahulezia sortuko
dizu horrek. Arroza jan, badakizu!
TA U R U S
Dei egin diezaiozu. Zure zain dago,
baina zuk eman behar duzu pausoa,
izan ere, bera denbora askoan
egon da zu itxaroten.
GE M I N I
Ez da izango ahalegin handiak egin
ez dituzulako. Gauzak ondo
edo txarto irten daitezke, baina
lasai egon zaitezke egindakoarekin.
CANCER
Baten alde edo bestearen alde egin,
beti geldituko zaizu hutsune
sentsazioa. Hori bai, erabaki egokia
hartuko duzu eta ez zara damutuko.
LE O
Hartu denbora pixka bat gauzak
ondo pentsatzeko. Buruko ideiak
ordenean ipini behar dituzu
eta orduan erabaki nora jo.
VI RG O
Jaki berri bat probatu eta liluratu
egingo zaitu. Zapore berria, deskriba
ezina eta zoragarria zuretzat. Denbora
asko igaroko da berriz gozatzeko.
LIBRA
Ez laga jendeari inozoa zarela
pentsatzen. Barruan daukazun
hori erakutsi behar diezu, bestela
berdin jarraituko duzu.
SC O RP I U S
Poztu zaitez, datozen egunotan berri
onak jasoko dituzu-eta. Ez dira zuk
espero zenituen albiste zoragarriak,
baina oso onak izango dira, benetan.
S A G I T TA R I U S
Zeinen politak diren haurrak, ezta?
Nabaria da eurekin ondo pasatzen
duzula, eta eurek zurekin ere.
Zure ahots leuna izango al da?
CA P RI C O RN I U S
Zure bizitza lanpetuan tartetxoa
aurkitzen baduzu, joan zaitez
erosketak egitera, arropa horiek orain
dela hamar urtekoak diruditelako.
AQUARIUS
Arazoen gainean berba egiten
denean askoz ere errazagoa da
horiei irtenbidea bilatzea. Badakizu,
berarekin geratu eta egizue berba.
PISC IS
Lan eta lan ibiliko zara, baina lasai,
egun gutxi batzuk izango dira.
Laister izango duzu eguraldi on
eta beroaz gozatzeko aukera gehiago.
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Barixakua 5
EKITALDI POLITIKOA
19.00.- Iniziatiba
Internazionalistaren ekitaldi
politikoa. Txaltxa Zelaiko
kioskoan.

DANTZA
20.00 eta 22.00.- Zinema!!!
Musikala, Biraka dantza
taldearen ikuskizuna.
Coliseoan.

KONTZERTUA
22.00.- Mursego taldearen
kontzertua eta koktelak
terrazan. Tallarra gaztetxean.

Domeka 7
EIBARKO GAZTE
DUATLOIA
11.00.- Eibarko I. Gazte
Duatloia (korrika-bizikletakorrika), 1996tik 2001era
bitartean jaiotakoentzat.
Ibilbidea: Untzagatik hasita,
T. Etxebarria, Zuloagatarren,
Plaza Barria eta F. Calbetón.

SALTXITXONADA
12.00.- Eskozia La Bravaren
eskutik. Dani Gascón-en
kontzertua. Untzagan.

EUSKARAZ BIZI
Goiz osoan.- Juan Antonio
Mogel ikastolako HHko ikasleen olinpiadak. Iturburun.

FOBALL ZALETUA

MUSIKA ESKOLA
17.30 eta 19.00.- Musika
Eskolako ikasleen emanaldiak.
Portalean.

IKASTAROA
19.00.- Txalaparta ikastaroa.
Tallarra gaztetxean.

10.30.- Jose Autos
eta Txokoren arteko finala.
12.00.- Sari banaketa.
Unben.

KONTZERTUA
23.00.- Ekinocio, The Montons
eta Blai. Amezagan (Araba).

Eguena 11

19.00.- Amañako
danborradarako entsegua
(umeak).
20.00.- Nagusien entsegua.
Amaña ikastetxean.

TXIRRINDULARITZA

20.30.- Donostiako
Orfeoiaren kontzertua
(La Salleren 50. urteurrenaren
barruan). San Andres elizan.

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

AMAÑAKO
DANBORRADA

15.30.- 74. San Juan Sari
Nagusia (junior). Irteera
Untzagatik. Amaiera
18.00etan, Unben.

KONTZERTUA

MUSIKA ESKOLA
17.30 eta 19.00.- Musika
Eskolako ikasleen emanaldiak.
Portalean.

MUSIKA ESKOLA

KALEETAN KANTUZ

UMEENDAKO TAILERRAK

Eguaztena 10

17.30 eta 19.00.- Musika
Eskolako ikasleen emanaldiak.
Portalean.

11.00.- Mutrikura irteera
(trenez), bertan kantatzeko.
Bazkaria Mutrikuko kaian.

18.00/21.00.- Umeendako
eskulan tailerrak, …eta
kitto!ren bazkide kanpainaren
barruan. Untzagan.

MUSIKA ESKOLA
17.30 eta 19.00.- Musika
Eskolako ikasleen emanaldiak.
Portalean.

DANBORRADARAKO
ENTSEGUAK

Astelehena 8
Zapatua 6

Martitzena 9

salgai
DANTZA:
Z i n e m a ! ! ! M u s i k a l a . Ekainak 5, 20.00etan.
Z i n e m a ! ! ! M u s i k a l a 2 . Ekainak 5, 22.00etan.

laster salgai
DANTZA:
D a n t z a G a r a i k i d e a . Ekainak 10, 20.30etan.
D a n t z a G a r a i k i d e a 2 . Ekainak 11, 20.30etan.
D a n t z a G a r a i k i d e a 3 . Ekainak 12, 20.30etan.
E i b a r k o B a l l e t a . Ekainak 13, 20.30etan.
MUSIKA:
I k a s t u r t e a m a i e r a k o k o n t z e r t u a . Ekainak 17, 19.00etan.
Untzagako jubilatuen abesbatzaren kontzertua.
Ekainak 18, 20.00etan.
A. Egiguren Orkestraren kontzertua.
Ekainak 28, 20.00etan.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

– Ekainaren 14ra arte
ELISABET EGURENen margo erakusketa. Topalekuan.
– Ekainaren 17ra arte
PINTURA, DIBUJO ETA ZERAMIKA udal
eskolen erakusketa. Portalean.

– Ekainaren 20ra arte
UDAL DIBUJO ESKOLAkoen margo erakusketa.
Untzaga Jubilatu Etxean.
– Ekainaren 29ra arte
JOSE LUIS IRIGOIENen Bartzelona argazki
erakusketa. The Wagon tabernan (Santurtzi).
– Ekainaren 30era arte
BERTOL ARRIETAren argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.
PEDRO ARRIOLAren Errebalgo Merkatua
argazki erakusketa. Portalea tabernan.
JOSE LUIS MARTINEZen Italia argazki
erakusketa. Deustuko Beer House-n (Bilbo).

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

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

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

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

telefono jakingarriak

farmaziak

5, barixakua

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

19)
6, zapatua
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
7, domeka
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
8, astelehena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
9, martitzena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
10, eguaztena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
11, eguena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
12, barixakua
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

lehiaketak
LI (BURU-HAUSGARRIAK).
Ekainaren 14ra arte,
Juan San Martin Liburutegian.

bekak
VIII. JUAN SAN MARTIN BEKA.
Ikerketa esparrua: Artea.
Eskaerak eta informazioa: Irailaren 1etik
urriaren 11ra, Pegoran edo Portalean.

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).
SANJUANAK 2009. Koadrilentzako diru-laguntzak. Eskaerak eta informazioa: Ekainaren 2tik
15era, Pegoran edo Portalean.
UEU-KO IKASTAROENTZAT. UEUko Udako Ikastaroetarako matrikularen %50. Eskaerak eta informazioa: Abenduaren 31a baino lehen, 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.

...eta kitto! 09/VI/5
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Urkizu aldean pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea, komun bi, balkoi bi
eta despentsa. Dena kanpora begira.
Eguzkitsua. Igogailua eta elbarrituentzako plataforma. Tel. 605-765618.

– Eibarko erdialdean pisua salgai. 130
m2. 3 logela. 2004an guztiz berriztua. Aukera ezinhobea pisu handiagora aldatzeko. Tel. 626-203838.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia eta despentsa. Aukera paregabea.
Tel. 653-733357.

1.2. Errentan

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

– Eibarko behe aldean pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 690-980846.
– Eibarko erdialdean logela alokatzen da.
Tel. 686-286110.

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

3. Lokalak

3.1. Salgai

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

3.2. Errentan

– Garajea eta trasteroa alokagai Errebalgo etxe berrietan, Merkatu Plazaren ondoan. Tel. 687-800230.

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

4. Lana

4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Interna edo asteburuetarako. Tel. 669-966611.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaindu edo eraikuntzan lan egiteko. Tel.
690-025580. Jose Pérez.

09/VI/5 ...eta kitto!
681 zkia.

– Neska eskaintzen da arratsaldez garbiketa lanak egiteko. Tel. 690-791689.

– Mutila eskaintzen da furgonetarekin
banaketa egiteko edo igeltsero moduan.
Tel. 650-513412.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 676-008346.
– Emakume euskalduna nagusiak edo
umeak zaintzeko prest. Asteburuak barne. Tel. 676-876408.

– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko, garbiketa lanak egin edo
umeak zaintzeko. Tel. 943-530132 edo
645-735116.
– Emakumea eskaintzen da interna moduan lan egiteko. Esperientzia. Tel. 638482478. Lorena.

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

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

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

– 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.

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

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

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

– LH duen eta Haur Hezkuntza ikasten
diharduen neskak umeak zainduko lituzke. Tel. 659-709334.

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

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

– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusien zaindari, kamarero, sukaldari-laguntzaile eta eraikuntzan lan egiteko. Tel.
686-545884.
– Autonomoak piezak montatuko lituzke.
Tel. 660-155631.

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

– 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.
690-154754.
– 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.

4.2. Langile bila

– Neska euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 605772606.

– Pertsona arduratsua behar da etxeko
lanetarako: garbiketak, josi, janaria prestatu... 600 euro hilean. 14 paga. Ordutegia eta baldintzak adosteko. Tel. 606950476.
– Asteburuetarako kamarera eta sukaldari-laguntzailea behar dira. Tel. 943121262.

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.

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

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

SOLOZABAL

autoeskolak

Estaziño kalea, 8

ZERBITZUA

Tel. 943 70 23 84

ADMINISTRAZIOA

BILERAK

GESTIOA

KOMUNITATEAK
T. E t x e b a r r i a , 1

- behea

Te l .

943 20 42 99

