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EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO 
FORU ALDUNDIA

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
LOKIA.- Gauza bat kili-kolo edo solte edo nasai dagoenean. "Mahai honek lokia dauka hamentxe". 
LOLO.- Ume hizkeran lo egin. "Lolo egizu maittiorrek!". 
LORAN EGON.- Landareak loratzen direnean. Gizakiak, sasoi betean egon. "Sagarra loran; keixia
loran". "Ointxe dago neskatilla haura loran".

eskutitzak
Urkiko jai eguzkitsuak igaro berritan, eskerrak

eman nahi dizkizuegu gure auzora etorri zareten
guztioi, eta ekintza ezberdinetan parte hartu du-
zuenoi. Aurten ere pilota partiduetan eta txiki-kro-
sean umeek kirola egiteko aukera izan dute; nagu-
siek, berriz, IX. Galdaramiño igoeran saltaka ibili di-
ra, Atzegikoen martxarekin batera.

Antolaketa lanetan lagundu diguzuen guztiei mi-
la esker: Eibarko  Udala  (udaltzaingoa ), Eibarko Ki-

rol Patronatoa, Eibarko Klub Deportiboa (mendia
eta atletismo sailak), DYA, Nemak, Salaberria bitxi-
denda, Kaiku, Eroski, Coca-Cola, Kirolprobak, SER,
Arrate Irratia, Berria eta ...eta kitto! astekaria.

Urtero legez eskertza gaineratu nahi diegu bo-
luntario guztiei, eurek egiten duten lanean oinarri-
tzen baita Urkin sortzen dugun auzolana. Eskerrik
asko! Ondo segi eta hurrengo urtera arte! 

GALDARAMIÑO IGOERA / URKIKO JAI BATZORDEA

– URKIKO JAIETATIK ESKERTZA –

astean esanak
“Gizartea feminizatzea da egin behar
dena, sentsibleago egin, psikopatak
zer diren badakidalako, musika entzun
gabe dantzan egiten duen jendea
ezagutzen dudalako. 25 urteko neskak
ligatzeko arazoak izaten ari dira,
umeak diren 25 urteko mutilekin topo
egiten dutelako: jolas makinak,
futbola... besterik ez dute buruan.
Zergatik ari dira umetzen mutilak?
Unibertsitatean ari naiz eta bertan
ikusten dut, galderak planteatzean,
hausnartzeko gaitasuna ez dela
mutilen artean hain ohikoa”

(JAVIER URRA, PSIKOLOGOA)

“Kilian Jornetek mendi munduan
egiten diharduena berria da. Bera da
mediatikoena egiten dituen gauza
guztiengatik, baina ez dezagun ahaztu
etxetik irten gabe ere baditugula
handiak diren beste batzuk, Asier
Cuevas esaterako. Esango nuke ez
garela jabetzen eibartarrak egiten
duenaz, horrelako luzerako probatan
ikaragarrizko markak lortzerakoan.
Imaginatzen duzue? 80 kilometro
egitea, 3’53’’-ko bataz bestekoan?
Hori ez bada extralurtarra izatea!”

(ALBERTO IÑURRATEGI, ALPINISTA)

“Nabigatzailea erdaraz badaukagu,
erdarazko nabigatzaileak gara.

Ez baldin baditugu euskarazko aukerak
erabiltzen, arriskua dago datozen
bertsioak euskaraz ez egoteko”

(ENEKO ASTIGARRAGA, CODESYNTAX)

“Txakurrak janari ekologikoekin edo
`etxekoarekin´ elikatzen baditugu,
rakitismoa eta antzerako gaitzen
aurrean aurkitu gaitezke. Txakurrek
osagarriak eta bitaminak behar dituzte
hazteko, jabe batzuek produktu
kimikotzak jotzen badituzte ere. Zaila
den arren beganoa edo begetarianoa
denari `etxeko janaria´ ez dela hain
osasungarria animaliarentzat argi
lagatzea.  Txakurrak haragijaleak dira”

(MANUEL AGUILAR, ALBAITARIA)

Datorren asteko alea 22an, eguenean
Sanjuanetako jaiak ate joka ditugun honetan, datorren asteko alea egun bat au-
rreratuko dugu eta, barixakuan izan beharrean, eguenean, hilaren 22an, izango du-
zue zuen buzoietan. Hori dela-eta, edozein informazio, zorion-agur eta beste ja-
sotzeko azken eguna martitzena izango da, hau da, hilaren 20a. Bestalde, hu-
rrengo astean Bixamona Sanjuanetako argazkiak jasotzen dituen ale berezia ka-
leratuko dugu, hori ere egun berezian: eguaztenean, hilaren 28an. Hurrengo ale
“normala” uztailaren 7an izango duzue esku artean, eta horri jarraituko dioten bes-
te birekin (uztailaren 14an eta 21ean) amaituko dugu ikasturtea.

ERREDAKZIOA
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Egogain gerontologia zentruak
lau urte daroiaz URTMS (buruko
gaitz larrixa dakenen egoitza-unida-
deko) kidiekin ortuak zaintzeko pro-
gramia garatzen, horren onurak
haundixak dirala pentsatzen dabe
eta. Aste honetan horren barri emo-
teko egindako aurkezpen ekitaldixan
arduradunak azaldutakuari jarraittu-
ta, “Eibarko udalaren eta Debaba-
rreneko Mankomunidadiaren lagun-
tasunarekin Formantec enpresakuak
egin daben biharrari esker, aurreran-
tzian ortuak zaintzia errazagua eta
erosuagua egingo jakue”. Formantec izenekuak euren formaziñua amaittu ez daben gaztien-
dako “inkubadora” modukua da: urte biko iraupena daken ikasketa-kontratuen bittartez, gaz-
tiak eraikuntzarekin zerikusixa daken espezialidadietan trebatzeko aukeria eukitzen dabe. Ego-
gaiñen biharrian jardun dabenak zurgintza ikasi dabe eta, birziklatutako materixalak erabillitta,
premiña ezberdiñeri erantzuten detsen estrukturak eraiki dittue ortuetarako.

asteko

datua
%2,8 

650
Hilean 650 euro nahikoa
omen dira bizimodu "duin"
baterako. Hala esan du
Enplegu eta Gizarte
Politiketako sailburuak. Diru
sarrerak bermatzeko
errentaren (DSBE) kopurua
zehaztean esan zuen. Aste
bereko albistea da EAEko
etxebizitza alokairuen batez
besteko prezioa 910 eurokoa
dela. Hiriburuak kanpoan utziz
gero, 732. Hipotekei
dagokienez, aldiz, ez dago
zifra ofizialik, baina iturri
ezberdinen arabera 500
eurotik gora dira hilean, dena
den DSBEa jasotzen duenari
kostata emango diote
mailegua. Eta gero, jan -ez
ahaztu 347 direla jaki
bankuaren laguntza behar
duten eibartarrak-, ura
ordaindu eta argindarra.
Enpresa elektrikoak, Euskal
Herrikoak ere bai, politikari
ohiz josita daude, baina inoiz
ez dut agintaririk ikusi argirik
moztu ez dezaten eskatzen.
Tira, eskatzeak ez du balio,
behartu egin beharko dira.  
Zeresana eman du ere
sailburuaren soldatak: 7.316
euro. Demagogia handia
egiten da politikarien
soldatarekin, DSBEarekin
adina kasik. Nik argi dut jardun
politikoa ordaindu egin behar
dela. Ardura eta dedikazioa
handia da, exposizio publikoa
ere bai, eta ordaindu ezean
pobreek ezingo lukete
politikaren bidea hartu. Nik ez
dut esango kopuru handia edo
txikia den, baina matematikek
diote sailburuak bere iritziz
"duin bizitzeko" behar den
soldata 11,2 aldiz irabazten
duela. Agian hori ez da hain
duina, norbaitek esan beharko
lioke, ahal bada gertukoa.
Duin bizitzeko kopurua bi aldiz
jasotzearekin, aski. Izan ere,
agian, eta agian diot, hilero
duin bizitzeko behar den
kopurua 11 aldiz jasotzen
denean ez zaio erreparatzen
alokairu eta hipoteken
prezioei. 

haundittu zittuan bere sarrerak IK4-Teknikerrek
2016xan. Eibarko zentru teknologikuak 24 millioittik
gorako ingresuekin itxi eban 2016xa. 280 laguneko
plantillia daukan ikerketa zentruak iaz amaittu eban
2013tik 2016ra arte egindako Plan Estrategikua
eta lau urteko tarte horretan izandako sarrerak
%20xan haundittu dira eta pertsonala %8,95ian. 

Ortuak zaintzeko programia aurkeztu dabe
Egogain gerontologikuan

IMANOL MAGRO

Batek baiño gehixagok sorpresia hartu-
ko eban, kalian daguazen zakarrontzixe-
tako batzuk koko-jantzitta, kolore bizi-bi-
zixak dittuen animalixen itxuriakin topau di-
ttuenian. Horrelako kanbixuaren arduradu-
nak maiatzaren 26xan ikasturtia agurtu
eban Debabarreneko Esperientzia Eskola-
ko XIII. Ediziñokuak dira. Izan be, kurtso
honetan 21 ikasle ibilli dira eskolan eta eu-
ren eskutik proiektu barri bi abiatu dira:
“Jantzittako zakarrontzixak” izenekua eta
“Soraluzen luzatu”. Ikasturte amaierako
lehen proiektu horren barruan, aste hone-
tan Untzaga, Toribio Etxebarria eta inguru-
ko kalietan daguazen sei zakarrontzi “jan-
tzi” dittue, “erakargarrixaguak bihurtzeko
eta, holan, jendia gehixago erabiltzera ani-
matzen ete dan ikusteko”.

Esperientzia Eskolakuak
zakarrontzixak 
koko-jantzi dittue
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Martitzenian goizian goizetik egin ziran
illara luziak Eibarko Hezkuntza Espa-
rruan, Haurreskolak Partzuergoak hezi-
tzaillien zerrendak aldi baterako zabal-
tzeko deialdixaren barri jaso eben ehunka
hezitzaille gure herrixan daguan Partzuer-
goko egoitzaren inguruan alkartu ziran eta.
Izan be, zerrendetarako izena emoteko au-
keria egun birako baiño (martitzen eta
eguaztenerako) ez eben zabaldu, luzaruan
itxitta egon dan arren. Izan be, Haurres-
kolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzor-
diak ordezkapenak egitteko hautagaixen
zerrendak ixtia erabagi eban 2011ko urria-
ren 28xan eta harrezkero ez da egon ize-
na emoteko aukerarik. Baiña azken aldi-
xan ordezkapenak betetzeko larri ibilli dira
eta horregaittik zabaldu bihar izan dittue
zerrendak, Hezkuntza Saillak Araba, Biz-
kaia eta Gipuzkoako haurreskoletako he-
zitzaillien ordezkapenak egin ahal izateko.
Deialdi honetan, gaiñera, ez dittue kon-
tuan hartuko hezitzailliak dittuan merituak
eta “hautagaixak erregistruan sarreraren
hurrenkeraren arabera sartuko dira, gitxie-
neko baldintzak betez gero“. Hori dala eta
pillatu zan horrenbeste jende eta, illaran

eguazenen berbetan, “200 bat lagunek
hamen pasau dogu gaba”. Illaria gero eta
luziagua zala ikusitta, jendia gero eta gehi-
xago hasarratzen juan zan eta gauzak ze-
lan egin dittuen salatu eben: “Deialdixa
azken orduan egin dabe: atzo zabaldu zan
eta jende asko atzotik dago hemen. Sei
urte egon dira zerrendak itxitta eta gaur,
hamen, bizitzen ari garan egoeria lotsaga-
rrixa dala salatu nahi dogu”.

Amaiera bariko 
illarak eragin zittuan
Haurreskoletako 
hezitzaillien 
zerrendak zabaltziak

Barrakak Txaltxa Zelaixan ipiñi
dittuela eta, aste honetan
merkadillua Toribio Etxebarria
kalian ipiñi dabe eta datorren
astian be han egingo da.

MERKADILLUA
TORIBIO ETXEBARRIAN

Alzheimer gaixotasuna dakenen
zaintzaillien formaziñorako
programia garatzeko
asmuarekin, Cadizetik Bilbora
bittarteko ibilbidia beteko
daben “El futuro es la
memoria” izeneko martxa
egitten ari dira. Eibarrera
ekaiñaren 24an aillegauko da
eta, ekimenarekin bat egin
daben Klub Deportibuak jendia
parte hartzera animau nahi dau.
Azaldu dabenez, Asier
Cuevasek Elgoibartik
Eibarrerako zatixan hartuko dau
parte. Informaziño guztia
interneten,
elfuturoeslamemoria.com
helbidian dago.

ALZHEIMERRAREN
ALDEKO MARTXA

Bidebarrieta, 5     Tel. 943 201 547

ESTETIKA ZENTROA 
ETA LURRINDEGIA

CAPI

AAUURRPPEEGGII   TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK

LASER 
DEPILAZIOA

30€

Hanka osoak + 
Izterrondoak: 90€

ZONA
BAKOITZA

www.capiestetica.es

MASAJEAK

●Lifting japoniarra
●Radiofrekuentzia
●Mantxak
●Mesoterapia birtuala

- Betile luzapenak
- Betileetarako liftinga
- Iraupen luzeko rimel-a
- Ia betirako manikura
- Gel atzazkalak

LEHEN

GERO
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Urkizun, Txontarako sarreran daguan
Edozer soziedadia 1967ko urtarrilla-
ren 16xan zabaldu zan eta, hori go-

guan, aurreko zapatuan ospatu eben al-
kartiak aurten 50 urte bete dittuala. Ho-
rren harira giro politta sortu eben Urkizu

inguruan, 12:00xetan “zeozer pikatze-
ko” bildu eta gero, hortik aurrerakua tri-
kitilarixak eta Eibar Kantuan taldekuak
lagunduta txikiteuan ibilli ziran eta. Oin
dala 50 urte sortzailliak izan ziran 34 la-
gunetik, “sei bizi dira bakarrik” eta gaur
egun “15 bazkide honorarixuak dira
(kuotarik ez dabe ordaintzen), 46 zen-
bakidunak edo ‘de número’ eta beste
sei, gaztienak, onuradun edo benefizia-
rixuak (hónek kuota erdixa pagatzen da-
be)”. Horrenbeste urtian gauzak kanbi-
xatzeko aukera be egon da eta, holan,
gaur egunian lau andra dira Edozer al-
karteko bazkide: “Euretako hiru zenba-
kidunak eta gaztiena benefiziarixua”.

Aurreko barixakuan aurkeztu eban Eneko Andueza eibartarrak
bere burua Gipuzkoako sozialisten buru izateko kargurako, oin ar-
te Gipuzkuako sozialisten buru izan dan Iñaki Arriolak kargua laga-
tzeko asmua zekala jakin eta gero. Oin arte behintzat ez da beste
iñor aurkeztu kargurako eta,
beraz, bera da hautagai baka-
rra. Hautagaitzak aurkezteko
epia hillaren 20xan, datorren
asteko martitzenian, amaittu-
ko da eta, beste hautagairen
bat agertuz gero, uztaillaren
9xan egin biharreko botazi-
ñuekin amaittuko litzaken pri-
marien prozesua zabalduko
litzake. Anduezak urte mor-
dua daroiaz Eibarren ziñego-
tzi izaten eta gaur egun so-
zialisten bozeramaille-ondo-
kua da Eusko Legebiltzarrian.

Gipuzkuako sozialisten buru
izateko hautagaitza aurkeztu
dau Eneko Anduezak

Edozer soziedadiak urrezko ezteiak ospatu zittuan aurreko zapatuan

Eibarko Udalak Lanpostuen Zerrenda barrittuko dau eta
EH Bildu, EAJ eta Irabazik negoziaziño-mahaixa teknikua
izatia edo, gitxienez, alderdi guztiak parte hartzia eskatu de-
tse udal-gobernuari, oposiziñoko hiru taldiak alkarrekin pre-
sentau daben idatzixan. Izan be, udal taldiak mahaixan sindi-
katuetako lau ordezkarik eta PSEko lau kidek parte hartzia pro-
posatu dau, baina oposiziñoko alderdixak hasarre dagoz, or-
dezkari politiko guztiak PSEkuak izatia ez dabelako zillegi ikus-
ten. Lanpostuen Zerrendia udaleko bihargiñen ordenaziñua
egitteko erabiltzen dan tresna teknikua da. Eibarkuak 30 urte
dittu eta oposiziñoko alderdixak aktualizaziñua egittia premi-
ñazkua ikusten dabe eta, ahal dala, horren inguruko adosta-
sun haundixenarekin, gaiñera.

Lanpostuen Zerrendia 
negoziatzeko gatazka

JUAN LUIS AZKOAGA AGIRRE
(2017-VI-13)

“Lagun on bat aurkitzea oso zaila da, galtzea 

hainbat zailagoa, eta ahaztea ezinezkoa”

GURE BASTERRA SOZIEDADEKO LAGUNAK

Maialen Belaustegi
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Urki auzoko jaixak edarto ospatu zittuen as-
teburuan. Aurten eguraldixa lagun euki dabe,
eta, barixakuan hasi eta domeka bittartian, jai-
xetako programaren barruan antolatutako ekital-
di guztiekin gozatzeko primerako aukeria euki
eben auzokuak, baitta jaixak erakarritta Urkira
juan ziran ume eta helduak.

Urkizuko dorrietan daguan Eibar Osasundegiak 30
urte bete dittu eta, hori dala eta, zentro medikuak eki-
taldi berezixa hartu eban oin dala egun batzuk, urteu-
rrenaren harira egin dittuen konponketa lanak ezagu-
tzera emoteko. Bestela, osasun zentruak betiko mar-
txan segitzen dau, medikuntza espezialidade diferen-
tietarako kontsultak eskintzen.

30 urte bete dittu Urkizuko
Eibar Osasundegixak

Atzegi alkartekuak ekaiñeko agendia bete-beteta euki-
tzen dabe urtero eta, bestiak beste, Debabarrena, Tolosal-
dea eta Bidasoaldeko bazkidiak eskualdeko jaixa ospatu da-
be. Gure eskualdeko bazkidiak Eibarren alkartu ziran aurre-
ko zapatuan eta, urteroko moduan talde argazkixa egin eta
gero juan ziran alkarrekin bazkaltzera Unzaga Plaza hotelera.

Atzegikuak bazkarixa egin
eben asteburuan

“Gure Bihotzeko Amatxo maitea, maite zaitugu 

hasieratik, orain eta betirako. Agurrik ez, 

gero arte baizik. Lagundu eiguzu, beti bezela”

ETXEKOEK

FLORITA GIL SILVARES
(2017-VI-12)

Eibar Rugby Taldiaren eskutik domekara arte martxan egongo dan 15.
Garagardo Ferixia martitzenian zabaldu eben eta, urteroko martxan, inau-
guraziño ekitaldixaren aitzakixarekin omenaldixa egin zetsen Eibar Triatloi
Taldiari, bere sorreratik gaur arte izandako ibilbidiagaittik. Eibar Rugby Tal-
dia 1978. urtian
sortu eban Ramon
Telleriak oroigarrixa
emon zetsan Est-
her Paguey Eibar
Triatloi Taldeko ki-
diari eta, pitxarrak
bete eta topa egin-
da inaugurauta ge-
ratu zan aurtengo
Garagardo Jaixa.

Eibar Triatloi Taldia omendu eben 
15. Garagardo Azokaren inauguraziñuan

Edarto Urkiko jaixetan

Sukaldarixen taldia. Maialen Belaustegi

Maialen Belaustegi
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Atal honetan Eibarko elkarte/kolektiboen berri emango dugu astero. 

Gurekin harremanetan jartzeko: 943-200918 / komunikabideak@etakitto.eus

Eibarko kolektiboen
G
I
D
A

LAGUN TALDEA
Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
Adimen urritasuna duten pertsonen gizarte integrazioa
sustatzea bilatzen dugu Lagun Taldetik, herrian egiten diren
ekitaldi eta proiektuetan parte hartuz.
Pertsona hauei ahalik eta baliabide gehien ematea du gure
xedea. Laguntasuna, atentzio indibidualizatua, taldekoa...
Ezagueren ikaskuntzan lan egiten dugu, eta horretarako fitxak
eta egokitutako materiala erabiltzen ditugu. Psikomotrizitatea
ere lantzen dugu (dantzak, ariketak...). Orokorrean aisialdirako
aukera bat izatea da gure helburua.

Ekintza nagusiak
- Astean hiru egunetan elkartzen gara: astelehen, eguazten

eta barixakuetan, 18:00etatik 19:00etara. Bakoitzaren
gaitasunen araberako jarduerak egiten dira. 

- Jarduera ludikoak: partxisa, kartak, jolasak...
- Psikomotrizitatea bultzatzen duten eskulanak era askotako

materialak erabiliz: margoak, pintzelak, zumea...
- Ikasturte hasiera eta amaieran irteerak egiten ditugu.

Hasierakoa ludiko-kulturala izaten da, eta bide batez beste
leku batzuk ezagutzeko eta jarduera bereziren bat egiteko
(museoak bisitatu, taloa edo ogia egiten ikasi...).
Bigarren irteeran bazkari bat egiten dugu, dantza eta guzti,
eta gurasoak ere etor daitezke.

- Aratosteetan, jaietan, bazkari solidarioetan... parte
hartzen dugu.

- Jaialdia egiten dugu.
Lagun Taldearen helburua bere kideei aisialdirako aukera
eskaintzea da.

Telefonoa: 660 710 963
Helbidea: Argatxa, 13
Kontaktua: Reme Santos Baglietto

DEBABARRENEKO ORFEOIA
Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
Musika sinfoniko koralean interesa duten pertsonak
elkartzeko asmoarekin sortu zen Debabarreneko Orfeoia.
Taldean 25 lagun inguru gaude, 40-45 urte ingurukoak.
Une honetan lan sinfonikoek baino entitate gutxiagoa
duten lanak lantzen ari gara, eta horri esker taldearen
ezagutzan sakontzen ari gara, norbanako zein talde
gaitasunak ezagutuz. Taldea guztiz irekia dago, eta
edozeinek har dezake parte. 
Hilean bi dokemetan entsaiatzen dugu, 17:00etatik
19:00etara Portalean. 

Ekintza nagusiak
Urtean bi ekitaldi ofizial egiten ditugu, eta
gehiago egiteko aukera ere badago. Aurten
Ermuan eta Eibarren izango ditugu emanaldiak.

Telefonoa: 688 803 170
e-maila: dborfeoia@gmail.com
webgunea: www.dborfeoia.simdif.com
Kontaktua: Jose Miguel Laskurain

Gaur egun 25 lagun inguru daude Jose MIguel Laskurainek zuzentzen
duen Debabarreneko Orfeoian.
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Txankletak, toalla, bainujantzia eta
krema. Osagai horiek besterik ez
ditugu behar beroari aurre egiteko.
Joan den zapatuan, ekainaren 10ean,
zabaldu ziren Ipuruan kanpoko
igerilekuak, eta hurrengo hiru
hilabeetan, irailaren 10era arte, erabili
ahal izango dira. Aurten, berrikuntza
moduan, udako bonuak daude,
familiakoak eta indibidualak. Orain arte
Kirol Patronatuko bazkide ez zirenek
sarrera ordaindu behar zuten joaten
ziren egun bakoitzean. Orain, nahi
izanez gero, txartel urdinarekin
kanpoko igerilekuetan 3 hilabeteetako
zerbitzua ordainduta izango dute.
90 euro balio du familia-txartelak,
eta 55 euro indibidualak. 18 urtetik
beherakoek, berriz, 35 euro
ordainduko dute. 

Hiru hilabeterako bonua edo txartela
atera nahi dutenek Kiroldegira jo de-
zakete. Derrigorrezko dokumentuak

entregatu ondoren, “euren izenean txartel
urdin bat lagako zaie kanpoko igerilekuko
sarreran, eta, horrekin, igerilekuak, aldage-
lak eta erropazaindegia erabili ahal izango
dituzte uda osoan”. Nahi izanez gero, inter-
net bidez ere eskatu daiteke www.eibarki-
rola.com webguean (Eibarko kirol txarte-
la/EKT eskatu atalean).

Familiako bonua 21 urtera bitarteko
seme-alabak dituztenentzako da eta 90

euro balio du. Familiako kide bakoitzari
txartel bana emango zaio. Bono indibidua-
lei dagokienez, 18 urtetik gorakoek 55
euro ordaindu beharko dute, eta 18 urte-
tik beherakoek 35 euro. 

Jubilatuentzako, langabetuentzako
edo DBEren hartzaileak direnentzako pre-
zio bereziak daude. Jubilatuen txartel
indibidualak 35 euro balio du (jubila-
tuentzako familia-bonuak, aldiz, 55
euro). Langabezian daudenen eta
DSBE (Diru Sarrerak Bermatzeko
Errenta) hartzaileen bonu familiarrak 52
euro balio du, eta egoera horretan daude-
nentzako bono indibidualak, aldiz, 35

euro. Kiroldegitik azaldu digutenez, ”jubi-
latu eta langabetuen familia-bonu lagun-
duetan ezkontide biak direla jubilatu edo
langabetu ulertzen da”.

Unibertsitatean edo Heziketa Ziklo-
etan ikasten dihardutenek ere izango di-
tuzte prezio bereziak, 35 euro ordaindu be-
harko dute-eta.

Txartela erosten duten guztiek aurkez-
tuko beharko dute NANa, eta familia-bonua
egin nahi dutenek familia liburua ere era-
man beharko dute. Langabetuen kasuan,
bizitza laborala eguneratua aurkeztu behar-
ko dute; jubilatuek gizarte segurantza txar-
tela, eta Unibertsitaten edo Heziketa Ziklo-
etan ikasten ari direnek matrikula edo uni-
bertsitate ordainketen ziurtagiriak.  

Kiroldegitik adierazi digutenez, “bonua
erosten dutenek abuztuan Elgoibarko igeri-
lekuak erabiltzeko aukera izango dute”.
Mintxetan sartzeko NANa eta txartel urdi-
naz gain, Eibarko kanpoko igerilekuan es-
katu ahal izango den pase bat beharko da.

Azken urteetako datuei begiratzen ba-
diegu, 40.000 herritar inguruk erabiltzen di-
tuzte Eibarko kanpoko igerilekuak udako sa-
soian, egunean 380 lagunek, batazbeste.
Jende askok igerilekuak bakarrik udan era-
biltzen dituela ikusita, EAJ-PNVren eskae-
ran oinarrituta, bonu hau jarri du martxan Ei-
barko Udalak lehenengoz. 

Beroaren aurkako

SENDAGAIA

Goizeko 10:30ean zabaltzen dira Ipuruako igerilekuak eta 20:00etan ixten dituzte ateak.



Egun batzuk baino ez dira falta Eibarren
AKEBAI plataformaren ekimenez da-
torren asteko eguenean, ekainaren

22an Guinness errekorra gainditzeko egin-
go den ekitaldirako eta, hori antolatzen da-
bilen lantaldeak aditzera eman duenez,
“prestakuntza guztiak oso ondo bideratuta
daude dagoeneko. Alderdi teknikoa erabat
itxi ondoren, aste honetan ekitaldiaren aur-
kezleak ere finkatu ditugu: Ylenia Baglietto
aktoreak eta Haritz Lete musikariak aurkez-
tu eta gidatuko dute. Gainera, DBHko ikas-
leekin entseguak ere hasi dira, ekitaldian ze-
har protagonismo berezia izango duteneta-
ko batzuk eurak izango baitira”. Edozein
modutan ere, ekitaldiaren egunean jende-
ak egin beharrekoa “oso erreza” izango de-
la behin eta berriz azpimarratu dute. Aurrei-
kusitako egitarauari jarraituta, auzoetatik ir-
tengo diren hiru kalejirak Untzagara ailega-
tzean, 19.00ak aldera hasiko da Guinness
errekorra gainditzeko prestakuntza Untza-
gan: arduradunek parte hartuko dutenei ar-
gibide guztiak ematen joango dira eta, jai gi-
roari eusteko, animazioa egongo da.
19:30ak / 20:00ak aldera hasiko da 2.500 la-
gunen artean Guinnesserako irudia, AKE-
BAI plataformaren logotipoa irudikatzen, ko-
loreak osatzeko txapelak jantzita, eta
20:30ak aldera errekorra lortzea espero du-
te. Eta, ospatzeko, Erokomerik saioa egingo
du Txaltxa Zelaian, txosnagunean.

Ekitaldia antolatzeko lanak eta izen-ema-
tea nola doazen azaltzeko, eguazten arra-
tsaldean agerraldia egin zuten Untzagan
AKEBAI plataformako bozeramaleek eta
Guinness errekorrerako Eibarren AKEBAI
plataformari babesa eman dioten elkarte
eta erakundeetako ordezkariek. Esanda-
koaren arabera, prestakuntza teknikoeta-
tik aparte, izen-emateak ere oso erritmo
onean doaz. Ekimenak Eibarko 92 talde
baino gehiagoren atxikimendua jaso du.
Elkarteak, enpresak, ikastetxeak, alderdi
politikoak... “Eibarren AKEBAI platafor-
mak bultzatutako Guinnessaren ekitaldia

babes zabala ari da jasotzen”. Dagoeneko
2.000 lagun baino gehiagok eman dute
izena eta antolatzaileek uste dute azken
txanpan lortuko dela aurreikusitako jende
kopurura, 2.500 partehartzaile batzera.
Izan ere, Dubaik duen errekorra gainditze-
ko kopuru horretara ailegatu beharko da.

Bitartean, auzoetan ere prestakuntza la-
netan ari direla azaldu dute: “100 lagun
baino gehiago ari dira auzoetako parte-har-
tzea antolatzen eta koordinatzen. Guin-
nessaren egunean ere, 100 pertsona in-
guru ibiliko dira ekitaldia koordinatzen eta
partaideak gidatzen”. Azpimarratu zute-
nez, “herritarrak ilusio handiarekin ari
dira ekimenera batzen” eta erronkari he-
rritarrek emandako erantzunarekin oso po-
zik daudela gaineratu zuten.

Informazioa herritarren artean zabaltze-
ko, guztia online dago jarrita www.ake-
bai.eus webgunean eta Facebook-en
(https://www.facebook.com/EibarrenAke-
bai/ ). Horrekin batera, Portalean ere jaso
daiteke informazio gehiago, astegunetan
arratsaldez, 18:00etatik 20:00etara 2. so-
lairura joanda. Eta, bestela, eibarrenake-
bai@gmail.com helbidera ere idatzi daite-
ke. Gauzak horrela, agerraldia agurtu baino
lehen jasotako harrera beroarekin eta ei-
bartarren inplikazio eta parte-hartzearekin
oso pozik daudela azpimarratu zuten an-
tolatzaileek: “Denok elkarrekin Guinnes-
sa lortuko dugu!”.

...eta kitto!
akebai
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GUINNESSA lortzeko ekitaldiak 
herrian lortutako babesarekin
oso pozik daude antolatzaileak



PUBLIZITATEA

iturburuko
olinpiada
txikia

Aurreko zapatuan, eguerdira arteko ekitaldian, Olinpiada Txikia ospatu zuten Iturburun.
Aukera izan zen datorren ikasturtean bertara doazen ume eta gurasoek ikastetxea
ezagutzeko eta hainbat kirol ekitaldi egiteko. Datorren eguaztenean, hilaren 21ean,

orain dela bi zapatu bertan behera geratu zen XX. Kirola Euskaraz Bizi jaialdia egingo dute.
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Udako Euskal Unibertsitateak
(UEU) aurten ELKAR EKIN goibu-
ruari jarraituko dioten udako ikas-

taroak aurkeztu zituen orain dela egun
batzuk eta ekitaldian elkarlanaren ga-
rrantzia azpimarratu zuten. Izan ere, Iña-
ki Alegria UEUko zuzendariaren berbe-
tan, “elkarlanik gabe UEU ez litzatekee-
lako posible. Gure izaeran dago elkargu-
ne izatea, eta udako ikastaroak ere hori
islatzen dute. Ikastaro hauek auzolanean
antolatzen ditugu pertsona eta erakun-
deekin, eta elkarlan horretatik ekiten die-
gu proiektu berriei, jakintza berriei. Eta
horregatik, beste urte batez, bere curri-
culum profesionala zein pertsonala abe-
rastu nahi duen orok izango du tokia gu-
re udako ikastaroetan”. Ekainaren 22tik
uztailaren 14ra bitartean, 35 jarduera
prestatu dituzte eta horietako asko, gai-

nera, herrian bertan, Markeskua
jauregian izango dira. Eibarko ikas-
taroak aste bitan banatuta, ekaina-
ren 26tik 30era eta uztailaren
10etik 14ra eskainiko dituzte. Ei-
barren, Iruñean eta Baionan eman-
go diren kurtsoetan izena emateko
epea zabalik dago, www.ueu.eus
webgunean, eta ikastaro bakoitza-
ri buruzko informazio osoa ere hel-
bide horretan kontsultatu daiteke.

Ikastaroetako jardunaldiak
Bestalde, UEUren 45. Udako Ikastaroak

#ElkarEkin aurtengo ikastaldiaren barruan,
hainbat jardunaldi eskainiko dituzte: “In-
gurune digitalaren ikerketak Euskal He-
rrian” (Bilbo, ekainak 22); “Arkitekturan,
euskaraz?” II. Topaketa (Eibar, ekainak
29); “Informazio eta Dokumentazio Kude-

atzaileen III. Bilkura: Eskola Liburutegiak”
(Eibar, ekainak 29); “Hizkuntzalari Euskal-
dunen III. Topaketa: Zer berri?” (Baiona,
uztailak 4); “Hezkuntza formalean elika-
dura-subiranotasuna lantzeko erremintak”
(Eibar, uztailak 10); “Komunikabideak eta
herria: Telebista publikoa irudikatzen” (Ei-
bar, uztailak 11) eta “Euskara, generoa, ja-
torria eta klasea gurutzatzen diren lekua”
(Usurbil, uztailak 13-14).

ELKAR EKIN

– “Arrakala. Sorkuntza garaiki-
dearen bitartekaritza, heda-
pena eta eginkizunak” (Uz-
tailak 10-11)

– “Euskal Literatur Kritika eta
Genero Ikerketak” (Ekainak
26-27)

– “Unitate didaktiko digitalen
diseinua” (Uztailak 12-13)

– “Pornografiaren aurrean nola
esku-hartu. IKTen erabilera
nerabeen eta gazteen sexua-
litateen arretan: errealitateak
eta aukerak” (Ekainak 29-30)

– “Dokumental interaktibo bat
sortzeko tailerra, Klynt pro-
grama erabiliz” (Uztailak 10-
11)

– “Ikus-komunikazio eraginkor
baterako gakoak” (Uztailak
10-11)

– “Haurren autoestimua eza-
gutu eta garatzeko erremin-
tak” (Ekainak 26-27)

– “Elkarlanean Indarra: parte-
hartzea, inklusioa eta pareki-
detasuna sare lanean” (Uz-
tailak 11)

– “Euskal paisaiak 2050: Eibar-
ko erronkak aztertuz lurralde
zabalerako aukerak sortze-
ko” (Uztailak 12-13)

– “Ansible: sistemak eta egu-
neroko lanak automatiza-
tzen” (Uztailak 12-13)

– “Domotika, sentsore eta au-
tomatizaziorako lehen urra-
tsak Arduino plataforma era-
biliz” (Ekainak 29-30)

– “Bandera Gorriak eta Froga
Neuromuskulueskeletikoak
Lehen Arretan” (Uztailak 12)

– “Zelulen eta molekulen biolo-
gia irakasteko ‘in silico’ tres-
nak/metodologia” (Ekainak
26-27)

– “Erlezaintza ikastaroa: egun-
go egoera eta etorkizuneko
erronkak” (Uztailak 10-11)

– “Arkitekturan, euskaraz?” II.
Topaketa” (Ekainak 29)

– “Informazio eta Dokumenta-
zio Kudeatzaileen III. Bilkura:
Eskola Liburutegiak” (Ekai-
nak 29)

– “Hezkuntza formalean elika-
dura-subiranotasuna lantze-
ko erremintak” (Uztailak 10)

– “Komunikabideak eta herria:
Telebista publikoa irudika-
tzen” (Uztailak 11)

lanean 45. ediziora 
ailegatu dira UEUren 
Udako Ikastaroak

UEUren Udako Ikastaroen eskaintzaren barruan, aurten
hauek emango dituzte Eibarren, Markeskua jauregian:

Eibarko arkitektura aztertzeko 
aukera ere izango da aurtengo 
Ikastaroetan
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Urteroko moduan, ikastaro-eskaintza oso 
zabala prestatu dute, jendeari era guztietako 

gaiak jorratzeko aukera eskaintzeko.

ESTAZIÑO, 7
943 20 70 32

150 ardo

50 barran

Maridajeak

Kazuelitak

Ehiza haragia

Plater konbinatuak

Otartekoak
eramateko

ASTELENA Gastroteka

Estaziño, 7

1) Kardiologia 
2) Zirugia 
3) Dermatologia 
4) Dietetika / Nutrizioa 
5) Analisi Klinikoak 
6) Ortodontzia 
7) Otorrinolaringologia                                    
8) Pediatria
9) Psikiatria

10) Neurologia

URKIZU PASEALEKUA, 13
Orbeako dorreak / 1. solairua

☎ 943 12 02 00 Faxa:943 12 02 04

11) Barne Medikuntza  
12) Radiologia
13) Urologia
14) Traumatologia
15) Koloproktologia
16) Erizaintza
17) Foto-depilazio                 

Unitatea
18) Ginekologia
19) Psikologia

BERRIA

BERRIA

Informazio eguneratua eta osagarria:
Ikastaroen egitarauetan aldaketak gerta
daitezkeela eta, informazio eguneratua
webgunean egongo da.
Facebook: 
www.facebook.com/
udakoeuskalunibertsitatea
Twitter: 
@ueu_orokorra #UI45 # ElkarEkin
ueu365 bloga:
www.unibertsitatea.net/blogak/ueu365/

Matrikulazioa zabalik
Udako ikastaroetarako matrikulazioa maiatzaren 22an
zabaldu zuten eta ikastaroa hasi baino astebete lehe-
nago itxiko da. Izen-ematea internet bidez www.
ueu.eus helbidean egiten da.
Matrikula-prezioak ezberdinak dira, ikastaroaren irau-
penaren arabera. Bakoitzaren inguruko informazio ze-
hatza UEU-ren webgunean, ikastaroaren orrian begi-
ratu daiteke. Matrikula-prezio murriztua izango dute:
ikasle, langabe eta jubilatuek (% 10eko beherapena)
eta UEUkideek (% 25eko beherapena). Ordainketa
egiteko izena eman eta 15 eguneko epea dago.
Aurreko urteotan bezala, aurten ere hainbat diru-la-
guntza jasotzeko aukera izango da. Hainbat udalek,
tartean Eibarkoak, diru-laguntzak ematen dizkiete be-
raien herritarrei 2017an UEUren ikastaroetan parte
hartzen laguntzeko.



KITTO14

21 urteko eibartarrak  Eibarko Udalak jaietan alkohol gehiegi edatearen kontra antolatzen duen
Sanjuanetako pegatina-lehiaketa irabazi du. Umorezko pegatinak  “Ez izan mozolo, ez amaitu
kilikolo” esaldia darama, eta egilearendako esperientzia berria eta polita izan da. Ikasketak amaitu
berri ditu eta horrelako lehiaketetan parte hartzen jarraitzeko asmoa dauka.

«Larregi edaten dugunean 
mozolo aurpegia jartzen zaigu»

Nerea Lluvia (Sanjuanetako pegatina-lehiaketako irabazlea)

- Nola animatu zinen lehiaketan
parte hartzera?

Leioan “Publizitatea eta harreman
publikoak” iIkasketak amaitu ditut.
Lan bila nabil eta, denbora librea
nuenez, lehiaketan parte hartzea era-
baki nuen. Zortea izan dut, lehiaketa
batean parte hartzen dudan lehe-
nengo aldia da, eta oso pozik nago.
Nire curriculumerako oso ona da ho-
rrelako lehiaketa bat irabaztea. 
- Karreran ikasitakoak pegatina
egiten eta lehiaketa irabazten la-
gundu dizula esan daiteke?

Jakina! Diseinu grafikoko hainbat
ikasgai izan ditugu eta Photoshop
edo Adobe Ilustrator bezalako pro-
gramak erabiltzen erakutsi digute.
Diseinu grafiko eta kreatibitate ikas-
gaiek buruan ditugun ideiak modu fi-
sikoan irudikatzen erakusten digute.
Behin ikasketak amaituta, nire den-
bora librean ezagupenak aurrera era-
man nahi izan ditut. Karreran multi-
media arloa komunikazio arloa baino
gehiago gustatu zait, eta horretan
jardutea gustatuko litzaidake.
- Zer da pegatinarekin adierazi
nahi duzuna?

Umorezko pegatina da. Larregi
edaten dugunean ze mozolo edo er-

gel jartzen garen azaldu nahi nuen.
Erakartzeko hitz-joko bat egin nuen
(mozolo-kilikolo). Gero dena jarraian
etorri zen: mozoloaren irudia erabili
nuen, mozkor aurpegia jarri nion...
- Pegatina jaietan banatuko da...

San Juan egunean gauerditik au-
rrera karpa bat jarriko dute Untzagan.
Bertan, eta txosna eta tabernetan ba-
natuko dituzte pegatinak. Alkoholaren
gehiegizko arriskuen gainean kon-
tzientziatzea du helburu ekimenak.
- Horrelako lehiaketetan parte har-
tzen jarraitzeko asmoak daukazu?

Bai, hurrengoa San Andres jaieta-
ko kartel lehiaketa da, eta parte har-
tzeko asmoa badaukat.

KLUB DEPORTIBOKO
TABERNA ETA SUKALDEA 
HARTZEKO DEIALDIA

Interesatuek 665 726 146 telefono 
zenbakira deitu dezakete edo 
info@deporeibar.com helbidera idatzi

– Lora eta landare                              
natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA



San Juan jaietarako girotzen joateko,
biharko Bboying eta New Style Txapel-
keta antolatu dute hirugarren urtez ja-
rraian. Kaleko dantzen inguruko "Breaking
Eibar" txapelketa 17:00etan hasiko da jo-
katzen, Txaltxa Zelaian, baina egitaraua
goizetik hasiko da, txapelketaren harira an-
tolatu dituzten beste hainbat jarduerarekin.

Antolatzaileek azaldu dutenez, aurretik
egindako edizioei jarraituko zaie aurten
ere: "Txapelketan bi modalitatetan, `2vs2´
(bboying) eta `Seven to smoke´ (all style)
izenekoetan lehiatzeko aukera izango da.

Bboying modalitatean 16 bikoterik one-
nek egingo dute aurrera. Final zortzikoe-
tan, bboy bakoitzeko irteera bana egingo
da. Final laurdenetan eta finalaurrekoe-
tan, irteera bi izango dira eta finalean, be-
rriz, hiru”.

Horrekin batera, "Seven to smoke allsty-
le" izenekoan parte hartzen dutenek behin
irtengo dira eta, epaileek horietatik auke-
ratutako zazpi onenak hurrengo fasean
lehiatuko dira. Antolatzaileek emandako
azalpenen arabera, "modalitate honetan
txapelduna izateko zazpi erronda irabazi

beharko dira edo, bestela, garaipena lortu
duten erronda kopururik handiena bere-
ganatu. Iraupena 20 minutukoa izango da".

Izena emateko bboypeteer@gmail.com
helbidera idatzi, txapelketarako modalita-
tea zehaztuta eta parte hartuko duten dan-
tzari guztien datuak (A.K.A gidabaimena,
izen-abizenak eta telefonoa) adierazita.
Bboying modalitatean, epaimahaikideak
Mono (Flava Brothers, Gasteiz), Xak (Ar-
copom, Granada) eta Graci (Fusion Roc-
kers, Madril) izango dira eta "Seven to
smoke all style" modalitatean, berriz, Indi-
go (Bartzelona / Peru), Andrea Arruti (Za-
rautz) eta oraindik zehazteke dagoen hiru-
garren kide bat. Breaking-eko lehen saria
500 eurokoa izango da eta bigarrena
200ekoa eta "all style" delakoan, berriz, ira-
bazleak 100 euroko saria jasoko du. Musi-
karekin DJ Red arduratuko da.

Bestalde, txapelketaren aitzakiarekin
goizerako hainbat jarduera prestatu dituz-
te: Indigok Hip Hop eta House klaseak
emango ditu eta Graci, berriz, Bboying ira-
kasten ibiliko da.

15KITTO

“Breaking Eibar” txapelketak  kaleko dantzekin beteko du

Goi-mailako heziketa zikloetan
ikasi eta lan txandakatze pres-
takuntza progresiboki ezartzean
datzan Lanbide Heziketa dualak
nabarmen gora egin du Armeria
Eskolan: "Iaz 9 ikaslek aukeratu
zuten sistema berritzaile hau eta
aurten, berriz, 27 lagunek hautatu
dute. Ikasle hauek aste honetan
hasi dira beharrean Bizkaia eta Gi-
puzkoako hainbat enpresatan.
Gainera aurten lehen aldiz 3 beka
eta 24 kontratu sinatu ditu Arme-
ria Eskolak".

Lanbide Heziketa honetan en-
presa eta eskola, biak dira ikas-
gune eta, beraz, ikasleek eskolan ikasten dutena enpresan praktikan jartzeko au-
kera dute aldiberean. Horretarako ikasleak, enpresak eta eskolak akordioa sinatzen
dute eta, besteak beste, eskolan zein enpresan ikasleak tutore bat izaten du. Ikas-
tetxeko arduradunek onura ugari ikusten dizkiote sistemari: "Besteak beste, en-
presek gertutik ezagutzen dituzte ikasleak eta, alderantziz, ikasleek ere enpresak
bertatik bertara ezagutzeko aukera dute”. Confebask-en arabera ere positiboa da
LH Duala. Diotenez, laneratze-tasa altua dauka eta hori aukeratu duten ikasleen
ia %90k enpresan jarraitzeko aukera izan du.

nabarmen igo da Armeria Eskolan
LANBIDE HEZIKETA DUALA “Dorrea desegin” disparatea. 

www.kolorlan.com                           667 54 89 16

943 543 521Egogain, 2

Etorri gurekin 
1. urteurrena
ospatzera

zapatuan
ekainaren 17an

zain izango gaituzu

BIHAR TXALTXAZELAI



DDeenntt iissttaakk

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.        943-702896

ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

B. IZAGIRRE

clínica dental

hortz-klinika

EGUNERO

Untzaga, 5 - 4.                  Tel. 943 70 23 85

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

Irribarreetan adituak
ESPEZIALITATE GUZTIAK

Julian Etxeberria, 12 - 1. Esk. 
Tfnoa. 943 20 85 52

www.clinicairazabal.com

ARRETA-ZERBITZU
INTEGRALA

Hortz-Klinika

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA

Calbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

Ho r t z - K l i n i k a
Odontologia orokorra eta prebentziozkoa / PADI

Ortodontzia / Inplanteak / Laser Teknologia

Errebal, 9 - 1. C 943 70 00 90 / 688 68 96 02

HORTZ KLINIKA
CLÍNICA DENTAL

Zerbitzu guztiak klinika berberan
MAITANE G. IÑIGUEZ

San Agustín, 4 behea ezk.
943 537 076 - 688 884 808

info@eibarclinicadental.com
www.eibarclinicadental.com

◆

osasun gida

9 urte zurekin Eibarren

25 prestazio doan zuretzako

Ko np r om i s o a

San Juan, 7

943 821 885  -  690 628 731
www.vitaldent.com

Ainara Iriondo Ansola
GIZA ELIKADURAN ETA
DIETETIKAN DIPLOMATUA

Toribio Etxebarria, 22
Tel. 943 108 020   Mug. 677 551 850

DDiieetteett iikkaa//NNuuttrr iizz iiooaa

Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74

✽  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽  Min-Unitatea
✽  Inkontinentzia urinarioak
✽  Kirol medikuntza
✽  Ama izateko prestakuntza

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA 

EErrrreehhaabbii ll ii ttaazziiooaa

EEsstteett iikkaa  kkll iinniikkaa

FFiissiiootteerraappeeuuttaakk

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

ARRAGUETA, 20
TLF: 943 53 06 42

ane_mendia@hotmail.com

Egiguren, 6 - behea              943 206 044

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA

KIRURGIA
ESTETIKOA

GGiinneekkoollooggiiaa

Mª Jose Ruiz de Porres
DOKTOREA

T. Etxebarria, 4 - 1. ezk.      943 20 28 57

– Bularren azterketa
– Minbiziaren azterketa prebentiboa 
– Zitologia 
– Baginako eta sabelaldeko ekografia
– Mamografiak
– Bularretako ekografia 
– Nerabeentzako arreta
– Menopausiadunentzako arreta
– Dentsitometriak
– Haurdunaldiaren kontrola
– Kontrazepzioa

LLooggooppeeddaakk

AHOTS-LAN
Isasi, 17 - 1. esk.
943 202691
ahotslan@gmail.com

LOGOPEDIA-PSIKOLOGIA

Diagnostikoa eta tratamendua
Degluzio 
atipikoa
Disfonia

Ikaste-arazoak

Arreta
arazoak

Berba arazoak
Dislexia

LEHENENGO KONTSULTA DOAN



Iñaki Rivero Zabaleta

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BIDEBARRIETA, 48

EIBAR

943 203050

ERDIKO KALE 54

ARRASATE

943 799746

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

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

AROR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

- Afasiak
- Disfoniak
- Dislaliak
- Degluzio atipikoa

Ana Artamendi

T. Etxebarria, 10 - 6. ezk. (EIBAR)
Tel. 943 20 27 15 / 670 82 43 27

- Dislexiak
- Hizmoteltasuna
- Eskola arazoak

OOkkuull iissttaakk

●

JOSE ALBERDI

San Juan 11 - solairuartea

943 20 19 82

arratsaldez

R
.P

.S
.2

34
/1

3

Psikologia klinika eta
Psikoterapia zentroa

Oscar Mondragon Lili

Urkizu, 13 - behea

Telf. 943206823 eta 686859023

GOIZEZ ETA ARRATSALDEZ

Lorena Izaguirre Garcia
PSIKOLOGOA-PSIKOTERAPEUTA

Errebal, 15 - 1. ezk.................EIBAR
Zuberoa, 4 .......................ZARAUTZ

Tel. 943 831 618

Arantza Alvarez
Psikologoa-Sexologoa

1517 - GZ Kol. zkia.

www.centrodesexologia.com
Tfnoa. 645 73 23 88

KONTSULTAK: Eibar / Durango / Donostia

LLooggooppeeddaakk

AIDA CORTA ANTÓN

SAN AGUSTIN, 2-4 (B LOKALA)
Mobila: 622-629-544
logopeda@berba.es

Ebaluazioa eta

tratamendua:

- Hizkuntza
- Mintzaira
- Ahotsa
- Dislexiak
- Entzumena
- Degluzio atipikoa

PPooddoollooggooaakk

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantilla digitalizatuak (scanner 

bidezko inpresioa)

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
943 12 14 93 / 696 555 208

ELENA 
AIZPUN

PODOLOGOA
124 kolegiatu zenbakia

PPssiikkoollooggooaakk

PSIKOLOGIA KLINIKOA 
ETA OSASUN ZENTROA

Coro Ortíz de Urbina
PSIKOLOGOA (G201987 kolegiatua)

- Masterra Praktika Klinikoan
- Master P.N.L.
- Trainer

BIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoa
w w w . c e n t r o a m e t s . c o m

Tel. 675 70 68 07

Maialen Hernandez
PSIKOPEDAGOGOA

- Lengoaia trastornoak - Hiperaktibitatea
- Gizarteratze arazoak - Autoestima arazoak
- Autoestima arazoak - Dislexia

Tel. 605 75 75 06

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

URKIZU, 13 - 1. 
☎ 943 12 02 00

GIZENTASUNA

ANTSIETATEA

AUTOESTIMA
ARAZOAK

Tf. 686 85 73 22

moreno_iciar@yahoo.es

Itziar Moreno
PSIKOLOGOA
KOLEG. ZKIA. 1947

Orbeako dorreetan

PPssiikkootteerraappiiaa
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Udan beroa, oporrak, egun
luzeak, bizitza soziala han-
diagoa, kalea, herrietako
jaiak… Denok daukagu irtetze-
ko, ondo pasatzeko eta harre-
manak izateko joera handiagoa.
Ezin dugu ahaztu kaleak deno-
nak direla; gaua ere bai. Eta hau
esaten dut biztanlegoaren erdiak
ez duelako beste erdiak bizi
duen lasaitasunarekin bizi; biz-
tanlegoaren erdiak ez ditu gaua
eta kalea segurtasun-sentsazio
berarekin ikusten. Zoritxarrez.

Denok daukagu irtetzeko es-
kubidea (nahi badugu), edateko

eskubidea (nahi badugu), etxe-
ra nahi dugunean eta nahi du-
gunarekin joateko eskubidea,
gorputzak eskatzen digun beza-
la dantza egiteko eskubidea…
libreki erabakitzen dugun mo-
duan disfrutatzeko eskubidea,
eta gure identitate sexualak ez
du hori guztia baldintzatu behar.
Ez da bidezkoa emakume iza-
nagatik gauza guzti hauek fre-
natu behar izatea, izan ditzake-
ten ondorioen beldur garelako;
ez da justua gure portaera neur-
tu behar izatea beste bat horre-
taz aprobetxa daitekeelako, gu-

re jarrerak txarto uler ditzakee-
lako, edo errespetua galtzeko
eta eraso egiteko eskubidea
daukala uste duelako.

Sexu-abusua ekiditeko ardu-
ra -gure buruak zaintzeko neu-
rriak hartuz– ez litzateke ema-
kumeona bakarrik izan behar.
Eraso egiten dutenak dira fre-
natu beharko liratekeenak. Ar-
dura erasotzailarena da, ez era-
sotuarena. Neska bat nahi duen
moduan dibertitzea ezin da
inoiz erasoaren jatorria izan.
Edan egin duelako “goardia ba-
xuagoa” edukitzea ez da egoe-
raz apobetxatzeko arrazoia…
Zure arreba izan zitekeen, zure
laguna, zure alaba… Errespetua
merezi du, zuk adina.

Amodioa eta Sexoa ez doaz
beti batera, baina Sexoa eta
Errespetua bai, beti. Begiru-
nea norberarekiko eta beste-
ekiko. Ezin da inor behartu
egin nahi ez duena egitera
edo kotzientzia osoarekin era-
bakitzeko gai ez dena egitera.
Pertsona bakoitzak erotikoki
egiten duena desiatutako zer-
bait eta errespetuarekin era-
bakitakoa izan behar da; ezin
gaituzte presionatu. Eta ezin
dugu presionatu.

Desioa+Errespetua: Hori da
sexua, hori da sexu ona. Beste
guztia… soberan dago.

Iradokizuna: eta kondoia!!!!
Kondoiak, barra-barra!!! Gozatu
udan!!!

Uda atarian, eguraldi onarekin batera kirolarien
presentzia asko handitzen da inguruan. Txirrin-
dulariak, korrikalariak, mendizaleak... perretxiko-
ak bezala ugaritzen dira. Kirolarien artean gero eta
arruntagoa da suplementu bereziak hartzea. Ho-
rietan aniztasun handia aurki dezakegu: bitami-
nak, mineralak, antioxidatzaileak, aminoazidoak,
proteina desberdinak, eta sustantzia kimiko ze-
rrenda luzea.

Nahiz eta kasu askotan zientifikoki frogatu den
era horretako sustantzien eraginkortasun eza, kon-
tsumoa egunez egun areagotzen ari da, eta horrek
industria handia sortu du suplementu horien ingu-
ruan. Zenbait kasutan, gainera, suplementu ba-
tzuen kontsumoa osasunarentzat kaltegarria izan
daiteke. Jendeari kontuz ibiltzeko eta zentzuz joka-
tzeko eskatu behar zaio.

Gaia beste alde batetik jorratuz, produktu inte-
resgarri eta erabilgarri asko ere badira tartean; hi-
dratatzeko edariak, adibidez. Udako beroa eta izer-
ditzearekin gatz mineral asko galtzen dugu kirola

egiterakoan. Horiek berreskuratzeko edari isotoni-
koak dauzkagu; batzuetan azukre edo karbohidra-
toak ere gehitzen zaizkie energia iturri modura. Li-
kidoan edo urarekin nahasteko hauts modura aur-
ki daitezke.

Bilatzen duguna energia “txute” azkarra bada,
ordea, kirola egiten dugun bitartean hartzeko gelak
dauzkagu. Horrelakoetan azukre mota desberdinak
nahasten dira horien asimilazio abiadura azkartze
aldera. Kasu batzuetan estimulatzaileak gehitzen
zaizkie neke sentsazioa gutxitzeko: kafeina, gin-
senga edo guarana, adibidez. Horiek batzuetan di-
gestio arazoak eragin baititzakete. 

Amaitzeko, kirola egin ondoren hartzeko erreku-
peratzaileak daude. Eragina hobetzeko, kirola amai-
tu eta ordu erdi baino lehen hartu behar dira. Ho-
rietan indize gluzemiko altuko karbohidratoak eta
balio biologiko altuko proteinak nahasten dira, 3:1
edo 2:1 proportzioan. Nahasketa horrek kirolarekin
sufritu duen giharra berriro konpontzen eta gure
glukogeno erreserbak betetzen lagunduko digu.

osasun

iñaki elortza
BOTIKARIA

DOSIAK

sex KONTUAK

Sexua errespetuarekin
eta berriro... ekaina!!!

arantza
alvarez

SEXOLOGOA

Kirol suplementuak
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Ttatt gimnasioko Asier Cues-
ta, Sulei Samadi eta Sergio
Osua eta Inda Team-eko An-
der Prellero eta Mikel Cid.
Aipatutako bostek osatuko du-
te Eibarko ordezkaritza gaur
gauean Astelenan izango den
boxeo eta sanda jaialdian. Guz-
tira, boxeo bost borroka eta
sandako beste lau ikusi ahal
izango dituzte jarraitzaileek.
Amateur mailako boxeoan hiru
minutuko hiru asaltoetara joka-
tuko diren lau borroka egongo
dira eta beste bat 4x2 modali-
tatean: welter pisuan, Prellero
eibartarrak Burgosko Ivan Hi-
dalgo izango du aurkari eta

Euskoboxeko Jon Kamiruagak
Burgosko Gabriel Latorre; lu-
ma pisuan, Asier Cuesta eibar-
tarra Mikel Telleria gasteiztarra
izango du aurrez-aurre eta Eus-
koboxeko Andoni Domingue-
zek Burgoseko Sergio Rami-
rez; eta, pisu astunetan, Mikel
Cid eibartarra Euskoboxeko
Gonzalo Martinezi irabazten
ahaleginduko da. Sanda profe-
sionalean, bestalde, gure herri-
ko eta Ermuko ordezkariek Bil-
boko laukote batekin neurtuko
dituzte indarrak: 64 kilotan,
Ttatt-eko Sulei Samadi eta Jon
Ruiz bilbotarra izango dira, nor
baino nor; 67 kilotan, Ttatt-eko

Sergio Osua eta Andres Rojas;
85 kilotan, Knockout Ermuko
Gotzon Indamendi eta Cesar
Guiles; eta emakumezkoen ar-
tekoan, 54 kilotan, Knocout-
eko Adriana Ortega Isa Narva-
ez bilbotarra baino gehiago iza-
ten saiatuko da.

Gaurko jaialdia gaueko
22:30ean hasiko da eta gra-
dako sarrerak 12 eurotan sal-
tzen dira eta frontoiko aulkiak
hiru euro garestiago. Ticketak
txarteldegian erosi ahal izan-
go dira eta baita aurrez Ttatt
gimnasioan.  

Bost eibartar gaur Astelenako
boxeo eta sanda jaialdian

Etziko San Juan Sariak Santamarina txirrindulari-ohia omenduko du
Txirrindulari gazteenendako anto-
latzen den San Juan Sari Nagusiak
82. edizioa ipiniko du jokoan etzi,
eta ez hori bakarrik, Gipuzkoako ju-
nior mailako txapela ere jokoan izan-
go delako lasterketa horretan. Horrez
gain, egun berezia izango da etzi, Ei-
barko Txirrundulari Elkarteko antola-
tzaileek otsailaren 6an hil zen Luis
Pedro Santamarina txirrindulari-ohia
omenduko dutelako. Bizkaitarra pro-
fesionala izan zen 1965 eta 1972 ur-
teen artean eta 1970ean gure herri-
ko klubak antolatu zuen Euskal He-
rriko Itzulia - Eibarko Bizikleta bere-
ganatu zuen. Santamarinaren fami-
liak berak irabazitako Kopa hori buel-
tatuko dizkie antolatzaileei.

Domekako lasterketak, bestalde,
97,6 kilometro izango ditu, goizeko
09:30ean hasiko da Azitaindik eta
eguerdiko 12:00ak bueltan iritsiko da
Bidebarrietaren hasieraren eta Plaza
Barriaren artean kokatutako helmu-
gara. Eibartik irtenda, txirrindulariek
Arrasateraino joko dute, han Eroski-
ko errotondari buelta eman eta Mal-
tzagaraino etortzeko; hortik Mutru-
krantz abiatuko dira eta, Kalbario eta
Azkarate gainak gainditu ondoren,
helmugaren bila etorriko dira.

Bestalde, azken urtekoei jarraituz,
Eibarko Txirrindulari Elkarteak San-
juan jaietarako painelua atera du,
2 eurotan salgai herriko hainbat ta-
bernetan.

Sanda profesionaleko lau borrokaldi ikusi ahal izango dira gaur.

1970eko
Itzulia
irabazi
zuen.
Behean,
Fagor-eko
elastikoa
jantzita.

Eibarko ultramaratoilaria erre-
pidean 50 kilometrotan duen
marka hobetzen saiatuko da
bihar Santanderren jokatuko
den proban. Cuevasek Espai-
niako marka egin zuen iazko api-
rilean Italiako Seregnoko zirkui-
tuan nagusitu zen proban. Mar-
ka hori 2h57’35’’-tan laga zuen
eibartarrak. Santanderren dis-
tantzia horretan jokatuko den le-
hen edizioa izango da biharkoa.

CD Vitoria benetako orduaren aurrean
Eibar Foball Taldeko filiala 2. B mailara igotzeko kanporaketetako
azkenaren aurrean dago; oraingoan At. Astorga kanporatzen badute

maila igoko dute CD Vitoriako-
ek. Lehen kanporaketan Azua-
ga penaltietan kanporatu eta
gero, bigarrenean erraz nagu-
situ zitzaizkion Eibar FT-ko fi-
lialekoak Cirbonerori Ipuruan
3-0 eta Zintronikon 0-2 irabazi-
ta. Arkaitz Lakanbraren talde-
ak domekan 18:30ean jokatu-
ko du Leongoen aurka Ipuruan
eta hurrengo asteburuan era-
bakiko da guztia Astorgan. 

Asier Cuevas marka egiten
ahaleginduko da bihar
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Anputatuen arteko foball partidua
hartuko du Unbek bihar eguerdian
Espainiako Anputatuen foball selekzioak eta “Audax” Brasil-
go konbinatuak indarrak neurtuko dituzte bihar 12:00etan Un-
ben, gaur hasi eta domekara arte iraungo duen Nazioarteko Tor-
neoaren barruan. Durangon, Eibarren eta Donostian jokatuko di-
ra partidu horiek Kirol Egokituaren Euskal Federazioa, Realaren
Fundazioa eta Salto Systems enpresa lagun dituela, antolatutako
torneoaren barruan. Anputatuen arteko foballean sei jokalari eta
atezaina izaten dira talde bakoitzean eta 25 minutuko bi zatitan
neurtzen dituzte indarrak. Torneoko partiduak ikusteko ez da ezer
ordaindu behar eta Ander Romarate igerilari eibartarra da Kirol
Egokituaren Euskal Federazioko koordinatzailea. 

Asteburu bikaina izan zuten aurrekoa Klub Deportiboko mendi batzordeak antola-
tutako irteeran parte hartu zuten 25 lagunek. Zapatuan 2.433 metroko Pico Vernera
gainditu zuten eta handik Midik, Balaitousek, Aniek eta Hiru Erregeen Mahaiak es-
kaintzen zizkieten ikuskizunaz gozatu ahal izan zuten. Valle de los Sarriosetik egindako
jaitsiera ere ez zen makala izan, “sarrioak, marmotak eta belatzak lekuko zirela”. Villa-
nuan lo egin eta domekan Pic des Moines edo Monjeen Tontorra igo zuten eta, Ayous-
eko aterpetxerantz, “batzuk aprobetxatu zuten bertako lakuan bainatzeko”.  Azken urra-
tsek beherantz Urdosera eraman zituzten (“batzuk Larruko gailurrera joan baziren ere”)
eta han “garagardokada ederrak eta Frantzian baino merkeagoak” dastatuz etxera itzul-
tzeko prestatu ziren. Bi egun gogoangarri, beraz, “Pirineo izugarri ederrean”.

Javier Osorok “Lehendakaritzarik” gabe laga zizkien Asola Berrikoei
Gertu ibili ziren Eibarko hiru-txirlo bola klubekoak Lehendakari Saria
Asola Berrin bertan lagatzeko, baina ezin izan zuten San Migueleko Javier
Osororekin. Kanporaketetara jokatzen den txapelketa hirugarrenez jarraian
irabazi zuen elgoibartarrak, finalean Oskar Urkia eibartarra gaindituz. Xabier
Loiola elgoibartarrak eta Asola Berriko Ibai Diezek amore eman behar izan
zuten finalerdietan.  Denboraldia amaituta, irailean itzuliko dira lehiaketeta-
ra, 23an hasiko den Euskadiko Txapelketarekin.

Anputatuen foball taldeek zazpi jokalarirekin jokatzen dute.

25 mendizale izan ziren Pirinioetako irteeran

Urtero legez, Dinbi Danba tiro klubak Sanjuanetako
tiro txapelketa antolatu du. Bihar izango da 27. edizio
hori, 11:00etan hasita, eta Hezkuntza Esparruko insta-
lazioetan egingo da. Karabinarekin jokatzen den lehia-
keta irekia da eta antolatzaileek jendea animatu nahi du-
te parte hartzera. Txapelketa infantil, jubenil eta senior
mailatan jokatuko da.

Sanjuanetako karabina tiro
txapelketa jokatuko da bihar

Deltecoko sei kideek hartu zuten parte 
Zarautzeko triatloi handian
Pello Osoro izan zen, oraingoan ere, Delteco Eibar Triatloi Taldeko or-
dezkari onena Euskal Herriko triatloi denboraldiko proba nagusian. Eibartarra
seigarren izan zen helmugan eta taldekako sailkapenean bigarren postua lor-
tu zuen  Deltecoren taldekideak honela amaitu zuten: Iñigo Unanue 34. izan
zen (eta, jakina, V2 mailako beterano onena) eta Ioseba Tamayok (77.), Adur
Juaristik (118.), Edu Oiarzunek (131.) eta Joseba Ortegak (199.) jarraitu zioten.
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24 urte dira Euskal Jaialdia
egiten hasi zela San Juan
egiatarauaren barruan eta in-
dartsu jarraitzen du herri-kirol
modalitateen poupourria era-
kusten. Hasieratik kalerik egin
gabe Ernesto Ezpeleta “Bihu-
rri” hor izango da aurten ere,
Hodei bere semearekin eta
Goizeder Beltza, Jokin Alkiza-
lete, Ioritz Gisasola eta Alex
Txikon alpinistarekin aizkola-
rien zerrenda osatzen. Harrija-
sotzaileak, bestalde, Agustin
Landarbide, Karlos Aretxabale-
ta eta Joseba Ostolaza izango
dira, Udane azken honen ala-
barekin batera. Aretxabaletak Iparraldeko jokoen erakustaldia
egingo du (lastoa altxatu eta jaurti, ingudearekin...) eta Alkizale-
tek, bestalde, bere maisutasuna erakutsiko du altueran mozten:
“Bost metrora igo eta altuera horretan moztuko du enborra”.
Jaialdia hasteko lan konbinatuen txanda izango da, “bai aizkola-
riak eta baita harrijasotzaileak ere euren jardunean esku bakarra
erabilita, harri desberdinak altxatuz eta bestelako modalitateak
nahastuz”. Proba nagusian hiru lagunez osatutako hiru talde osa-
tuko dira eta hainbat probei egin beharko diete aurre, lasterka
hainbat itzuli eginez amaituko den saioan. ...eta kitto!-ko antola-
tzaileen esanetan, “jaialdiaren iraupena ordu eta laurdenetik or-
du eta erdirako tarte horretan mugituko da eta ez da, ez, asper-
tzeko astirik egongo”.

Euskal Jaialdiak herri-kirolen
aberastasuna erakutsiko du etzi

Guztira 67 atleta helmugaratu ziren aurreko domeka goizean
jokatutako Galdaramiñora igoerako IX. edizioan. Atzegiko mar-
txa ere hartzen duen proban, Eibar Klub Deportiboko ordezkari
biak erraz nagusitu ziren, bakoitza bere mailan. Bernedok ordu-
bete, 23 minutu eta 8 segundo behar izan zituen proba osatzeko
eta minutu eta erdi atera zion Jon Alberdi bigarren sailkatuari eta
beste bi minutu gehiago Alain Santamaria hirugarrenari. Aitziber
Urkiolak, bestalde, 1h42’23’’ko denbora egin zuen eta sailkapen
absolutoaren 16. postuan geratu zen. Guztira 58 gizonezko eta 9
emakume izan ziren 18 kilometroko ibilbidea egiten.

Bernedo eta Urkiola eibartarrak
nagusi Galdaramiño igoeran

Podiumera igo eta podiumetik jaitsi, geratu gabe izan geni-
tuen Eibarko Klub Deportiboko atletak aurreko asteburuan Do-
nostian jokatutako kadete, jubenil, junior eta helduen mailetako
Gipuzkoako Txapelketaren hirugarren jardunaldian. Kadeteetan,

jabalinarekin Mikel Marti-
nezek eta Ekain Egurrolak
lehen bi postuak eskuratu
zituzten, Carlitou Mendy
bigarren izan zen 100 me-
tro hesietan, jauzi hirukoi-
tzean eta pisu jaurtiketan,
eta Sara Ugarteburu (100
m. hesiak) eta June Ibarlo-
za (altuera) hirugarrenak
izan ziren. Jubeniletan,
Andoni Calbanok 100 me-
troko lasterketa irabazi
zuen. Eta juniorretan Ekain
Egurrolak eta Jone de
Castrok podiumaren go-
rengora iritsi ziren.

Deporreko atletek jardunaldi
bikaina egin zuten Donostian

Hamasei talde Foball-7 txapelketan
Maiatzaren 31n eta ekainaren 1ean jokatutako jardunaldie-
kin hasi zen aurtengo Bailarako foball-7 txapelketa. Aurreko as-
teburuan jokatu zen bigarrena eta, behin ligaxkak amaituta, txa-
pelketako azken fasea jokatuko dute uztailean. 

Jubenilak Euskal Koparik gabe
Jubeniletako Ohorezko Mailan jokatzen duen Eibar FT-k Eus-
kal Kopako finala galdu zuen Santutxurekin Maioanan jokatuta-
ko finalean. Partidua bina amaitu zen eta luzapenean lortu zuten
bizkaitarrek erabakigarria izango zen hirugarren gola.

Carlitou Mendy
bigarren izan
zen hiru 
probatan.

“Zure irribarreak 
eta maitasunak 

gure bihotzetan diraute”
ET XEKUAK

JUAN LUIS
Baglietto Arrizabalaga

3. urteurrena
2014-VI-16

M A I T E Z A I T U G U
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– Ikasturtea amaitzear dago.
Zein balorazio egiten duzue?

Helburuak bete ditugu. Ba-
tetik, herriko ekintzetan parte
hartu dugu eta, bestetik, ikas-
le kopurua mantendu dugu.
Krisiarekin listoia jaitsi zen eta,
beheko marra jo ostean, gora
goaz. Gaur egun haurrek alter-
natiba asko daukate eskolatik
kanpo eta, agian, musika ez da
lehentasuna lehen moduan.
– Maila pedagogikoan, nola
joan da ikasturtea?

Betiko moduan. Haurrek
ondo ikasten dute, baina egia
da gaur egun pixka bat alfe-
rragoak direla. Mugikor eta
horrelakoekin dena daukate
eskura eta pentsatzen dute
behatza pasatuta ikasten de-
la, baina musika ikasteko gai-
nean egon behar zara, errepi-
katu, eta uste dut hori ez zaie-
la asko gustatzen. Gauzak ha-
mar aldiz errepikatu behar du-
te eta irteten ez bazaie, as-
pertu egiten dira eta azkar al-
datu nahi dute. Emaitzak biz-
korregi lortu nahi dituzte.
– Beraz, nola egin erakargarri
musika umeentzat?

Metodologia aldetik nahiko

zahar jarraitzen dugu. Aurre-
kontu eta inbertsio handiak
beharko genituzke aldatzeko,
batez ere azken teknologie-
tan. Notak arbelean idazten
jarraitzen dugu eta umeek,
gaur egun, bideoklip moduan
jasotzen dituzte mezuak. Mu-
sika irakasteko moduak ho-
rretara bideratu beharko dira
etorkizunean. Gu malguak
gara, eta ikasleei egokitzen
den metodoa erabiltzen du-
gu. Zurrunak bagara, ez dut
uste umeek erantzungo du-
tenik. Nahierara irakasten du-
gu musika. Ez da irakaskun-
tza arautua, beraz, ikasleei
egokitzen gara eta umeak on-
do sentitzen dira. Musikaren-
tzat garai ona da, baina hobe-
ak bizi izan dira.
– Musikak zer eskaintzen dio
ume bati?

Batetik, artean formakuntza.
Pertsona baten formakuntza
osoa aintzat hartuta, musikak
zati handia hartzen duela pen-
tsatzen dugu. Gauza asko ika-
siko ditu: errespetua, taldeki-
deekiko konpromisoa, taldeki-
deekin elkarlanean aritzea eta
entzutea, besteak beste. Bes-

tetik, akademikoki ere onura
asko ditu musikak. Musikan
erabiltzen diren formula asko
irakaskuntza normalean aplika-
tu daitezke. Unibertsitate iker-
keta askok diote musika eta
arteak ikasten dituzten umeak
askoz hobeto ibili izan direla
irakaskuntzan. Aberastasun
hori ekartzen du.
– Musika eta hezkuntza lotu-
ta joan behar dira beti?

Bai musika, bai beste mo-
tako arteak. Musika garran-
tzitsua da eta herri honetan
ez zaio behar beste garran-
tzia ematen. Sormen eta ga-
rapenean laguntzen du, eta
ikasle askoren autoestimua
altxatzen du.
– Datorren urtean 1. maila
eskainiko duzue. Musika
ikasten lehenago hastea
“berebizikoa” dela esan ze-
nuten prentsaurrekoan. Zer-
gatik?

Ikasturte berrian hasiko di-
ren umeak urte batzuk barru
2. mailara heltzen direnean
ikusiko da lehenago hasteak
duen garrantzia. Orain 2. mai-
lan sartzen dira zuzenean eta
askok ez daukate trebetasuna

mugimendu eta erritmoan.
Gero instrumentua hartzen
dute eta ‘berde’ ikusten ditu-
zu. Uste dugu haurrak treba-
tuagoak helduko direla 2. mai-
lara, beraz, formakuntzaren
kalitatea hobetuko da. Denbo-
ra beharko da emaitzak ikus-
teko. Lau urtekoek, gainera,
ikasteko erraztasuna daukate
eta naturala egiten zaie gero
hizkuntza musikala ikastea,
edozein hizkuntza ikastea be-
zala. Erraza egiten zaizun gau-
za batean jarraitzea eraman-
garriagoa da eta, aldiz, asko
kostatzen bazaizu, baztertu
egiten duzu.
– Nolakoak izango dira klase
horiek?

Mugimenduak musikarekin
erlazionatuko dituzte, errit-
moak bereizten hasiko dira,
gorputzarekin erritmo horiek
errespetatzen ikasiko dute,
inprobisatu eta sortzen hasi-
ko dira, psikomotrizitatea ho-
betuko dute, entzuten ikasi-
ko dute, hitz egiten lagundu-
ko die, baita errespetatzen
ere... gauza asko! Hizkuntza
musikala barneratzen hasiko
dira konturatu gabe.

MARCOS JUARISTI
(MUSIKA ESKOLA):

“Denek balio dute musikarako, gauza da batzuk
gaitasun horiek ezkutuan dituztela”. Marcos Juaristi
Musika Eskolako zuzendari pedagogikoak herriko
ume guztiei zabaldu die musika ikasteko aukera.
Datorren ikasturteari begira lanean ari dira jada
eta berriki eman zuten jakitera 1. maila eskainiko
dutela lehen aldiz. Izena emateko epea zabalik dago
eta lehen egunean 27 umek eman zuten izena.

“IKASLEEI 
egokitzen zaien
METODOA
erabiltzen dugu” Datorren ikasturterako berritasunak azaldu zizkigun Juaristik.  Ekhi Belar
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– Bederatzi urte pasa dira Eibarrera eto-
rri zineten azken alditik. Jendea zain
daukazue, gogotsu, zuek nola sentitzen
zarete zita honen aurrean?

Gu ere oso gogotsu gaude! Eibarren jo-
tzea beti da gozamena eta Sanjuanen
bueltan bada, are bereziagoa da.
– Amañan jo zenutenean, 2008an, erre-
ferenteak zinaten jada Euskal Herriko
panorama musikalean, baina bederatzi
urte geroago berdin jarraitzen duzue,
hobeto ez bada. Nola lortzen da hori?

Behar askorekin, ahaleginak egiten, eta
norberaren gustukoa den zerbait egiten
baduzu, gehiago ahalegintzen zara hobe-
tzen. Gero, zortea ere izan behar da. Zor-
tea alboan badaukazu eta bidean jarraitzen
badizu, oso puntu garrantzitsua da.
– Publiko eta jarraitzaileekin lotura be-
rezia daukazue. Diskoa noiz aterako du-
zuen zain daude, kontzertuak non joko
dituzuen...

Hor daukagu zortea! Jendeak gure
musika entzuteko gogoa dauka eta hori
zoragarria da guretzat. Zuek erdi bizkai-
tarrak zarete, mugan zaudete, baina ba-
dakigu gipuzkoarrei ere azkenengo dis-
koa asko gustatu zaiela eta han ere ha-
rrera ona izan duela.
– 2016 urtearen amaieran disko berria
kaleratu zenuten eta ordutik biran zabil-
tzate, baita Espainiar estatuko hainbat
tokitan ere. Nolako harrera izan du han?

Jendearen harrera oso ona izan da. Iku-
si dugu diskoa asko gustatu zaiela. Kon-

tzertuetan-eta oso giro ona sortu da, be-
raz, oso pozik geratu gara.
– Iaz atzerrian ere izan zineten, Ameri-
kako Estatu Batuetan eta Mexikon.
Euskarak ez du mugarik?

Mugak norberak ipintzen dizkio bere bu-
ruari.
– ‘Aske maite, aske bizi’ aldarrikatzen du-
zue azken diskoan. Zeren gatibu gara?

Bizitzak denetariko gauzak ematen diz-
kigu, onak eta txarrak. Onek ez gaituzte
gatibu egiten, baina txarrek bai. Obligazio-
ek egiten gaituzte gatibu. Euskaldunok on-
do bizitzen dakigu eta, zortearekin, ondo
pasatzen dugu eta harreman majoak ditu-
gu elkarren artean. Umore puntuarekin ja-
rraitzen dugu eta inori ez faltatzea hori!

– Musika eta dantza aske maite eta as-
ke bizitzeko moduak izan ahal dira?

Jendearengana iristen garen momentu
horietan edo kontzertuetan bai sentitzen
dut aske bizitzeko momentuak direla.
Gehien bat hori, aske bizitzekoak, maite
norberak bere moduan maite duelako. Bi-
zitza denek elkarrekin bizi behar dugu eta
hori da garrantzitsuena.
– Zuen diskoak animatuak, alaiak eta
koloretsuak dira. Eta zuen kontzertuak?

Ildo beretik doaz. Giro onean aritzen
gara, jendearekin ondo pasatzen saia-
tzen gara eta, normalean, oso klima ona
sortzen da. Eibarren Untzagan joko du-
gu eta bertan beti dago plan ona. Ez da
gutxi!

Jai-giroa sortu, jendea gorputza 
astintzen eta euritan dantzan
jartzeko euskal talderik bada, 
hori Gatibu da. Azken hamabost 
urteetan euskal musikaren 
panoraman erreferente, euren 
doinuak Euskal Herriko txoko 
guztietara iritsi dira alaitasuna eta
giro ona zabalduz. Gernikarrek 
aurtengo Sanjuanetako kontzertu
nagusia eskainiko dute bihar, 
zapatua, 23:00etan Untzagan.
Bederatzi urte igaro dira Eibarrera
etorri ziren azken alditik, orduan
Amañako jaietan aritu ziren, eta 
gogotsu daude Untzagan sortuko
den “plan onaz” gozatzeko.

“Euskaldunok ondo bizitzen dakigu”
ALEX SARDUI (GATIBU):
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Maite Lorenzok zuzentzen duen Itzamna
Poesia Tailerrak, ikasturtea agurtzeko,
poesia errezitaldiak eta musika batu zituen
saioa eskaini zuen aurreko zapatu gauean
Ibarkurutzen. Eguraldia lagun, jendeak gus-
tora entzun zituen ekitaldian irakurri zein
kantatu zituztenak. Juan Bautista Gisasola
abesbatzak, Borja Rodriguez eta Jose Igna-
cio Maestre kantautoreek eta Alberto Luis
Egia pianojoleak jardun zuten musikarekin,
besteak beste. Poesia errezitatzen, berriz,
Itzamna tailerreko kideek eta kanpotik eto-
rritako beste hainbatek jardun zuten.

Goruntz abesbatzak San Andres elizan kantatuko du domekan

Musika Eskolako ikasleak
martxa betean ari dira 
ikasturtea agurtzen

Poesia eta musikari eskainitako saioa Ibarkurutzeko iturrian

Goruntz abesbatzak abestutako meza eskainiko du
domekan San Andres elizan, 25. urteurrenaren harira
antolatu duten ekitaldian. 12:00etako meza amaitu eta
jarraian, Goruntz abesbatzako kideek euskal kantuak eta
habanerak abestuko dituzte. Horrela, eta kontzertua San
Juan jaien atarian izango denez, egunotan herria giro-
tzeko egingo direnekin bat egingo dute bide batez. Go-
runtz abesbatzak Amañan agurtuko du ikasturtea, jai egi-
tarauaren barruan uztailaren 9an El Salvador elizan os-
patuko den mezan.

Juan Bautista Gisasola Musika Eskolako ikasleek ikastur-
te amaierako emanaldiekin jarraitzen dute martxa betean
eta bihar eguerdian, 12:00etan Untzagatik abiatuko dira ka-
lejiran txirula, perkusioa, soinu txikia eta bandarekin. Kale-
jira egiteaz gain, kontzertua ere emango dute. Eta eguaz-
tenean, berriz, Jeisa eta The Bunkies Musika Eskolako
rock taldeek kontzertua emango dute Txaltxa Zelaian,
17:30etik aurrera.

Gaur itxiko dute Zeramika 
eta Dibujo eskoletako
ikasleen erakusketa
Portaleko erakusketa aretoan dagoen Zeramika eta Dibujo
udal eskoletako ikasleen ikasturte amaierako erakusketa ikus-
tera joateko azken eguna izango da gaurkoa, ixtera doaz eta. Ur-
teroko moduan, erakusketan ikasleek kurtsoan zehar egin dituz-
ten lanak ipini dituzte ikusgai. Arratsaldeko 18:30etik 20:30era
zabalduko dituzte erakusketa aretoko ateak. Bestalde, eskola
bietarako matrikulazioa zabalik dagoela gogorarazi dute ardura-
dunek. Irailaren 7ra arte izango da  2017-2018 ikasturterako ma-
trikula egiteko zein informazio gehiago eskatzeko aukera, Pego-
ran edo, bestela, 943708435 telefono zenbakira deitu.

Maialen Belaustegi
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Ikasturteko azken proiekzioak eskainiko ditu
Coliseoak bihar hasi eta astelehenera arte,
hurrengo asteetan ez delako zine emanaldirik
izango irailaren erdi aldera arte. "Goodbye Berlin",
"La promesa" eta "Baywatch. Los vigilantes
de la playa" pelikulak programatuko dira azken
asteburuan, umeendako "Capitán Calzoncillosekin"
batera.

Asteburuan amaituko dira 
denboraldiko zine proiekzioak

Bihar eguerdian, 12:00etatik aurrera, Untzagako jubilatu etxeak antola-
tutako kontzertua hartuko du Coliseo antzokiak. Emanaldian Untzagako
abesbatzak, jubilatu etxeko gitarra taldeak eta Kaleetan Kantuz euskal
dantza taldeak hartuko dute parte, abesti eta dantza sorta ederra eskai-
nita. Horregatik, antolatzaileek herritar guztiak kontzertura joatera ani-
matu nahi dituzte.

Untzagako jubilatuen musika eta
dantzak hartuko ditu bihar Coliseoak

Pagatxa emakume
elkartearen “Emakumeen
Istorioak” egitasmoko
hurrengo saioa martitzenean
izango da, 18:30etik
20:00etara Portalean
(ikastaro gelan). Leticia
Martínez-Alcocer
formatzaileak gidatuta,
Gaztelako Juana I.a “La
Loca” erreginari buruzko
dokumentala ikusi eta,
ondoren, solasaldia egingo
dute. Sarrera librea izango da.

“Emakumeen istorioak” saioa
martitzenean

Egun gutxi barru San Juan jaietan bete-betean sartu aurretik, prestatzen
joateko hainbat ekitaldi antolatu dituzte asteburu honetarako. Besteak
beste, bihar arratsaldean umeendako jarduerak egingo dituzte Urkizun:
18:00etatik aurrera puzgarriak ipiniko dituzte eta 19:00etan, berriz, Urki-
zutik kalejira abiatuko da, Komando Parranda taldearekin.

Iturburuko 6. mailakoen agurra
Ikasturte honetan 6. maila egin duten ikasleek Iturbururi agur esateko
jaialdia ospatu zuten martitzenean. Ekitaldi polita eskaini zieten bertara
igo ziren guraso eta senideei, eta dantza, bertso eta abestiekin agurtu
zuten 6 urte hauetan euren ikastetxea izan dena.

Puzgarriak eta Komando 
Parrandaren kalejira Urkizun

Gaurko “Festa dezagun gaurdanik geroa”
dokumentalaren emanaldia eta solasaldia antolatu
dute, 19:00etan Andretxean. Jarduera irekia eta
doakoa izango da eta elebidun (euskeraz eta
gazteleraz) egingo dute.

Dokumentala Andretxean

Gaur 17:00etan Eibarko Kantuzaleak abesbatzak
saioa eskainiko du Egogain Gerontologia Zentroan.
Emanaldian kantu ezberdinak abestuko dituzte,
egoitzan bizi direnei arratsaldea alaitzeko.

Eibarko Kantuzaleak gaur
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Mursegok “100% OION” lana 
aurkeztu zuen Arabako herrian

Kezkarekin dantzak ikasteko izen-ematea 19an zabalduko dute

Domekan aurkeztu zuen Mursegok be-
re lan berria, “100% OION” diskoa. Ar-
tehaziak bultzatutako Komanditario Be-
rrien programaren barruan jaio den diskoa
“Oiongo herritarrekin eta herritarrentzat
grabatu da, elkarbizitza sustatu eta zurru-
murruak uxatzeko helburuarekin”. Idoia
Zabaletak bitartekari lanak egin ditu eta
Oiondar ugarik hartu du parte: emakume
musulmandarrak, jatorri musulmana du-
ten haurrak, herriko abesbatzak, musika
eskolako irakasle eta ikasleak, auroroak,
bertsolariak, gazte asanbladak, “Eh Mer-
txe!” rock taldeak…

Diskoa Nada Producciones
eta Elektrika Grabaketak estu-
dioetan grabatu dute, David
Garrido eta Ander Barriuso
soinu teknikari lanetan aritu di-
ra eta IbonRG, berriz, ekoizpe-
nean. Bihar aurkeztuko duen
lanean Maite Arroitajauregik
lagun asko izan ditu ondoan:
Aida Torres, Txap, P3z, Maria-
no Hurtado, Amorante, Har-
kaitz Cano, Kau Kori Kura, Lete, Zaloa
Urain… Diseinua Rafa Rodrigorena da.
Diskoa ohiko plataforma digitaletan izan-

go da eskuragarri datozen asteetan eta hi-
laren amaieran ale kopuru mugatu bat sal-
gai jarriko dute.

Kezka Dantza Taldean euskal dantzak ikasteko 2017-2018 ikasturteko
matrikulatze epea astelehenean, ekainaren 19an zabalduko da. Ikasle be-
rriek Portaleko 3. solairuan eman ahal izango dute izena, 19:00tatik
20:00etara. Arduradunek argitu dutenez, Kezka Dantza Taldean izena eman
ahal izateko 6 urte izan behar dira. Bestelako argibiderik behar izanez gero
kezka@dantzan.com helbidera idatzi daiteke.

Bestalde, Kezkarekin dantzak ikasten ari direnek Dantzari Eguna ospa-
tuko dute gaur arratsaldean, 19:30ean Untzagan. Klub Deportiboaren
eta  Kezka Dantza Taldearen eskutik urtero egiten den ekitaldi honekin ikas-
turteari agur esaten diote ikasleek eta, bide batez, kurtsoan zehar ikasi du-
tena erakusteko aukera izaten dute.

Jendeak arretaz jarraitu zituen emanaldi guztiak. Maialen Belaustegi

● tartak
● enkarguak
etxera

Bidebarrieta, 28 

☎ 943 20 79 73

San Andres

Gozotegia

ERA GUZTIETAKO TESTUAK

ITZULTZEN DITUGU, 

euskaratik gaztelerara, 

gazteleratik euskarara, 

eta ingelesetik euskarara.

ZERBITZUA

ITZULPEN

elkartea@etakitto.com

Tabernaren 4. urteurrena ospatzeko, aurreko asteburua
musikaz bete zuten Ez Dok tabernakoek. Barixakuan ha-
si eta domekara bitartean 10 musika talde zuzenean en-
tzuteko aukera izan zen Toribio Etxebarria kalean, taberna
parean bereziki jaialdirako ipini zuten eszenatokian. Ta-
bernako arduradunek horrela eskertu nahi izan zioten jen-
deari lau urte hauetan egindako harrera eta tabernan egin
diren 100 kontzertu eta “Jam session” saioetara gertu-
ratu izana.

Ederto girotu zuen 
asteburua Ez Dok Fest jaiak
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Celtas Cortos eta
ELGOIBARKO Banda 
Gaur gauean, 22:30ean,
Celtas Cortos eta Elgoibarko
Udal Musika Bandak
kontzertua emango dute,
Elgoibarko Kalegoen plazan.
Valladolideko talde ezagunak
30 urte bete ditu eta
urteurrena ospatzeko biran
dabil. Elgoibarko musikariak,
bestalde, Gorka Mujika
Urainek zuzenduko ditu.

Barixakua 16
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Zapatua 17
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Domeka 18
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

Astelehena 19
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Martitzena 20
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Eguaztena 21
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Eguena 22
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Barixakua 23
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

SOS deiak.................................112

Pegora ......................................010

Udaletxea ..................943 70 84 00

Portalea .....................943 70 84 39

Udaltzaingoa.............943 20 15 25

Mankomunitatea.......943 70 07 99

Debegesa ..................943 82 01 10

KIUB ..........................943 20 38 43

Epaitegia ...................943 03 34 00

Iberdrola....................901 20 20 20

Naturgas....................902 12 34 56

DYA Larrialdiak.........943 46 46 22

Gurutze Gorria..........943 22 22 22

Mendaro osp.............943 03 28 00

Anbulategia...............943 03 25 00

Torrekua ....................943 03 26 50

Errepideak.................902 11 20 88

Ertzaintza ..................943 53 17 00

Eusko Tren................902 54 32 10

Lurraldebus ..............900 30 03 40

Pesa...........................900 12 14 00

Taxiak ........................943 20 30 71

...................................943 20 13 25

Alkohol.Anon............629 14 18 74

Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63

telefono

jakingarriak

farmaziak
hildakoak
- Victoriano Aranzibia Uzuriaga. 89 urte. 2017-VI-7.
- Praxedes Pascual Martinez. 92 urte. 2017-VI-9.
- Juan Balerdi Azpiroz. 78 urte. 2017-VI-9.
- Pedro Pernia Perez. 92 urte. 2017-VI-10.
- Florinda Gil Silvares. 76 urte. 2017-VI-12.
- Juan Luis Azkonaga Agirre. 68 urte. 2017-VI-13.
- Carmen Aranburu Mujika. 91 urte. 2017-VI-13.

eguraldia (EUSKALMET.NET)

GAUEZ BETI -2017AN- 
Mandiola (S. Agustin, 3)

Azoka gastronomikoa
ERMUAN
Azoka gastronomikoa egingo
dute bihar Ermuan,
11:00etatik aurrera Orbe
kardenalaren plazan, Lobiano
gastronomi elkarteak
antolatutako XVII. Jardunaldi
Gastronomikoen
egitarauaren barruan.
Azokan, besteak beste,
jateko produktuak (gaztak,
hestebeteak, kontserbak,
barazkiak, fruituak, gozoak…)
eta hainbat upeltegitik
ekarritako ardoak dastatzeko
aukera izango da.
Bazkaltzeko, berriz, 1.000
lagunentzat paella
prestatuko dute.

Omenaldi-kontzertua
SORALUZEN
Bihar 20:00etan, urte luzez
herriko abade eta organista
izan zen Ascensio
Gurrutxaga omentzeko
kontzertua eskainiko dute
Soraluzeko elizan. Herriko
hainbat musikagilek eta
Udalak antolatutako
kontzertuan Ezoziko Ama
abesbatzak, hainbat
belaunalditako txistulariek
eta Iñigo Alberdi
organojoleak hartuko dute
parte. Sarrera doan
izango da.

jaiotakoak
- Mikel Bustinduy Pagoaga. 2017-VI-6.
- Eneritz Alberdi Peixoto. 2017-VI-9.

AURREKOAREN 
EMAITZA

SUDOKUA



GUINNESSA
18:15. Eibarren Akebai
plataformaren ekimenez
Guinnessa lortzeko
ekitaldia. Kalejirak,
auzoetatik Untzagara.
18:30. Untzagan inguruan
biltzen hasi eta Guinness
errekorra gainditzeko
prestaketak hasiko dira.
Animazioa Untzagan.
19:00. Guinnesserako
irudia 2.500 lagunen artean
osatzen hasiko dira.
20:30. Guinness errekorra.
21:00. Erromeria
txosnetan, Txaltxa Zelaian.

KALERATZEAK STOP
19:00. Kaleratzeak Stop
plataformakoen bilera
irekia. Portalean.

DANBORRADA ENTSEGUA
19:00. Amañako
danborradarako umeena.
20:00. Helduen entsegua.
Amañako ikastetxean.

EIBARKO KANTUZALEAK
17:00. Abesbatzaren
emanaldia. Egogain
Gerontologia Zentruan. 

DOKUMENTALA
19:00. “Festa dezagun
gaurdanik geroa”. Ondoren,
solasaldia. Euskaraz eta
erdaraz. Jarduera irekia
eta doakoa. Andretxean. 

MUSIKA
19:30. “Piano bat zirkoan”,
Isabel Laspiurren ikasleen
Ikasturte amaierako
kontzertua. 3 €. Coliseoan. 

DANTZARI EGUNA
19:30. Klub Deportiboaren
eta Kezka Dantza Taldearen
eskutik. Untzagan. 

GARAGARDO JAIA
19:30/01:00. Eibar Rugby
Taldearen eskutik. Musika
zuzenean, Euskelga-rekin.
Untzagako karpan. 

BOXEOA
22:00. Boxeo Gaua.
Antolatzailea: Gimnasio
Ttatt. Astelena frontoian.

Barixakua 16

JARDUNALDIA
10:30/19:30. XXXII.
Extremadurako Herrialde-
Elkarraldi Jardunaldia.
Arraten.

TIRO TXAPELKETA
11:00. San Juan XXVII.
tiro txapelketa, haizezko
armekin. Hezkuntza
Esparruan.

SIMULAZIO JOKOAK
11:00/20:00. Simulazio
jokoen tailerrak.
Astelena frontoian.

MUSIKA
12:00. Untzagako
Jubilatuen abesbatzaren
emanaldia. Coliseoan.

MUSIKA
12:00. Musika eskolako
ikasleen kalejira eta
kontzertua, txirula,
perkusioa, soinu txikia
eta bandaren eskutik.
Untzagan.

Zapatua 17

...eta kitto!
agenda
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Eguaztena 21
MUSIKA
17:30. Musika eskolakoen
kontzertuak: Jeisa eta The
Bunkies rock taldeak.
Txaltxa Zelaian.

DANBORRADA ENTSEGUA
19:00. Danborradarako
umeen entsegua.
20:00. Helduen entsegua.
B. Sarasketa kaleko 7an.

EIBARKO KANTUZALEAK
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

TXIRRINDULARITZA
09:30. Sanjuanetako
LXXXII. Txirrindularitza Sari
Nagusia – Gipuzkoako
txapelketa. Antolatzailea:
Eibarko Txirrindulari
Elkartea. Helmuga Plaza
Barrian. 

KONTZERTUA
12:00. Goruntz
abesbatzaren emanaldia.
San Andres elizan. 

GARAGARDO JAIA
12:30/18:00 eta
19:30/22:00. Eibar Rugby
Taldearen Garagardo Jaia-
Biziminaren aldeko paella
solidarioa (5 euro).
Untzagako karpan. 

ARKU-TIROA
18:00. Arku-tiroa.
Txaltxa Zelaian. 

EUSKAL JAIALDIA
19:30. Herri-kirol
emankizuna, …eta kitto!
Euskara Elkartearen
eskutik. Untzagan.

Domeka 18

Erakusketak
Ekainaren 30era arte

– JUAN QUESADAren argazkiak.            
Klub Deportiboan.

– BAKARNE ELEJALDEren argazkiak. 
El Ambigú tabernan.

– PEDRO ARRIOLAren argazkiak.   
Portalea jatetxean.

GARAGARDO JAIA
12:30/18:00 eta
19:30/01:30. Eibar Rugby
Taldearen Garagardo Jaia.
Untzagako karpan. 

BBOYING + NEW STYLE
TXAPELKETA
17:00. Eibarko III. Bboying
Txapelketa eta New Style
Txapelketa. Txaltxa Zelaian. 

ESKULANAK
18:00. Umeendako, doan,
Lekim Animaciones-en
eskutik. El Corte Ingleseko
terrazan, 3. pisuan. 

PUZGARRIAK
18:00. Umeentzat, Urkizun.
19:00. Kalejira, Komando
Parranda taldearen eskutik.
Urkizutik abiatuta. 

KONTZERTUA
23:00. Gatibu taldea,
San Juan jaien egitarauaren
barruan, udalaren eskutik.
Untzagan. 

AI LAKET!!
23:45. Drogak testatzeko
programa. Untzagan.

Eguena 22
KALEETAN KANTUZ
17:45. Kaleetan Kantuz
dantzak. Untzagako
jubilatu etxean.
19:30. Kaleetan Kantuz
abesbatzaren entsegua.
San Andres elizan.

SAN JUAN PILOTA TORNEOA
17an, ZAPATUAN, 11:00etan, Astelena frontoian
Aurre-benjaminak: Larrarte/Lazpita vs Varona/Barrenetxea
Benjaminak: Araolaza/Alonso vs Sarraga/Lasa
Alebinak: Pacheco/Arrieta vs Lopez/Ibarra
Infantilak: Camina/Sanchez vs Azkargorta/Fuentes
Lau t’erdian: Narbaiza (Eibar) vs Gaztañaga (Elorrio)
Binakako txapela: Agirresarobe (Eibar)/Samaniego (Ortuella)
vs Briongos (Galdakao)/Zabaleta (Amurrio)



Zorionak, JULE, bixar 
4 urte egingo dozuz-
eta. Segi holako 
alaitsu! Musu haundi
bat etxekuen partez.

Zorionak, ALAINE,
hillaren 21ian 9 urte
egingo dozuz-eta.
Musu pillua asko
maitte zaittuen
famelixaren partez.

Zorionak, IRENÍ,
domekan 3 urte beteko
dozuz-eta. Besarkada
eta musu haundi bat
Eder, aitta eta amaren
partez.

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro

(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon
beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean

ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue. 

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

laztanak emoten...

”Goodbye Berlin” 
Zuzendaria: Path Akin

”La promesa” 
Zuzendaria: Terry George

”Baywatch. Los vigilantes” 
Zuzendaria: Seth Gordon

(2 ARETOAN)
17an: 17:00, 19:45, 22:30
18an: 17:00, 20:00
19an: 20:30

(1 ARETOAN)
17an: 19:45, 22:30
18an: 20:00
19an: 20:30

(ANTZOKIAN)
17an: 17:00(1), 19:45, 22:30
18an: 17:00(1), 20:00
19an: 20:30

Zorionak, JON, mutil
haundi!, haraiñegun
9 urte bete zenduazen-
eta. Famelixa guztiaren
eta, batez be, 
Markelen partez. 

Zorionak, MAULE!,
astelehenian 7 urte
eder beteko dozuz-eta.
Laztan bat famelixa
guztiaren partetik.

Zorionak, FRANCISCA,
gaur 100 urte betetzen
dozuz-eta. Zure seme-
alaba, illoba eta
birbilloben partez.

Zorionak, IXONE!, atzo
7 urte bete zenduazen-
eta. Musutxuak
famelixa guztiaren
eta, batez be,
Amaiaren partez.

Zorionak, AIORA!,
atzo 2 urte egin
zenduazelako. Musu
bat famelixa
guztiaren eta, batez
be, Malenen partez.

zineaColiseoan

”Capitán Calzonzillos” 
Zuzendaria: David Scren

(ANTZOKIAN)
17an: 17:00(gazteleraz)

18an: 17:00(euskeraz)

Zorionak, IHART (10 urte) eta NORA (7 urte),
zuen urtebetetzietan. Patxo potolo bana
etxeko guztion partez.

Zorionak, JULIA!,
etxeko printzesak bixar
7 urte beteko dittu-eta.
Patxo haundi bat 
famelixaren eta, batez
be, Maiteren partez!!

Zorionak, IBAI, 4 urte
egin dozuz-eta. 
Besarkada bero bat 
famelixaren partez,
mutil haundi! Zorionak, DANEL eta MIKEL,

5 eta 7 urte bete dozuez-eta!!
Famelixa guztiaren partez!



1. Etxebizitza

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK honakoak dira:

Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako
eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak 
etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai

1.2. Errentan

1.3. Konpartitzeko

1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai

3.2. Errentan

4. LANA

4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak

5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

6.1. Salgai

6.2. Eman

6.3. Galdu/Aurkitu

6.4. Bestelakoak

3. Lokalakira
ga

rki
lab

ur
rak

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

i

– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
631-260072.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
636-154967.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 686-
561811.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 642-
249818. Gloria.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 612-204426.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintze-
ko. Asteburuetan ere bai. Orduka. Tel. 633-
101852.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintze-
ko. Asteburuetan ere bai. Orduka. Tel. 631-
282203.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
elbarrituak zaintzeko. Formazioa eta espe-
rientzia. Tel. 649-309606.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak (pisuak, bulegoak,
pegorak, tabernak) egiteko. Tel. 632-
426847.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. 5 urteko esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 632-397484.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka.
Tel. 659-908513.
– Gizona eskaintzen da asteburuetan
nagusiak zaintzeko etxean edo ospitalean.
Tel. 631-414397.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka.
Tel. 634-256471.
– Neska euskalduna eskaintzen da pego-
rak eta soziedadeak garbitzeko. Tel. 617-
571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 655-094780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 603-683176.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Ordu-
ka.  Tel. 631-229025.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Interna.
Esperientziarekin. Tel. 633-545148.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko. Tel. 602-
038682. Isabel.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko, etxeko lanak egiteko eta sukaldari-
laguntzaile jarduteko. Esperientzia ilea-
paindegian. Tel. 652-587259.
– Neska euskalduna eskaintzen da uztaile-
an umeak zaintzeko. Tel. 686-925897.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(baita ospitalean ere) eta garbiketak egite-
ko. Tel. 689-571882.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan
ere. Tel. 667-357190.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko, garbiketak egiteko, sukalda-
ri-laguntzaile jarduteko eta banatzaile
moduan. Tel. 602-156712.
– Gizona eskaintzen da margolari eta igel-
tsero moduan aritzeko. Tel. 631-618184.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 612-
493242.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko. Tel. 620-391779.

5. Irakaskuntza

4. Lana

– Emakume euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 629-
889465. Miren.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 662-
252150.
– Mutila eskaintzen da igeltsero eta margo-
tze lanean jarduteko. Tel. 642-650816.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
gauez eta asteburu eta jai-egunetan. Tel.
642-650900.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Orduka. Tel. 688-818176.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
baserrian lan egiteko eta sukalde-lagun-
tzaile jarduteko. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Tel. 645-891307.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Tel. 661-025434.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 602-152685.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta sukaldean laguntzeko. Tel.
619-339881.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, astelehenetik ostegunera. Tel. 631-
395471.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Gauez eta asteburuetan ere
bai. Tel. 697-665452 eta 632-978022.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 632-573554.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Esperientzia. Tel. 632-174225.
– Neska euskalduna eskaintzen da ospita-
lean zaintza eta laguntza emateko. Tel.
688-639371.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 602-043190.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldetan
nagusiak edo umeak zaintzeko eta beste-
lako lanetarako. Tel. 658-458061.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
631-253216.

4.1. Lan bila

1.2. Errentan

– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 631-649850.
– Pisua alokagai San Kristobal auzoan. 2
logela, egongela eta sukaldea. Dena jantzi-
ta. Egoera oso onean eta sartzeko
moduan. Tel. 677-865362. Alex.
– Bi logelako pisua hartuko nuke alokairuan
Urkizu inguruan. Tel. 600-355206. Marialui.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 662-012834.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 646-778839.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko (baita gauez ere), garbiketak egiteko
eta jatetxeetan lan egiteko. Tel. 671-
763558.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Esperientzia handia. Tel. 632-288967.
– Neska euskalduna eskaintzen da uztaile-
an eta abuztuan umeak zaintzeko. Tel.
688-693801.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Orduka. Tel. 631-144327. Maribel.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Tel. 642-995089.
– Emakumea eskaintzen da dendari jardu-
teko eta garbiketak egiteko. Esperientzia.
Tel. 639-423493. 
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 622-213829. 
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-408371. 
– 47 urteko emakumea eskaintzen da
uztailean umeak zaintzeko. Haur Hezkun-
tzan Goi Mailako teknikaria eta EGA titulu-
duna. Tel. 660-522271. 
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 650-513412. 
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita gauez eta asteburuetan ere.
Tel. 608-886701. 
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Edozein ordutegitan. Tel. 688-630587
eta 632-463048. 
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 638-
963048.

– Martxan dagoen ileapaindegia traspasa-
tzen da Juan Gisasola, 8an. Tel. 688-
822007 eta 943-530000.

3.1. Salgai

– Ingeles Filologiako graduatua eskaintzen
da udan umeei klase partikularrak emate-
ko. Tel. 617-124275.
– DBH, Batxilergoa eta Unibertsitate maile-
tako Matematika, Fisika etabarretako kla-
seak ematen dira. Banakako klase egoki-
tuak eta 2/3 ikasleko taldekoak. Goizez ere
bai. Tel. 677-592509. Alberto.

5.2. Eskaintzak

– Ileapaintzailea behar da egun osorako
Eibarren. Esperientziarekin. Abuztuan opo-
rrak izango lituzke. Tel. 619-928881.
– Pertsona euskalduna behar da irailetik
aurrera umeak zaindu eta etxeko lanak
egiteko. Tel. 615-737483.
– Pertsona euskalduna behar da umeak
eskolara eramateko. Tel. 622-004049 eta
idatzihona@gmail.com
– Sukaldari-laguntzailea behar da astebu-
rurako jatetxe batean. Autoa izatea balora-
tuko da. Tel. 620-810120
– Langilea behar da ekainaren 17an lan
egiteko. Lan erraza da. Bidali curriculuma:
langileeibar@gmail.com
– Kamarera/o behar da lanaldi osorako
Soraluzeko taberna batean. Tel. 670-
541347.
– Neska euskalduna behar da ume bat
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.
649-781942.
– Kamarera/o behar da lanaldi osorako.
Esperientziarekin. Tel. 635-894791.
– Kamarera/o behar da asteburuetan egu-
nez lan egiteko. Esperientziarekin. Bidali
curriculum-a: curriculumcafe2017@gmail.
com

4.2. Langile bila



HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO
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Gozatu betidanik nahi izan 
duzun ekipamendu guztiaz.

Hyundai Tucson Kosmo Edizio Berezia
lurrera heldu da sinestezinezko
ekipamenduarekin eta beste galaxia
bateko 5.550€-rainoko deskontuarekin.
Horren barne daude:
– Ukimen-pantailaz lagundutako

nabigazio-sistema.
– Abiarazteko botoia eta gertutasun-

detektorea dituen giltz adimenduna.
– Nahigabeko errail aldaketarako sistema 

eraginkorra.
– Aparkatzeko atzeko kamera gida 

eraginkorrekin.
– Euri, argi eta aparkatzeko sentsorea, 

aurrean eta atzean.
– 19 pulgadako aleaziozko uztaiak.
– Berotu daitezkeen bolantea eta 

jarlekuak.

Eta betiko moduan:
– 5 urterako bermea, km mugarik gabe.

– 5 urterako laguntza errepidean.

– Gainera, zure Hyundaik ez bazaitu 

konbentzitzen, itzuli egin dezakezu 

inolako konpromisorik gabe.

Galdetu baldintza bereziengatik zure 
kontzesionarioan.

Hyundai Tucson Kosmo gama: CO2 emisioak (gr/km): 119-175. Kontsumo mistoa (l/100km): 4,6-7,5.
PSP gomendagarria Penintsulan eta Balearretan Tucson 1.7 CRDI 115CV (84,6kW) BD 4X2 KOSMOrentzat, 5.550€-rainoko deskontuarekin. BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapeneko deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendu-
eskaintza barne. Hyundai-ra Aldatu Plana aplikatu daiteke erabilitako auto baten truke, 6 hilabeterekin, Hyundai berri bat erosten duen bezeroaren titulartasunpean. Eskaintza hau aplikagarria da Cinking Solución Flexible produktuarekin finantzatzen duten
bezero partikularrentzat, Santander Consumer EFC S.A-ren bitartez, 15.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin. Finantziazioa finantza-erakundeak aztertu eta onartu beharko du. Eskaintza 2017/06/30era
arte da baliozkoa. Ikusten den modeloa: Tucson Style. Mantenimendua ibilgailuaren finantziazioari lotua. * Hyundai Motor España S.L.U-k bere bezeroei eskaintzen dien km mugarik gabeko 5 urteko berme komertziala Hyundai-ren sare ofizialak saldutako
Hyundai ibilgailuei soilik aplikatuko zaie, zerbitzu-pasaportearen baldintzen arabera. Kontsultatu itzazu eskaintza, mantenimendu eta bermearen baldintzak Hyundai kontzesionarioen sarean edo www.hyundai.es web-orrian. 

OIARTZUN
Lintzirin Poligonoa, 1

943 49 48 30

BEASAIN
Errepide Nazionala, 1

943 80 40 54

IRUN
Juan Thalamas, 43

943 63 97 69

ELGOIBAR Olaso Polig., 17         943 74 14 80

Edizio Berezia

-rainoko
deskontua

Kafetegia  /  Restaurant  
Pintxoak  /  Pub  /  Taska

ego-gain, 6

943 11 86 91

2.
urteurrena



Goi mailako Lanbide Heziketa honetan 
eraikinetako klimatizazio instalazioen diseinu,
muntaia eta mantenuak egiten dira. Instalakuntza
horietan eguzki energia termikozko instalazioak
eta beste energia berriztagarriak nola integratzen
diren ikasten da.
Industrian zein eraikuntzetan energia 
eraginkortasuna ebaluatzeko metodoak erabiliz,
hurrengo gaiak aztertzen dira: argiztapena, hotz
eta bero instalazioak, ur instalazioak, energia
berriztagarriak eta ziurtapen energetikoak. 
Guzti hori modu praktiko eta talde lanetan 
oinarritutako erronka bidezko metodologia 
kooperatiboak erabiliz. Baita DUAL sisteman
ikasteko aukerarekin.
Ikasketa horiek bukatzean IMT, IA eta GF2 Eusko
Jaurlaritzako Industria karnetak eskuratzen dira.

Prestatu Energiaren 
profesionala izateko!!

IÑIGO AGIRRE 

(Ondarroa, 1974) Energia 
eraginkortasuna eta eguzki
energia termikoa Goi Mailako
Lanbide Heziketa ikasi 
ondoren, gaur egun Euskal
Trenbideetako Langileak
Mugarik Gabe programarekin
Mozanbikera doa energia
berriztagarrietako ezagutzak
zabaltzera eta bertan 
laguntzera.

MIKEL URREIZTI (Mutriku, 1993) Beroa Sortzeko
Instalazioak erdi mailako Lanbide Heziketa egin 
ondoren Energia eraginkortasuna eta eguzki energia
termikoa Goi Mailako Lanbide Heziketa egin du,
SANTILLAN enpresan egon da DUAL sistema egiten
eta bertan egin diote kontratua.

ALAIN ARANAZ (Nabarniz, 1990) Energia eraginkortasuna
eta eguzki energia termikoa Goi Mailako Lanbide Heziketa
ikasi eta ENERTEK energia berriztagarrien enpresa bat
sortu berri du, bertan biomasa, geometria eta energia
berriztagarrien instalazioak egiten dituzte.

ENERGIA ERAGINKORTASUNA eta EGUZKI ENERGIA TERMIKOA


