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ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euske-
ra gogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldun
gehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egi-
ten zaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,
euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzen
zuten euskera jatorraren berri jasotzeko.

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

EEGGUUNN..-- Norbere izenaren santuaren eguna. Onomastikoa. “Gaur nire eguna da”.
EEGGUUNN--AARRGGIIZZ..-- Egunez, gaua ez den egunaren atala. “Egun-argiz egin dabe lapurreta Txomiñenian”.
EEGGUUNNAA AARRGGIITTTTUU//ZZAABBAALLDDUU..-- Egunsentia etorri. “Goizian laurak baiño lehen eguna zabaldu dau”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Asko eta asko harritu ginen joan den astean ...eta kitto-
ko eskutitzen atalean topatu genuen “Numeroak dantzan”
zure eskutitza irakurtzean. Harritu egin gintuen bereziki ber-
tan nabarmena zen haserreak eta min egiteko gogoak. Ho-
ri dela eta, nik, kultura sortzaile eta hartzaile naizen heine-
an, uste dut zuk bertan esandako askok erantzun bat mere-
zi dutela.

Hasteko, erabat harrigarria iruditzen zait Coliseoko kon-
tzertuen finantzapena ikusleen poltsikotik ordaintzea. Udal
batek kultura eskuragarria eskaini beharko lukeela uste dut.
Eta talde baten “katxe”-a ezin badu Udalak asumitu, orduan
agian talde hori ez litzateke ekarri behar, horren trukean 19
euroko sarrera bat kobratu behar bada; gainera, batipat pu-
bliko nerabe eta gaztea duen talde baten kontzertuan. Bai-
na ez dakit hau den kasua. Euskal Herriko txoko askotako
kultur areto askotan jotako taldea dugu Ken Zazpi taldea,
eta inoiz ez dituzte horrelako sarrerak ordaindu behar izan
gerturatutakoek. Agian beste Udal batzuetako kultura ba-
tzordeek asumituta dute mundu guztiak jakin badakiena:
kultur ekitaldien antolatzea askotan defizitarioa dela, baina
merezi duela kalitatezko eta euskarazko eskaintza bat ema-
ten bada. Bestela, zerk ezberdintzen du Udal bat eta sol-
bentzia ekonomikoa soilik bilatzen duen ekimen pribatu bat
(diskoteka edo kontzertu areto bat alegia)?

Horregatik, erabat itsua da esatea eibartarrek inolaz ere
taldearen kalitatea zigortu zutela jarlekuen erdia baino
gehiago hutsik lagaz. Zigortutakoa sarreren neurria izan
zen, udalaren gestioa alegia. Bestela, galdetu eta ikusi nola
talde horrek herriz-herri plaza zein aretoak betetzen aritu
den azken bost urteetan.

Bestalde, ados egon edo ez, ez zait zilegia iruditzen tal-
deak kobratutako katxea erabiltzea euren kontra egiteko.
Bakoitzak bere lana baloratzen du eta, zuek kondizio horiek
onartu bazenituzten, ezin dituzue gero inoren aurpegira bo-
ta. Bestela, eskatu daitezke ere batzuen eta besteen solda-
tak eta neurtuko dugu herri honetan egiten den lan kultura-
lak merezi duen horrelakorik. Konparatu daiteke ere lan ho-
ri bolondres eran Eibarren egiten den lanarekin. Urrunago
joan gabe, asteburu honetako Euskal Jaiko antolakuntzak
erakutsi duen lan finarekin.

Hartaz, eta zure eskutitza gomendio batekin amaitzen
duzunez, nik ere proposamen bat izango nuke zuentzat. Ar-
duratu zaitezte gutxiago bideragarritasun ekonomikoaz eta
musika taldeekin hika-mika txotxoloak probokatu nahi iza-
teaz eta gehiago herri honek merezi duen eskaintza kultural
kalitatezko eta euskarazkoa bermatzeaz. Adarra jotzeaz, ho-
be ez naiz mintzatuko.

JJookkiinn AAzzppiiaazzuu CCaarrbbaalllloo ((mmuussiikkaarrii eettaa mmuussiikkaazzaalleeaa))

MMAARRII JJOOSSEE TTEELLLLEERRIIAA EETTAA EEUUSSKKAARRAA EETTAA KKUULLTTUURRAA BBAATTZZOORRDDEEAARRII

Seguruenik Ken Zazpikoek ...eta kitto! irakurtzerik ez dute-
nez izango, irtengo naiz euren defentsan: Ken 7koek kontzer-
tua emateko diru kopuru bat eskatu zuten eta zuk edo zuek
onartu edo laga dezakezue larregikoa iruditzen bazaizue, bai-
na eurek ez dute zertan jakin beharrik nola subentzionatzen
den Coliseoa, nondik ateratzen den dirua taldeei ordaintzeko,
zenbat kobratu duen herriko talde batek, zenbat ipintzen duen
Udalak, zenbat ateratzen den sarreretatik, Coliseoak zenbat
plaza dituen, zergatik dituen 500 plaza bakarrik, zenbat den-
bora kostatu den Coliseoa zabaltzea, nork ordaindu duen, zen-
bat tokatu zaigun eibartarroi hori ordaintzea, zenbat ordain-
tzen ditugun zinegotzien soldatak, zenbat kobratzen duzun
(agian eurei ere larregikoa irudituko zaie), Udalak super abita
duen edo ez, edo zenbat diru gastatzen den euskal kulturan.

Argi dagoena da Euskal Herrian musikatik bizi diren oso
talde gutxi dagoela, beste lanbideetan ez bezala pentsatzen
dugulako euskal musikariak enrrollatu egin behar direla eta
ia musutruk egin behar dutela euren lana. Zenbat kostatzen

da Luis Aguilé, Karina edo beste hainbat abeslari edo talde-
ri ordaintzea? Langile autonomoei presupuestuak eskatzen
dizkiegu eta interesatzen zaiguna hartzen dugu. Zergatik
izan behar dira desberdinak euskal taldeak?

19 euro sarrera ordaintzea diru asko da, Ken 7 gaztetxo
eta ez hain gaztetxo mordoak ezagutzen dugu eta, inolako
zalantzarik gabe, merezi du euren kontzertu batera joateak;
baina, bereziki, gaztetxo horientzat 19 euro dirutza da. Pre-
zioa jaitsita, Coliseoa beteko litzateke. Aitzakiarik ez ipini
eta ez bota besteei errurik, XLIII. Euskal Jaia izanda, prezioa
merkeagoa izatea ez da larregi eskatzea. 

Amaitzeko, Ken 7k askotan jo izan du musutruk eta bes-
te herri batzuetako jaietan doan ere ikusteko aukera izan du-
gu. Beraz, nire txalo txaparrada Ken 7koei eta, hurrengoan,
Eibarrera badatoz -eta nahi badute adarra ere ekar dezake-
te, jotzeak badu eta bere meritua. Beti ongi etorriak izango
dira gure herrian.

JJuuaannttxxoo AArraannbbuurruu GGeerreennaabbaarrrreennaa

KKEENN 77 EEIIBBAARRRREENN BBEETTII OONNGGII--EETTOORRRRIIAAKK ((MMªª jjoossee TTeelllleerriiaarrii eerraannttzzuunneezz))



Sidenor Siderurgia Talde-
ak Vicente Gabilondo e
Hijos automobilen sek-

torerako altzairua transforma-
tzen duen enpresa eibartarra
erosi du. Erosketa honekin,
Rectificadora del Valles enpre-
sa kataluniarraren erosketari
gehituta, Sidenorrek bere
lehiakide guztiak erosi ditu eta
kalibratuen unitate indartsua
osatzera pasatu da, Europan
mota honetako ekoizpenean
buruan ipiniz.

Vicente Gabilondo e Hijos
Espainian bere sektorean ai-
tzindarietarikoa izan den en-
presa familiarra da. Maltzagan
kalibratze fabrika modernoa
dauka eta bertan 60 lagunek

egiten dute lan, urtean 30.000
tonatako jarduera bolumena
lortuz.

XX. mendeko lehen urteetan
sortu zen Eibarren Gabilondo-

tarren enpresa. Agustin Gabi-
londo izan zen sortzailea eta
bere semeek jarraitu dute en-
presaren buruan hurrengo ur-
teetan.

...eta kitto!/2008-VI-6
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NNAAGGUUSSIIEENN EERROORRKKEETTAAKK SSAAIIHHEESSTTEENN
Aulas Kutxak antolatuta eta Nazarat zentruak la-
gunduta, astelehenean, 17.00etatik aurrera pertso-
na nagusien erorketak nola prebenitu landuko dute
Egogain gerontologia zentruan. Nahi duenak har
dezake parte tailerrean. Silvia Camio psikologoak
adin batetik aurrera arriskutsuak izan daitezkeen
erorketak eta kolpeak nola saihestu erakutsiko du,
hainbat aholku emateaz gain. 

EERRRREESSIIDDEENNTTZZIIAAKKOOEENN KKOONNTTZZEENNTTRRAAZZIIOOAA
Ekainaren 11n Untzagan kontzentrazioa egingo du-
te Zumarragako Faustino Orbegozo egoitzeko be-

harginek, ELAk deituta, bizi duten egoera ezagu-
tzera emateko asmoarekin. Egoitza pribatizatu eta
langileen lan baldintzak aldatuz zirenez geroztik,
beharginak luzaroan daramate greban. Informazioa
zabaltzeko goiz osoan furgoneta ibiliko da Eibarren. 

BBAASSEERRRRIIAA SS..OO..SS..
Gipuzkoako EHNE-k deituta, domekan, ekainaren
8an, manifestazioa egingo da 12.00etatik aurrera
Donostiako bulebarrean, sektoreari eragiten dioten
arazoen (kostuen igoera, burokrazia, lurra eta az-
piegiturak, diru publikoaren erabilera...) inguruan
protesta egiteko.

autuan

Sidenorrek Gabilondo e Hijos enpresa erosi du

Sanjuanetarako aste bi es-
kas falta dira eta GASTE
Elkartea jaien antolakun-

tzan lanean dabil gelditu gabe.
Aurreko urtearekin alderatuz,
aurten bikoiztu egin dute ekin-
tza kopurua eta, horretarako,

aurrekontua %265an igo dute.
Bestetik, goitibeheren jaitsiera
2009ko Sanjuanetaraino atze-
ratuko da.

Aurten jaiak egun bitan aurre-
ratu dituzte, izan ere, ekainaren
21ean Los Alegrios Gasteizko

‘blusa’ taldearekin anaitasun jar-
dunaldia ospatuko dute GASTE-
koek, Gasteizeko Andra Mari
Zuriaren jaien esentzia Eibarrera
ekarriz. Gainera, Barañaingo
Igandea txarangak musika ipini-
ko du egun osoan zehar.

Berritasunen artean, aipaga-
rriena koadrilen jokoak eta en-
bolatuak banatuta egingo dire-
la da. Horrela, jokoak ekaina-
ren 23an egingo dira eta enbo-
latuak 24ean. “Eguneko jai
egun bi sortzen dira horrela”,
GASTEkoen esanetan.

GASTEren Aste haundixa
ekainaren 28an amaituko da.
Izan ere, Oberena harategiaren
laguntzarekin, txahala bat erre-
ko dute Urkizun. Behin erreta,
mila pintxo banatu edo saldu-
ko dira 19.00etatik aurrera.

Sanjuanetako programa zehazten hasi da GASTE
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Holako toki-izen raruak
egingo detsa lekua, Tek-
niker enpresiak eraiki

bihar daben pabeloi itzalari.
Hau be kontizu, garapen eu-
tsigarrixan barruan egindako
obria izango da. Nik aitzen
dot tailarrak Eibartik ez dei-
ttezen hamendik joan ahale-
gin haundixa egin bihar dala.
Ez dakigu zer premiña dakan
horrek enpresa horrek nora
eta Arrate bailara berdera jo-
ateko. Seguru asko haundixa.
Baiña probau ete dau beste
leku baten? Parkatu desta ira-
korleak baiña ointzuan idatzi
doten ipoiñ ekologiko baten
zer izango litzakian Euskal
Herrixa mendirik ez balego
bertan, imajinatzen neban.
Lur laua bagendu honezkero,
urbanizauta eukiko genduke
goittik behera Euskal Herri
osua, arnasarik hartzeko leku
barik. Ipoiñean esaten neban
ze lekua izateko mendixak
eurak be lautzen hasiko zirala
oingo makina modernoekin.
Baiña ikusten danez, erreali-
dadea fikziñua baiño gogorra-
goa izan leike. Ze..beheko
partia bete dogu eta oiñ go-
ruz goiaz. Zentzuzko pertso-
naren bat ez badago laster
zelaixak ziran lekuan zemen-
tua nagusi. Eta gero Arrateko
koplak diñuen moduan: han-
dik dago zerura bidia.

Oiñ nok daki. Eskilara me-
kanikoak jarriko deskuez ber-
tatik Arrateko Kurutzeraiño.
Zergattik ez? Hamen iñok ez
dau ezer esaten eta...holako
martxan dana da posible: Bo-
linguan, herrixandako parke
ederra egitteko aparteko le-
kuan, espekulaziñorako
etxiak; Amañan, ostera,
Cuencako etxe kolgantien
itxuran eraikiñak, behetik ba-
riantia...Zementua ez dago
iñoiz geldi! Eta eskerrak Eibar
poblaziñua galtzen doiala.
Akabo ba hazten balego!

Eta bixen bittartean, Esther
Larrañaga andriak, Eusko Jaur-
laritzan gauzak ondo egin dei-
ttezen arduria dakanak, Donos-
tiako Monpas-en egin bihar ei
daben zubi zintzilikatuagaittik
hasarre. Badakan nora begiratu
ipoiñetan ibilli barik!

Erisono

AAnnttxxoonn
NNaarrbbaaiizzaa

Bere sektorean aitzindaria izan den enpresak Maltzagan du egoitza,
Soraluzerako bidean ezkerrera.

GASTEk gero eta parte hartze handiagoa du herriko jaietan. Irudian, 
Sanandresetan Ustekabe eta Musika Eskolakoekin. 



Argazki erakusketa antolatu du
UGT-Euskadik Eibarko bere
egoitzan (Isasi, 2, 1. solairuan),

kanpamenduetan bizi diren emakume-
en bizimodua irudien bitartez ezagu-
tzera emateko asmoarekin. Sindikatuak
UGT-sariorekin elkarkidetza proiektua
garatzen dihardu kanpamenduetan,
emakumeak berdintasunean hezitzeko.
Ikusgai dauden argazkiek Smaran 2007
garatutako heziketa proiektua erakus-
ten du. Bertan, berdintasunean, gazte-
leraren eta hizkuntza arabiarraren ikas-
kuntzan, eta lanbide eskubideetan he-
ziketa jaso zuten emakume saharauiek.
Aurten, berriz ere, proiektu hori errepi-
katu egingo da, baina beste kanpa-

mendu batean eta beste emakume ba-
tzurekin. Erakusketa ekaina osoan
egongo da Eibarren eta, ondoren, bes-
te herri batzuetako egoitzetara erama-
teko asmoa dute.

Errebal Plataformak ‘Errebal merka-
tu plaza: lehena eta geroa’ izenbu-
ruko erakusketa antolatu du ekai-

naren 9, 10 eta 11rako, Topalekuan.
Bertan, bota berri den Merkatu Plazaren
historia eta hainbat datu ikusi ahal izan-
go dira. Era berean, bertan egingo de-
naren gainean agertutako proiektu bien

(aurretik guztioi buzoiratutakoa eta orain
egingo dena) arteko ezberdintasunak
ikusteko aukera izango da, Tokiko
Agenda 21 ‘Hiri Iraunkorra’-ren ikuspe-
gitik. Bestalde, lehen proiektuari (buzoi-
ratu zutenari) bere atxikimendua eskaini
ahal izango dio hala nahi duenak, sina-
dura bidez.

Danon ahotan
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Merkatu Plazari buruzko 
erakusketa Topalekuan

Emakume 
saharauien irudiak 
`Casa del Pueblon´

ORAIN DELA

Eibar inguruan dagozen pinadi ugarixetatik geldittu ba-
rik egurra etaratzen jarduten dabenak Udalari fian-
zia ordaintzen hasi ziran eta, ordutik, pistak hobetu
zainduta zeguazela esan zeban Ugarteburu zinegotzixak.

Ziniak eta Ipurterre lehiaketiak agurtu zeben orduko
Berbia Emon Astia. Horrez gain, ur-jolasak izan ziran
igerilekuan, taillarrak Urkizu parkian, Musika eskola-
kuen emanaldixa eta Herri milla zirkuitua.

Olano eta Banesto nagusi izan ziran orduko Euskal Bi-
zikletan eta, Anoetakuarekin batera, Garmendia tal-
dekidiak eta Jalabertek osatu zeben podiuma. Bost egu-
neko lasterketan emoziua izan zan azken unera arte.

Eibarko Hiria txori kantarixen lehiaketia antolau zan
Arraten, ixa 30 urte halakorik antolau barik egon eta ge-
ro. Mailla altuko txapelketa hartan Euskadiko txapeldu-
nordia eta Bizkaiko txapeldunak hartu zeben parte.

10 urte
11999988--VVII--55 
223377.. ZZKKIIAA..

Berbia 
Emonek 
aste
berezixa 
bizi izan 
zeban.

Ordaindu biharreko fianzak
pisten onerako izan ziran.

Egon adi! …eta kitto!-ren arropa salgai
egongo da gaur (19.00etatik 21.00eta-
ra), bihar eta ekainaren 14ean (azken bi

egun hauetan 12.00etatik 14.00etara) Un-
tzagan (graden aldean dagoen plazan). Iazko
ekimenari jarraituz, aurten diseinuak berritu
egin ditugu eta arropa berriak ipiniko ditugu
(txankletak!) salgai, nor baino nor politago,
erakargarriago eta eramangarriago. Modara
joateko aukera paregabea!

Udaberriko moda ardatz izanda, eskaintza
zabala da …eta kitto!-k eskaintzen duena.
Umeendako kamiseta eta baberoak, neska
eta mutilentzako kamisetak, txankletak, ma-
llak, kaltzontziloak, kuleroak eta tangak
egongo dira salgai. Diseinu berritzaileak,
moda-modakoak!

...eta kitto!-ko 
kamisetak salgai: 

beti modara
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Aurreko barixakuan
ezohiko udalbatzarre-
an Miguel de los To-

yos izendatu dute Eibarko al-
kate. Iñaki Arriolak aurreko as-
teko astelehenean aurkeztu
zuen ofizialki bere karguari
uko egiteko eskaera eta alkate
berria izendatzeko plenoan
bere alderdiko zinegotziekin
batera jarrita egon zen. Udal-
batza osatzen duten zinegotzi
guztiek eman zuten botua, jo-
an ez zen Aralarreko ordezka-
riak izan ezik. De los Toyos-ek
16 aldeko boto jaso ditu, PSE-
EE eta EAJ alderdietako zine-
gotziena. EA, PP eta EB-Ber-
deak taldeko ordezkariek, be-
rriz, boto zuria eman zuten.

Plenoa normaltasunez gara-
tu zen, baina botuak kontatze-
ari ekin ziotenean aretoan zeu-
den hainbat herritar protestan

hasi ziren, Txonta auzoaren-
tzat ‘0 kostua’ eskatzen eta
“kanpora” oihukatzen. Horren
aurrean, zinegotzi sozialistek
eta aretoan zeuden beste
hainbatek txaloka erantzun zu-
ten, alkate izendatu berriari el-
kartasuna adierazi nahian.

1177.. aallkkaatteeaa 11993311zz ggeerroozzttiikk
Egoibarra batzordeak bere

webgunean jaso duenaren
arabera, Eibarrek 1931z ge-
roztik 17 alkate izan ditu, De
los Toyos barne. Hauek izan
dira: Alejandro Telleria, Do-
mingo Cortazar, Jose Gonzalez
Orbea, Justo Oria Gorostiaga,
Esteban Orbea Orbea, Luis Pa-
lacios Montejo, Javier Eguren
Larrañaga, Jose Hernando Al-
berdi, Jose Maria Echeverria
Iraolagoitia, Antonio Maria
Yraolagoitia Orbea, Juan Eguia

Sarasua, Antonio Landa Men-
dicute, Mikel Larrañaga Man-
diola, Jesus Maria Agirre
Arriola, Aurora Bascaran Mar-
tinez, Iñaki Arriola Lopez eta
Miguel de los Toyos Nazabal.

Eibarko Industria Ingenia-
ritza Teknikoko Uniber-
tsitate Eskolako Oier Al-

varez Pradera-ri eman diote
‘Félix Sopelana 4. Memoriala’-

ren barruan banatu duten sari
bakarra, karrera amaierako
proiekturik onenari saria. Gi-
puzkoako Industria Ingeniari-
tzako Elkargo Ofizialak antola-

tutako Félix Sopelana Memo-
rialeko sari banaketa ekitaldia
martitzenean izan zen eta saria
nori eman erabakitzeko Arra-
sate, Donostia eta Eibarko In-
dustria Ingeniaritza Teknikoko
Unibertsitate Eskoletako ikas-
leek aurkeztutako lanak azter-
tzen dituzte. Aurtengo edizio-
an proiektu bakarra saritzea
erabaki du epaimahaiak, Eibar-
ko ikastetxeko ikasleak aur-
keztutako ‘Electrical energy
generation in a gymnasium
using stationary bicycles and
its subsequent sale or store in
hidrogen form’ proiektua hain
zuzen. Oier Alvarezek diplo-
ma, garaikurra eta 3.000 euro
dirutan jaso ditu sari gisa.

Toyos Eibarko alkate izendatu dute

Ingeniaritzako proiektu onenari saria Eibarrera

danon ahotaN
7

Debabarreneko
Atzegiko kide di-
ren familiek topa-

gunea egingo dute bihar
Eibarren. Ekintzak eguer-
diko 12.00etan hasiko dira
San Andres parrokian el-
karteko hildakoen omenez
egingo den meza batekin.

Jarraian, 13.30etan, talde-
aren argazkia egingo da
Untzaga plazan. Argazkia
atera ostean, berriz, Arrate
Hotelean bazkaria egongo
da, eta bertan musika eta
ezusteko batzuk egongo
dira, antolatzaileek aurre-
ratu dutenez.

Atzegikoen Topagunea bihar
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Urtarrilaren 31n Inno-
basque Berrikuntza-
ren Agentziaren aur-

kezpen ekitaldian Lehenda-
kariak eta Pedro Luis Uriar-
tek argi adierazi zutenez,
etorkizunean Euskadik bere
bizi mailari eutsi eta hobetu
nahi izatekotan, belaunaldi
bateko epean derrigorrez
lortu beharko du berrikun-
tzaren alorrean Europako
erreferente bilakatzea.

I+G+Bko inbertsioetan
edota patente erregistro
mailan Europako lehen pos-
tuetan dauden herrialdeekin
alderatuz gero, berehala bu-
ruratzen zaigun galdera zera
da, alor horietan erreferente
bihurtzeko nahikoa bitarteko
edo denbora ba al dugu?
Edo helburu hori lortzekotan
beste bideren bat erabiltzea
baino ez dagokigu?

Lehiakortasunak duen
hastapenetako bat, gauza
desberdinak eginez balore
handiagoko produktu eta
zerbitzuak eskaintzea de-
nez, badirudi bide berri eta
eraginkor bat erabiltzea izan
daitekeela aukera zuzena
amesten dugun lehen postu
hori lortzeko.

Orain dela gutxi aholkularia
den lagun batek esan zida-
nez, Euskadi berrikuntzan
erreferente bihurtu daiteke
baldin eta berezkoak dituen
ezugarriak erabiltzen asma-
tzen badu. Bere proposame-
na, “onenak bezain beste eza-
gutza sortu eta beste inork
baino gehiago partekatu”.

Hor ba euskaldun belau-
naldi batek izan dezakeen
erronka, Europako errefe-
renteak izatea ezagutza sor-
tu eta partekatuz. Horreta-
rako landu beharko dituzten
ahalmenen artean, konpro-
misoa, elkarlana, amets eta
ekarpenak egitea, lanean
gozatzea, etab.

Europako
erreferentea

EEdduuaarrddoo
ZZuubbiiaauurrrree

Gure herriko ikaslea jasotako sariarekin.
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Bixar eta etzirako progra-
maziño berezixa prepa-
rau dabe Kantabriako

Etxekuak, Eibarren eurendako
egoitza zabaldu zala 50 urte
betetzen dirala ospatzeko. Bes-
tiak beste, Euskal Herriko, Gali-
ziako, Kantabriako eta Andalu-
ziako dantzak ikusteko aukeria
egongo da asteburu osuan.
Horrez gain, Kantabriako arti-
sautza eta bestelako produktu
tipikuak ikusi, erosi eta dasta-
tzeko aprobetxauko dabenik ez
da faltauko. Zapatuan eguardi-
xan hasiko dira ekitaldixak, Un-
tzagan hasiko dan Eibarko Kez-
ka, As Burgas Galiziako Etxeko
Os Galaicos eta Tanoseko (Kan-
tabria) Virgen de las Nieves
dantza taldien kalejirarekin.

Horrez gain, egunian zihar
Kantabriako artisautza erakus-
taldixa eta hango produktuen
dastaketia preparau dittue.
Arratsaldeko 17.00etan, barriz,
Azahar eta Virgen de las Nie-
ves dantza taldien emanaldixa
hasiko da Untzagan. 

Eta domekan, 50. urtemuga
ospatzeko ekitaldi berezixa
egingo dabe Coliseoan, Kanta-
briako Gobernuko Lehendaka-
ritzaren sailburuaren eta Mi-
guel de los Toyos Eibarko alka-
te izendatu barrixaren parte-
hartziarekin. Baiña, horrez
gain, kalian ez da jai girorik fal-
tauko, Braña folk taldekuak eta
Valentziako Kantabriako Etxe-
ko musika taldekuak gora eta
behera ibilliko dira-eta.

IInndduussttrriiaarreenn lloorraallddiixxaakk 
eerraakkaarrrriittttaa

Eibarko Kantabriako Etxia,
munduan zihar daguazen beste
guztiak bezala, etxetik urruti
kantabriar taldetxua alkartzen
juan zanian sortu zan, 1958xan,
gure herriko industriaren loral-
dixan. Jardiñeta kaleko 9xan
dake lokala eta tabernia eta Jo-
se Manuel Castillo buru dakan

alkartiak gaur egunian 164 baz-
kide dittu, baiña oin dala urte
batzuk askoz gehixago izan zi-
ttuan. Jai “ofizialak” iraillaren
15eko Bien Aparecida jaixak
izaten dira eta hainbat kultur
ekitaldi antolatu ohi dittue urte
sasoi hortan. Horrez gain, Kan-
tabrian jarraitzaille mordua da-
kan bola-jokuan jarduteko bola-
tokixa be badake, Ipuruan.

Dantza regionalak 
Kantabriako Etxiaren 
50. urtemuga ospatzeko

Asteburu osuan ia geratu barik bo-
tatako eurixak ez zetsan parranda-
rako gogua kendu jende askori

eta, horri esker, aurreko ediziñuetan mo-
duan atzera be jai girua nagusi izan zan Ur-
kiko kalietan. Halanda be, egixa da jaixak
beste urte batzuetan baiño desluziduaguak
izan dirala aurtenguan eta, gaiñera, zapatu
eta domekako eguraldi eskasaren eragi-
ñez, hainbat ekitaldi bertan behera laga
behar izan zittuen antolatzailliak eta beste
batzuk, barriz, ahal izan eben moduan
moldatu egin zittuen, ahal zan neurrixan
behintzat uretatik babesteko: Urkiko jaixe-
tako programaziñuan 'klasikua' dan Lan-
gostinuaren Jaixa eta Rio Samba Show tal-
diaren kalejiria arkupe eta tabernen babes-
pian egin zittuen zapatu arratsaldian. 

RRoocckk kkoonnttzzeerrttuu aarrrraakkaassttaattssuuaa
Zorte hobia izan eben barixaku gabian

Arrateko Andra Mari ikastetxian egin zan
rock kontzertura juandakuak, eguraldixa
nahiko ondo portau zan-eta. Norman eta
The Bon Scott Band taldiak Eibarko beste

auzo batzuetatik eta baitta
beste herri batzuetatik kon-
tzerturako bereziki Urkiraiño
juandako publiko mordua
batu eban ikastetxeko jolas-
tokixan. Urkiko Jai Batzorde-
ko kidiak “oso pozik” dagoz
aurten lehelengoz egin dan
ekitaldixaren inguruan jen-
diak emon daben erantzuna-
rekin eta datorren urtian be
aurten hasittako bidiari segi-

tzeko prest azaldu ziran asteburuan bertan.
Bestalde, Urkiko jaixetan urtero auzoko

lagun edo alkarteren bat omentzen dabe
Urrezko Otarrainska emonda. Aterpe el-
karteko kidiak jaso dabe langostinua aur-
tengo ediziñuan.

Urkiko jaixak euripean, baiña giro onian ospatu ziran

Zapatu arratsaldean, 17.00etan hasiko da dantzaldixa Untzagan.
Argazkixan, iaz eskindutako aktuaziño bat.
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Konfekzioak

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

%% 943 20 22 33    Zuloagatarren, 7

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia
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LLeeaannddrroo MMuurrggiioonnddoo
7711 uurrttee,, jjuubbiillaauuaa
Sukaldaritza tradizionala nahixago dot,
baiña modernua be gustatzen jata, neri
dana gustatzen jata. Oiñ modernidade
asko dago sukaldaritzan, eta txinuak
eta halakuak dagoz. Kimikakin daguan
polemikian inguruan, nik uste dot gau-
zia ez dala hain larrixa, bestela ez eben
lagako halako gauzak erabiltzen.

Sukaldaritza modernua
gustatzen jatzu?

YYoollaannddaa LLaarrrraaññaaggaa
5500 uurrttee,, aaddmmiinniissttrraattiibbuuaa
Neri sukaldaritza modernua gustatzen
jata, gauza barrixak probatzia gogoko
dakat eta sukaldaritza mota horrek egi-
tten dittuan janarixak ondo daguazela
begittantzen jata. Halanda be, egune-
rokotasunerako nahixago dot betiko
gauzak jatia, sukaldaritza tradizionala.

AAnnaa AAllzzaaggaa
3333 uurrttee,, aaddmmiinniissttrraattiibbuuaa
Nik nahixago dot betiko sukaldaritza
tradizionala. Begittantzen jata, gaiñera,
gehixenori gustatzen jakula hori, ez
gagozelako zapore arraruak nahasten
ohittuta. Nik, gaiñera, ez neban euki
esperientzia oso ona, izan be, odolos-
tia ‘peta-zetas’-ekin emon zozten jate-
ko eta ez jatan gustau.

JJoossee DDeell CCaammppoo
6644 uurrttee,, jjuubbiillaauuaa
Neri tradizionala gehixago gustatzen
jata sukaldaritza modernua baiño. Pro-
batu dittut gauza barrixak, baiña gauza
berezixak janarixan botatzia ez jata as-
ko gustatzen, espezieak eta halakuak
ez dittut oso gustoko. Holan, sukalda-
ritza tradizionala gehixago gustatzen
jata, beste barik.

Sukaldaritza eguneroko
bazkarixa egittia baiño
gehixago da. Jatetxiak
edonon aurkittu leikez,
sukaldari famatuak
euren programa
propixuak dittue
telebisiñuan
eta hauetariko askok
diru mordua bildu dabe
sukaldaritzan urtietan
jarduten. Holan,
sukaldaritzaren hedatze
horrekin batera,
sukaldarixek egitten
dittuzten janari moten
kopurua be haundittu
egin da. Sukaldaritza
tradizionala, modernua,

makrobiotikua, kanabikua eta abar dagoz gaur egunian, listia
oso luzia da. Bakotxak erabiltzen dittuan osagaixak, batzuetan
antzerakuak izan arren, askotan oso ezbardiñak dira, eta azken
aldixan oiñ oso polemikua dan zeozer erabiltzen dala salatu
eban Santi Santamaria sukaldari kataluñarrak: kimikia. Ferran
Adriá eta halakuek kimikia erabiltzia salatu eban Santamariak,
baiña egun batzuk beranduago frogatu zan berak be erabiltzen
zittuala halako bidiak sukaldaritzarako. Goi-mailako sukaldarixen
artian gerria hasi da eta, bittartian, gutako bakotxak bere etxian 
babarrunak eta patata-tortillak egitten jarraitzen dau.

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1  Kardiologia
2  Zirugia
3  Dermatologia
4  Dietetika eta Nutrizioa
5  Analisi Klinikoak
6  Ortodontzia
7  Otorrinolaringologia
8  Pediatria

9  Psikiatria
10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Alergologia
14  Koloproktologia
15  Urologia
16  Erizaintza

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeeettaakkoo 

11.. ssoollaaiirruuaa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

HHeellbbiiddee bbeerrrriiaa EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrr iieettaa 2200 --  bbeehheeaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrr iieettaa 2200 --  bbeehheeaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
l Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
l Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
l Nazio eta Nazioarteko trasladoak

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

Funeuskadi taldea

Mugica 
Ehorzketa
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-- ZZuu aallkkaattee iizzaatteeaa eessppeerroo zziitteekkeeeenn
zzeerrbbaaiitt iizzaann ddaa??

Ez zegoen aurreikusita, baina etor zi-
tekeela aldez aurretik ikus zitekeen.
Udal hauteskundeetarako lantaldea
aurkeztu genuen, Iñaki zerrendaburu
zela, eta legegintzaldiko lau urteetan
horri eustea pentsatzen genuen. Baina
2007. urte amaieran, hauteskunde
orokorretarako zerrendak osatzen ari
ginela, Miguel Buen idazkari nagusia
Kongresurako hautagai zihoan eta, ho-
ri ikusita, eta Iñaki idazkariordea zela
kontuan izanda, Iñaki idazkari kargua
betetzera pasa zitekeela, lehenengo
susmoak hasi ziren. Hauteskundeak
pasatuta susmo hori indartzen joan
zen. Buen Madrilen ardurak hartzen
hasi zen eta Iñaki, berriz, Gipuzkoako
alderdiko ordezkaritzak tanteatzen ha-
si zen eta hautagaitza aurkezteko nahi-
koa babes bazuela ikusi zuen. Iñakik
betidanik esan izan du inoiz denbora
asko eskatuko zion ardurazko karguren
bat hartzekotan ez ziela ardura biei al-
di berean eutsiko. Horra ailegatuta Iña-
kik Eibarko alkatetza lagatzeko aukera
hori ofizializatzen hasi zen.
-- EEttaa zzuurrii,, bbeerrrriizz,, bbeerraa oorrddeezzkkaattzzeekkoo
bbiiddeeaa zzaabbaallttzzeenn hhaassii zziittzzaaiizzuunn..

Iñakik alkatetza lagaz gero, ni bere
ordezko naturala izan nintzatekeela
aurreikusi zitekeen, azken urteotan lan
egiteko gure prozesuari begiratuz ge-
ro: lehen alkateorde izateak, bozera-
maile izateak, Hirigintzan egoteak…
posizio horretan kokatzen zaituzte. Bi-
de bati jarraitzea izan da, baina bidean
sentsazio ugari izan dira: hasieran bel-
durra eta zalantzak; gerora, ilusioa, op-
timismoa… Gobernu lantalde zabala
daukagu, 21 zinegotzitik 18 gara, EAJ
eta EA kontuan hartuta. Oinarri sendoa
daukagu eta martxan ipintzeko oso
proiektu argiak, lasaitasun hori badu-
gu. Baina orain arte sekula egin ez di-
tuzun eta egin beharko dituzun gauzen
aurrean beldurra ere sentitzen duzu. 

-- GGaazztteeaa iizzaann aarrrreenn uurrttee mmoorrddooaa ddaarraa--
mmaazzuu ppoolliittiikkaann.. IInnooiizz ppeennttssaattuu zzee--
nnuueenn aallkkaattee iizzaatteerraa aaiilleeggaattuukkoo zziinneellaa??

Zinegotzi izango nintzenik ere ez
nuen pentsatzen! Zuzenbidea ikasi
nuen eta abokatu bulego batean hasi
nintzen beharrean eta, ondoren, Debe-
gesara joan nintzen. Asuntua bitxia da:
gure aita zinegotzi zela hil zen, 1994an,
eta alderdikide egiteko erabakia piskat
aitarengatik, modu sinbolikoan hartu
nuen urte horretan bertan. Hurrengo ur-
tean hauteskundeak egin behar ziren
eta Iñakik zerrenda osatzeko deitu zi-
dan, beti ere argi izanda zerrendan joa-
teari baietza ematekotan irteerarako
postuan joateko izango zela. Egia esan,
ez nion buelta larregi eman, probatzea
erabaki nuen eta begira non nagoen.
-- HHeerrrriirraakkoo pprrooiieekkttuu nnaagguussiiaakk lloottuuttaa
jjaassoo ddiittuuzzuu,, bbaaiinnaa aallkkaattee ggiissaa hheellbbuu--
rruurreenn bbaatt iippiinnii ddiioozzuu zzeeuurree bbuurruuaarrii??

...eta kitto!-rekin berbetan nagoela,
dakidana baino euskara gehiago ikasi
nahi dut. Lehendik ere banebilen kla-
seak jasotzen, baina horiek indartzeko
asmoa daukat. Maila politikoan, berriz,
ez aldatzeko ahalegina egitea da nire
helburua. Bat beti pozten da oposizio-
ko jendeak zutaz ondo diharduenean
eta, orain arte nitaz izan duten irudia
positiboa izanik, ez aldatzeko ahalegi-
na egingo dut, nahiz eta nire gestioari
ukitu pertsonala ematen saiatu. 
-- KKoonnppaarraazziiooeenn bbeelldduurr zzaarraa??

Bai, gainera galtzaile irtengo naizela-
ko, batez ere Iñakirekin konparatzen
banaute. Ni guztiz objektiboa ez izan
arren, uste dut ezin dela zalantzan ipi-
ni berak egin duen lana. Jendeak modu
naturalean konparazioak egingo ditu,
baina nik ez dut dena berak egiten
zuen modu berean egingo, nire ikutua
ematen ahaleginduko naiz. 
-- LLoottssaattiiaa zzaarreellaa ddiioozzuu.. NNoollaa bbaatteerraa--
ttzzeenn ddiirraa hhoorrii eettaa ppoolliittiikkaa??

Orain arte kalean asko ibili naiz, bai-
na aurrerantzean gauzak bestela izan-
go dira, Ekitaldietara zuzenean, alkatea
zarelako gonbidatzen zaituzte. Kargua
estreinatu berri badut ere, Galiziako
Etxekoen jaietan martxa hartzen hasi
nintzen, Euskal Bizikletakoekin ere
egon naiz eta, hasieran lotsa piskatekin
joan arren, Eibarko talde guztiek beso-
ak zabalik hartzen zaituzte, normalta-
sunez, eta jarrera horrek asko lagun-
tzen dizu, alkatearen funtzioen zati bat
bizitza sozialari lotuta dagoelako. Ha-
rremana naturala bada, erraz integratu
eta oso ondo pasatzen duzu.
-- NNoollaa aallddaattuukkoo zzaaiizzuu bbiizziimmoodduuaa??

Logikoki, kalean duzun oihartzuna
handitu egiten da eta dagoeneko hasi
naiz hori somatzen, ezagutzen ez nuen
jende askok agurtzen hasi nau-eta. Eta,
helburuetaz jardun dugunean aipatu ez
dudan arren, bizitza publikoa eta priba-
tua uztartzea oso helburu garrantzitsua
da niretzat, eta posible dela uste dut.

“Ez aldatzeko 
ahalegina egingo dut”

Maiatzaren 30az geroztik Eibarren 
alkate berria dugu: Miguel de los Toyos
Nazabal. Orain egun batzuk arte alkatea
izan den Arriolaren lantaldeko kidea
izan da luzaroan, 13 urte darama 
udaletxean beharrean, ardurazko 
karguak betetzen eta bere izendapena
ez da ezustean ailegatu. Alkate 
izateko ardurari nola heltzen 
diharduen azaldu digu.
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NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak 

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai 4-6 behea, ezkerra

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 20 10 95  Faxa: 943 20 25 64

MEKANIKETARAKO

TRESNAK

UURRKKIIZZUU,, 77 % 994433 8822 0044 9944 // 994433 1122 1111 2200 Faxa: 994433 1122 1111 4400
uutthheemmeekk@@uutthheemmeekk..ccoomm

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

Datorren urtean hogei urte beteko
dituzte Ipurua kiroldegiko kanpo-
ko igerilekuek, 1989ko abuztuan

inauguratu baitziren. Eta dagoeneko han-
ditzeko asmoaren aurreproiektuak mar-
txan daude, instalazioak txikiak geratu bai-
tira; hori bai, beti ere eguraldiak zeozer la-
guntzen badu. Eta aurtengo kontua ez da-
go oso garbi, orain arte udaren susmo
handirik ez baitugu gure artean.

Dena dela, denboraldiak betikoari jarrai-
tuko dio eta bihartik irailaren 14ra arte
egongo dira zabalik igerilekuok, hau da, ia
hiru hilabete eta erdi. Gutxi gorabehera,
30.000 bainuhartzaile hartzen dituzte gure
herriko kanpoko igerilekuek urtero; hala
ere, alde handiak izaten dira, eguraldiaren
arabera. Iaz, esaterako, Kirol Patronatuaren
datuei jarraituz, 28.465 lagun pasatu ziren
instalazioetatik, aurreko urtean 37.545
izan ziren bitartean. Iaz kaskarra izan zen
oso eguraldiaren ikuspegitik, igerilekuak
94 egunetan zabalik egon baziren ere, 14
besterik ez ziren egun eguzkitsuak izan-
eta. Uztaila izan zen, beste behin, bisitari
gehien izan zituen hilabetea: 12.120 sarre-
ra; abuztuan, bestalde, herria ere nahiko
hustutzen denez, 5.545 sarrera bakarrik
izan ziren kanpoko igerilekuetan. Ikusten
denez, azken bi denboraldietako datuei

bakarrik erreparatuz, batetik bestera
%25aren jaitsiera eman zen. Ea aurtengo
eguraldiak zer oparitzen digun!

BBeeddeerraattzzii oorrdduu eettaa eerrddii eegguunneerroo
Igerilekuak egunero ia hamar ordu ja-

rraian egongo dira zabalik, goizeko
10.30etatik arratsaldeko 20.00ak arte. Eta
aurrera begira, instalazioak handitzeko as-
moa errealitate bihurtzeko bidea egiten

hasi da, aurreproiektua eta proiektuak ze-
hazten doazen neurrian.

Batez ere, berdegunea handitzea aurrei-
kusten da aipatutako proiektuetan; horre-
la, gaur egungo 800 metro karratuak
2.300eko superfiziea hartuko dute, orain-
go terrenoa hirukoiztuz. Udalak esku arte-
an izan dituen lau aukeretatik, espazio
gehien irabazten duenaren alde egin du
eta, gainera, aukera hori ez da garestiena.
Garatuko den proiektuak 860.000 euroko
aurrekontua izango du eta, gutxi gorabe-
hera Txaltxa-Zelain egindakoari jarraituz,
horma ekologikoez baliatuko da berdegu-
ne berriak sortzeko. 

OObbrraakk 22000099--22001100 ddeennbboorraallddiiaann
2008ko aurrekontuek 600.000 euroko

partida dute proiektu eta ikerketak aurrera
eramateko. Prozesu guzti horrekin, zaila
izango da 2009-2010 denboraldia hasi au-
rretik lanekin hastea.

HHoonnddaarrttzzaa batzuetan ere udako ddeennbboo--
rraallddiiaa hasi da (Donostian eta Zarautzen,
esaterako) eta gertukoen ditugunetan, hau
da, DDeebbaann,, MMuuttrriikkuunn eettaa GGeettaarriiaann,, eekkaaii--
nnaarreenn 1144aann zabalduko da. 200 bat soros-
le izango dira Gipuzkoako hondartzetan:
Deban Gurutze Gorrikoak dauden mo-
duan, Mutrikun DYAkoak egongo dira.

Kanpoko igerilekuak bihartik aurrera zabalik

Udari egin beharreko keinutzat hartu beharko dugu Ipurua kiroldegiko kanpoko igerilekuak martxan 
jartzearena. Bestela, badirudi-eta ohartzeko gogo askorik ez duela, maiatzean eskaini digun eguraldiari 
erreparatuz behintzat. Denboraldia bihar hasiko da eta hiru hilabete baino gehiago emango dira zabalik: 

hamalau aste, irailaren 14ra arte. Eta horizontean espazioa hirukoiztearena aurreikusten delarik.

Igerilekuetara joateko gogoa piztuta badago
ere, eguraldiaren bultzada beharko dugu.
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Datorren barixakuan Co-
liseuan emanaldixa es-
kinduko daben Body

Mind & Soul (Mzuzu, Ipar Ma-
lawi) taldia sei lagunek osa-
tzen dabe, Davie Luhanga
‘Street Rat’ (kaleko arratoia)
danen buru dala. Izen bitxi ho-
rren inguruan galdetzen de-
tsenian, Daviek barrezka eran-
tzuten dau: “Nik neuk ipiñi ne-
tsan izen hori neure buruari,

horixe dalako ispilluan ikusten
dotena, arratoi bat! Eta kalian
bizi-bizi ibilli ohi naiz, arra-
toien moduan!”. Taldiari aho-
tsa ipintzen detsan Luhanga-
rekin batera, honek osatzen
dabe Body Mind & Soul taldia:
Lusungu Msonda (gitarra),
McEwen Manda (baterixia),
Michael Lusale (bajua), Mack-
son Banda (perkusiñua) eta
Evans Makupe (teklak).

MMaallaawwiikkoo ssuussttrraaiixxeettaarraa 
bbuueellttaann

Taldiak ‘Souls of the Ghetto’
izenarekin emon zittuan lehe-
lengo pausuak, reggae musika
jotzen, hango beste talde as-
kok hartzen daben bide berari
jarraittuta. Hainbat sari irabazi
zittuen, bestiak beste, ‘Kuche
Kuche Music Award’ sarixa
eta, horrez gain, ‘Lake of Stars’
eta ‘Hippy Festival’ moduko
jaialdixetan parte hartu eben.

Halanda be, handik denpora
batera taldiak beste bide bateri
oratzia erabagi eban eta, ho-
rren eragiñez, 2005. urtetik
aurrera bere sustrai malawia-
rrek erakarritta jarduten hasi
eben, taldeko kidien arbasuen
kulturia gure sasoikuarekin
konpartitzeko garrantzixarekin
ohartuta. Mota askotako saiuak
egiñ ostian, taldekidiak “vood-
jaz” esaten detsen musika kon-
tzeptu barrixa sortu eben. Eu-

ren herriko musika tradiziona-
laren eta jazzaren ‘feelingaren’
edo sentimenduaren arteko
nahasketa mehia dala diñue,
“Malawiko iraganeko eta gure
garaiko kulturen arteko zubi
musikala”.

EEuurrooppaarraakkoo bbiiddiiaann
2007ko maiatzian jaso eban

taldiak naziñoarte maillako le-
helengo sarixa, Music Cross-
roads Southern Africa InterRe-
gional Jaialdixan, Zimbabwen.
Boto gehixen jaso eban taldia
izan zan Eibarren egun gitxi-

Geure gaia
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Gaztelupeko Hotsak-en eskutik
emanaldi berezixa aillegauko jaku
Coliseo antzokira datorren astian,
barixakuan. 20.30xetatik gure
artian hedatuta daguazen musika
motetetatik aldendutako taldiak
hartuko dau antzokiko eszenarixua.
Malawi-ko Body Mind & Soul
taldekuak hamen inguruan ibilliko
dira ekaiñian, hamendik egun
gitxira Europako herrixetan barrena
egingo daben girari ekin baiño
lehen. Kontzerturako sarrerak ohiko
bidieri jarraittuta aldez aurretik
erosi leikez, 10 eurotan eta, bestela,
egunian bertan txarteldegixan.

AAffrriikkaakkoo mmuussiikkoo 

ggaazzttiieenn kkaarrrreerriiaarrii

bbuullttzzaaddiiaa eemmootteekkoo

pprrooggrraammaarrii eesskkeerr,,

EEuurrooppaann bbiirraa 

eeggiinnggoo ddaabbee

DATORREN BARIXAKUAN KONTZERTUA ESKINDUKO DABE COLISEUAN

SEBASTIAN, L’OREAL
WELLA, CLAIROL,
Schwarzkopf, REVLON
eta Aparatologia

PRODUKTUAK:

den-dena 
zure ilearentzat

BIDEBARRIETA, 3   Tel. 943 12 07 35

Malawi
ezagutzeko

aukeria
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ttan kontzertua eskintzen
izango dan taldia. Sarixak,
gaiñera, bultzada oso haundi-
xa emon detsa taldiari, horri
esker taldiak Europan bere le-
helengo bira egingo dabelako
2008ko udan.

MMuussiicc CCrroossssrrooaaddss 
SSoouutthheerrnn AAffrriiccaa

Jeunesses Musicales Interna-
tional erakundiak garatzen da-
ben Music Crossroads Sout-
hern Africa ekimena eta herri,
naziño eta lurralde maillako
jaialdi-lehiaketa moduko sorta
batian oinarritzen da, Zimbab-
we, Mozambike, Malawi, Tan-
zania eta Zambiako gazte mu-
sikarixeri bultzadia emoteko
helburuarekin.

Ekimenaren arduradunak
azaldutakuaren arabera, “eki-
menak heziketia eskintzen de-
tse parte hartzen daben musiko
gaztieri eta, horrez gain, auto-
estimua, adierazpen askatasu-
na eta gizarte maillako elkarre-
kintza garatzeko aukeria be
emoten detse. Gaiñera, nesken
partehartzia sustatzen dau MC-
SAk programa honetan ‘Girls
Only’ (neskak bakarrik) izeneko
proiektuaren bittartez”.

Proiektuak musikatik harata-
go daguazen gaixeri, aittatuta-
ko Afrikako herrialdixetan egu-
nero agertzen diran hainbat

problemari erreparatzen detse:
“Musikari gazte honen etorki-
zuna HIES-a bezalako gaitzak
ez hondatzeko tailler berezixak
antolatzen dittugu. Parte har-
tzen dabenak sexualidadiaren,
dittuen itxaropenen eta bizi-
tzaren gaiñeko gaixen ingu-
ruan lasaittasun osoz egitten
dabe berba, beste gazte batzu-
rekin esperientziak trukatuta”.

EEssppeerriieennttzziieenn eellkkaarrttrruukkiiaa
MCSA ekimenak 15 eta 25

urte bittarteko Afrikako musiko
gaztieri musika arluan dittuen
ahalmenak garatzeko aukeria
emoten detse, horretarako tai-
llarrak, jaialdixak eta lehiaketak
antolatuta: “Gaztiak musikan
diharduen profesionalen ahol-
kuak eta ezagutzak jaso eta
lanbidiaren nundik norakuak
ezagutzen dittue Music Cross-
roads jaialdixa garatzen dan bi-
ttartian. Horrekin batera, beste
musiko gazte batzuk, euren
biharra eta esperientziak eza-
gutzeko aukera paregabia da,
baitta be gerora oso baliagarri-
xa egingo jakuen eskarmentua
jasotzeko. Gaiñera, lehiaketari
esker oso sari erakargarrixak
eskuratzeko aukeria dake. Bes-
tiak beste musika tresnak, gra-
baziñuak eta Europa, Asia eta
Amerikako Estatu Batuetan gi-
rak lortzeko aukeria dake”.

Ekimena ez da jaialdi edo
lehiaketara mugatzen, urtian
zihar be jarraipena izaten dau-
eta: “MCSA ekimenak musika-
egitura iraunkorrak sortzen di-
ttu herrixotan, ikastaruak eta
taillarrak eskintzen detse zu-
zendarixeri, eta buleguak eta
kulturarako etxiak zabaltzen
dittu han eta hamen”.

GGaazzttiieenn kkuullttuurraarreenn 
aallddeekkoo pprrooiieekkttuuaa

1996. urtian sortu zanez
geroztik, gitxi gora-behera
28.000 musikarik hartu dabe
parte ekimenian eta musikari-
xak eskindu dittuen jaialdixak
600.000 bat ikus-entzule bil-
du dabe. Ekimeneko ardura-
duradunen berbetan, “ekime-
narekin bat egin daben musi-

kuak beste gazte askorenda-
ko inspiraziño iturri dira. Izan
be, euren herrixetan idoluak
diranen pausueri jarraittu eta
asko musikagintzara gertura-
tzen dira”.

MCSA Hego Afrika osoko
musika proiekturik garrantzi-
tsuena da eta, Mundu Bankua-
ren arabera, Afrikako kontinen-

tian gaztien kultura-gizarte ga-
rapenerako daguan proiekturik
nagusixena da. Ekimenak hain-
bat alkarte eta erakunderen la-
guntasuna jasotzen dau: bes-
tiak beste, UNESCO eta HIES
dittu lagun, Suediako naziño-
arteko alkarlan eta garapen
agentzia eta Norvegiako Kan-
po Harremanetarako Ministeri-
xuarekin batera.
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Toribio Etxebarria, 4

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
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EEkkaaiinnaarreenn
1155ean

BBAASSTTIIDDAAnn

auto
BUSA

9
eurotan

irteera
09.30

Ego Gainetik

itzulera
19.30

J.A. Mogel Ikastolako Guraso Elkartea
...eta kitto! Euskara Elkartea
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-- ZZeellaann iizzaann zzeennuueenn lleehhiiaa--
kkeettaarreenn bbeerrrrii??

Gasteizen Disenu Grafikoa
ikasten nabil, lehenengo ur-
tean, eta han izan nuen lehia-
ketaren berri. Klaseko prakti-
ka moduan egin genuen kar-
tela, horrela, behin eginda
neukala, bidali egin nuen.
-- AAzzkkeenn sseeii ffiinnaalliisstteenn aarrttee--
aann zzaauuddee.. UUrrdduurrii??

Urduri ez, baina ea zer pa-
satzen den itxaroten nago.
1.000 euroko saria jasotzen
du irabazleak, beraz, ea zer
pasatzen den.
-- NNoollaakkooaa ddaa zzuurree kkaarrtteellaa??

Alde zaharreko eskailera
batzuetan gora Zeledon
agertzen da aterki eta guzti.

Jaiak hasten direla erakusten
du kartelak. Horrela, bere ti-
tulua ‘Badatorrela, badato-
rrela’ da.
-- BBeessttee kkaarrtteellaakk,, nnoollaa iikkuuss--
tteenn ddiittuuzzuu??

Beste kartelak ikusi ditut
eta bat asko gustatzen zait.
Besteak, beno… Erabakia
jendearena da, beraz, ikusi
beharko da nor irtetzen den
garaile (www.vitoria-gasteiz.org).
-- IIrraabbaazziizz ggeerroo,, zzeerr eeggiinnggoo
zzeennuukkee??

Oraindik ez dut pentsatu
zer egingo nukeen. 1.000
euro dira, eta horiek eskuan
izatean ikusiko dut zer egin.
Agian, bidaia bat egingo nu-
ke diru horrekin.

“Sari hori irabaziz gero, ez
dakit zer egingo dudan”

Nerea Larranaga
Gasteizko Andre Maria Zu-
riaren jaietako kartel
lehiaketako sei finalisten
artean dago. ‘Badatorrela,
badatorrela’ da bere lana
eta www.vitoria-gasteiz-org
webgunean bozkatu behar da
garailea erabakitzeko.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Erabaki gogorra hartu beharko
duzu datorren astean, eta eraba-
kitzen duzuna erabakitzen duzula,
gaizki sentituko zara zure burua-
rekin. Askotan horrelakoak hartu
behar dira, eta lasai, erabaki zu-
zenena hartuko duzu.

ttaauurruuss
Eguraldi petral honek zure osasu-
nean eragina izango du. Makal
sentituko zara, estul eta buruko
minarekin. Gainera, udaberriko
alergia eta horrelakoek ez dizute
bakean bizitzen lagatzen. Pape-
rezko musuzapiak erosi!

ggeemmiinnii
Azkenaldian izan duzun amets
bat izango duzu buruan bueltan
eta ez zara lasai biziko hurrengo
egunotan. Ametsak amets dira,
baina askotan bete egiten direla
kontuan izan behar duzu. Ona ba-
da, bete dadila!

ccaanncceerr
Uda gero eta hurbilago dago, ani-
matu zaitez! Azkenaldian buru-
makur zabiltza, ezertarako gogo
gabe, baina datorren astetik au-
rrera gauzak aldatu egingo dira.
Eguzki izpiek zure barrenean era-
gingo dute eta onera egingo duzu!

lleeoo
Lagunak, besteak beste, horreta-
rako daude, beraz, ez ezazu lotsa-
rik izan, prestatu zaitez eta euren-
gana joan. Ez da egoera ona, zure
lotsa ulertzekoa da, baina euren
aurrean jarri eta zera esan: dirua
utziko zenidake, lagun?

vviirrggoo
Hemen esaten dena ez duzula si-
nesten? Zeuk ikusi. Hala ere, ira-
garpenak positiboak direnean on-
do egiten diezu kasu esaten diren
gauzei. Zeuk ere ez dakizu sinestu
edo ez, ea noiz argitzen dituzun
buruko bonbila horiek!

lliibbrraa
Gauzak beti biharko lagatzea ez
dakit nik oso ondo dagoen. Zeze-
na adarretatik hartu eta aurrean
jartzen zaizun horri aurre egin,
ihes egin gabe. Beti ihesean baza-
biltza, inon ez duzu aurkituko zu-
re lekua.

ssccoorrppiiuuss
Besteen beharrizanetan gehiago
pentsatu beharko zenuke. Denek
ez dute zuk duzun bezain beste
eta zuk, bitartean, gauza gutxi di-
tuzula diozu. Lotsa da zuk ez dau-
kazuna! Gehiago baloratu ezazu
zure inguruan dagoena.

ssaaggiittttaarriiuuss
Alde batetik bestera zabiltza az-
kenaldian, ez dakizu zuk ere non
zauden! Egoera ezegonkor hori
laster amaituko da; izan ere, udan
lasai egoteko eta daukazunaz dis-
frutatzeko aukera izango duzu au-
rrerantzean.

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Ikastea gogorra da, ezta? Nola ez
da ba izango, dena azken unerako
uzten baituzu! Ondo antolatuz ge-
ro, lasaiago pasatuko zenituzke
hurrengo egunak. Hori bai, ez zai-
tez asko kexatu, lanean hastean
kontatuko didazu!

aaqquuaarriiuuss
Kalean ikusiko duzun pertsona
batek atentzio asko deituko dizu
eta maitemindu egin zarela uste
izango duzu. Baina, bapateko
amodioan sinisten duzu ala? Zein
erromantikoa zaren batzuetan,
Aquarius maitea.

ppiisscciiss
Umekeri gehiegi egiten dituzu.
Bada ordua heldutzen hasteko
eta bizitzari behar den bezala au-
rre egiteko. Zu ere konturatu zara
gauza horretaz; ba, badakizu, be-
randu baino lehen aldatzen hasi
behar zara, ordua da-eta!

horoskopoa

Gaztekitto
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Antolatzaileek eurek
azaltzen duten mo-
duan, “jaialdi euskal-

duna eta herritarra da,  musi-
ka festibal hutsa baino gehia-
go. Auzolanaren eta militan-
tismoaren bidez, hainbat ba-
loreren inguruan garatu den
herri ekimena da”.

Hiru eguneko iraupena
duen jaialdiak musika estilo
esparru zabala hartuko du,
ohikoa denez. Bertako taldee-
kin batera, kanpotik etorritako
beste hainbatek osatuko dute
aurtengo jaialdiko kartela
(ikus koadroan). Taldeen ak-
tuazioak osatzeko, bestalde,

tailerrak eta bestelako ekitaldi
osagarriak antolatu dituzte.

HHiirruu eegguunneerraakkoo ssaarrrreerraa
Aurten, gainera, hainbat be-

rritasun dakartza EHZ-ek:
“Hego Euskal Herriko ikusle-
entzat ‘EHZ Festibala pack-a’
ekimena ipini dugu abian.
Pack honetan, hiru eguneko
sarrera prezio berezian esku-
ratu daiteke eta, horrez gain,
Iruñea eta Gipuzkoatik auto-
bus linea bi izango dira doan”. 

Aurresalmentarako prezio-
ak hauek dira: 18 euro (bari-
xakua), 20 euro (zapatua) eta
15 euro (domeka). Pack-aren

Dena prest Euskal Herria Zuzenean jaialdirako
Uda gerturatzen doan neurrian, 

musika jaialdi erraldoiak nonahi 

ugaritzen doaz. Denen artean, 

baina, batek toki berezia betetzen

du Euskal Herriko gazteen 

agendan: ekainaren 27, 28 eta 29an

Idauze Mendi-n (Zuberoa) egingo den

Euskal Herria Zuzenean (EHZ) 

festibala. Aurten azken urtez 

Zuberoan ospatuko den jaialdiak

Euskal Herri osotik eta beste 

hainbat tokitik joandako gazte 

mordoa erakarri ohi du eta aurten

ere hala egitea espero dute 

antolatzaileek. Horretarako 

osagairik, behintzat, ez zaie falta.
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PPrroobbiiddeennttzziiaakkoo AAnnddrraa
MMaarrii ((AAllddaattzzee)) 
iikkaasstteettxxeekkoo iikkaasslleeaakk
BBeeiirreenn ((NNaaffaarrrrooaa)) eeggoonn
ddiirraa.. Irteeran Lehen
Hezkuntzako 3., 4., 5.
eta 6. mailako ikasleek
hartu dute parte, 
irakasleek lagunduta
eta, argazkian ikus 
daitekeen moduan,
gazte talde polita 
elkartu zen. 
Oso ondo pasatzeaz
gain, Beire eta inguruak
ezagutzeko aukera 
paregabea izan zuten 
ikasleek.

eskaintzarekin, berriz, hiru
egunerako txartelak 40 euro-
ko prezioa izango du. 

Sarrerak jaialdian bertan
erosiz gero, barixakurako
txartelak 23 euro balio du, za-
patukoak 25 euro eta dome-
kakoak 20. Hiru egunerako sa-
rrerak 50 eurotan egongo dira
salgai. Sarrerak aldez aurretik
erosteko puntuak eta bestela-
ko informazio osagarria

www.ehz-festibala.com web-
gunean kontsultatu daitezke.
Internet bitartez eskuratzeko
modurik ere bada: Gara-ren
web orrian, sarrera erosteaz
gain, Idauze Mendira doan
autobuserako tokia hartzeko
aukera izango da. 

Honen antzerakoak diren
beste jaialdietan egin ohi den
moduan, nahi duenak bertan
lo egiteko aukera izango du.
Izan ere, kontzertuen gunea-
ren ondoan hiru hektareako
akanpalekua atonduko dute,
komun eta dutxekin. Bertara
sartu ahal izateko jaialdiko sa-
rrera aurkeztea nahikoa izan-
go da. Asteburu horretarako
plan hoberik bai?

Ekainaren 27tik 29ra Zuberoako
Idauze Mendin izango da.

l Herria Zuzenean jaialdirako

Aldatze ikastetxekoak Beiren

Eibarko trafiko arazuak
justifikaziño ona izan
zeben duela urtebete

alkate-ohi jaunaren ahotik,
KTB telebistan izandako
hauteskunde-eztabaidan.
Hiri moderno orok ei dittu
trafiko arazuak. Baiña gau-
zak zer diran: Bilbon, Do-
nostian, Bitorixan... eta
Madrillen!, ez dittudala
ezagutu Eibarren egunero
jasaten dittugun ataskuak.
Ez gara ba gu eurentzat
modernidade eredu izan-
go, diñot neuk. Moderni-
dadiaren izenian bere ira-
gana ezabatuz "aurrera"
doian herrixa da geuria.
Agur esan gentsan Alfari,
agur Merkatu Plaziari,
agur... norbaittek erabagi
eban hórretxek gure hiri-
xan haundittasunaren lo-
tsagarri zirala. Garapenaren
izenian, agur.

Kontua da hiri moder-
nuak ez detsala bere iraga-
nari agur esaten. Guggen-
heim-ak kultur-aurrekon-
tuetan izan zittuan eragiñak
ezbaian jarri leikie haren zi-
legittasuna, baiña inguruari
erreparatuz gero, ikusiko
dogu iragana duintziaren
bittartez jarri dabela mu-
seuak Bilbo etorkizunera
begira. Inguruko herri asko
sukursal komertzial billaka-
tu dira, nortasunik gabeko
denda erraldoiak, nortasu-
na dakan hirixaren ingu-
ruan. Eibarren hirixaren
nortasunaren ezeztatzetik
modernizau nahi gaittue,
beste edozeiñ herrittan
aurkittu geinkian zentro
komerzialen bittartez. Se-
kula ez detsegu etorkizu-
neko erronkeri aurria hartu-
ko gure iragana duintzeko
gai ez bagara.

Hiri modernua (I)

JJoossuu
MMeennddiikkuuttee

PROGRAMAZIOA
EEkkaaiinnaakk 2277,, bbaarriixxaakkuuaa
Taldeak: Ojos de Brujo Sound System, Obrint Pas, Keny Arkana,
Borrokan, Ultra Vomit, Loo&Placido. Animazioak: Txikan,
Triki&Txistu, Naizena ez naiz, Garaztar’rap, Labur Metraiak. 

EEkkaaiinnaakk 2288,, zzaappaattuuaa
Taldeak: Clawfinger, Ministère des Affaires Populaires (MAP),
Bauchklang, Latzen, Alamo Race Track, Potato, Pibb All Star,
Sister Simone and The Holy Balls eta Inserta. Animazioak:
Graffiti tailerra, perkusio tailerra, euskera tailerra, afrikar
dantza tailerra, XIBA Herrien arteko euskal joko jaialdia,
V. edizioko azken jaialdia, Restons calmes, Air Group
lehiaketa, Naizena ez naiz. Orkestra, Les farces de l’ordre,
ARTI, festibalaren bideoak, haurren txokoan ‘Uda leku’. 

EEkkaaiinnaakk 2299,, ddoommeekkaa
TTaallddeeaakk:: Toots & The Maytals, Tonino Carotone y Arpioni,
Ruper Ordorika, Esne Beltza, Booze Brothers eta Akerbeltz.
Animazioak: Zuberoan azken urtea denez, EHZ proiektuan
parte hartu dutenei eskerrak eta 2009koarentzat leku berriaren
aurkezpena. Kapoeira tailera, Naizena ez naiz, Ziganteak, Iron
eta Maider + Amaren Alabak (sorkuntza), Xiberuko bertso
eskola, Les Farces de l’ordre, Orkresta, haurren txokoan ‘Uda
leku’, Buuz buu, Elkarteen herrixka, Zikiroa eta Labur Metraiak.
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Bide erdia mendiaren
inguru bueltan egin
du eta beste erdia fo-

balla ardatz hartuta. Kirola
praktikatzearen aldekoa, bai-
na ez horregatik zuzendari-
tza karguetan saiatu barik.
Jesus Alzaga orain dela men-
de erdi Klub Deportiboko
mendi batzordeko bokal mo-
duan hasi zen eta hamar urte
egin zituen bertan, tartean
mendi batzordeko idazkari
postuan jardunez eta baita,

1960tik 62raino, klubeko
idazkari moduan. 1963an
mendi batzordeko presiden-
te izendatu zuten eta, aldi
berean, klubeko presidente-
ordea izan zen 1967ra arte-
rainoko tartean. 1980. ha-
markadan foballera egin
zuen jauzia eta Urki taldean
hasi zen idazkari moduan
1981ean, handik hiru urtera
presidente kargua hartzeko
eta... gaur arte. Oraindik ere
Urkiko presidentea baita!

Federazio Kopako laugarren
partidua borrokatua izan
zen oso eta azken laurdene-

an eta gol bakarrarengatik eraba-
ki zen. Hernani izan zuten aurka-
ri Urbatekoek eta, 40 segundo-
ren faltan sartutako gol bati esker,
lortu zuten garaipena eta hiru
puntuak eskuratzea. Miguel Pé-
rez Valenciaga Urbat Urkotroni-
keko goleatzaile ia ofizialak gol bi

lortu zituen, Iñigo Etxeberriak
beste bi eta Zigor Etxeberriak
bosgarrena. Laurdenetako par-
tzialak honakoak izan ziren: 1-1,
0-0, 2-2 eta 1-2. Horrek -45eko
azken emaitza eman zuen. 

Asteburu honetan partidu ga-
rrantzitsua dute eibartarrek,
Leioa B-ren aurka, hor erabakiko
baita Federazio Kopa horretako
finala jokatuko duten edo ez.

Urkiko Txus Alzagak 50 urte
bete ditu kirol karguetan

Herriko waterpolistak Federazio
Koparen finalaren bila

Bojan Beljanski 21 urteko pibot serbiarra akordio batera
heldu da Arraterekin datozen lau denboraldietarako.
Hain gaztea izan arren, RK

Tarkett-eko jokalariak Serbiaren
helduen selekzioarekin jokatu du
11 aldiz eta, hortik aparte, mundu-
ko eta Europako txapelduna izan-
dakoa dugu jubeniletan eta mun-
duko azpitxapelduna juniorretan.
Beljanskik erdi aldean jokatzen du,
erasoan zein defentsan eta ia me-
tro biko altuera du eta Tarkett-ekin
(aspaldiko Sintelon taldea) azken
denboraldian 103 gol sartu ditu.

Beljanski pibota JD Arratera

Angel Ibarluzea ondo na-
gusitu da Gipuzkoako
XXXIX. hiru-txirlo bolo

txapelketan, azken jardunaldian
ere lehenengo postuetatik gertu
izan baitzen. San Migueleko or-
dezkariak lau txirlo bota zituen
eta Asola-Berriko Jon Cid eta Juan
Luis Rodríguezen txirlo bakarrera
geratu zen Elgetako bolatokian

jokatutako tiraldian. Floreagako
Jose Muñozek ere beste lau bota
zituen eta sailkapen orokorreko
2. postua bereganatu zuen, Aso-

la-Berriko ordezkariei aurrea har-
tuz. Elgetakoa txapelketako az-
ken jardunaldia izan zen eta 60
tiralari bildu ziren bertan.

Azken sailkapenei dagokie-
nez, Ibarluzeak (34 txirlo) hiruko
aldea kendu dio Muñozi (31) eta
seira amaitu du Asola-Berriko
Ganix Rodríguezek (28). Eibarko
ordezkarien kasuan, Bittor Asti-
garraga 4. a izan da, 27 txirlore-
kin; Anartz Esteban 7.a, 24rekin;
eta Juan Luis Rodríguez 8.a,
22rekin. Beste maila batzuetako
txapeldunak honakoak izan dira:
emakumeetan, Asola-Berriko
Olaitz Rodríguez; jubeniletan,
San Migueleko Julen Ibarluzea;
infantiletan, San Migueleko Jon
Ibarluzea; eta nagusietan, Asola-
Berriko Juan Luis Rodríguez. Bi-
koteka, San Migueleko Xabier
Loiola eta Angel Ibarluzea nagu-
situ dira azkenean, bigarrenari
sei txirloko aldea kenduz. Eta,
taldeka, Asola-Berri A izan da
onena, 106 txirlorekin, San Mi-
guel A (102) eta Asola-Berri B-
ren (92) aurretik. Lehendakari
saria Ganix Rodríguez eibarta-
rrak eraman du etxera.

Ibarluzearendako Gipuzkoako 
hiru-txirlo txapelketa
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Angel Ibarluzeak hasieratik 
lortutako lidergoari eutsi dio.

Bihar Kalamua judo taldeko seniorren talde bat Legaz-
pin izango da AEBetako borroka modalitateko txapel-
dunekin entrenatzeko, aipatutako taldea estatuan bi-

ran dabilela aprobetxatuz. 
Aurreko zapatuan, bestalde, Debako kiroldegian urtero jo-

katzen den infantil mailako judo torneoa egin zen eta, gizo-
nezkoen zein emakumezkoen mailan, ehun bat parte hartzai-
le bildu zituen jaialdiak. Kalamuakoei dagokienez, Jon Alber-
dik urrezko domina irabazi zuen, Eneko Loresek eta Jon Mu-
rillok zilarrezkoa eta Eneko Ramonek brontzezkoa.

Kalamuako judokak AEBetako
borrokako txapeldunekin

Debabarrena areto-foballeko taldeak deialdia egin du jubenil,
kadete eta infantil mailako taldeetan jokatu nahi dutenentzat.
Gaur bertan eta hurrengo barixakuan, hilaren 13an, arratsal-

deko 17.30etan hasita proba batzuk egingo dira Unibertsitate Labo-
raleko joko pistan. Deialdia 1990ean jaiotakoetatik hasi eta 1996an
jaiotakoeneraino dago zabalik: 1990ean, 91n eta 92an jaiotakoek ju-
beniletan jardungo dute; 93an eta 94an jaiotakoek kadeteetan; eta
95ekoek eta 96koek infantiletan.

Areto-foballean jarduteko aukera
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Kopa ere bereganatu zuen Jose
Autosek zapatu goizean jokatu-
tako finalean. Ligan ere aurkari

zuzena izandako Durango izan zuten
aurrean txapeldunek eta `bizkaitarrek´
ezin izan zuten mendekurik hartu; guz-
tiz kontra, amore eman behar izan zu-
ten Ligako txapeldunaren aurrean eta
1-3 galdu zuten. Jose Autosen golak
Baquék -bitan- eta Axierrek lortu zituz-
ten eta Durangokoa Alexek.

Bestalde, partidua amaitu eta jarraian
denboraldi amaierako sariak banatu zi-

tzaien horietako irabazleei. Jose Autos
izan da Ligako eta Kopako irabazlea eta
Durango azpitxapeldun geratu da bie-
tan; Tankemansek, bestalde, Ligako hi-
rugarren postuan amaitu du. Txoko tal-
deko Alain aurrelaria izan da Ligako
goleatzaile nagusiena eta Jose Autose-
ko atezaina gol gutxien jaso duena. Ki-
roltasunez jarduteak ere izan du bere
saria, Sporting taldeak eraman duena;
eta, azkenik, Kopako finaleko jokalari
onenaren saria Baqué goleatzaileak be-
reganatu zuen.

Eibar-Numantzia 
mailari eusteko

Gauzak gero eta zailago ari zaizkio
ipintzen 2. A mailako Eibar Foball
Taldeari; Cordobari irabazi zione-

tik, badarama jardunaldi batzuk garaipe-
nik ezin lortuz. Denboraldiko Ipuruako
azken partidua izango da Numantziaren
aurkako domekakoa eta Manixek entre-
natutakoak behar-beharrezkoak dituzte
puntuak ezustekoak guztiz saihesteko.
Horretarako, zuzendaritzak ere hainbat
abantaila eskaini ditu zaletuen animoak
bila: esaterako, bazkide bakoitzak bost
sarrera hartzeko aukera izango ditu, ba-
koitza euro bateko prezioan. Aldi berean,
ogitartekoak ere banatuko dira ikusleen
artean partidua hasi aurretik.  

Bestalde, eta astelehenean egindako
bileran hartutako erabakiaren arabera,
Alex Aranzabal orain arte ere zuzendari-
tzako partaidea zena, hemendik aurrera
Eibar Kirol Elkarteko presidente ordea
izango da.

Jose Autosen dobletea foball-zaletuan

Mallorcan jokatutako gutxitu fisi-
koen Espainiako igeriketa txa-
pelketan, Urbat-Urkotronikeko

Ander Romarate 200 metro libreko pro-
ban nagusitu zen eta txapela eskuratu. Ei-
barko taldearen lorpenak ez ziren hor
amaitu eta, Gipuzkoako alebin mailako
txapelketan, Ander Izagirrek 2. postu es-
kuratu zuen.

Bestalde, Ordizian jokatutako eskola
mailako Gipuzkoako txapelketan, ei-
bartarrek hainbat proba irabazi zituz-
ten eta, beste hainbestetan, podiuma
bisitatu zuten. Irabazleak honakoak
izan ziren: Nora Varela (100 eta 200
m, braza), Andoni López (100 m, txi-
meleta), Patricia Sáez de Ojer (200 m,
libre) eta Xabier Zubeldia (200 m, esti-
loak). Aipatzeko moduko beste portu
batzuk ere lortu zituzten Urbatekoek:

Arrate Villagarcia (2.a 400 libreetan), An-
doni López (2.a 100 libreetan), Patricia Sá-
ez de Ojer (2.a 100 estilotan), Xabier Zu-
beldia (2.a 200 brazan), Maitane Basterra
(3.a 100 tximeletan) eta Maria Ezenarro
(3.a 200 estiloetan). Taldeka ere oso ondo
jardun zuten Urbat-Urkotronikekoak eta,
horrela, nesken laukotea 2.a izan zen
4x100 libreetan zein estiloetan eta mutile-
nak 3. postuan amaitu zuen proba bietan.

Romarate igerilaria Espainiako txapeldun
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Zaletuek txikitatik jarraitzen
dute proba, bitartean orrazteko
aprobetxatzen badute ere.

GAURKO ETAPA (Bakio-Bakio) 1133..3300eettaann hhaassiikkoo da eta 1177..4400rraakkoo aammaaiittuuttaa iza-
tea espero da. BIHARKOAK (Agurain-Agurain) 1133..3355eettaann eekkiinnggoo ddiioo, aurrekoa-
ren ordu berean amaitzeko. Eta DOMEKAKOA 1133..2255eettaann hhaassiikkoo ddaa, aurrez aipa-

tutako orduan amaitzeko. Azken etapa horrek ikusmin handiagoa piztu dezake eibartarron artean eta, hobeto jarraitzeko, hona he-
men txirrindulariak gertutik ikusteko hainbat aukera: 1133..2255aakk aarrttee iirrtteeeerraan, Soraluzerantz abiatzeko; 1166..2255eettaann MMaallttzzaaggaattiikk ssaarrttuuko
dira, Urkizun tarteko helmuga jokatzeko, eta IIxxuuaakkoo ggaaiinnaann 1166..4400eettaann izango dira gutxi gorabehera; ordubete geroago, 1177..2200aakk
inguruan, berriro MMaallttzzaaggaattiikk ssaarrttuuta, tarteko helmuga izango dute berriz ere jokoan eta, hortik aurrera,
Arraterako bideak hartuko du protagonismo osoa. AArrrraatteekkoo ssaarrrreerraakk 1155..5500eettaann eettaa 1166..4400eettaann iittxxiikkoo ddii--
rraa; hori bai, inguruko aparkalekuak lehenago beteko balira, errepidea proba amaitu arte itxiko litzateke.
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Azken zerrenda ofiziosoen
izenekin, ez da irabazle
argirik ikusten eta hiru

etapetako proba inoiz baino za-
balagoa izango da. Horrela, ho-
nakoak nabarmendu daitezke fa-
boritoen artean: Acqua Saponeko
Stefano GGAARRZZEELLLLII izan daiteke
entzutetsuena, baina hor izango
dira ere maillot urdinaren bila
Caisse d’Epargneko Dani MMOORREE--
NNOO eta Luis Leon SSÁÁNNCCHHEEZZ, Eus-
kaltel-Euskadiko Igor AANNTTOONN,
Saunier Duvaleko Jesus DDEELL NNEE--
RROO, Karpin Galiciako Carlos CCAASS--
TTAAÑÑOO, Tinkoffeko Ricardo SSEE--
RRRRAANNOO eta Contentpolis Murcia-
ko Adrian PPAALLOOMMAARREESS, euretatik
batzuk aurreko edizioetan ere
protagonista izan direnak.

Badaude beste izen batzuk baz-
tertu ezin direnak: hor dira iazko
erlojupekoa irabazi zuen Rigober-
to UURRAANN kolonbiarra eta Jose Ivan
GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ taldekidea, Euskalte-
leko Egoi MMAARRTTÍÍNNEEZZ, Saunierre-
ko David CCAAÑÑAADDAA eta Angel
GGÓÓMMEEZZ, Karpineko Alberto FEERR--
NNÁÁNNDDEEZZ, Extremadurako Aitor
PPÉÉRREEZZ--AARRRRIIEETTAA, Murciako Julian

SSÁÁNNCCHHEEZZ--PPIIMMIIEENNTTAA; eta adi
izan Orbea-Orekako Mikel NNIIEEVVEE
eta Jonathan CCAASSTTRROOVVIIEEJJOOrekin,
maila oso onean baitihardute
profesionaletan (Nievek, gainera,
badaki zer den Eibarren irabaztea,
Balentziaga Oroitzarrea berega-
natu baitzuen afizionatuetan).

Orain arte aipatutako izenei,
beste hiru gehituko dizkiegu, De-
babarrenan jardundakoak baitira
eta zaletuen aurrean euren onena
emateko gogoz etorriko baitira:
Amets TTXXUURRRRUUKKAAk azken Tou-
rrean izandako sasoia berreskura-
tu nahiko du, Aitor HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ-
ek lehenengo postuetara gertura-
tzeko ahalegin berezia egingo du
eta Igor RROOMMEERROOk beste jauzi
berri bat eman nahiko du bere
ibilbide profesionalean.

Eta, azkenik, ez pentsa esprin-
terrak faltako direnik proba ho-
netan: Koldo Fernández de LLAA--
RRRREEAAk Giroan lortu ezin izan
zuen garaipenaren bila abiatuko
da, kontu handiz ibili beharko
bada ere Barloworldeko Baden
CCOOOOKKEErekin eta Xabat OOTTXXOO--
TTOORREENNAA ere ez da herrena.

RADIO VUELTA
151,700 MHZ.

Ez dago faborito bakarrik

Etapa bakoitzean probintzia bat
bisitatuko dute txirrindulariek.
Irudian, iaz Loiola bidean.

Herriko kazetariek puntako 
txirrindulariekin egoteko tartea
ondo aprobetxatzen dute.

Txirrindulari eta teknikoekin
batera, merchandising-ak ere
funzionatzen du lasterketan.

www.euskalbizikleta.com

GAURTIK
ETZIRA

Euskal Bizikletaren edizio 
berria gaur hasi eta domekan
amaituko da Arraten. Inoiz
baino faborito gehiago 
izango duen proba ziur aski
Arraten erabakiko da. Ordura
arte lehia bizia espero da,
antolatzaileek ibilbide 
interesgarria prestatu baitute.
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Asteburuan amaitu zen
gure herriko 43. Eus-
kal Jaia eta, euria egin

bazuen ere, aurrez prestatuta
zeuden ekitaldiak egin ahal
izan ziren. Ekitaldien artean,
arku-dantzen jaialdia jaso zuen
Coliseoak ddoommeekkaann (hasieran
Untzagan izan behar zen, baina
euria zela-eta Coliseora pasatu
zen). Bertan, Danzas Burgale-
sas Justo del Rio (Burgos) tal-
deak ‘Arco de Frías’ eta ‘La
Campiña’ dantzatu zuen, Dan-
zantes de San Lorenzok (Iru-
ñea) ‘Danzas de San Lorenzo’,
Le Poutou-k (Toulouse) ‘Les

treilles’, Arkaitz Añorgako
dantzariek (Añorga) ‘Gipuzko-
ako Uzati handien eta uztai txi-
kien dantzak’, Xovenes do po-
bo-k (Betanzos) ‘Danzas gre-
miales de marineros y labrado-
res’, Oñatz dantza taldeak
(Oñati) ‘Oñatiko Corpus dan-
tzak’, Grupo de danzas de Chi-
miche (Chimiche, Tenerife)
‘Danza de varas de Chimiche’
eta Kezka dantza taldeak (Ei-
bar) ‘Ibartzabal arku-dantza’.

BBaarriixxaakkuuaann, bestetik, ume-
en tailarrak eman zion hasiera
ekitaldi programari, eta maki-
latu eta txapak egiteaz gain,
hainbat jolas ere landu ahal

izan zituzten umeek. Xabi La-
rrea mimoak hartu zion lekua
tailarrari, ‘Filamento Farolaria
Clown’ ikuskizuna eskaintzeko.

ZZaappaattuuaann artisau eta baserri-
tarren azoka egon zen Toribio
Etxebarria kalean, eta euriak ez
zuen presentziarik izan azokak
iraun zuen bitartean. Herri kirol

eta bertsolarien txanda iritsi
zen geroago eta, arratsaldeko
Zpeiz Mukaki-ren kale anima-
zioaren ostean, kantu-afariaren
ordua iritsi zen. Jende ugari
bildu zen bertan eta kantu eta
dantza giroan ederki pasatu
zuten gaua karparen babesean
batu zirenak.

EUSKAL JAIA:
eguraldiari ere
aurre eginez
Euskal Jaiak arrakastaz bete du aurten ere
prestatutako egitaraua eta jendearen parte
hartzea izan da, beste behin, bere 
ezaugarrietako bat. Hainbat ekitaldik aire 
librean gehiago luzitzen badute ere,
ikusi da badaezpadako neurrien 
erabilgarritasunak eguraldiari aurre egiteko
gai direla eta egitaraua betetzea ahalbidetzen dutela. 
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Eguaztenean, 20.30etan hasiko da
Eibarko Balleteko ikasleen ikas-
turte amaierako emanaldia Coli-

seo antzokian. 5 eta 29 urte bitarteko
35 bat dantzarik hartuko dute parte,
taldeka eta mota guztietako koreogra-
fiak (garaikideak, Errusiakoak...) aur-
kezten. Emanaldirako sarrerak euro bi
balio du eta jada salgai daude.

Dibujo eta Zeramika
Udal Eskoletako ikasle-
ek urtean zehar egin

dituzten lanak dagoeneko
ikusgai daude Portalean, era-
kusketa aretoan. Ohiko ordu-
tegian egongo da zabalik,
18.30etatik 20.30etara, baina,
egunei begiratuta, inauguratu
berri duten erakusketa mar-

txan dagoen bitartean, sal-
buespena egin eta astelehene-

tan ere zabalduko dute erakus-
keta aretoa (normalean marti-
tzena eta domeka bitartean za-
baldu ohi dute).

Martitzenean, hilaren 3an
aurkeztu zuten erakusketa
Leire Kareaga eta Iratxe Una-
nue Dibujo Eskolako irakasle-
ek eta Esther Galarza eta
Asun Poza Zeramika Eskolako
irakasleek. Bi eskola hauen
ikasleen 300 bat lanek osa-
tzen dute erakusketa.

Bestalde, Zapatuetako Taile-
rretan zeramikan aritu diren

umeek euren eskuak mural ba-
tean ipini dituzte eta, horrez
gain, beste pieza bat egin du-
te, erakusketarako bereziki.
Nagusiek, berriz, monografi-
koa eskaintzen dihardute, tek-
nika, eskultura morala eta Eus-
kal Herriko zeramika ardatz
hartuta.

ZZeerraammiikkaa EEsskkoollaakk 2255 uurrttee
Udal Zeramika Eskola sortu

zela mende laurdena betetzen
da aurten. Margo eta marrazki-
laritzari eskainitako atalean,
bestalde, giza-generoari eta
giza-itxurari erreparatu diete.
Kurtsoak iraun dituen 9 hilabe-
teetan teknika ezberdinak lan-
du dituzte eskolan, baina dato-
rren urterako beste genero ba-
tzuk ukitu nahi dituzte eta di-
namikoagoak bihurtu.

Dibujo eta Zeramika Eskolakoen lanak Portalean ikusgai

Eibarko 
Balletaren 
emanaldia

Astelehenean hasi
eta gaur arte hain-
bat saio eskaini

dute Juan Bautista Gisaso-
la Musika Eskolako ikasle-
ek. Urtero ikasturtea amai-
tzean eskaintzen diren au-
dizioetan Musika Eskolan
joten ikas daitezkeen ins-
trumentu guztiak entzute-
ko aukera izaten da. Au-
rreko egun guztietan saio
bikoitza izan da, baina
gaur emanaldi bakarra es-
kainiko dute, 17.00etatik
aurrera. Bost egun haueta-
ko saioetan 400 bat ikas-
lek hartu du parte.

Bestalde, hilaren 10ean,
martitzenean, 19.30etan
urte amaierako kontzertua
hasiko da Coliseoan. Gai-
nera, ekitaldian parte har-
tuko duten 140 ikasleei
diplomak banatuko diz-
kiete. Eta hilaren 17an,
sanjuanen atarian,
18.00etatik aurrera Gazte-
band, Txikien Banda eta
Funk-Blues-Soul Band tal-
deek Txaltxa Zelaian ema-
naldia eskainiko dute. 

Musika ikasleen ekaine-
ko aktuazioen programa-
zioa hilaren 18an Garagar-
do Ferian emango duten
kontzertuarekin eta 21ean
herriko kaleetan zehar
egingo duten kalejirarekin
amaituko da.

MMaattrriikkuullaazziiooaa zzaabbaalliikk
2008-09 ikasturtean

Musika Eskolan ikasi nahi
dutenek orain dute izena
emateko aukera. Ekainaren
13ra egin ahal izango da
matrikula, Pegoran. Matri-
kula epe horren barruan
betetzen dutenek, ekaina-

ren 16tik 20ra irakasleare-
kin ordutegia zehazteko
aukera izango dute, Musi-
ka Eskolan. Bestela, iraila-
ren 1etik 19ra ere izango
da matrikula egiteko auke-
ra, baina geratzen diren
toki libreen artean aukera-
tu beharko dute. Ikasturtea
irailaren 11n hasiko da
(irailean matrikulatu dire-
nentzat, urriaren 1ean). In-
formazio gehiagorako Mu-
sika Eskolara joan (Portalea
eraikinean) edo 943-
702725 telefonora deitu
daiteke.

Musika Eskolakoak martxa betean
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Laburrak
MMAARRMMIITTAAKKOO
TTXXAAPPEELLKKEETTAA

Sanjuanetako XV. Marmitako
Txapelketa ekainaren 25ean
egingo da Untzagan. Bertan
parte hartzeko lagun biko
taldeak osatu beharko dira
eta 30 euro ordaindu behar-
ko dituzte. Izen-ematea PE-
GORAn egin ahal izango da
ekainaren 19ra arte.

DDIISSOONNAANNCCIIAASS
AARRTTIISSTTAA BBIILLAA

Euskal Herriko enpresekin
proiektu eta ikerketa pro-
zesuak 2008ko urritik
2009ko uztailera arte gara-
tzeko artisten nazioarteko
deialdia zabalik dago. Di-
sonancias proiektuaren eki-
mena da hau eta deialdian
izena eman nahiz gero, uz-
tailaren 7ra arte izango du-
te aukera interesatuek aize-
nematea@disonancias.com
helbidera euren eskaria bi-
daltzeko. 

TTOOPPAAGGUUNNEEAARREENN
LLAANN--PPOOLLTTSSAA

Tokiko hedabide federa-
tuentzako lan poltsa sortu
nahi du Topaguneak, horre-
la, federazio horretako he-
dabideetan lan egiteko
prest egon daitezkeen per-
tsonen fitxak jasoko dira
bertan. Hautagaiek www.
topagunea.org webgunean
aurkituko duten formularioa
bete behar izango dute eta,
gero, currikulumarekin ba-
tera, bertan agertzen den
helbidera bidali.
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...eta kitto!/2008-VI-6

Hirugarren urtez jarraian,
…eta kitto! Euskara El-
karteak bertso-afaria

antolatu du gaurko. Aitzol Ba-
randiaran, Beñat Gaztelumen-
di, Arkaitz Ormazabal ‘Xamoa’

eta Mikel Arrillaga izango dira
bertan arituko diren bertsola-
riak. Afaria 21.00etan hasiko
da Bide-Alde soziedadean.

Antolatzaileen esanetan,
“oso giro jatorra egoten da
bertso-afarietan”. Gainera, Bi-
de-Alde soziedadekoen lana
ere eskertu nahi dute, “oso afa-
ri goxoak prestatzen dizkigute
eta lan handia egiten dute”.
Aurtengo afariaren menua ho-
rrela dago osatuta: hasteko,
entsalada mistoa; gisatua on-
doren; eta afaria amaitzeko in-
txaurrak, gazta eta menbriloa.

...eta kitto!-ren bertso-afaria gaur
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Ekainaren 12an, eguenean,
20.30etan hasiko da Go-
runtz abesbatzaren  CD-a

aurkezteko ekitaldia Coliseo an-
tzokian. Ahots zuriz osatutako
abesbatzak iaz grabatu zuen dis-
koa, abesbatzaren sorreraren
XV. urteurrena ospatzeko eta ei-
bartarren emanaldietan ohikoak
diren hainbat kanta ezagun bil-
du dituzte. ‘Kantua poesiaren
hegoetan’ izenburua daraman
ekitaldia osatzeko, diskoa osa-
tzen duten abestiekin tartekatu-
ta hainbat poesia irakurri eta in-
terpretatuko dituzte Ernesto Ba-
rrutia, Maite Lorenzo eta Eduar-

do Falces aktoreek. Horrez gain,
1908ko Lore-jokoen mendeu-
rrena gogoan, abesbatzak Az-
kueren euskal kantutegiko ‘Lili
bat ikusi dut’ abestia eskainiko

du. Gaur egun 17 andrazkok
osatzen dute abesbatza eta zu-
zendaria Maria Jesus Agirre da.
Diskoaren aurkezpena Udalaren
laguntzaz egingo da.

Goruntz abesbatzaren diskoaren aurkezpena
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Urteroko moduan, Juan
Antonio Mogel ikasto-
lakoek Kirola Euskaraz

Bizi jaialdia ospatuko dute bihar
Iturburun. Egun osoan hainbat
kirol proba eta joko egingo di-
tuzte ikasleek: esku-saski-pelota
DBHko 6. mailakoekin (09.00),
pelota, foballa eta saskibaloia
(10.30), patinajea (11.15), bo-
lei-hockey-sokasaltoa (12.00),
sokatira DBH (12.30), aerobo-
toia eta A. Jainaga soinujolea
(12.45), abiadura eta erreleboak
(13.30), foballa LH (azkenak,
15.30), txinga-eroate, sokatira
eta kaskara bilketa (16.30) eta
krosa (17.00).

Kirol probetan parte hartuko
duten taldeen argazkiak atera-
tzen hasiko dute eguna,
08.30etan, eta talde guztien
desfilea, berriz, 10.00etan izan-
go da. 14.00etan, berriz, goize-

koak amaituta  eta arratsaldeko
kirol probak hasi arte atsede-
naldia izango dute, bazkaldu
eta indarberritzeko. Egun osoa
jai giroan eman eta gero,
18.00etan banatuko dituzte sa-
riak eta datorren urtera arte

agurtuko dira. Aurrekoetan be-
zala, jendea autobusa erabiltze-
ra animatu nahi dute: goizeko
08.00etan hasiko da autobus
zerbitzua, Legarretik eta Urki-
zutik abiatuta eta egun osoan
ibiliko dira gora eta behera.

Kirola Euskaraz Bizi jaialdia Iturburun

Aurreko asteko eguenerako ikuskizun bere-
zia antolatu zuen Topaguneak, Kultur
Errota zirkuituaren 1.500 emanaldia bete-

tzen zela ospatzeko. Portaleko areto nagusia bete
zuten ikusleek primeran pasatu zuten Ander Lipus

antzerkilariak prestatutako ikuskizunarekin. Kultur
Errotaren ezaugarriei jarraituta, antzerkia, musika
eta literatura tartekatu zituzten emanaldian. Lipu-
sekin batera Gikitxaro antzerki taldeak, Asier Se-
rranok eta Kokein taldeak hartu zuten parte.

Kultur Errotaren emanaldi arrakastatsua
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YBadago jende asko pen-

tsatzen duena ez dago-
ela euskaraz iraintzerik

eta begi bistakoa da, asko-
tan, geure onetik atera eta
errazago jotzen dugula erda-
rara. Gogorragoak omen dira
biraoak erdaraz.  Gezurra ga-
lanta! Posible da, gurean ere,
iraintzea. Ankerra, astapo-
troa, kokoloa, gizajoa, sasi-
kumea... irain asko eta ani-
tzak. Oso politak gainera eta
Euskaltzaindiaren hiztegian
onartuak. Egin proba! Eibarko
edozein kaletan txakurraren
kakamokordoa jaso beharre-
an, beste aldera begiratzen
duen herritar horrentzat er-
gela izan daiteke egokia, er-
gelkeria baita egiten duena.
Modu berean, hustutako ta-
bako paketea edo patata pol-
tsa lurrera botatzen duten
horiek ikusten ditudanean
txerria dut gustuko. Zer esa-
nik ez kotxearen hautsontzia
kalean bertan hustutzen du-
tenentzat! Txerri zikin hala-
koa! Aho betez. Gustura bai-
no gusturago geratzeko mo-
dukoa. Elbarrientzako apar-
kalekuan bertan, lasai asko
gainera, auto flamantea laga-
tzen dutenentzat protrohan-
dia  erabiliko nuke nik. Ez
ala? Ni neu astakirtena naiz.
Bai, bai, astakirtena. Oinez-
koak kalea zeharkatzen laga
beharrean kotxearekin aurre-
ra itsu-itsuan jarraitzen duda-
nean astakirten hutsa naiz eta
ez daukat barkamenik. Mere-
zi dut. Moxolo halakoa! Ze-
rrenda luzatzea erraza izango
litzateke eta badakit biraoka
ibiltzeak txakurraren gauerdi-
ko eztula baino gutxiago ba-
lio duela baina ... ez duzue
inoiz gogorik izan ala?

Astakirtena

JJoorrggee
BBeeoorrlleeggii

Kirola eta euskara uztarturik eguna ospatuko dute bihar Iturburun.
Datorren astean laburpen berezia izango duzue astekarian bertan.
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-- ZZeerr ddaa DD´́eelliikkaattuuzz??
D’elikatuz Elikadura eta Gas-

tronomia Gunea da. Ordizian ko-
katzen da, bertako azokak, Ordi-
ziako Feriak, garrantzi handia
izan duelako, eta jaki eta elikadu-
rarekin lotura zuzena. Gure azo-
ka eta feriak baserriko produk-
tuen saltoki zuzenak dira eta ho-
rrek primerako jakiak gure esku-
ra jartzeaz gain, baserri kultura,
bertako jakiak, garaian garaiko
produktuak eta gure ingurunea
babesten laguntzen digu. Horri
lotuta eta hori guztia indartzeko
D’elikatuzek elikadura osasun-
tsua bultzatu nahi du, beti ere
bertako kalitatezko produktu eta
gure gastronomiarekin harre-
man zuzenean. Osasuntsu elika-
tzeak ez dauka zertan zaila, as-
pergarria, monotonoa edo zozoa
izan behar, guztiz bestela, sa-
soian sasoiko eta bertako pro-
duktuak eta denetarik jateak
gehiago gozatzera garamatza.
Gakoak jakien aukeraketa, kopu-
ru eta maiztasunean datza.
-- BBaaiinnaa DD’’eelliikkaattuuzz mmuusseeooaa eerree
bbaaddaa,, eezz??

Bai. Elikaduraren inguruko in-
terpretazio zentro moduan anto-
latuta dago. Bertan gizakiak eli-
kaduran izan duen garapena, ja-
ki talde nagusienak, elikagaiak
eta beraien funtzioak eta nola ez
elikadura piramide erraldoi bat
ere badugu. Elikaduraren garran-
tzia eta nola elikatu adierazten
saiatzen gara. Horretarako self-
service antzeko modulu infor-
matikoak ere baditugu edo per-
tsona bakoitzak behar duen gu-
txi gora beherako energia beha-
rra kalkulatzen duen makina bat.

-- EEttaa zzeerr ddaa DD’’eelliikkaattuuzz BBiizzii??
D’elikatuz Bizi Gipuzkoa oso-

an egiten den elikadura osasu-
nari buruzko heziketa kanpaina
da. Gure helburuei jarraiki elika-
dura ohitura osasuntsuak bultza-
tu asmoz urtero martxan jartzen
dugun kanpaina. 
-- EElliikkaadduurraarrii hheelldduuzz,, oonnggii eettaa
oossaassuunnttssuu jjaatteeaa gguuttxxiieettssii eeggii--
tteenn ddaa nnoorrmmaalleeaann,, aallaa??

Oraindik ere ez gara jabetzen
elikadurak gure bizitzan eta gu-
re osasunean duen garrantzi eta
eraginaz. Normalean ondorioak
bat batekoak ez direnez, hau da
urteetara nabarmentzen dire-
nez, ez diogu lotura zuzenik
ikusten. Hala ere, gaur egungo
hainbat gaixotasun elikadurare-
kin lotura zuzena dute. 
-- GGeerroo eettaa ookkeerrrraaggoo jjaatteenn dduu--
gguunn uusstteeaa zzuuzzeennaa ddaa??

Ez dakit gero eta okerrago ja-
ten dugun, baina ongi jaten du-
gunik ezin da esan. Ipar-mende-
baldeko herrialdeok ez dugu
historian gaur egun adinako jaki
aukerarik izan, baina ziurrenik
inoiz baina okerrago jaten dugu.
Eta beste hainbat herrialde mise-
ria gorrian bizitzera kondenatzen
ditugu. Modernitate eta indus-
trializazioaren ondoren elikadu-
ra gure beharrak asetzetik indus-
tria eta negozio izatera pasa da,
eta jakien enpresa ekoizle eta
banatzaileek ez diote gure beha-
rrei begiratzen euren etekin eta
irabaziei baizik. Elikadura osa-
suntsuaren piramidea buelta
emanda aurki dezakegu, hau da,
gehien jan beharreko jakiak gu-
txien aurkituko ditugula eta gu-
txien jan beharrekoak gehien.

Ekainaren 10ean dieta,
elikadura eta janariei
buruzko hitzaldia egongo
da …eta kitto!-n 
‘Ilunabarrian’ ekimenaren
barruan. D´elikatuz 
Ordiziako Gastronomia
Guneko Garbiñe Aizpuru
izango da hizlaria, 
eta elikadura eta bizitza
osasuntsuaz arituko da.

GGAARRBBIIÑÑEE AAIIZZPPUURRUU,,
DD’’EELLIIKKAATTUUZZ--EEKKOO TTEEKKNNIIKKAARRII EETTAA HHEEZZIITTZZAAIILLEEAA::
““IInnooiizz bbaaiinnoo ookkeerrrraaggoo jjaatteenn

dduugguullaa eessaann ddeezzaakkeegguu””
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UUzzttaaiillaarreenn 1111 eettaa 1133aa bbiittaarrtteeaann oossppaattuukkoo ddiirreenn AAmmaaññaakkoo jjaaiiee--
ttaarraakkoo pprrooggrraammaazziiooaa iixxtteenn ddiihhaarrdduuttee aannttoollaattzzaaiilleeeekk,, baina ho-
nez gero hainbat ekitaldi konfirmatuta eta aurreratzeko moduan
daude, barixaku gaueko kontzerturako kartela osatuko duten tal-
deen izenak, adibidez: Eraso, Doctor Deseo eta Vacazul. Urtero
jende mordoa erakarri ohi duen ekitaldiak aurten ere arrakasta
handia izatea espero dute.

TTrriisskkaa ddaannttzzaa--ttaallddeeaakk bbeerree iikkuusskkiizzuunniikk bbeerrrriieennaa eesskkaaiinniikkoo dduu
ggaauurr CCoolliisseeooaann:: ‘‘MMuunndduu bbiirraa 8800 ddaannttzzaattaann’’.. Hiru saio eskainiko
dituzte Triskakoek: 19.00etan eta 20.15etan ikasle txikien saioa
ikusteko aukera izango da eta 22.00etan dantzari nagusiek hartu-
ko dute lekukoa.

Triskaren emanaldiak gaur Coliseoan

Doctor Deseo eta Eraso Amañara

EEiibbaarrkkoo KKlluubb DDeeppoorrttiibbookkoo aarrggaazzkkiillaarriittzzaa ttaallddeekkoo kkiiddee bbiirreenn
aarrggaazzkkiiaakk iikkuusstteekkoo aauukkeerraa iizzaannggoo ddaa eekkaaiinnaarreenn aammaaiieerraarraa aarr--
ttee:: Juan Antonio Palaciosen lanak El Ambigú tabernan daude
ikusgai ekainaren 1az geroztik eta Jose Vilarenak, berriz, Portalea
tabernan.

Argazki erakusketa bi martxan

Jose Vilaren argazkiak Portalean
daude ikusgai.

Juan Antonio Palaciosen argazkiak
El Ambigún ikusi daitezke.
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Euskal Meteorologia Agentziatik

ZAPATU EGUZKITSUA
ZAPATUAN euri piska bat egin dezake
goizean, baina ostarteak zabaltzen
joango dira eta eguzkia agertuko da.
Giro freskoarekin jarraituko dugu;
maximoek ez dute gaindituko 20 ºC-ko
muga. DOMEKAN euria botatzen
hasiko da eta tenperaturak gora
egingo du.

eguraldia

Agenda
24

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
Pesa.....................902 10 12 10
Taxiak ..................943 20 30 71
.............................943 20 13 25

Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74
Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63

telefono jakingarriak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.00, 08.50, 10.30, 13.30 eta
18,30. Laneguna: 08.00, 15.30, eta 20.30.  Jaieguna: 09.30 eta
20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30
eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. La-
neguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40eta-
tik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,
14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegu-
nak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EI-
BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,
10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:
07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. La-
neguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBAR-
ARRATE. Zapatua: 14.15. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.45. Do-
meka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EI-
BAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta
20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MEN-
DARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik
22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik
21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik
21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik
21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

EIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak: 05.57etatik
20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EIBAR-DURANGO. Egu-
nero: + 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik
20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ER-
MUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordutegiak

barixakua
6

MMUUSSIIKKAA EESSKKOOLLAA
1177..0000..-- Musika Eskolako
ikasleen audizioak. Portaleko
areto nagusian.

......EETTAA KKIITTTTOO!! KKAAMMIISSEETTAAKK
1199..0000etatik 2211..0000etara..--
...eta kitto!-ko kamiseten sal-
menta. Untzagan (gradetan).

TTRRIISSKKAA DDAANNTTZZAA
2200,,1155 eettaa 2222..0000..-- Triska
dantza taldearen ‘Mundu bira
80 dantzatan’. Coliseoan.

BBEERRTTSSOO--AAFFAARRIIAA
2222..0000..-- Bertsolariak: Aitzol
Barandiaran, Beñat Gaztelu-
mendi, Arkaitz Oiartzabal
‘Xamoa’ eta Mikel Arrillaga.
Bide-Alde elkarte gastrono-
mikoan. 

domeka
8

KKAANNTTAABBRRIIAAKKOO EETTXXEEAA
1122..0000..-- Kantabriako Etxea-
ren 50. urteurrena ospatzeko
ekitaldia. Kantabriako Gober-
nuko Lehendakaritzaren sail-
buruak eta Eibarko alkateak
hartuko dute parte. Coliseo-
an. Musika egun osoan, Braña
folk taldearen eta Valentziako
Kantabriako Etxeko musika
taldearen musikarekin.

EEUUSSKKAALL BBIIZZIIKKLLEETTAA
1133..3300..-- XXVIII. Euskal Bizi-
kletaren 3. etapa: Eibar-Arra-
te (150’7 km). Amaiera
1177..4400etan Arraten.

zapatua
7

EEUUSSKKAARRAAZZ BBIIZZII
0088..3300eettaattiikk aauurrrreerraa..-- Kirola
Euskaraz Bizi jaialdia. Iturbu-
run (autobusa Legarre eta Ur-
kizutik, 08.00etan).

......EETTAA KKIITTTTOO!! KKAAMMIISSEETTAAKK
1122..0000etatik 1144..0000etara.-
...eta kitto!-ko kamiseten sal-
menta. Untzagan (gradetan).

AATTZZEEGGIIKKOOEENN TTOOPPAAKKEETTAA
1122..0000..-- Meza, San Andres eli-
zan. 1133..3300..-- Taldeko argaz-
kia, Untzagan. 1144..0000..-- Bazka-
ria, musika. Arrate Hotelean.

KKAANNTTAABBRRIIAAKKOO EETTXXEEAA
1122..0000..-- Kalejira Eibarko Kez-
ka Dantza Taldea, Os Galai-
cos eta Tanoseko Virgen de
las Nieves dantza taldeekin.
Untzagan hasita. Egunean ze-
har Kantabriako artisautza
erakustaldia eta Kantabriako
produktu tipikoen dastaketa.
1177..0000..-- Azahar eta Virgen de
las Nieves dantza taldeen
emanaldia. Untzagan.

11994411--EEKKOOEENN BBAAZZKKAARRIIAA
1155..0000..-- 1941. urtean jaiota-
koen bazkaria Caserio taber-
nan (Untzagan elkartuko da
taldea).

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1177..3300.- Kaleetan Kantuz irte-
era. Untzagan.

astelehena
9

EESSPPEERRIIEENNTTZZIIAA EESSKKOOLLAA
1122..0000..-- Ikasturte amaierako
ekitaldia. Debegesan.

TTAAIILLEERRRRAA
1177..0000..-- Nagusien erorketak
saihesteko teknikak, Silvia
Camio psikoloarekin. Ego-
gain Gerontologia Zentruan.

martitzena
10

IILLLLUUNNAABBAARRRRIIAANN
1199..0000..-- Hitzaldia: ‘Mirari-die-
tak’. Hizlaria: Garbiñe Aizpu-
ru (D’elikatuz Bizi elkartea).
Sarrera librea. ...eta kitto!-n
(Urkizu, 11 solairuartea).

AAMMAAÑÑAAKKOO DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Umeen entsegua.
Amaña ikastetxean.

MMUUSSIIKKAA EESSKKOOLLAA
1199..3300..-- Urte amaierako kon-
tzertua. Diplomen banaketa.
Coliseoan.

eguena
12

DDIISSKKOO AAUURRKKEEZZPPEENNAA
2200..3300..-- Kantua poesiaren he-
goetan’, Goruntz abesbatza-
ren CD-a aurkezteko emanal-
dia, Teatro Interior taldekoek
lagunduta. Coliseoan.

eguaztena
11

DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Umeen entsegua.
2200..0000..-- Nagusien entsegua.
Amalur-ohian. 

EEIIBBAARRKKOO BBAALLLLEETTAA
2200..3300..-- Eibarko Balletaren
ikasturte amaierako erakus-
taldia. Sarrera: euro 2. Coli-
seoan. 



...eta kitto!/2008-VI-6

farmaziak

agendA
25

hildakoak

- Amelia Jiménez Tebar.
65 urte. 2008-V-31.

- Susana Lizarralde Unzetabarrenetxea.
89 urte. 2008-VI-1.

- Mª Teresa Gabilondo Larrañaga.
86 urte. 2008-VI-3.

jaiotakoak

-  Adrian Valdés Valdés. 2008-V-26.
-  Egoitz Borrella Barrenetxe. 2008-V-26.
-  Leticia Faria Amorín. 2008-V-27.
-  Amaia Belda Zuloaga. 2008-V-28.
-  Unax García Legaristi. 2008-V-31.

6, barixakua
GOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

7, zapatua
GOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

8, domeka
GOIZEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

9, astelehena
GOIZEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

10, martitzena
GOIZEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

11, eguaztena
GOIZEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

12, eguena
GOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

13, barixakua
GOIZEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

DDiissccoossaannaa jjaaiieettaann ttaaiilleerrrraa
Drogekin lotutako
arriskuak gutxitzeko.
Hartzaileak: Txosna eta jai
batzordeetako kideak.
Noiz: eekkaaiinnaakk 99 eettaa 1111..
18.00etatik 20.30etara.
Matrikula: Doan. Pegoran.
EEppeeaa:: EEkkaaiinnaakk 55..

EEuusskkeerraa gguurraassooeennttzzaatt
Aurrematrikula: 
EEkkaaiinnaarreenn 66rraa aarrttee..
Non: Euskara, Kultura eta
Hezkuntza saila (Portalea),
943708435 (Ane).

MMuullttiikkiirroollaakk
Matrikula: 
EEkkaaiinnaarreenn 66rraa aarrttee..
Non: Ikastetxeetan.

MMuussiikkaa EEsskkoollaa
Matrikula:  
EEkkaaiinnaarreenn 1133rraa aarrttee..
Non: Musika Eskolan 
(Portalean), 943702725.

iikkaassttaarrooaakk

EEkkaaiinnaarreenn 88rraa aarrttee

CChhaarroo BBaagglliieettttoo-ren
lanen erakusketa.

TTooppaalleekkuuaann..

EEkkaaiinnaarreenn 99ttiikk 1111rraa

““EErrrreebbaall mmeerrkkaattuuaa,,
lleehheennaa eettaa ggeerrooaa””..

TTooppaalleekkuuaann..

EEkkaaiinnaarreenn 1188rraa aarrttee

DDiibbuujjoo eettaa ZZeerraammiikkaa
eskoletakoen artelanak.

PPoorrttaalleeaann..

EEkkaaiinneeaann

““SSaahhaarraakkoo aannddrreenn
bbiizziimmoodduuaa””

argazki erakusketa.
UUGGTT--nn ((IIssaassii,, 22))..

eerraakkuusskkeettaakk

AAuurrkkii ttuu hheemmeenn EEiibbaarrkkoo AAZZKKEENN 1155 AALLKKAATTEEeenn aabbiizzeennaakk

AAuurrrreekkooaarreenn SSOOLLUUZZIIOOAA

ddeennbboorraappaassaakk

DDAANNTTZZAA
TTrriisskkaa DDaannttzzaa.. EEkkaaiinnaakk 66,, 2200..1155 eettaa 2222..0000
EEiibbaarrkkoo BBaalllleettaa.. EEkkaaiinnaakk 1111,, 2200..3300..
MMUUSSIIKKAA
MMuussiikkaa EEsskkoollaa.. EEkkaaiinnaakk 1100,, 1199..0000..
GGoorruunnttzz aabbeessbbaattzzaa.. EEkkaaiinnaakk 1122,, 2200..3300..
BBooddyy MMiinndd && SSoouull ddee MMzzuuzzuu.. EEkkaaiinnaakk 1133,, 2222..0000..
TTxxiissttuullaarriieenn AAllaarrddeeaa.. EEkkaaiinnaakk 1144,, 2233..0000..

ssaarrrreerraakk  ssaallggaaii

......eettaa mmuussuu 
bbaatt zzuurreettaakkoo
Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko
aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. 
Argazki arruntaren prezioa 3 eurokoa 
izango da; argazki bikoitzarena 
(bikoteak...) 6 euro. 
Argazkia eta testua eguaztena aurretik
egon beharko da ...eta kitto!-n.

Ongi etorri, KEPA! Zu 
ikusteko desiatzen 
genguazen danok. Patxo
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, INES, hareñegun
urtebete egin zendualako.
Muxu haundi bat etxekuen
partez.

Zorionak aitatxo eta amatxo, ezkondu ziñaziela
zortzi urte egin zenduezelako martitzenian. 
Muxu haundi bat NAROA eta EGOITZen partez.

Zorionak, ESTHER Losada,
hillaren 4an urtia bete
zendualako. Aitta 
eta amaren partez.

Ongi etorri, AMAIA! 
Zorionak amatxo Nere eta
aitatxo Igorri holako neska
edarra ekartziagaittik.

Zorionak, IZARO! Gaur 
urtebete egitten dozu, 
neska haundi! Muxu potolua
famelixaren partetik.

UUEEUU--kkoo uuddaakkoo
iikkaassttaarrooeettaarraakkoo
llaagguunnttzzaakk..
Eskaerak: IIrraaiillaarreenn 1122rraa 
aarrttee, Pegoran.

ddiirruullaagguunnttzzaakk
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t to o l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 690-025614.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 608-
431590.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Goizetik 18.00ak arte. Tel. 686-435356.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta kamarera lanetarako. Tel.
697-869958.
l Sukalde-laguntzailea eskaintzen da.
Tel. 662-397929.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 686-234612.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 671-476869.
l Edurne ileapaindegian pertsona behar
da euren lantaldean sartzeko. Tel. 943-
702779.
l Eibarko ileapaindegian ileapaintzailea
behar da. Tel. 943-201853.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 680-871529.
l Ume-zaintzailea behar da uztailean
goizez Deban lan egiteko. Tel. 629-
853463.
l Neska gazteak klase partikularrak ema-
ten ditu goiz eta arratsaldez. Tel. 608-
616827.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari la-
guntzaile moduan. Esperientzia. Tel. 622-
069924.
l Emakume euskalduna behar da ume bi
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 677-
858244.
l Neska arduratsua edozein lanerako
prest. Interna edo externa. Tel. 655-
384877.
l Neska eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak edo umeak zaindu eta gar-
biketa lanetarako. Tel. 646-821678.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 639-984262.
l Emakumea eskaintzen da goizez garbi-
keta lanetarako. Tel. 665-726288.
l Magisteritzako ikasle euskalduna uztai-
lean umeak zaintzeko prest. Tel. 677-
108554.
l Emakumea behar da umeak zaindu eta
etxeko lanetarako. Esperientzia handia
sukaldaritzan eta lisatzen. Tel. 676-
571633.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna
edo externa. Tel. 648-192683. Elisabeth.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAAKK
l Santaiñes, 22 - 3. eskuman pisua salgai.
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Dena kanpora begira. Eguzkitsua. Gasa.
Igogailua. 38.000.000 pta. Tel. 619-
547188.
l Eibarren edo inguruan pisua hartuko
nuke alokairuan. Urgentea. Tel. 619-
812347. 
l Jardiñetan pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea jangelarekin, komuna
eta balkoi ederra. Berriztua. 181.000 eu-
ro. Tel. 636-438918. 
l Atikoa salgai erdigunean (Peña okinde-
giaren ondoan). 2 logela, egongela, sukal-
dea eta komuna. Gas naturalarekin.
25.811.000 pta. Tel. 659-088244. 
l Barrena 36an pisua salgai. 80 m2. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komuna, gan-
bara, despentsa eta terraza bi. Igogailua.
Tel. 679-410100.
l Jendea behar dut pisua osatzeko. 300
euro. Tel. 646-114550. Ainara.
l Eibarren edo inguruetan pisua hartuko
nuke alokairuan. Tel. 667-937170.
l Ondarroan edo inguruetan bikoteak pi-
sua hartuko luke alokairuan. Urgentea.
Tel. 696-411318.
lEibarko erdialdean pisua salgai. 130 m2.
3 logela. 2004an berriztuta. Aukera ezin-
hobea pisu handi batera aldatzeko. Tel.
626-203838.
l Logela eskaintzen zaio neska bati etxe
garbiketaren trukez. Tel. 686-286110.
l Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 943-120058 edo 626-380238.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. Hiru
logela, egongela, sukaldea, komun bi.
Balkoia eta despentsa. Eguzkitsua.
48.500.000 pta. Tel. 653-733357.
l Errebal kalean pisua salgai. Eguzkitsua.
Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 642-
098218.

LLAANNAA
l Emakumea eskaintzen da astean zehar
arratsaldez eta asteburuetan edozein or-
dutan lan egiteko. Tel. 671-972733.
l Emakumea eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaintzeko. Tel. 697-668920.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Externa moduan. Tel. 678-
173847.
lKamarera/o behar da urte osorako. Tel.
659-603696.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna moduan. Tel. 657-
222275. Carmen.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Or-
duka edo egun osorako. Tel. 680-250527.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta kamarera lanetarako. Tel.
697-769958.
l Magisteritzako ikasle eibartarra umeak
zaindu edo klase partikularrak emateko
prest. Esperientzia. Tel. 669-091873.
l Emakumea eskaintzen da edozein lane-
tarako. Interna edo externa. Tel. 660-
514858.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 656-
946074.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
606-169667.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
660-441505.
l Kamarera/o behar da Kultu tabernara-
ko. Tel. 685-738435.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 699-
820299.
l Neska eskaintzen da 15.00etatik aurre-
ra nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Tel. 645-702766.
l Emakumea eskaintzen 10.00etatik
16.00etara nagusiak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 647-044031.
l Emakume arduratsua eskaintzen da
gauez nagusiak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 650-034445.
l Mutila eskaintzen da lantegian edo ba-
natzaile moduan lan egiteko. Tel. 695-
780532.
l Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 655-384877.
l Neska eskaintzen da goizez umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 638-520784.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 619-245652.
l Neska eskaintzen da garbiketa laneta-
rako. Tel. 678-963124. Pilar.

SSAALLEERROOSSKKEETTAAKK
l Twin Two bikien aulkia salgai. Matrix
eta estreinatu gabeko aulkiekin. Tel. 650-
818068.
l Pianoa salgai. Fuchs et Möhr markakoa.
Tel. 943-121833 edo 943-702241.
l 3x3ko estalpea eta karabana osagarriak
salgai. Tel. 943-120308.
l Orbea Arin bizikleta salgai. 54 neurri-
koa. Dura-ace taldearekin. 1.700 euro.
Tel. 656-768944.
l Wii salgai. Ia berria. Bi mando eta nun-
chucks-a. 3 joku barne. Garantiarekin.
Tel. 630-686469.
l Irrati-kasetea salgai. Pioneer-KEH-
P430R. Sei CD-ko kargadorea. 60 euro.
Tel. 638-120339.
l Liburu berriak erosten dira (10 urtetik
hona). Planeta, Círculo de Lectores etb.
motakoak. Tel. 689-617795. Lourdes.
l Lagun birendako narruzko sofa
(1’50zm) eta relax silloia salgai. Prezio in-
teresgarria. Tel. 628-341448.
lUmeak mendira eramateko motxila tra-
ban badaukazu, deitu. Tel. 646-293311.
l Delineante-mahaia salgai. Prezio one-
an. Tel. 943-200749.
l Autorako ume-aulkia salgai 0-1, 18 kilo-
raino, homologatua. Egoera onean. Tel.
667-376212.

...eta kitto!/2008-VI-6

Iragarkiak ipintzeko: 994433--220000991188 ((MMaarriissooll)).

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen  eta autoen kasuan
izan ezik. Azken hauetako PPRREEZZIIOOAAKK honakoak dira: EEttxxeeaakk,, llookkaallaakk,,

ggaarraajjeeaakk:: alokatu, 10 euro; saldu, 15 euro. AAuuttooaakk:: 10 euro. 
DDooaanneekkoo iirraaggaarrkkiieettaann,, 1122 hhiittzz oonnaarrttuukkoo ddiirraa ggeehhiieenneezz..

AAUUTTOOAAKK
l Seat Leon 1.9 Tdi salgai. Gorria. 5 ate.
Aire egokitua. 2002ko abendukoa. 85.000
km. Tel. 615-783510 (Tiziano) edo 607-
693642 (George).
l Ford Focus 1.8 TDdi salgai. Centauro
urdina. 2000ko abendukoa. 75.000 km.
Tel. 615-783510 (Tiziano) edo 607-693642
(George).
l Ford Cougar 2.5 V6 170 cv salgai. 2000
urtekoa. Extra asko. 7.500 euro. Tel. 669-
293484.
l Alfa Romeo GT 1.8i 140cv salgai. Llan-
tak (17’’). 2005eko irailekoa. 27.000 km.
Beti garajean. Egoera onean. 16.000 eu-
ro. Tel. 687-501783.

LLOOKKAALLAAKK
l 17-22 bitarteko neska-mutilak lokal bi-
la gabiltza herriko behealdean. Tel. 646-
878313. Maialen.
l Emakumeendako ileapaindegia aloka-
gai. Guztiz jantzita. Martxan gaur egun.
Tel. 679-425467.
l Lokala hartuko nuke alokairuan, ahal
bada 300 euro baino gutxiago ordaintze-
ko. Tel. 671-069792.

BBEESSTTEELLAAKKOOAAKK
l Maiatzaren 30ean, barixakuan, arra-
tsaldean Isasi 9an aparkatutako Lasaituz-
en furgonetan txapan egindako sarraskia-
ren lekukoa eskatzen da. Tel. 659-107023.
l Maiatzaren 17an gizonezko urrezko
aliantza aurkitu dut. Tel. 651-701992.AANNIIMMAALLIIAAKK

lHilabete biko katakume bi oparitzen di-
ra. Emeak (zuria mota beltzekin eta hiru
koloreduna). Tel. 626-349397. Silbia.

untzaga
“Fuera de carta”

Maxi-k bizitza ezinhobea du: sukaldari
ezaguna da, Chuecako jatetxe famatue-
na du eta bere homosexualitatea arro bi-
zi du. Baina, aspaldi, semea izan ei zuen
eta orain arte ez du jakin. Horrek guztiak
aldaketak ekarriko ditu…

ZUZENDARIA:
Nacho García Velilla
AKTOREAK:
Javier Cámara, Fernando Tejero,
Lola Dueñas, Benjamin Vicuña...

zziinneemmaa



EEIIBBAARRKKOO

UUDDAALL
EEUUSSKKAALLTTEEGGIIAA

EEIIBBAARRKKOO
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EEUUSSKKAALLTTEEGGIIAA

TTeelleeffoonnooaa:: 994433 7700 0099 1122     FFaaxxaa:: 994433 8822 0000 8899     eeuusskkaalltteeggiiaaeeiibbaarr@@tteelleeffoonniiccaa..nneett

BBiissttaa EEddeerr 1100 --PPOORRTTAALLEEAA--

– Euskalduntze eta Alfabetatzea
– 1., 2. eta 3. maila (EGA)

prestatzeko ikastaroak

TITULU OFIZIALAK
– Goizez, 4 orduko ikastaroak
– Ekainaren 26tik uztailaren 24ra
– Irailean jarraitzeko aukera

(azterketa aurreko egunetan, egunero 2 ordu)

Bekak eta diru-laguntzak ditugu. Azterketa gaindituz gero,
matrikula berreskuratzeko aukera. Etorri eta galdetu!
16 urtetik gorakoentzat

MATRIKULATZEKO EPEA:
Ekainaren 3tik 19raUUddaakkoo iikkaassttaarrooaakk

eeggiinnggoo dduuzzuu
nnaahhii bbaadduuzzuu......

EEggiizzuu eeuusskkaarraazz!!




