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Azitain Industrialdea, 3
H Pabilioia

Tfnoa. 943-120108

JOSE MARIA IRA-
ZABAL, S.L.

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA

GREMIOEN KOORDINAKETA

www.irazabal.net

Pintura orokorra
Margotutako paperak

Zoruen kolokazioa
PVC zoruak

Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak
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ll 3M
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banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

ARANE, 13 parrate@terra.es
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GGIILLTTZZAAKK

AArr rraagguuee ttaa  33
Tfnoa. 943 70 13 91       Faxa. 943 20 86 99

% eta faxa: 943 20 39 03

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
KKrriissttaallddeeggiiaa

ERREKATXU 3an

Pintura

Goi mailako
dekorazioa

Pago Kalea, 35   DURANGO
Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81

666 74 30 98

Juan Gisasola, 2
Tel/Fax: 943 20 79 37     

Mobilak: 675 70 87 52 / 670 73 61 00
MARGOLARIAK

GOI MAILAKO DEKORAZIOA

SSoossttooaa,, 1166 aacc bbeehheeaa

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

ACHA

KRISTALAK

PINTURAK

SARRAILAGINTZA

IGELTSEROAK

IInnffoorrmmaazziioo ggeehhiiaaggoorraakkoo

994433 2200 6677 7766
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Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08     Faxa. 943 20 67 94

www.escudero.euskalnet.net
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GARBIKETAK

Asua-Erreka, 2

INDA iturgintza
UR, GAS eta 

KALEFAKZIO 
INSTALAZIOAK

l PPrrooiieekkttuuaakk             
eettaa aauurrrreekkoonnttuuaakk

l BBaaiinnuu eettaa ssuukkaallddeeeenn 
eerrrreeffoorrmmaakk

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

ITURGINTZA



bbaaddaattoozz ssaannjjuuaannaakk,,
bbaaddaattoorr BBIIXXAAMMOONNAA

ppuubblliizziittaatteeaa jjaarrttzzeekkoo:: 994433 2200 6677 7766



...eta kitto!/2008-VI-13

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA::
...eta kitto! Euskara Elkartea
HHEELLBBIIDDEEAA::
Urkizu, 11 - solairuartea  
20600 Eibar 
TTEELLEEFFOONNOOAAKK::
943 20 67 76 / 943 20 09 18 
FFAAXXAA::
943 20 28 72 
AAsstteekkaarriiaarreenn EE--MMAAIILLaakk::
erredakzioa@etakitto.com
komunikabideak@etakitto.com
publizitatea@etakitto.com
EEllkkaarrtteeaarreenn EE--MMAAIILLaakk::
elkartea@etakitto.com
normalizazioa@etakitto.com  
EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA::
Itziar Albizu
Jose Luis Gorostegi
Silbia Hernandez
Koldo Mitxelena
Ekhi Belar
AADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::
Marisol Uriarte
KKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA::
Koldo Mitxelena
EERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::
Silbia Hernandez
DDIISSEEIINNUUAA EETTAA MMAAKKEETTAAZZIIOOAA::
Jose Luis Gorostegi
AARRGGAAZZKKII AARRLLOOAA::
Leire Iturbe, Silbia Hernandez
eta Ekhi Belar.
HHIIZZKKUUNNTTZZAA AARRDDUURRAA:
Juan Andres Argoitia
Maider Aranberri
PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::
Itziar Albizu
Belen Ulazia
TTffnnooaa:: 943 20 67 76
AAZZAALLEEKKOO AARRGGAAZZKKIIAA::
Leire Iturbe
BBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::
Ihintza Fernandez
TTIIRRAADDAA::
77..995500 aallee
IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA::
GERTU koop. (Oñati)
CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA::
...eta kitto!
LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA::
SS/430/92
ISSN:
1132 - 1679 

("...eta kitto!”k ez du
bere gain hartzen aldizkarian

adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk,,  GGiippuuzzkkooaakkoo FFoorruu AAlldduunnddiiaakk,, 
EEuusskkoo JJaauurrllaarriittzzaakkoo KKuullttuurraa SSaaiillaakk eettaa KKuuttxxaakk 

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

EEGGUUNNDDOO..-- Sekula, inoiz. “Hirurogeta hamaika urte jaukadaz da nere bizitzan egundo ez juat bota ho-
lako putzik”.
EEGGUUNNEETTIIKK EEGGUUNNEERRAA..-- Egunez egun. “Egunetik egunera edertzen doia nik jarri neban landaria”.
EEGGUUNNIIAANN--EEGGUUNNIIAANN..-- Egunero. “Egunian-egunian nekatuta aurrera atara dot bizimodua”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Joan zan barixakuan, Illunabarrian programaren ba-
rruan, bertso-afarixa antolatu genduan ...eta
kitto!kuok, hirugarrenez Bide Alde soziedadian. Eta
aurten be ez deskue kalerik egin bertoko bazkidiak.
Prestutasun osoz euren egoitza lagatziaz gaiñera, eu-
ren sukaldian mimo osuakin prestautako afarixakin
gozarazi zeskuen beste behiñ. Lerruon bittartez eske-
rrak emon nahi detsegu ...eta kitto!-kuon partez, bari-
xaku gaban, eta baitta aurreko egunetan be, bertso-
afarixa aurrera ataratzeko biharrian egon diran Bide
Aldeko laguneri. Horrez gaiñera, afarixan jardun ze-
ben bertsolari eta gai-jartzailliari be gure eskerrik be-
ruenak bialdu nahi detsegu, saiuan jardutiarren.

......eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa EEllkkaarrttiiaa

Euskal Herria aldaketa politikoaren atarian dagoela
ez du inork zalantzan jartzen. Aldaketari izen-abize-
nak jartzeko unea iritsi da, hau da, aldaketaren nola-
kotasuna eta norabidea da jokoan dagoena. Horren

aurrean ezker abertzaleak badu eskaintza integrala,
osoa, independentziari ateak parez pare irekitzen diz-
kion proposamena hain zuzen ere. Baina nola egin
daiteke bide hori?

Bide batez, azken egunotan batzuk euren etekin
elektoralen mesedetan berriro ere Loiolaz eta PSOEk,
EAJk eta Batasunak esku artean izan zituzten zirribo-
rroei buruz hitz egiten ari diren honetan, ezker aber-
tzaleak ardura politikoz jokatu eta errealitatea desi-
txuratzeko saio orori mozorroa kendu nahi die.

Horregatik, zer izan zen Loiola? Zer hitz egin zen
bertan? Zer proposamen jarri zuen mahai gainean ez-
ker abertzaleak? Zeri esan zioten ezetz PSOE eta
PNVk? Eta, beraz, zergatik hautsi zen negoziazio pro-
zesua?

Jakitun gara ez dela atzera begiratzeko unea, baina
egungo egoera ulertu eta aurrera begirako aukerak
zein arriskuak ulertzeko ezinbesteko elementuak topa-
tzen ditugu negoziazio prozesu horretan. Horretaz sa-
kontzeko, hitzaldia antolatu dugu ekainaren 19an, os-
tegunean, 19.30etan hasita, Kultuko Areto Nagusian.

EEiibbaarrkkoo EEzzkkeerr AAbbeerrttzzaalleeaa

BBIIDDEE AALLDDEEKKOO BBEERRTTSSOO AAFFAARRIIXXAA DDAALLAA--TTAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Animaliak lurraren jabe balira, gure jokabide autosun-
tsitzaileak errepikatuko lituzkete. Historia osoan zehar
gizakiok animaliak erabili ditugu gure buruari kritika egi-
teko eta, antzinako alegietan edo, geroago, Orwellen
eleberrian, tratatu dituzten moduan tratatzeko, agian,
animalietatik hain urrun ez gaudelako izango da”

((PPeeddrroo RRiivveerroo,, zziinnee zzuuzzeennddaarriiaa))

“Bada garaia, lurralde antolamenduko plangintzak egi-
tean, uholde lautadei berez duten funtzioa emateko.
Duela 25 urte izandako uholdeak orain izango balira, kal-
te pertsonalak ez ziren horren handiak izango; materia-
lak eta naturalak, ordea, larriagoak izango lirateke. Puntu
beltz ez ziren asko puntu beltz bihurtu ditugulako”

((IIññaakkii AAnnttiigguueeddaadd,, hhiiddrrooggeeoollooggooaa))

AALLDDAAKKEETTAA PPOOLLIITTIIKKOOAA,, EETTOORRKKIIZZUUNNEERRAAKKOO GGAAKKOOAA



...eta kitto!/2008-VI-13

Urte horretan jaiotako eibartar talde polita
batu zen zapatu eguerdian, elkarrekin
bazkaltzeko eta, bide batez, aspaldiko

kontuen gainean jarduteko gogoak erakarrita.
Lehenengo eta behin Untzagan elkartu zen tal-

dea, bileraren oroigarri gisa geratuko den argaz-
kia ateratzeko eta, ondoren, txikiteoan ibili eta
gero, Amañako Caserio tabernan elkarrekin baz-
kaldu zuten. Elkartu zirenek umore eta giro pa-
regabean igaro zuten eguna.

1941. urtean jaiotakoen bazkaria

Danon ahotan
6

Astelehenean Ardantza-
ko hirugarren faseko
Babes Ofizialeko 56

etxebizitzak banatzeko ekitaldia
egin zen, Eusko Jaurlaritzako
eta Udaleko ordezkariek gida-
tuta. Orain aste batzuk amaitu
zituzten Ardantzako promozio-
an falta ziren etxebizitzetako la-
nak; ekitaldian aurreratu zute-
nez, zozketa bidez etxebizitza
erosteko eskubidea lortu zute-
nek hilabete honetan bertan ja-
soko dituzte giltzak. Hirugarren
faseko etxebizitza horiek egite-
ko 6’6 milioi euro erabili dituz-
te eta, Eusko Jaurlaritzatik bul-
tzatutako etxebizitza politikari
jarraituta, 74.532 eta 104.353
euro bitartean saldu dizkiete ja-
beei. 

Javier Madrazo Etxebizitza
sailburuak eta Miguel de los To-

yos alkateak Udaleko zinego-
tziei eta kazetariei etxebizitzak
barrutik erakutsi zizkieten: lo-
gela bakarrekoak, bikoak eta hi-
rukoak, bainugela bat eta biko-
ak dira etxeak, sukaldea elek-
tragailu eta guzti jantzita eman
dituzte, trastelekua daukate eta
igogailua garajeraino doa. Be-
rezitasunen artean, hirugarren
faseko etxe hauek energia au-
rrezteko prestatu dituztela az-

pimarratzekoa da: ura epeltze-
ko eguzki-panelak dituzte eta
Cadem-ek ematen duen ener-
gia-eraginkortasun ziurtagiria.
Beste etxebizitzekin alderatuta,
energia %52’5 aurreztuko dute. 

Ekitaldian, bestalde, Eibarre-
rako etxebizitza sozialen arloan
dauden planak aurreratu zituz-
ten: hurrengo promozioak Ega-
zelai, Jardiñeta eta Amañakoa
(Asola-Igartzakoa) izango dira.

Eibarko epaitegian Euskara Plana garatzen
dihardute iazko azaroaz geroztik. Planaren
arduradunen berbetan, “lehenago ere eus-

kara maila hobetzeko saioak egin dira, baina gaur
egun plan osotuagoa daukagu martxan, Eusko
Jaurlaritzaren ekimenez eta enpresa baten aholku-
laritzarekin. Planak langileen euskararen ezagu-
tzan, erabileran eta motibazioan eragin nahi du,

herritarrei zerbitzua eus-
karaz ere emateko urra-
tsak emateko helburua-
rekin”. Horretarako tre-
batzaile baten laguntza
dute langileek. Orain ar-

teko ibilbidean epaitegiko euskararen egoera az-
tertu dute, astean behineko mintza saioak antola-
tu dituzte eta Euskara Taldea osatu da. Trebatzai-
learen berbetan, “langileen parte-hartzea oso ona
izan da hasieratik, mintza saioetan talde bi daude
eta Euskara Taldea 6 lagunek osatzen dugu”.

Euskara normalizatzeko pausuak ematen hasi
dira dagoeneko: langileek sortutako informazio-
kartelak hizkuntza bietan jarri ditugu, ...eta kitto!
astekaria irakur daiteke epaitegian, langileentzat
ikastaro laburrak antolatu dituzte, logotipo
lehiaketa martxan dute eta laster Euskararen
Txokoa izeneko panela jarriko dute sarreran,
euskararen inguruko berriak biltzeko.

Ardantzako hirugarren fasea amaituta

Euskara plana martxan epaitegian

AArrbbeelleettxxeekkooaa..-- Asiatik datorki-
gun fruta goxoa dugu, eta uda-
rako atarian naturak eskaintzen
digun lehena. Bere laranja kolo-
re biziak adierazten digun legez,
karoteno ugari dauka. Karoteno-
ak gorputzean A bitamina bihur-
tzen direnean, eragin antioxida-
tzailea dute, beraz, arbeletxekoa
bihotzeko gaixotasunen eta
minbiziaren prebentzioan lagun-
garri izango zaigu. Azaleko edo-
ta ikusmeneko arazoak daude-
nean ere gomendagarria dugu.
Bere konposaketan, karotenoez
gain, C  eta B6 bitaminak dira ai-
pagarrienak. Gatz mineraletan,
berriz, potasioa, magnesioa eta
burdina. Oso kalori gutxi due-
nez (47 kcal/100 gramoko) eta ,
aldiz, zuntz anitz, pertsona oro-
rentzat ona dela esan genezake. 
PPiippeerr bbeerrddeeaa..-- Piperra C bitami-
na gehien duen barazkietako bat
dugu. Fruta gustatzen ez zaien
pertsonek, entsaladei piper ber-
de gordina gehituaz ase ditza-
kete bitamina honen beharrak. C
bitaminaz gain, piperrak A, B2
eta E bitaminak ere baditu. Bere
haziak lezitina ugari dauka, be-
raz, gure arteriak koipez garbi-
tzeko eta odoleko kolesterola
jaisteko egokia da. Eztarria zain-
tzeko ere balio digu. Horretara-
ko, piper gordina zatituko dugu.
Ondoren, gatza, limoi erdi ba-
ten zukua eta baso erdi bat ur
gehituko dizkiogu. Pixkana
edango dugu, gargarak eginez.
GGeerreezziiaakk..-- Aspaldidanik ezagu-
nak dira gereziaren gaitasun sen-
dagarriak. Gorputza desintoxika-
tzeko eta infekzioen aurka erabil-
tzen da. Laxantea eta diuretikoa
ere bada; beraz, hesteen eta ger-
nu-aparatuaren garbitzailea du-
gu. Odoleko azido uriko maila
jaisteko lagungarria da eta bere
potasio ugaritasunagatik, ten-
tsioaren erregulatzailea da. Bes-
talde, oso kalori gutxi eskaintzen
dizkigu (59 kcal/100 gr).

Sasoiko
produktuak

SSiillvvaannaa HHuueegguunn
((NNUUTTRROOLLOOGGOOAA))
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Astelehenean agurtu
zuten ikasturtea De-
babarreneko Espe-

rientzia Eskolako laugarren
promozioa osatzen duten 17
ikasleek, ikasturte amaierara-
ko antolatu zuten ekitaldi be-
rezian. Udaleko, Foru Aldun-
diko, Kutxako, Gizaldeko eta
Debegesako ordezkariek za-
baldutako ekitaldian ikasleek
ikasturtean landutako proiek-

tuak aurkezteko aukera izan
zuten. Proiektuetako bat
Mendaroko Ospitalean dau-
den iraupen luzeko gaixoei
pasiatzen edo irakurtzen la-
guntzeko garatu dute.
Amaieran ikasle guztiek di-
plomak jaso zituzten.

MMaattrriikkuullaazziiooaa zzaabbaalliikk
Bestalde, hurrengo ikastur-

terako izena-emateko epea za-

baldu dute. Interesa dutenek
eskolako koordinatzaile berria-
rekin, Eva Perez de Albenize-
kin harremanetan jar daitezke,
esperientziaeskola@adindu.co
m helbidean edo 695788936
telefonora deituta. Informazio
zabalagoa nahi izanez gero,
Debegesako webgunean
(www.debegesa.com) Espe-
rientzia Eskolari eskainitako
atala kontsultatu daiteke.

...eta kitto!/2008-VI-13

danon ahotaN
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AARRMMEERRIIAAKKOO IIKKAASSLLEE OOHHIIEENNDDAAKKOO DDEEIIAALLDDIIAA
Ikasle sasoia gogoratzeko eta elkar ikusteko helbu-
ruarekin, 1972-73 ikasturtean Armeria Eskolan ika-
si zuten andrazkoei datorren astean egingo den bi-
lerarako deialdia zabaldu du ikasle ohien elkarteak.
Bilera martitzenean, hilaren 17an, 19.00etatik au-
rrera  egingo da Armeriako Ikasle Ohien egoitzan. 

PPRRAAIILLEEAAIITTZZ EEGGUUNNAA
Bihar, zapatua, Praileaitz Eguna ospatuko dute De-
ban, Praileaitz S.O.S elkarteak deituta. 10.00etan
hasiko dira ekitaldiak, Praileaitzera joateko bizikleta
martxarekin. Ordu erdi geroago Haitz Haundi mar-
golari elkartekoekin murala egingo da. 11.30etan
beteranoen arteko foball-norgehiagoka jokatuko da

alamedan eta ekitaldiek egun osoan izango dute ja-
rraipena: Akerzulokoen erakusketa, Goaz antzerki
taldearen emanaldia, kapoeira erakustaldia, herri-
bazkaria, musika, erraldoiak, buruhaundiak...

EEZZKKEERR AABBEERRTTZZAALLEEAARREENN PPRROOPPOOSSAAMMEENNAA
Eibarko ezker abertzaleak ‘Aldaketa politikoa eta
ezker abertzalearen proposamena. Etorkizunerako
gakoak’ izenburuko hitzaldia antolatu du ekainaren
19rako, eguenerako. Hitzaldia Arrate Kultur Elkarte-
an izango da, 19.30etatik aurrera. Gaur egungo
egoera politikoari irtenbidea emateko ezker aber-
tzaleak egiten duen proposamena ezagutzeko eta
beste hainbat kontutan sakontzeko aukera eskaini-
ko du hitzaldiak. 

autuan

Esperientzia Eskolako 4. promozioa prest

Astelehena eta eguaztena bitartean Erre-
balgo merkatu plazaren iragana eta ge-
roa ardatz izan duen erakusketa ikusgai

egon da Topalekuan. Errebalen merkataritza gu-

ne berria jasotzeko hasierako proiektuaren alde
dagoen herri plataformak antolatutako erakuske-
tan merkatu plazaren historia bildu zuten, Bide-
barrieta kalean egon zen merkatu plazatik abia-

tuta, 2007ra arte martxan egon den azoka-
rainoko ibilbidea jasota. Horrez gain, botata-
ko merkatu plazaren, Plan Nagusian jasotako
proiektuaren eta orain indarrean dagoen
proiektuaren arteko konparazioak egiteko
aukera izan dute erakusketa ikusi dutenek,
hainbat argibide-taula eta sei ikus-entzunez-
kori esker. Bestalde, plataformak aldarrika-
tzen duen hasierako proiektuari atxikimen-
dua erakutsi du hainbatek, han zeuden orrie-
tan sinatuta. Plataformako kideek eskerrak
eman nahi dizkiete erakusketa bisitatu eta
atxikimendua erakutsi duten guztiei.

Errebali buruzko erakusketa jendetsua

Garraiolarien grebak
luzea, gogorra eta
krudela izango dela

dirudi. Gehien bat gure
ipurdientzat. Ongi informa-
tutako iturriek diote super-
merkatu eta gune komer-
tzialetan, gure eguneroko
bizitzan oinarrizko eta fun-
tsezkoa den komuneko pa-
peraren hornikuntzan ara-
zoak daudela. Albistea en-
tzun eta berehala kalera ir-
tetzen zara. Jakina. Hiru
pertsona jarraian ikusten di-
tuzu, supermerkatu berdi-
netik irtetzen (Urkizuko
Eroskitik), euren komuneko
paperaren ‘kargamentuare-
kin’ (ezin baitaiteke beste
modu batean deitu). Den-
dan sartu eta apal batzuk
hutsik daudela ikusten du-
zu, denbora txarrenetako
supermerkatu sobietar bat
balitz bezala. Hutsaldiak da-
tozela dirudi. Eskuko atza-
marrekin kontatzeko haina
yogur daude eta okelaren
erakustegia itxita aurkitzen
da generorik ez dagoelako.
Errazionamendu-kartiletara
bueltatu behar gara? Beldu-
rra zabaldu da ‘ez dakit zer’
baten gainean: gosea pasa-
tzearen gainean? Komune-
ko paperik gabe geratzea-
ren gainean? Eta zer egingo
dugu komuneko paper ga-
be? Ezingo ditugu gure
ipurdi polit, zaindu eta eli-
katuak garbitu ahal izango
paper leun eta txukun ho-
riekin. Urrun daude beneta-
ko hutsaldien garaiak (guta-
ko askok, zorionez, ezagutu
ez genituenak). Zer esango
dute pertsona nagusiek, ge-
rra ondorengo urteetan
hainbeste behar pasatu zi-
tuzten haiek? Orduan, ko-
muneko papera anekdota
bat zen, luxua. Guretzat, ez.

Ez nire komuneko
paperik barik

AAnnaa LLeettee
((KKAAZZEETTAARRIIAA))



Ekainaren 5ean amaitu zituzten Aztiker enpresakoek egu-
notan telefono bidez egin dituzten ...eta kitto!ri buruzko
inkesta-deiak. Aurreikusitako laginari jarraituta,  ...eta ki-

tto! astekariaren inguruko galdetegia 15 urtetik gorako 900 la-
guni egin diote, etxera telefonoz deituta. Orain, inkestaren ar-
dura duen Aztiker-en jasotako erantzun guztiak aztertzen
dihardute eta ...eta kitto!k hilabete honen amaieran jasoko du
inkestako datuak laburbiltzen duen txostena. Horri buruzko ira-
kurketa, berriz, uztailean egingo diote Aztiker-ekoek ...eta ki-
tto!-koei, baina horien berri emateko data nahiko eskasa de-
nez, emaitza eta ondorioen aurkezpena oporretatik bueltan,
Arrateko jaiak igarota egingo dute Aztikerrek eta ...eta kitto!k
elkarrekin, horretarako deituko den prentsaurrekoan. 

Bitartean, ...eta kitto!tik eskerrak eman nahi dizkiegu tele-
fono bidez inkestari erantzun diozuen guztiei, jakin badaki-
gulako galdetegiak piskat luze joateko aukera bazegoela.
Eskerrik asko, baita ere, idatzizko inkestari erantzun diozuen
148 lagunei. 

Mikel Ibañez preso el-
goibartarrarekin el-
kartasuna adierazte-

ko eta bere eskubideak bete
daitezen aldarrikatzeko kon-
tzentrazioa egin zen barixaku
arratsaldean Untzagan. 53 ur-
teko elgoibartarraren osasun
egoera larriaz ohartarazi du
amnistiaren aldeko mugimen-
duak: apirilaren 19an koma hi-

pogluzemikoan sartu eta Gre-
gorio Marañon erietxean in-
gresatu zuten. Bertan zegoela
barrabiletako minbizia aurkitu
zioten eta orain onkologikoan
dago, kimioterapia tratamen-
dua hartzen. Horrez gain, pso-
riasia eta diabetea ere baditu
iazko martxoaz geroztik Soto
del Realgo kartzelan espetxe-
ratua dagoen Ibañezek.

Danon ahotan
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Mikel Ibañez presoaren aldeko kontzentrazioa

Eskerrik asko inkestak 
erantzun dituztenei

ORAIN DELA

Antton Jaime sasoi hartako Gipuzkuako garraio foru di-
putauak Eibar-Gasteizeri buruzko azken barrixak kontau
zeskun. Autobide hori eta Etxegarateko bikoizketia ikus-
ten zittuan bere karguko erronka nagusixak moduan.

Anonimo batek Arraterako bide zaharreko Amabirji-
niaren bigarren pausua atondu zeban. Hori zala-eta,
Arratien emakume taldiak egindako biharra eskertu
zetsen, altaria be maittasun haundiz egin zebalako.

Kerizpe soziedadiak 50 urte bete zittuan eta, bihar dan
moduan ospatzeko, egitarau zabala prestau zeben bertako
bazkidiak. Eibarko soziedade zaharrenak 99 bazkide zi-
ttuan eta 48 honorarixo edo jubilau, honorifiko beste birekin.

Herriko Plan Estrategikua sinatu zeben Portalean
egindako ekitaldixan. Alderdi guztiak eta lau sindi-
katu nagusixak izan ziran sinatzen, Eusko Jaurlari-
tzako lau sailbururekin eta Diputazioko ordezkarixekin.

10 urte
11999988--VVII--1122 
223388.. ZZKKIIAA..

Ama
Birjiñaren
bigarren
pausua 
atondu eban
anonimo 
batek.

Kerizpeko bazkidiak egitarau
berezixa antolau zeben.

Zapatuan meza eta bazkaria ospatu zituzten Atzegi elkarteko ki-
deek. Adimen urritasuna duten pertsonen aldeko elkartekoek
eskualde mailako topaketa egin zuten Eibarren. Lehenengo

meza entzun zuten San Andres elizan eta, ondoren, irudian ikus deza-
kezuen moduan, Untzagan batu ziren, taldeko argazkia ateratzeko. Ar-
gazkia atera eta gero, Arrate hotelean elkarrekin bazkaltzeko aukera
izan zuten. Bazkalostean, berriz, hainbat sorpresa eta musika izan ziren
protagonista, egunean zehar nagusitu zen jai giroarekin batera.

Atzegi-koen bazkaria
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kaleko inkestA
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AAnnggeell GGoonnzzáálleezz
3377 uurrttee,, bbiihhaarrggiiññaa
Igarri dittut grebaren ondorixuak. Oiñ
bertan supermerkaura zeozer erostera
juan naiz eta gauza asko falta dirala
ikusi dot. Begittantzen jata guk egoeria
okertu egitten dogula, gerran egongo
bagiña moduan. Halanda be, ni trans-
portisten alde nago, Gobernuari gitxi
inporta jakolako zer gertatzen dan.

Garraiolarixen grebiak
eragin detsu?

ZZiiggoorr AArrrriizzaabbaallaaggaa
3322 uurrttee,, ttoorrnneerruuaa
Guk biharrian igarri dittugu greban on-
dorixuak. Etxian ez hainbeste, baiña
halanda be, kotxian gasolinia sartu ne-
ban badaezpada, oiñ amaittu eiñ dala
uste dot. Supermerkauan ikusi leike
zelan gauza asko falta diran, holan, nik
armarixua bete egin neban berandu
izan baiño lehenago.

IIddooiiaa BBeennaavveennttee
3366 uurrttee,, ddeennddaarriixxaa
Ba ez naiz asko enteratu zer gertatzen
dan, Bilbon egitten dot biharra eta alde
batetik bestera nabillenez, ez naiz kon-
turatzen. Egixa esateko, supermer-
kauetan janari asko falta da, igartzen
da grebiaren ondorixua, ez dago eros-
teko moduko ezer, ez Eibarren, Ez Bil-
bon, ez iñun!

MMaarriiaa IIrriioonnddoo
7766 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
Neri ez. Ez dot ezer berezirik egiñ eta
ez naiz zoruaren pare ibilli grebian-
gaittik. Gauzak piskaka-piskaka erosi
dittut, normalian moduan. Halanda
be, neri begittantzen jata ahal dan eta
azkarren konpondu bihar dala arazua,
azkenian kaltiak guk jasan bihar izaten
dittugu-eta.

Garraiolarixen grebiak psikosixa zabaldu dau. Astelehenian
grebiari ekingo zetsela jakin zanetik, jendiak gasolindegi eta
supermerkauak hustu dittu, probisiñuak batzeko, gerria
aillegatzekotan, hondamendixaren aurrian egongo bagiña
moduan. Astiaren erdikalderako igartzen zan supermerkauetan
jateko batzuk faltan eguazela. Hori batzuren larregizko
prebisiñuaren ondorixua izan leikiala diñuanik ez da falta.
Ondorixuak larrixak izatera aillegau leikiela ezin geinke ukatu,
baiña komunikabide askoren beldur-kanpaiñiak eragiña euki dau
gizartian. Bittartian, garraiolarixak euren eskubidien alde borrokan
egitteko prest segitzen dabe, tensiñuak gora egiñ arren: Granadan
‘pikete’ bat hil zan, geratu nahi izan ez eban furgoneta batek
harrapauta. Alikanten kamioi batzuri sua emon eta barruan lo
eguan lagun bat erreta hil zan. Rebisitia inprentara bidaltzeko
orduan, sektoriaren %88xarekin akordixua lortu ebala ziñuan
gobiernuak, baiña oindiok be kamioi asko eguan geratuta.

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

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

TABERNA BIDEBARRIETA, 1
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Eibarko parrokixak, Donos-
tian jardunaldixak euki
eben erantzun onarekin

animauta, gurera ekarri nahi
izan dittue hizlarixak, hamen be
erreflexiñorako tartia zabaltzeko
asmuarekin. Marisabel Albizuk
azaldu deskun moduan, “Do-
nostian egindakua oso intere-
santia zala pentsau genduan.

Puntualki, urtero erreflexiñorako
jardunaldixak antolatzen dittue,
Rikardo Alberdi astiaren ba-
rruan. Han 16. ediziñua bete da-
be, baiña aste horretan eginda-
kuez gain, urtian zihar be jarrai-
pena eukitzen dau gaixak, erre-
flexiñorako taldiak martxan da-
guazelako, etenbariko biharrian
dabiz. Horregaittik, geuk be ho-

lako zeozer ipiñi nahi dogu mar-
txan Eibarren, Donostia, Altza,
Tolosa eta beste herri batzuren
adibidieri jarraittuta”. 

DDoonnoossttiiaakkoo EElliizzbbaarrrruuttiiaarreenn
eekkiimmeennaa

Donostiako Elizbarrutiko So-
zial Idazkaritza 1973an sortu
zan. Erakundiak helburu argixa
dauka: “Elizbarrutiko alkarte
osuari fediak alderdi publikua
biharrezkua dakala gogoratzia”.
1975az geroztik Justizia eta Ba-
kea erakundeko kide be bada
eta hainbat gauza eskintzen di-
ttu, tartian gure errealidade po-
litiko, sozial eta ekonomikuaren
inguruko informaziñua eta haus-
narketia. Horrekin lotuta, urtero
Rikardo Alberdi Astia antola-
tzen dabe.

Hitzaldixak jendia gaixaren
inguruan batzeko aukeria eskin-

du leikiela pentsatzen dabe Al-
bizuk eta gure herriko parroki-
xetako beste ordezkarixak. Hiz-
larixak esandakuaren harira de-
batiak zabaldu eta urte osuan
martxan egoteko moduko tal-
diak eratzeko aukeria badagua-
la uste dabe eta, horregaittik,
herrittarrak danori eragiten des-
kuen gaixen gaiñian pentsau
eta iritzixa emotera animau
nahi dittue. 

Geure gaia
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Euskal Herriko egoeriaren gañian berba mordua
egitten da egunero etxietan, kalian, tabernetan,
komunikabidietan... eta Elizan be debatiari eta
erreflexiñuari tokixa egin nahi detse. Horren harira
eta Donostiako Elizbarrutiak antolauta eta Eibarko
parrokixak lagunduta, datorren astian Euskal Herriko
egoera soziala, politikua eta ekonomikua ardatz
izango daben jardunaldixak egingo dira Portalean,
martitzen, eguazten eta eguenian, 19.30xetatik
aurrera. Donostian, Rikardo Alberdi XVI. Aste
Sozialaren barruan apirillian eskindutako hitzaldi
eta hizlari berak izango dira jardunaldixetan. Beste
herri batzutako adibidiari jarraittuta, hitzaldixetan
zabaldutako debatiak urtian zihar jarraipena izateko
esperantzia dake antolatzailliak.

MMaarrttiittzzeenn,, eegguuaazztteenn

eettaa eegguueenneeaann iizzaannggoo

ddiirraa hhiittzzaallddiixxaakk

PPoorrttaalleeaann,,

1199..3300xxeettaattiikk

aauurrrreerraa,, AArreettoo

NNaagguussiixxaann

HIRU HITZALDI, GAIXA IKUSPEGI
DIFERENTIETATIK AZTERTZEKO

Euskal Herriko errealidadia
aztergai Portalean

AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoo SSaarraasskkeettaa,, 1122 
%% 994433 1122 7744 1155

Julen Arano / Ma Jesus Blanco

Albaitari Zentroa – Lora eta landare natural   
eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

SSaann JJuuaann,, 11 % 994433 2200 3333 2299 EIBAR

LORADENDA

MMUUGGIICCAA

SS aa nn  JJ uu aa nn  11 55  --  bb ee hh ee aa
Tfnoa. 943 201 030 / Faxa. 943 207 224

l GASA ETA ITURGINTZA
l ALTZARI ETA OSAGARRIAK
l BAINUONTZIAK eta

HIDROMASAJERAKO KABINAK
l HANSGROHE GRIFERIA
l AIRE EGOKITUA
l ZORU ERRADIATZAILEA

iturgintza

Xabier Aierdi

Txema Montero
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EErrrreefflleexxiiññoorraakkoo ttaallddiiaakk ssoorrttzziiaa
Beste herrixetako taldien lan

egitteko moduari begiratuta, di-
namika horren barri emon des-
kue: “Urte osuan zihar bildu egi-
tten dira, gure inguruko analisi
sozio-politiko eta ekonomikua
egitteko. Horri esker, taldietan
parte hartzen dabenak egoeria
hobeto ezagutzen doiaz eta,
horrez gain, kristau bezala erre-
flexiñua egitteko aukeria dake.
Egixa esateko, bai hitzaldixak
baitta martxan daguazen taldiak
be oso harrera ona eukitzen
dihardue”. 

HHiirruu iikkuussppeeggii hhiirruu hhiizzllaarriirreenn
bbeerrbbeettaann

Euskal Herrixak gaur egun di-
ttuan erronka politikuak eta pro-
posamen sozio-politikuak izan-
go dira datorren astian, hillaren
17xan, 18xan eta 19xan Porta-
lean 19.30xetan emongo di-
ttuen hitzaldixen ardatza. Anto-
latzaillien berbetan, “bateren
bateri igual haundikerixia begi-
ttanduko jako Euskal Herrixak

arlo sozio-politikuan planteauta
dittuan erronkak mahai gaiñera
etaratzia, baiña premiña-premi-
ñazkua ikusten dogu, bizikide-
tza demokratikua lortzeko jarrai-
ttu biharreko bidiak eta jokae-
riak argittu nahi badittugu. Eta
guztia giza eskubidiak eta guz-
tion ongixa errespetauta”. 

XVI. Rikardo Alberdi jardunal-
dixetan eskindu ziran hiru hitzal-
dixak Eibarren errepikatuko di-
ttue hizlarixak.

Martitzenian Xabier Aierdik
egingo dau berba. Euskal Herri-
ko Unibertsitateko Soziologia
irakasliak eta Inmigraziñuaren
Euskal Behatokiko Zuzendarixak
emongo daben hitzaldixaren

izenburua ‘Euskal Herrixak so-
zio-politiko maillan gaur dittuan
erronkak’ izango da.

SSoollaassaallddiixxaa aammaaiieerraann
Eguaztenian Txema Montero-

ren txandia izango da. Europa-
ko Legebiltzarreko parlamentari
izandako abokatua giza eskubi-
dien ikuspegittik abiatuko da
bere hitzaldixan: ‘Euskal Herri-
xak dittuan erronka sozio-politi-
kueri euskal gizartian emoten
jakozen erantzunak, giza esku-

bidiak oiñarritzat hartuta’. 
Eta jardunaldixekin amaitze-

ko, eguenian Iñigo Bullain Eus-
kal Herriko Unibertsitateko Zu-
zenbide Konstituzionaleko ira-
kasliak honako izenburua da-
roian hitzaldixa eskinduko dau:
‘Biolentzia, arazo politikua eta
MLNV-ENAM’ , euskal askata-
sunerako mugimenduari arreta
berezixa eskinduta. Hitzaldi ba-
kotxaren amaieran, gerturatuta-
ko jendiarekin solasaldixa egin-
go dabe.

11
geure gaiA

HHiittzzaallddiixxeekkiinn

zzaabbaalldduuttaakkoo

ddeebbaattiiaakk uurrttiiaann zziihhaarr

jjaarrrraaiippeennaa iizzaattiiaa

bbiillllaattzzeenn ddaabbee

aannttoollaattzzaaiilllliiaakk

Iñigo Bullain
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-- NNoollaakkooaa zzeenn zzuueekk aauurr--
kkeezzttuu zzeennuutteenn llaannaa??

Jolas-parke bat aurkeztu
genuen, ‘Resort Parkea’ ize-
nekoa. Taldekide bakoitzak,
hasiera batean, bere proiek-
tua egin behar zuen, baina
antzekoak zirenez (tiobiboak,
noriak…), irakasleak lan guz-
tiak elkartzea proposatu gin-
tuen eta horrela egin genuen.
-- NNoollaa bbuurruurraattuu zziittzzaaiizzuueenn
hhoorrrreellaakkoo pprrooiieekkttuu bbaatt eeggii--
tteeaa??

Eskolan proiektu bat egin
behar genuela esan ziguten.
Horrela, lehen esan bezala,
bakoitzak bere lana egin
zuen, eta antzekoak zirenez,
elkartu egin genituen.

-- LLaann ggooggoorrrraa iizzaann ddaa??
Pare bat egunetan eskola

orduetatik kanpo La Sallen
geratu behar izan gara lane-
an. Bestela, klase orduetan
garatu dugu proiektua, urte
osoko lan bat izan baita.
-- ZZeeiinnttzzuukk oossaattzzeenn dduuzzuuee
ttaallddeeaa??

Iñaki Artetxe, Jon Leal, Jo-
su Zubizarreta, Andoni Saez
eta nik.
-- 11..550000 eeuurrookkoo ssaarriiaa jjaassoo
dduuzzuuee.. BBaaddaakkiizzuuee ddiirruu hhoo--
rrrreekkiinn zzeerr eeggiinnggoo dduuzzuueenn??

Ba oraindik ez dugu pen-
tsatu, dirua eskuan daukagu-
nean pentsatuko dugu zer-
bait. Seguruenik, dirua bana-
tu egingo dugu.

“Sariaren dirua banatu
egingo dugu”

Gorka Larranaga-k
La Salle Azitaingo beste
lau ikaskiderekin,
‘Armeria Eskola Saria’
eskuratu du aurten.
‘Resort Parkea’ izeneko
proiektua aurkeztu zuten
eta 1.500 euro eskuratu
dituzte sariarekin.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Sanjuanetarako prest? Bai, kon-
turatu gabe hor daude, ez dizu
poza ematen? Ez daukazu jai-izpi-
riturik, zurekin edonor aspertuko
litzateke. Egin ahal duzun onena
ondo pasatzea da eta utzi seriota-
suna beste baterako.

ttaauurruuss
Garagardo feria urte osoa itxaro-
ten egon zara, baina ez al zara
konturatzen zuri alkoholak ez di-
zula bat ere onik egiten? Ondo
pasatuko duzu garagardoarekin
pasatzen ez zaren bitartean, bes-
tela, hor konpon!

ggeemmiinnii
Zuk bai dakizula jaietan ondo pa-
satzen! Sanjuanak lehertuta amai-
tuko dituzu, eta ia pare bat egun
etxetik irten gabe egongo zara,
akatuta! Hala ere, ondo egiten du-
zu, urtean behin dira eta aprobe-
txatu egin behar dira egun hauek!

ccaanncceerr
Ezusteko polita jasoko duzu dato-
rren astean. Triste bazaude asko
alaituko dizu eta Sanjuanak ezin-
hobeto pasatuko dituzu horren
ondorioz. Jairako gogo asko izan-
go duzu eta, noski, jairako aukera
ederra egongo da herrian!

lleeoo
Sanjuanak ez zaizkizula gusta-
tzen? Beti beste herrietako jaie-
kin konparatzen zabiltza, baina
gehiago baloratu beharko zenuke
hemen daukazuna! Festan ibili
edo ez zure esku dago, Eibarren
edo edonon!

vviirrggoo
Badakizu Sanajuanetan egunez
ere hainbat ekintza antolatzen di-
rela? Gautxoria zara zu, Virgo
maitea, baina jaiak egunez ere
aprobetxatu beharko zenituzke,
merezi dute-eta! Gainera, egunez
katu guztiak ez dira beltzak!

lliibbrraa
Lanpetuta ibili zara azken egune-
tan, estresatuta, kokoteraino…
baina, azkenean, heldu da ondo
pasatzeko garaia! Sanjuanak da-
toz, uda, hondartza, mendia, opo-
rrak… Estresa berehala joango
zaizu! Ala ez?

ssccoorrppiiuuss
Ez duzu uste nagusiegia zarela
barraketara eta abar joateko?
Bai, zuretzat dibertigarria da, bai-
na jada ia ez zara kotxeetan sar-
tzen ere! Tonbolan zortea probatu
beharko zenuke, ea zerbait ira-
bazten duzun!

ssaaggiittttaarriiuuss
Sagittarius maitea, non ibiliko za-
ra hobeto Sanjuanetan baino?
Badakizu, jaiak, musika, suak,
dantzak… denetarik aurkituko
duzu  egun zoragarriak pasatze-
ko! Eta badakizu, gauak oso luze-
ak dira, beraz, ondo pasa!

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Herritik kanpo dituzun lagunak
Sanjuenatara etortzeko gonbida-
tu behar dituzu, Eibarren nolako
jaiak egiten diren ikus dezaten.
Herria kanpoan saltzea ez dago
gaizki, gero trago pare batera
gonbidatu itzazu eta kitto!

aaqquuaarriiuuss
Sanjuanak baino lehenago osasu-
na zaindu, bestela, jai egun ho-
riek etxean pasatzeko aukera
izango duzu. Ondo zainduz gero,
Sanjuanak ederki aprobetxatuko
dituzu, bestela, datorren urtera
arte itxaron beharko duzu!

ppiisscciiss
Hobeto Sanjuanetako danborra-
dan parte hartzen ez baduzu, izan
ere, ez daukazu inolako erritmo-
rik! Asko gustatzen bazaizu, kan-
potik ikus dezakezu, ez da zertan
barruan parte hartzen egon be-
har gozatu ahal izateko!

horoskopoa

Gaztekitto
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Eibar eta inguruko he-
rrietako Batxilergoko
ikasleek unibertsitatean

sartzeko Hautaproba egin be-
har izan dute eguaztenean,
eguenean eta gaur bertan
EUITIn. Gipuzkoa osoan
2.794 ikaslek egin dute Hau-
taproba, kurtso osoan landu
dituzten ikasgaien gainean
hainbat azterketa eginez.

Gaztelania eta Literaturare-
kin hasi zuten Hautaproba
ikasleek eguaztenean eta,
honen ostean, Historia edo

Filosofiako azterketa egin be-
har izan zuten. Atzo saio bi-
koitza izan zuten ikasleek,
izan ere, goiz eta arratsalde-
an, Batxilergoan aukeratuta-
ko hautazko eta aukerako
gaien azterketa izan zuten.
Gaur, Hautaprobarekin amai-
tzeko, Euskara eta aukeratu
duten Atzerriko Hizkuntzaren
azterketa izan dute.

Azterketak behin eginda,
emaitzak itxaroten daude
ikasleak. Etorkizuneko ateak
irekiko dizkien emaitzak.

Unibertsitaterako
Hautaproba EuITIn
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Topagunearen ekimenez, ‘Euskal Herriko V.
Graffiti Lehiaketa’ antolatu da aurten bos-
garrenez. Lehiaketaren finala uztailaren

19an izango da Erandion, baina bertan parte ahal
izateko graffitien zirriborroak bidali behar izango
dituzte interesatuen ekainaren 27rako.
Lehiaketaren irabazleak, berriz, 1.500 euro
irabaziko ditu, bigarrenak 1.200 euro eta
hirugarrenak 900 euro.

Parte hartzeko gutxieneko adina 10 urte-
koa da, eta taldeka edo banaka aritzeko
aukera ematen da. Teknika eta gaiak libre-
ak dira, eta testua idatziz gero, hau euske-
raz egin behar izango da. Graffitien zirribo-
rroak, bestetik, Din A3 formatuan aurkeztu
behar dira.

Lanak Topaguneara bidali behar izango
dira, bai posta arruntez (Gazte Saila
–Amaia-, Arlozabal 8 BIS-1C, 48220 Aba-

diño helbidera), bai posta elektronikoz (graffi-
tiak@topagunea.com helbidera). Zirriborroez
gain, lanaren izena, egilearen izen-abizenak, hel-
bidea, telefonoa, posta elektronikoa eta nortasun
agiriaren fotokopia ere bidali behar dira.

Armeria Eskola Saria’-
ren 2008. urteko edi-
zioa La Salle Azitain

ikastetxeko boskote batek ira-
bazi du. DBHko 3. mailako
Gorka Larrañaga, Jon Leal,
Iñaki Artetxe, Josu Zubizarreta
eta Andoni Saez izan dira ga-
raileak, aurkeztu zuten ‘Resort
Parkea’ proiektuari esker.

Lehiaketaren helburuak
DBHko heziketa teknologikoa
indartzea, talde lana eta irudi-
menezko eta garapenezko
ideiak bultzatzea, eta ekintzai-
le eta pertsona saiatuen irudia
bermatu eta hedatzea dira.

La Salleko ikasle garaileek
jolas-parke bat aurkeztu zuten

noria, tiobibo eta halakoekin.
Horrela, ordenagailu eraman-
garri bat, inpresora bat, 750
euro eta diploma bat eskuratu
dute sari bezela.

Bigarren saria, berriz, Ber-
garako Mariaren Lagundia
ikastetxeko boskote batek ira-
bazi du ‘Formula 1’ lanaren bi-
dez. Horrela, Aitzol Gandiaga,
Ander Telleria, Julen Otaegi,
Lander Egaña eta Unai San-
chezk ordenagailu eramanga-
rri bat, 450 euro eta diploma
bat eskuratu dute.

Lehenengo eta bigarrengo sariak jaso zituzten boskote biak, gure 
herrikoak batzuk eta Bergarako Mariaren Lagundiakoak besteak.

Prestatu Spraikadarako

El Corte Ingles ona ei da
herrixarendako. Hori di-
ñue Udaletik, hori diñue

dendarixen alkartetik. Txarra
ei da, beste batzuek diñue-
nez, negozio-ereduaren ikus-
pegittik. Baiña Bilbok Cor-
teinglesa euki bihar badau,
euki deixala Eibarrek be. Cor-
teinglesak hiri-izaera indar-
tzen detsa Eibarri, nolabaite-
ko inportantzia badakagula
azpimarratzen dau. Erdigu-
nian (Errebal) marka poten-
tiak jartzia be, arrisku bat da
dendari txiki askorendako,
baiña ona da inguruko herri-
xetatik jendia erakartzeko.
Horraiñok, ados.

Eibarren posturia merkatal-
gune irekixana da. Edo zan.
Merkatalgune irekixa da hiri
modernuaren ikur nagusixa,
eta alde horretatik poztu
egin nintzan Eibarko Udalak
erabagixa hartu zebanian.
Merkatalgune irekixa da kale
zabalak egittia, kaliak oiñez-
kuendako egokitzia, dende-
tatik gertu aparkalekuak euki-
tzia, herriko baztarretara es-
killara mekanikoz aillegatzia
eta dinamismo kulturalak
erronka komertzialen motore
billakatzia. Corteinglesakin
batera parke edarra ikusten
zan fotomontajian; ikusiko
dogu zer gertatzen dan. Erre-
balen behintzat laster ahaztu
dabe merkatalgune irekixa-
ren kontzeptua. Denda gehi-
xago sartzeko erdialdeko ka-
le bat estutzia Merkatalgune
Irekixaren ildotik eta hirixa-
ren modernizaziñuaren ize-
nian egin bihar badira, zer
egingo leukie Max Center
bat prometiduko baleue?
Oraindik garaiz gabiz eska-
tzeko: boulevardizatu Errebal
kalia eta dendari zeiñ herri-
ttarrok eskertuko dogu.

Hiri modernua (II)

JJoossuu
MMeennddiikkuuttee

“Armeria Saria” 
La Salle Azitainera
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-- IIVV.. FFeelliixx SSooppeellaannaa ssaarriiaa jjaassoo dduuzzuu..
IIrraabbaazztteeaa eessppeerroo zzeennuueenn??

Pentsatzen nuen proiektua bidali ga-
be zegoela, galduta ematen nuen. Ho-
rrela, irakasleak deitu zidanean irabazi
nuela esaten, poz ikaragarria hartu
nuen. Ahaztuta neukan jada saria jaso
nezakeela, izan ere, lanean eta abar
nabil, eta ez neukan buruan honelako-
rik gerta zitekeenik. Proiektua amaitu
nuenean, irakasleek erabaki zuten lana
sari hauetara aurkeztea, ez zen nire
kontua izan.
-- ZZeerrttaann ddaattzzaa zzuurree pprrooiieekkttuuaakk??

Proiektuaren historia nahiko luzea
da. Galesera karrera bat ikastera joan
nintzen duela hainbat urte eta han hasi
nintzen proiektu hau gauzatzen. Ho-
rrela, bizikleta estatiko batekin energia
sortzea zen proiektuaren muina, hau
da, bizikletaren energia mekaniko hori
energia elektriko bihurtzea. Proiektu
hori egin eta han aurkeztu nuen, baina
hona etortzerakoan proiektu hori han-
ditu egin behar izan nuen. Orduan, ira-
kasleak zera esan zidan: Zergaitik ez
duzu bateriaren energia hori ur-elek-
trolizadore batekin, elektrolisi baten
bidez, ura hidrogeno eta oxigeno
bihurtzen? Horrela, energia berriztaga-
rriak bogan daudenez, aurrera jarrai-
tzea erabaki nuen. Proiektua garatu eta
dena ingelesez egin ahal izan nuen.
-- NNoollaa ffuunnttzziioonnaattuukkoo lluukkee??

Gimnasio batean bizikleta asko dau-
de eta horiek sortzen duten energia
asko galdu egiten da. Horrela, nik

proposatzen dut bizikletak elkartzea,
energia sortu, sortutako energia hori
baterietan gorde eta energia hori oxi-
geno edo hidrogenoan bihurtu. Hala
ere, era askotan erabili daiteke ener-
gia hori.
-- ZZuurree pprrooiieekkttuuaa ggaauuzzaattzzeekkoo eeddoo
ggaauurr eegguunn aapplliikkaaggaarrrriiaa iizzaatteekkoo aauukkee--
rraa iikkuusstteenn dduuzzuu??

Aplikagarria izan ahal da, gauza da
dirua behar dela horrelako zerbait egi-
teko eta nik ez dakit nola doazen gau-
za horiek. Nik ideia bat uzten dut hor,
eta hainbat kalkulu egin beharko lirate-
ke proiektua gauzatzea errentagarria
den edo ez jakiteko. Nire aldetik,
proiektua amaituta dago.
-- IInnoorreenn llaagguunnttzzaa jjaassoo dduuzzuu pprrooiieekk--
ttuuaa aauurrrreerraa eerraammaatteekkoo oorrdduuaann??

Galesen asko lagundu zidan batekin
egon nintzen lanean. Asko zekien
errusiar bat zen nire tutorea, eta nire
gainean egon zen proiektua gauzatze-
ko orduan, beraz, asko lagundu zidan.
Hemen, bestetik, ingeniari batekin
egon naiz kontaktuan proiektua egiten
ibili naizen denboran, eta hainbat datu
eman zizkidan. Gainera, nire irakaslea
den San Martinek ere asko lagundu
dit, izan ere, nik hidrogenoaren gaine-
an ez nekien ezer eta bere laguntza
ezin bestekoa egin zait.
-- ZZeerrggaaiittiikk eeggiinn dduuzzuu bbaa pprrooiieekkttuuaa
iinnggeelleesseezz??

Galesen ingelesez egin nuen eta
proiektuaren bigarren zatia egiten he-
men hasi behar nintzenean, Galesen

egindakoa ez itzultzearren, ingelesez
egiten jarraitu nuen.
-- EEnneerrggiiaa eelleekkttrriikkoo eettaa bbeerrrriizzttaaggaa--
rrrriieenn ggaaiinneeaann ooiinnaarrrriittzzeenn ddaa zzuurree llaa--
nnaa.. GGaauurr eegguunn ggaarrrraannttzziiaa aasskkoo eemmaa--
tteenn zzaaiiee hhoorrrreellaakkoo eenneerrggiieeii..

Energia mota hauek betidanik egon
dira, gauza da azkenaldian, gasolina-
ren kontuak direla-eta, gehiago entzu-
ten direla edo garrantzi gehiago ema-
ten zaiela. Izan ere, energia mota asko
murrizten doaz eta ezin dira berresku-
ratu, beraz, energia berriztagarriak beti
egongo dira hor, bai haizean, bai ure-
tan. Mundua hiltzen gabiz, beraz, ego-
era horren aurrean, normala da ener-
gia berriztagarriek garrantzia hartzea
eta hauen aldeko apostua egin behar-
ko litzatekeela uste dut.
-- PPeettrroolliiooaarreenn ggaaiinneeaann ddaaggooeenn kkrrii--
ssiiaakk hhoonneellaakkoo eenneerrggiiaa mmoottaakk bbuullttzzaa--
ttuu ddiittzzaakkeetteellaa uussttee dduuzzuu??

Bai. Gainera, saria eman zigutenean
Juan Ormazabal Arantzadiko presiden-
teak hitzaldia eskaini zuen, eta bere
esanetan, energia berriztagarriak, he-
mendik 20 urtera, energia iturri garran-
tzitsuenak izango dira.

“Energia berriztagarrien 
aldeko apostua egin behar da”

Gipuzkoako Peritu Industrialen Eskola Ofizialak banatzen duen IV.
Felix Sopelana saria jaso du EUITI-ko ikaslea den Oier Alvarez 25
urteko durangarrak. ‘Electrical energy generation in a gymnasium
using stationary bicycles and its subsequent sale or store in
hidrogen form’ titulua zeraman proiektuarekin atera zen garaile.
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Argatxa eta Urko-75 tal-
deak urteetan dihardu-
te lanean Eibarren. Ur-

ko taldekuak San Andres eliza-
ko lokaletan elkartzen dira (San
Andres parrokiako lokaletan)
eguazten eta barixakuero,
20.00etatik 22.00etara. Argatxa
taldekoak, berriz, Portalean ba-
tzen dira, 3. solairuan (3110-B
batzartokian) 19.00etatik
21.15etara. Horrez gain, Urko-
75ekoek hilero, lehenengo mar-
titzenean, gaian interesa duen
jende guztiarentzat irekiak diren
bilerak egiten ditu. 

Taldeko kideek azaldutakoa-
ren arabera, “andrazkoek zein
gizonezkoek osatutako komuni-
tatea da. Alkoholarekin dugun
arazoaren inguruan berba egite-
ko eta gure esperientziak elkar-
trukatzeko batzen gara, arazo
bera dutenei errekuperatzen la-
guntzeko asmoarekin. Elkarteko
kide izateko baldintza bakarra
eskatzen da: alakoholari laga-
tzeko gogoa izatea. Ez da ezer

ordaindu behar, guk geuk finan-
tziatzen dugu gure burua. Ez
daukagu inolako sekta, erlijio,
alderdi politiko, erakunde edo
instituziorekin loturarik eta gure
helburu nagusia argia da: edan
barik egoteari eustea eta beste
alkoholiko batzuei hori lortzen
laguntzea”. 

AArraazzoo uuggaarrii
Izan ere, alkohol larregi eda-

teak eragiten dituen arazoak ez
dira gutxi. Besteak beste, lana
galtzea, diru-arazoak izatea, bi-
kotearekin arazoak izatea, alko-
laren eraginpean gidatzeagatik
zigorrak jasotzea, kalean iskan-
bilak sortzea, besteek bazter-
tzea... arazoek esparru zabala
hartzen dute. Gainera alkoholi-
ko baten etxe eta ingurukoek
normalean arazoaren eragina ja-
san behar izaten dute eta, ho-
rregatik, eurei laguntzeko beste
talde batzuk badaude. Askok
kontrakoa pentsa dezaketen
arren, edoizenek izan dezakeen

gaixotasuna da, berdin dio mai-
la ekonomikoa, generoa, adi-
na... zein den, ez dago salbues-
penik. 

Alkoholismotik irteteko bide-
rik eraginkorrena talde terapiak
omen dira. Hortik Alkoholiko
Anonimoak eta beste taldeen
garrantzia.

AAll--AAnnoonn // AAllaatteeeenn
Inguruan edo familian alkoho-

likoa den norbait dutenei lagun-
tzeko Al-Anon / Alateen taldea
ere badago gure herrian (harre-
manetan ipintzeko 650265963
telefono zenbakira deitu edo
webgune honetan sartu:
www.al-anonespana.org). 

Alcóholicos Anónimos edo Alkoholiko Anonimoak elkarteak 73 urte bete berri ditu martitzenean, ekainaren
10ean. Legez kanpo dauden drogei sarritan erreparatzen dion gure gizartean, lege barruan dauden eta gizartean
onarpen maila handia duten beste batzukin ahaztu egiten gara sarritan. Baina batzuk legearen barruan egoteak

edo beste batzuk baino gehiago hedatu izanak ez du esan nahi arazorik eragiten ez dutenik, Alkoholiko
Anonimoak osatzen dutenek ondo baino hobeto azaltzen duten bezala. Urrutira joan barik, Eibarren bertan

talde bi daude martxan, alkoholarekin arazoa dutenei eta haien ingurukoei eskua luzatzeko prest.

73 urte alkoholaren arazoari aurre egiten
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Edu Olabe, Julen Garro,
Aitor Arroitajauregi, Mi-
kel Baena eta Galder Iri-

sarrik osatutako Klub Deporti-
boko xake taldeak Kutxa eta
Gipuzkoako Xake Federazioak
elkarlanean antolatutako Kutxa
txapelketa irabazi zuten dome-
kan jokatutako finalean. Azkoi-
tia, Donostia eta Arrasateko
taldeen aurka jokatutako final
horretan, eibartarrek puntu eta
erdiko aldea kendu zieten

Arrasateko bigarren sailkatuta-
koei. Bestalde, asteburuan
amaituko den Groseko Udabe-
rriko txapelketan, Haritz Garro
eta Diego Olmo dira Deporti-
boko ordezkari onenak, lau
punturekin; Jon Aranak hiru eta
erdi ditu eta Edu Olabek hiru.

Lehiaketa horietatik kanpo,
Euskal Herrian zehar jokatzen
diharduten partida azkarren
txapelketetan, aurreko zapa-
tuan Zarautzen izan ziren De-

porreko xakelariak, eta datorren
domekan Leioan izango dira.
Hurrengo asteetan Elorrion, To-
losan eta Azkoitian izango dira,

hilaren 28an, Deportiboak anto-
latuta, Untzagan Jose Mari Kru-
zetaren omenezko Eibarko Hiria
txapelketa jokatu aurretik.

Kutxa txapelketa gure 
herriko xakelarientzat

Tarteko helmugetako saria Iban Mayozek
bereganatu zuen eta taldeka Contentpo-
lis Murcia izan zen nagusi. Baina beste

guztia, hasi Arrateko etapatik, mendiko sailka-
pena eta erregularitatearekin jarraitu, eta sail-
kapen nagusiarekin amaitzeko, Saunier Duva-
leko italiarrarentzat izan zen. Gainera, ikusi
egin behar zen zelan irabazi zuen Arraten! Oso
gutxitan ematen dena gertatu zen domekan
Arratera bidean, Usartzako gainetik -10 segun-
doko aldearekin- aurretik pasatu zen Igor An-
tonek azken kilometro biko tarte horretan iku-
si baitzuen (ikusi bazuen!, nahiko berandu kon-
turatu baitzen) zelan Capecchik aurrea hartu
eta atzean lagatzen zuen, helmugan 7 segun-
doko tartea ateraz.

Azken etapa horretan Euskaltel-Euskadik lan
bikaina egin zuen, bezperan erakutsitakoaren
lez; zapatuan emaitza ere alde izan zuen Igor

González de Galdeanok zuzendutako taldeak,
Koldo Fernández de Larrearen garaipenarekin
Agurainen. Eta barixakuko etapak balio izan
zuen Euskal Bizikleta irabazteko gai izango zi-
ren multzotxoa egiteko, azken etapako Arrate-
rako igoera hasi zenean ia berberak baitziren
aurre-aurrean geratu zirenak. Bakioko etapa
horretako irabazlea Caisse d’Epargneko Dani
Moreno izan zen, baina hamar segundoko zi-
gorra ezarri zioten epaileek sailkapen oroko-
rrean, lasterketan laguntza jaso zuelakoan.

Sailkapen nagusiko lehenengo hiru postuak,
hau da, podiumera igo zirenak, Capecchi, An-
ton eta Adrian Palomares izan ziren eta, aurre-
tik aipatutako sarietatik aparte (esandako mo-
duan, gehienak Girotik zetorren 21 urteko az-
ken irabazlearentzat izan ziren), Igor Antonen-
dako izan zen euskaldun onenarena eta Mikel
Nieverentzat neoprofesional onenarena.

Eros Capecchik ia dena irabazi zuen Euskal Bizikletan
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Arrateko sailkapen nagusiko azken
podiuma, hiru lehenengokoekin.

San Juan torneoaren bigarren edizioa
jokatuko da biharkoan Mutrikuko
kaian dagoen itsasoak ahalbidetuta-

ko igerilekuan. Oraingoan hiruko forma-

tuan jokatuko da eta, Urbat-Urkotronike-
koek Galiziako Padrón eta Iruñeako Iruña
waterpolo taldeak izango ditu aurkari. Le-
henengo partidua goizeko 11.00etan hasi-

ko da.
Federazio Kopa-

ko azken partiduan,
bestalde, Eibarko
ordezkariek ez zu-
ten lortu torneoko
finalera pasatzea
eta 8-9 galdu zuten
Leioa B-rekin Er-
muan, hau da,
etxean jokatutako
partiduan. Emaitza
horrekin, Urbateko-
ek Kopako torneo-
ko 3. postuan gera-

tu dira eta leioatarrendako izan da finalera-
ko txartela. Neurketa parekatua izan zen
eta, hasierako laurdenean eibartarrak gal-
tzen hasi baziren, 2.ean 3-2 nagusitu ziren
eta atsedenaldira hiruko berdinketarekin
joan ziren talde biak. Hirugarren laurdene-
an bizkaitarrek 1-3koa lortu zuten eta, az-
kenekoan Urbatekoak hirutan berdintzeko
gauza izan baziren ere, leioarrek eman zio-
ten azken errematea partiduari. Miguel Pé-
rezek lau gol sartu zituen, Iñigo Etxebe-
rriak bi eta Anartz Mitxelenak eta Zigor
Etxeberriak bana.

San Juan waterpolo torneoa Mutrikun

Bihar jokatuko da San Juan Torneoaren bigarren edizioa, oraingoan ere
Mutrikun. Ea hurrengo baten Eibarren jokatzeko aukera dagoen!
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Azken bi Munduko Ko-
pak irabazi ostean, Pa-
txi Usobiaga hirugarren

txapelketaren bila abiatuko da
Txinako Quinghai probintziako
hiriburura ekainaren azken aste-
buruan (27an). Bertan egingo da
2008ko Munduko Kopako lehen
proba, eta beste seik osatuko
dute aurtengo denboraldia,
Kranj-en (Eslovenia) azaroaren
15-16an amaitu arte.

Patxi Usobiagak titulua be-
rresteko ilusioa aurkeztu zuen
eguaztenean eskaini zuen
prentsaurrekoan, “baina ez dut
esango irabazi egingo duda-
nik”. Hirugarren titulua jarraian
lortzeaz gain, ARCO Rock Mas-

terra eskuratzea ere bere hel-
buruen artean aurkitzen da.

AAllddaakkeettaa bbii
Hainbat aldaketa ditu aur-

tengo Munduko Kopak. Zeha-
tzago bi. Batetik, lehen sailka-
pen probak eta final laurdenak
flash eran eskalatuko dira. Ho-
rrela, eskalatzaileek bidea nola
eskalatzen den ikusi ahal izan-
go dute, eta horren aurrean,
Usobiagak aitortu zuen hori
abantaila izan litzatekeela eska-
lada-bistan gaizki moldatzen
direnentzat. Bestetik, bidea es-
kalatzeko denbora murriztu
egin da. “Neurri hau txarra da
niretzat, izan ere, esan daiteke

erresistentziako eskalatzailea
naizela, baina hau erronka berri
bat bezala hartzen dut”.

Luzea egin zaio aurreden-
boraldia Usobiagari. “Txapel-
keta hasteko irrikitan negoen.
Entrenatzea atsegin dut, baina
lehiaketaren saltsan egotea da

niri gehien gustatzen zaidana”.
Munduko Kopa prestatzeko,
Innsbruck-era (Austria) joango
da domekatik aurrera 10 egu-
netarako. “Kalitateko entrena-
menduak egingo ditut eta al-
daketa berrietara egokitzeko
denbora hartuko ditut”.

Garagardo Azoka amaituko den
egun berean, hau da, ekainaren
22an, Europako probintzien arte-

ko txapelketako partidua ekarri du errug-
biko euskal federazioak gure herrira. Ei-
barko Udal eta Kirol Patronatoaren lagun-
tza duen partidu hori eguerdiko
12.00etan hasiko da Unben. Garagardo
Azokako inaugurazio ekitaldian, bestalde,
Urbat-Urkotronik igeriketa taldea omen-
duko dute antolatzaileek. 

Usobiaga 3. txapelaren bila

Aurreko edizioan etapa baten
amaiera gure herrian izan bazen,
oraingoan irteerak eta amaierak

izango dute Eibar protagonista; hori gutxi
balitz, azken etapa jokatuko da hemen,
erregina izango dena eta lasterketa osoa
erabakiko duena. Horrez gain, munduko
txirrindulari onenak bilduko dira beste
behin proba garrantzitsu horretan.

XXI. Emakumeen Bira Iurretan hasi zen
atzo eta 18 talderen parte hartzea
du (13 atzerritar eta bost Espainiako
Federaziokoak, euretatik hiru eus-
kaldunak). Euskaldunen artean,
Juanjo Sebastianek zuzentzen duen
gure herriko Debabarrena-Kirolgi
taldea izango da, Maria Gallastegi,
Saioa Olite, Maitane Telletxea, Ne-
kane Lasa, Inma Rafael eta Itsaso
Leunda txirrindulariekin: gauza han-
diak egin nahi dituen seikotea.

Eibartik irten (10.30etan Untzagan) eta Ei-
barren amaituko den azken etapak ehun bat
kilometro izango ditu eta, hemendik irten-
da, Ondarrurantz joko dute, gero Markina-
ra, 3. mailako San Miguel gaina pasatu, Ei-
barrera etorri (tarteko helmuga), Elgetarantz
joan, 1. mailako Asentzio mendatea igaro
eta, gero, Bergaratik, hona bueltatzeko be-
rriro. Faboritoen artean daude Edita Pucis-
kaite, Marian Vos eta Fabiana Luperini.

Emakumeen Birako azken etapa Eibarren

Asteburuan Altzako igerilekuetan jokatutako
Euskadiko eskola txapelketetan, Nora Varela
Urbat-Urkotronikeko igerilariak zilarrezko do-

minak irabazi zituen braza estiloko 100 eta 200 me-
troko probetan; horrez gain, 4x100 estiloko Gipuzko-
ako erreleboko taldean sartu zen. Gure herriko beste
ordezkarien artean, Xabier Zubeldia 4.a izan zen 200
estiloetan eta 6.a 200eko braza proban; Andoni Ló-
pez 5.a izan zen tximeleta eta libre modalitateko 100
metroko probetan; eta Xabi Oruesagasti 4.a 400 li-
bretan eta 6.a modalitate bereko 200 metrokoan.

Nora Varela igerilaria 
Euskadiko azpitxapelduna
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Euskadi-Valentzia
rugbi partidua 

Unben hilaren 22an

Urtero jokatzen den pelota torneo
horrek Astelena frontoia izango du
oraingoan lekuko, hamabi urtetan

Orbea frontoian eta iaz Armeriakoan joka-
tu eta gero. Bihar, 19.00etatik aurrera, tor-
neoko lehenengo jaialdia izango da joko-
an, binakako partidu bi eta lau eta erdiko
beste birekin. Bengoetxeak eta Egañak za-
balduko dute jaialdia aurreko koadroetako
partiduarekin; jarraian, Arrillaga-Madariaga
eta Labaka-Unamunzaga izango dira, nor
baino nor. Gero, lau eta erdiaren barruan
berriro, Muguruza II.a eta Etxanizen arteko
norgehiagoka izango da; eta amaitzeko,
binakakoa berriro, oraingoan Zubizarreta-
Portu eta Karmona-Agirrebeña bikoteen
artean. Aukera, beraz, Deportiboko pelota-
ri onenak Astelenan ikusteko.

San Juan pelota
torneoa Astelenan
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Herriko eskola ezberdi-
netako kurtso amaie-
rako jaialdiak izan dira

protagonista azken asteotan.
Adibidez, Musika Eskolako
ikasleek kontzertua eskaini zu-
ten martitzenean Coliseoan.
Eguaztenean, berriz, Ballet Ei-
barres taldearen txanda heldu
zen leku berean.

Musika Eskolak, kurtso
amaierako jaialdiaz gain, beste
ekintza batzuk antolatu ditu
Sanjuanetarako. Horrela, ekai-
naren 17an Gazteband, Txikien
Banda eta Funk-Blues-Soul
Band-ek kontzertua eskainiko
dute Txaltxa Zelaiko eszenate-
gian 18.00etatik aurrera. Bes-
tetik, Gazteband, Funk-Blues-
Band eta Hikara Garagardo Fe-
rian arituko dira hilaren 18an
21.00etatik 24.00etara.

GGaarraaggaarrddoo FFeerriiaa
Esan bezala, Sanjuanetako

giroa arnasten hasi da hiria.
Horrela, gaur bertan hainbat
ekitaldi antolatu dira.
18.00etan, adibidez, Ipurua
Gimnasia Erritmikoko taldeak
erakustaldia eskainiko du Un-
tzagan. 18.00etan, Errota Gaz-
telekuan, ‘Ondo pasau, pasau
barik’ 12-14 urte bitarteko
gazteentzako drogomenpeko-
tasunaren prebentziorako tai-
lerra egongo da. Bestetik, San
Juan Pilota Txapelketaren final-
erdiak jokatuko dira Astelena
frontoian 19.00etatik aurrera.
Eguna amaitzeko, bestalde,
Coliseo Antzokiak Malawiko
‘Body Mind&Soul’ taldearen
kontzertua jasoko du
22.00etatik aurrera.

Garagardo Feria ere gaur ha-

siko da Eibar Rugby Taldearen
eskutik. Hilaren 21era arte
egongo da zabalik eta, aurten,
Urbat waterpolo taldekoek
emango diote hasiera feriari.
Bestetik, 22an Euskadi eta Va-
lentziako errugbi selekzioen
arteko neurketa jokatuko da
Unben 12.00etatik aurrera.

DDaannttzzaarrii EEgguunnaa
Zapatuan, 11.00etan, Eibar-

ko Urbat, Iruña WT eta CW Pa-
dronek hiruko waterpolo txa-
pelketa jokatuko dute Mutriku-
ko portuko igerilekuan
11.00etan. 19.30etan, berriz,
Untzaga Plazan Dantzari Eguna
ospatuko da, eta egunari
amaiera emateko, Coliseoak
Txistularien Alardea jasoko du
23.00etan (Sostoa eta Kezka-
ren partaidetzarekin). Dome-

kan, bestetik, Olabeko zelaian
Euskadiko Field Target Txapel-
keta egingo da 10.00etatik au-
rrera.

Hilaren 16an, 20.00etan eta
22.30etan, Coliseoak ‘El jefe
de todo esto’ antzezlana jaso-
ko du. Hurrengo egunean,
17an, lehen aipatutako Musika
Eskolakoen kontzertuaz gain,
20.30etan Dantza Garaikide
taldeak emanaldia eskainiko
du Coliseoan (18an ere, ordu
eta leku berean, beste emanal-
di bat eskainiko du).

BBaarriixxaakkuuaann kkoonnttzzeerrttuuaa
UUnnttzzaaggaann

Ekainaren 19an Untzagako
Jubilatuen Etxeko abesbatzaren
kontzertua egongo da Coliseo-
an 20.00etatik aurrera. Hilaren
20a ekitaldiz beteta dator.
17.00etatik 20.00etara umeen-
dako puzgarriak egongo dira
Untzagan, 19.00etan ‘Super-
plast!’ek kale-antzerkia eskaini-
ko du leku berean, 19.00etan
San Juan Pilota Txapelketako fi-
nalak jokatuko dira Astelenan,
20.30etan Mayte Yerrok kon-
tzertua eskainiko du Coliseoan,
22.30etan Boxeo Gaua egongo
da Astelenan, eta 22.30etan
‘Esne Beltza’ eta ‘Los Reyes del
KO’ taldeek kontzertua eskaini-
ko dute Untzagan.

Sanjuanetako programa
etxez-etxe banatzen dihardute
Udaletik, baina jaso  ezean, ho-
rren berri eman daiteke Pego-
ran. Bestetik, Eibarko Txirrindu-
lari Elkarteak hasi du jaietarako
lepoko zapiaren salmenta.

Ekintzaz beteta dago ekaina Eibarren. Horrela,
San Juan eguna hilaren 24ean bada ere, hilabete
oso bateko jai-giroa darama bere baitan. Eguna
iritsi aurretik, berotzen joateko eskaintza zabala
dago. Datorren asteko ...eta kitto! berezia izango
da, sanjuanetako programa ofiziala, GASTE
elkarteak antolatutakoak eta txosnen inguruko
ekitaldiak batuko dituena. Baina aurretik ere
izango da zer eginik, ekainaren 20ra arte.

Sanjuanetarako
berotzen

Martitzenean eskaini zuten Musika Eskolako ikasleek ikasturte amaierako kontzertua, Coliseoan.
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Laburrak
JJAAII AASSTTEEAA OOSSPPIITTAALLEEAANN

Astelehenean hasi eta
ekainaren 21a bitartean
ekitaldi bereziak izango di-
ra San Andres egoitzan: hi-
laren 15ean igel-toka, hila-
ren 18an Eibarko balleta-
ren emanaldia, 19an bingo
berezia, 20an Untzagako
jubilatu etxeko abesbatza-
ren kantaldia eta hilaren
21ean, berriz, Duo Plaen-
txiren kontzertua. Ekitaldi
guztiak 17.00etan izango
dira.   

GGAAZZTTEEAAKK--EEKKOOEEII
DDEEIIAALLDDIIAA

Gazteak foball taldeak 30
urte betetzen dituela-eta,
taldeko jokalarien eta joka-
lari-ohien arteko partidua
antolatu nahi dute uztaila-
ren 12an. Norgehiagoka
amaituta bazkaria egingo
da. Antolatzaileekin harre-
manetan jartzeko deitu
650409249 telefono zen-
bakira (Txomin).

23
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Kezka dantza eskolako
ikasleek ikasturte amaie-
rako erakustaldia eskaini-

ko dute bihar, 19.30etatik au-
rrera Untzagan ospatuko den
Dantzari Egunean. Kezka-tik
adierazi digutenez, “emanal-
diaren ardatza Gipuzkoako dan-
tzek osatuko dute. Dantza tal-
deko 30 dantzari eta musikari-
rekin batera, dantza eskolan
diharduten 120 ikasleek ikas-
turtean zehar landu dituzten
hainbat dantza egingo dituzte”.

Andoni Altzibar, Felix Elortza
eta Iñaki Barua Kezkako txistu-
lariek eta Jainaga eta Narbaiza
trikitilariek, berriz, dantzariek
behar duten musika joko dute.
Kezka dantza taldeak eta Klub
Deportiboak antolatutako eki-

taldiak Elgoibarko Haritz dan-
tzari taldearen eta Eibarko Uda-
laren laguntza izango du. 

Prestatu duten programari
begiratuta, Kezka dantza esko-
lako ikasleek Nafarroa, Araba,
Lapurdi, Bizkaia eta Gipuzkoako
dantza tradizionalak eskainiko
dituzte eta Kezka dantza talde-

ko dantzariek, berriz, Gipuzkoa-
ko dantzen sorta bat dantzatuko
dute. Egitarau bikoitza izango
dute Kezkako dantzariek zapa-
tuan. Izan ere, Untzagako ema-
naldia amaituta, gauean Colise-
oan ospatuko den Txistularien
Alardean beste dantza sorta bat
eskaintzeko prestatuko dira.

150 dantzari Eibarko Dantzari Egunerako

Astelehenean, ekaina-
ren 16an, antzerki
emanaldi bikoitza es-

kainiko du Ados Teatroa talde-
ak Coliseoan, 20.00etan lehe-
nengoa eta 22.30etan bigarre-
na. Garbi Losadaren zuzendari-
tzapean eta berak moldatutako
bertsioan, ‘Lars von trier’ izen-
buruko filman oinarritutako ko-
media taularatuko dute: ‘El jefe
de todo esto’. Istorioaren pro-
tagonista informatika enpresa
baten jabea da. Enpresa sortu

zuenean, esistitzen ez den bu-
ruzagia (hortik “el jefe de todo
esto”) asmatu zuen, jendeak
txarto hartzeko moduko eraba-
kien ardura berari leporatzeko
asmoarekin. Gezurrak ondo
funtzionatu zuen, jabeak en-
presa saltzeko erabakia hartu
eta erosleek esistitzen ez den
buruzagi hori ezagutzea eska-
tzen duten arte...

Oso aktore ezagunek har-
tzen dute parte komedia hone-
tan: Oscar Terol, Koldo Losada,

Elena Irureta, Mila Espiga, Jo-
sean Bengoetxea eta Carlos
Nguemak osatzen dute zerren-
da. Sarrerak 11 eurotan eros

daitezke, aldez aurretik ohiko
bideei jarraituta (Telekutxa,
Servikutxa eta Kutxanet) edo
zuzenean lehiatilara joanda.

Ados-en komediaren emanaldi bikoitza

NNEERREEAA SSAALLAABBEERRRRIIAA GGAARRAATTEEren
lleehheenn uurrtteeuurrrreennaa (2007-VI-12)

ZURE LAGUNOK

“Ez eman hautatzeko. Hemen geratuko naiz.
Olatu berde eta mendi urdinen artean”.

Eibarko Txistulariek urteroko kontzertu nagusia eskainiko du-
te bihar gauean Coliseoan, 23.00etatik aurrera, Jose Miguel
Laskurainen zuzendaritzapean. 15 piezaz osatutako progra-

marako Sostoa abesbatzaren, metal boskotearen, Kezka dantza
taldeko dantzarien eta Isabel Laspiur pianojolearen laguntza izan-
go dute. Kontzertuan ‘Aupa mutilak’, ‘Oriako sorgin-dantza’, ‘Be-

daiokoak’ (fandangoa eta arin-arina), ‘Maritxu’, ‘Ihauteriko polka’,
‘Makila handien dantza’, ‘Brokel dantza’, ‘Aupa Gaztelubide’, ‘Itu-
rengo arotza’, ‘Ezin ahaztu’, ‘Iparragirreren hiru kanta’, ‘Behin ba-
tian Loiolan’, ‘Udazken koloretan’ eta ‘Cielito’ gozatzeko aukera
izango da. Ehun lagunetik gora taula gainean bilduko duen ema-
naldirako sarrerak euro bi balio du.

Txistularien alardea bihar gauean Coliseoan
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Eibarko Armagintzaren
Museoko arduradunek
museoaren produktuen

irudia aukeratzeko lehiaketa
deitu dute. Publizitate, Disei-
nu nahiz Industria Diseinurako
ikasle eta profesionalei zuzen-
dutako deialdia zabaldu dute,
Nerea Alustiza eta Marina Ba-
rrena museoko arduradunek
aste honetan ezagutzera
eman dutenez. Lehiaketak
merchaindising-erako (sal-
mentarako) produktuak sor-
tzea eta diseinatzea du helbu-
ru, “originalak, lehiaketa ho-
netarako bereziki sortuak,
museoan saltzekoak eta mu-

seoaren gaiarekin lotutakoak.
Produktuek derrigorrez muse-
oaren logotipoa eta ‘Eibar’
berba eraman behar dute”.

Lanak aurkezteko azken egu-
na irailaren 15a izango da. In-
formazio gehiagorako museo-
ra edo Pegorara jo daiteke.

Museoak diseinu lehiaketa deitu du

Aurreko asteburuan bezala, bihar ere izan-
go da ...eta kitto! Euskara Elkarteak uda-
berri-uda honetarako atera duen arropa

erosteko aukera, Untzagan (graden aldeko pla-
zan), 12.00etatik 14.00etara. Iazko diseinuei,
aurtengo modari jarraitzen dioten diseinuak
gehitu zaizkio. Kamisetetan eskaintza zabala da-
go, adin guztietara egokitzen diren kolore eta
formekin. Horrez gain, umeendako baberoak,
txankletak, mallak, kaltzontziloak, kuleroak eta
tangak egongo dira salgai, denak moda-moda-
koak! Bestalde, arropak kalean salgai ipintzen di-
ren egunetatik kanpo zerbait erosi nahi izanez
gero ...eta kitto!ra zuzenean joateko aukera ere
badago. Aurtengo diseinu berriak ikusteko, be-
rriz, www.etakitto.com helbidean sartu daiteke.

...eta kitto!-ko arropa 
bihar Untzagan salgai

Nerea Alustiza eta Marina Barrena, lehiaketara deitzen.

Ekaina. Ikaslientzat hillabe-
te gogorra. Udan hondar-
tziataz, parrandaz eta la-

gunetaz gozatzeko gaindittu
biharreko azken oztopua.

Badira urte nahikotxo nere
unibertsitate bizitza atzian la-
ga nebanetik, baina oindio-
kan be garai hau ailegatzera-
kuan guztiz bizirik irautzen
daben hainbat oroimen etor-
tzen jataz burura.

Bilbo. Zelan ez. Lehen urtia
izan ezik bestiak bertan pasa
nittuan. Jende desberdinakin
harremandu arren, pisukide
guztiak karrera bardina ikas-
ten giñuan eta danak azterke-
ta garaian oso disziplinatuak
giñan: gosaldu-ikasi-atsede-
naldia-bazkaldu-ikasi-atsede-
naldia-afaldu eta ikasi. Hori
zan gure eguneroko rutina
maiatza hasieratik. Normalian
etxian.  Azterketa garai hasie-
ran Bidebarrietako liburutegi-
ra joaten giñan ikastera, baina
ikasturte amaierako azterke-
tak hurbildu ahala eziñezkua
izaten zan han tokirik hartzia:
karpetekin eindako ilarak bu-
kaeziñak ziran! 

Ikasle onak giñanez emai-
tzak merezi izaten zeban bai-
ña inguruan gu giñan  azter-
ketak bukatzen azkenak, geni-
ttuazen ikasgaiengaittik hor
jarraittu bihar izaten giñualako
liburuen usaiñian uztaileko le-
hen astera arte. San Juanak
tartian eta  20-23 urte bittar-
teko eibartar batentzat hori
oso gogorra da. Pisuan Eibar-
ko beste kuadrillako batekin
nenguan eta gure kuadrillia
San Juanetan zebillen bittar-
tian gu ikasten egon bihar. Ei-
bartik notiziak ailegatzen ja-
kuzen, baiña hori besterik ez.
Hori bai, errebantxa San Fer-
minetan hartzen giñuan. Baña
gu ez giñan Iruñara juaten ez,
Lesakara. Eta hor be oroime-
nak azkar etortzen jataz buru-
ra.........eta zelako oroimenak.

Asko ikasi eta gero gehixau
disfrutau!

Azterketa sasoia

AAnnee SSaarraassuuaa
((UUEEUUKKOO IIDDAAZZKKAARRII NNAAGGUUSSIIAA))

Euskal Telebistako bi-
garren kanalak emiti-
tzen duen ‘Mi querido

Klikowsky’ telesaileko lan-
taldeak ikusmin handia sor-
tu zuen domekan Ipurua fo-
ball zelaian: Eibar eta Nu-
mantzia taldeen arteko nor-
gehiagoka jokatzen zela-
eta, atsedenaldian helikop-
tero batek zelaian bertan
lurra hartu zuen eta telesai-
leko protagonista hartz
itxurako maskota gisa azal-
du zen zelaian, grabazio-
lantaldea atzetik zuela. Te-

lesailekoek gradetan zego-
en giro paregabea aprobe-
txatu zuten hurrengo atale-
tan ikusi ahal izango diren
hainbat irudi hartzeko. Ei-
barren bizi den argentinarra
protagonista duen telesaila
da ‘Mi querido Klikowsky’
eta, Ipuruako irudiez gain,
Ernesto Barrutia aktore ei-
bartarra atal horretan lane-
an ikusteko aukera izango
da. Orain aste batzuk Txal-
txa Zelaian izan ziren tele-
sailekoak, beste atal bate-
rako irudiak hartzen.

Klikowsky Ipuruara... helikopteroan!
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-- SSoopprraannooaa,, ggeehhiieenneettaann,,
ooppeerraarreekkiinn lloottuuttaa ddooaann kkoonn--
ttzzeeppttuuaa ddaa,, bbaaiinnaa zzuurree kkaa--
ssuuaann eezz ddaa zzeehhaazzkkii hhoonneellaa..

Ez, ez. Nik pop-a, elektroni-
ka eta obra operistikoak landu
eta nahasten ditut nire lane-
tan, guzti hori tapiz oso per-
tsonal batekin inguratuta. 
-- ZZeerr aauurrkkiittuukkoo dduu CCoolliisseeoorraa
zzuurree iikkuusskkiizzuunnaa iikkuusstteerraa
hhuurrbbiillttzzeenn ddeennaakk??

Oso pozik nago Eibarrera
noalako ikuskizuna eskaintze-
ra, izan ere, lehen aldia da tal-
de berriarekin lan egiten du-
dana. Horrela, lehen teklista
batekin banindoan, orain ba-
xu-jole, teklista, gitarra-jole,
perkutsionista eta txelista ba-
tekin arituko naiz. Bestetik,
antzerki proposamen berezi
bat darama barnean ikuskizu-
nak. Umore asko duen ikuski-
zun bat da, estilo-nafarrarekin
(barreak), publikoak pentsatu
dezala nahi duena. Ez da, be-
raz, abesti batzuk abestea, ka-
baret kontzeptu bat ere dau-
ka, abestien artean hitz egiten
delako, eta horrela, ikusleen
artean joko bat sortzen da.
-- PPrrooppoossaammeenn kkuurriioossooaa ddaa
zzuurreeaa..

Bai, horrela da. Gaizki dago
hau nik esatea, baina horrela-
ko gauza bat aurkitzea oso
arraroa da. Diego Madridek,
‘El Pais’eko kritikoak, aipatu
zuen ez zegoela antzeko pro-
posamenik estatu osoan.
-- EEiibbaarrrreerraa MMaayyttee YYeerrrroo bbee--
zzaallaa zzaattoozz,, bbaaiinnaa aauurrrreettiikk

TToonnii PPaassccuuaalleekkiinn ‘‘DDeejjaammee--
VVeerr’’ ttaallddeeaa oossaattuu iizzaann dduuzzuu..

Bai, Eibarren, nahiz eta nire
izenarekin agertu, ‘Dejame-
Ver’-en abestiak interpretatu-
ko ditut, baina beste musikari
ezberdin batzuekin.
-- SSoopprraannooaa iizzaatteeaazz ggaaiinn,, aakk--
ttoorreeaa eerree bbaazzaarraa..

Bai. Antzerkian egin dut
lan, zinean ere, zuzendaritzan
ere hainbat pausu eman ditut,
beraz, hezkuntza artistiko
nahiko zabala daukat. Punk-
etik nator baita ere; egia esan,
soprano gutxi daude punk-
etik datozenak, piska bat zo-
roa nago, zer esango dut ba!
(barreak).
-- ‘‘EEvviittaa’’ eettaa ‘‘LLaa aarrddiillllaa rroojjaa’’
bbeezzaallaakkoo ffiillmmeeeettaann eeggiinn dduu--
zzuu llaann.. NNoollaa ddaa MMaaddoonnnnaarree--
kkiinn llaann eeggiitteeaa??

Momentu labur batean egin
genuen topo eta, zuzendaria-
rekin haserre zegoenez, zera
esan zidan: Zer iruditzen zaizu
pelikula nazkagarri hau?. Egia
esan, honelako aktore fama-
tuak ia ez dituzu ikusten. Dena
oso hotza izan zen, oso kalku-
latuta zegoen eta filmean
nuen papera oso txikia zen.
-- AAuukkeerraattuu bbeehhaarr iizzaanneezz ggee--
rroo:: mmuussiikkaa eeddoo aannttzzeerrkkiiaa??

Biak bateragarriak direla
uste dut. Orain momentuan,
ez zait buruan sartzen abesti
bat interpretatzea hitz bakoi-
tza sentitu gabe. Gainera, es-
kaintzen ditudan musika
ikuskizunek antzerki kutsu
bat izaten dute.

Hilaren 20an ohikotik 
kanpoko ikuskizuna
jasoko du Coliseoak
20.30etan. Mayte Yerro
soprano nafarra izango
da bertan rock sinfonikoa,
pop-a, musika klasikoa eta
elektronikoa nahastuz.
Sarrerak egunean bertan
edo Internet bidez (www.
kutxa.net) eskuratu daitezke, 12 eurotan.

MMAAIITTEE YYEERRRROO,,
SSOOPPRRAANNOOAA::

““EEsskkaaiinnttzzeenn dduuddaann mmuussiikkaakk
aannttzzeerrkkii kkuuttssuuaa ddaauukkaa””

25
firin faraN

BBooddyy MMiinndd && SSoouull ((MMzzuu--
zzuu,, MMaallaawwii)) ttaallddeekkooaakk
ggaauurr EEiibbaarrrreenn iizzaannggoo ddiirraa,,
GGaazztteelluuppeekkoo HHoottssaakk eettaa
EEiibbaarrkkoo UUddaallaarreenn eesskkuuttiikk..
Lehenik eta behin 19.00-
etatik aurrera hitzaldia es-
kainiko dute Juan San Mar-
tin liburutegian eta euren
musika zuzenean, ‘a cape-
lla’ entzuteko aukera ere
izango da. Eta gauean, be-
rriz, 20.30etatik aurrera Coliseoan kontzertua eskainiko dute, Eu-
ropako hainbat herritara eramango dituen bidaiari ekin baino le-
hen. Gaueko kontzerturako sarrerak 10 euro balio du.

AAuurrrreekkoo aasstteebbuurruuaann hhaaiinnbbaatt eekkiittaallddiirreekkiinn oossppaattuu zzuutteenn EEiibbaarr--
kkoo KKaannttaabbrriiaakkoo EEttxxeekkooeekk eellkkaarrtteeaarreenn ssoorrrreerraarreenn 5500.. uurrtteemmuuggaa..
Zapatuan dantza emanaldiek eta artisau azokak bete zuten eguna
eta domekan, berriz, ekitaldi instituzionalak hartu zuen erreleboa.

Kantabriako Etxearen 50 urteak

Malawiko taldearen 
hitzaldia eta 
kontzertua

AAiittzzooll BBaarraannddiiaarraann,, BBeeññaatt GGaatteelluummeennddii,, AArrkkaaiittzz OOiiaarrttzzaabbaall
‘‘XXaammooaa’’ eettaa MMiikkeell AArrrriillllaaggaa bbeerrttssoollaarriieenn ssaaiiooaakk oossoo gguussttuurraa
llaaggaa zziittuueenn aauurrrreekkoo bbaarriixxaakkuuaann BBiiddee AAllddee eellkkaarrttee ggaassttrroonnoommii--
kkooaann eeggiinn zzeenn bbeerrttssoo--aaffaarriirraa jjooaannddaakkooaakk.. Illunabarrian progra-
maren barruan hirugarren urtez jarraian antolatutako ekitaldiak
adin guztietako bertsozaleak batu zituen eta bertsolarien saioare-
kin ez ezik, Bide Aldeko bazkideek prestatutako afariarekin ere
gozatu zuen jendeak.

Giro paregabea Bide-Aldeko bertso afarian
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Euskal Meteorologia Agentziatik

EGUZKIA
ZAPATUAN giro eguzkitsua
bueltatuko da. Tenperatura maximoak
piskat gora egingo du, baina minimoak
freskoagoak izango dira. Egunaren
amaieran hodeiak ugaritu egingo dira
eta DOMEKAN euria lagako dute,
baina giroa epeltzen joango da.

eguraldia

Agenda
26

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
13

GGIIMMNNAASSIIAA EERRRRIITTMMIIKKOOAA
1188..0000..-- Ipurua Gimnasia
Erritmiko taldearen erakus-
taldia. Untzagan.

TTAAIILLEERRRRAA
1188..0000..-- ‘Ondo pasau, pasau
barik’ 12-14 urte bitarteko
gazteentzako drogomenpe-
kotasunaren prebentziorako
tailerra. Errota gaztelekuan.

PPEELLOOTTAA
1199..0000..-- San Juan Pelota Txa-
pelketaren final-erdiak. Aste-
lena frontoian.

GGAARRAAGGAARRDDOO JJAAIIAA
1199..0000..-- Garagardo Jaiaren
inaugurazioa. Untzagan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..-- Body, Mind & Soul
(Malawi) taldeko kideen hi-
tzaldia. Juan San Martin Li-
burutegian.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..0000..-- Body, Mind & Soul
taldearen kontzertua (Malawi).
Sarrera: 10 euro. Coliseoan.

domeka
15

FFIIEELLDD TTAARRGGEETT
1100..0000..-- Euskadiko Field Tar-
get Txapelketa (tiroaldia hai-
zezko armekin). Arraten
(Olabeko zelaian).

EEMMAAKKUUMMEEEENN BBIIRRAA
1100..3300..-- irteera Untzagatik;
Amaiera 1133..3300etan Klub De-
portiboaren parean, Toribio
Etxebarria kalean.

GGAARRAAGGAARRDDOO JJAAIIAA
1199..0000..-- Garagardo Jaia. Un-
tzagan.

zapatua
14

WWAATTEERRPPOOLLOOAA
1111..0000..-- Hiruko waterpolo
torneoa: Eibarko Urbat
I.K.E., Iruña W.T. eta C.W. Pa-
dron. Mutrikuko portuan.

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

BBEECC--EERRAA AAUUTTOOBBUUSSAA
1166..3300..-- Ibarretxeren kontsul-
taren aldeko ekitaldi politiko-
ra (BEC-en, Barakaldon) joa-
teko autobusa. Irteera Ego-
gaineko autobus geltokitik.

DDAANNTTZZAARRII EEGGUUNNAA
1199..3300..-- Dantzari Eguna. Un-
tzagan.

TTXXIISSTTUULLAARRIIEENN AALLAARRDDEEAA
2233..0000..-- Txistularien Alardea,
Sostoa abesbatza, Kezka
dantza taldea, metal bosko-
tea eta Isabel Laspiur piano-
jolearekin. Zuzendaria: J.M.
Laskurain. Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2233..0000..-- DJ gaua, Asier, Fari
eta Roberrekin.
Bost tabernan.

astelehena
16

GGAARRAAGGAARRDDOO JJAAIIAA
1199..0000..-- Garagardo Jaia. Un-
tzagan.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..0000 eettaa 2222..3300..-- ‘El jefe de
todo esto’ antzezlana, Ados
Teatro konpainiarekin. Sarre-
ra: 11 euro. Coliseoan.

eguaztena
18

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

GGAARRAAGGAARRDDOO JJAAIIAA
1199..0000..-- Garagardo Jaia. Un-
tzagan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..3300..-- Rikardo Alberdi XVI.
Aste Soziala. Hitzaldia: ‘Eus-
kal Herriak dituen erronka
sozio-politikoei euskal gizar-
tean ematen zaizkien eran-
tzunak, giza eskubideak oi-
narritzat hartuz’. Hizlaria:
Txema Montero (abokatua
eta Europako parlamentari-
ohia). Portalean.

DDAANNTTZZAA
2200..3300..-- Eibarko Dantza Ga-
raikide taldearen emanaldia.
Sarrera: euro 2. Coliseo an-
tzokian.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2211..0000etatik 0000..0000etara.--
Gazteband, Funk-blues-soul
band eta Hikaran-en kontzer-
tua. Garagardo jaian (Untza-
gako karpan).

eguena
19

GGAARRAAGGAARRDDOO JJAAIIAA
1199..0000..-- Garagardo Jaia. Un-
tzagan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..3300..-- Rikardo Alberdi XVI.
Aste Soziala. Hitzaldia: ‘Bio-
lentzia, arazo politikoa eta
ENAM’. Hizlaria: Iñigo Bullain
(EHU-ko Zuzenbide irakas-
lea). Portalean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Untzagako jubilatu
Etxeko abesbatzaren kon-
tzertua. Sarrera: euro 2. Coli-
seoan.

AAMMAAÑÑAAKKOO DDAANNBBOORRRRAADDAA
2200..0000..-- Nagusien entsegua.
Amaña ikastetxean.

BBAARRRRAAKKAAKK
EEgguunneeaann zzeehhaarr..-- Barrakak
0’70 eurotan.

martitzena
17

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1188..0000..-- Gazteband, Txikien
banda eta Funk-blues-soul
band-en kontzertua. Txaltxa
Zelaian (kioskoan).

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

GGAARRAAGGAARRDDOO JJAAIIAA
1199..0000..-- Garagardo Jaia. Un-
tzagan.

HHAARRIIXXAA EEMMOOTTEENN
1199..0000..-- ‘Mila eta bat gauen
gauak’ (Patxi Zubizarretaren
itzulpena) liburuari buruzko
solasaldia. ...eta kitto!n.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..3300..-- Rikardo Alberdi XVI.
Aste Soziala. Hitzaldia: ‘Eus-
kal Herriak sozio-politiko
mailan gaur dituen erron-
kak’. Hizlaria: Xabier Aierdi
(EHU-ko Soziologia irakas-
lea). Portalean.

DDAANNTTZZAA
2200..3300..-- Eibarko Dantza Ga-
raikide taldearen emanaldia.
Sarrera: euro 2. Coliseo an-
tzokian.
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farmaziak

agendA
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hildakoak

- Pedro Avila Rodríguez.
84 urte. 2008-VI-4.

- Joaquín González Baena.
61 urte. 2008-VI-6.

- Jose Abascal García.                               
81 urte. 2008-VI-6.

- Benito Vicuña Uriarte.
83 urte. 2008-VI-6.

- Maria Rafael Rodríguez.
95 urte. 2008-VI-7.

- Sagra Gutiérrez Atxaorbea.
35 urte. 2008-VI-7.

- Pedro Hernández Vázquez.
70 urte. 2008-VI-7.

- Arrate Muguruza Telleria.
74 urte. 2008-VI-8.

- Pedro Gastiain Kortazar.
61 urte. 2008-VI-8.

- Andres Uranga Unanue
55 urte. 2008-VI-9.

- Manuel Barrios Matute.
80 urte. 2008-VI-9.

- Txomin Barrutia Azkarate.
79 urte. 2008-VI-10.

jaiotakoak

-  Kepa del Moral San Martin. 2008-V-29.
-  Naroa Errasti Arteta. 2008-V-30.
-  Izaro Carbajo Ortíz. 2008-VI-4.
-  Jone Arévalo Agirregomezkorta. 2008-VI-5.
-  Leire Ferrero Carnicero. 2008-VI-7.

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

14, zapatua
GOIZEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

15, domeka
GOIZEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

16, astelehena
GOIZEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

17, martitzena
GOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

18, eguaztena
GOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

19, eguena
GOIZEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

20, barixakua
GOIZEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

AArrmmaaggiinnttzzaa MMuusseeooaarreenn
mmeerrcchhaannddiissiinngg--aa
ddiisseeiinnaattzzeekkoo
Aurkezteko azken eguna:
iirraaiillaarreenn 1155aa..
Informazioa eta lanak
entregatzea: Pegoran.

EEuusskkaall HHeerrrriikkoo VV.. GGrraaffffiittii
Lehiaketa
Zirriborroak aurkezteko
azken eguna: eekkaaiinnaakk 2277..
Informazioa: www.topagu-
nea.org/graffiti.

lleehhiiaakkeettaakk

EEkkaaiinnaarreenn 1188rraa aarrttee

DDiibbuujjoo eettaa ZZeerraammiikkaa
eskoletakoen artelanak.

PPoorrttaalleeaann..

EEkkaaiinnaarreenn 3300eerraa aarrttee

JJ.. AAnnttoonniioo PPaallaacciiooss-en
argazki erakusketa.

EEll AAmmbbiiggúúnn..

JJoossee VViillaaren argazki
erakusketa.

PPoorrttaalleeaa ttaabbeerrnnaann..

EEkkaaiinneeaann

““SSaahhaarraakkoo aannddrreenn
bbiizziimmoodduuaa””

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

eerraakkuusskkeettaakk

AAuurrkkii ttuu hheemmeenn
SSUUKKAALLDDEEAANN
aauurrkkii ttuu ddaaii tteezzkkeeeenn
1155 ggaauuzzaa

AAuurrrreekkooaarreenn SSOOLLUUZZIIOOAA

ddeennbboorraappaassaakk

DDAANNTTZZAA
EEiibbaarrkkoo DDaannttzzaa GGaarraaiikkiiddeeaa.. EEkkaaiinnaakk 1177 eettaa 1188,, 20.30.
MMUUSSIIKKAA
BBooddyy MMiinndd && SSoouull.. EEkkaaiinnaakk 1133,, 22.00.
TTxxiissttuullaarriieenn AAllaarrddeeaa.. EEkkaaiinnaakk 1144,, 23.00.
JJuubbiillaattuueenn AAbbeessbbaattzzaa.. EEkkaaiinnaakk 1199,, 20.00.
MMaayyttee YYeerrrroo.. EEkkaaiinnaakk 2200,, 20.30.
SSaann JJuuaann KKoonnttzzeerrttuuaa.. EEkkaaiinnaakk 2211,, 20.30.
AANNTTZZEERRKKIIAA
‘‘EEll jjeeffee ddee ttooddoo eessttoo’’.. EEkkaaiinnaakk 1166.. 20.00 eta 22.30.

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.

Zorionak, MAIDER 
Urizar Bravo, atzo hiru 
urte egin zenduezelako.
Famelixaren partez.

Zorionak, LOREA Urkia
Saiz, eta bixar zure 10.
urtebetetzian egun 
edarra igaro deizula. 
Famelixakuen partez.

Zorionak, UNAI, atzo urtia
bete zendualako. Anaixa
Markel eta aitatxo eta
amatxoren partez.

Zorionak, MARKEL, 
hareñegun urtebete egin
zendualako. Muxutxuak 
etxekuen partez.

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

ddiirruullaagguunnttzzaakk

Zorionak, IZARO 
Bereziartua Santos, 
zortzi egun bete 
dittuzulako. Aittitta 
eta amamaren partez.

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

XXVV.. MMaarrmmiittaakkoo TTxxaappeellkkeettaa
SSaannjjuuaannaakk 22000088..
EEkkaaiinnaarreenn 1199rraa aarrttee,,
Pegoran.

ZZeerraammiikkaa eettaa DDiibbuujjoo
UUddaall EEsskkoolleettaann..
EEkkaaiinnaarreenn 1199rraa aarrttee,
Pegoran.

iizzeenn--eemmaatteeaakk
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t to o lKamarera/o behar da urte osorako. Tel.
659-603696.
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.
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.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAAKK
l Neska behar da etxea konpartitzeko.
Tel. 617-942407.
l Ipurua inguruan pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea, komuna eta despen-
tsa.Sartzeko moduan. Dena kanpora begi-
ra. 35.500.000 pta. Tel. 639-748114.
l Altzolan pisu berria salgai. 80 m2. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komun bi eta
trasteroa. Garajea. Jantzita. Eguzkitsua.
Berogailua. Igogailua. 39.000.000 pta.
Tel. 637-532174 edo 629-635638.
l Elgetan pisua salgai. Bost urtekoa. 3 lo-
gela, egongela, jangela, sukaldea eta ko-
mun bi. Jantzita eta eguzkitsua. 205.000
euro. Tel. 664-796497.
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. Igogailua. Gas naturala-
rekin. 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.
43.900.000 pta. Tel. 653-733357.

LLAANNAA
l Neska eskaintzen da 18.00etatik
20.00etara lan egiteko. Tel. 697-668920.
l Neska eskaintzen da 18.00etatik
20.00etara lan egiteko. Tel. 649-618679.
l Injenieru kimikoak klaseak emango li-
tuzke LH, DBH eta Batxilergo mailan, uda
barne. Tel. 685-797220. Jaione.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 616-690415.
l Mutila eskaintzen da banatzaile edo
igeltsero laguntzaile moduan lan egiteko.
Tel. 638-344377.
l Haur Hezkuntza ikasten diharduen nes-
kak klase partikularrak eman edo haurrak
zainduko lituzke ekainean eta uztailean.
Tel. 659-709334.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Ikasketak eta esperientzia. Tel. 629-
750030 edo 943-765343.
l Emakume euskalduna behar da irailetik
aurrera goizez ume bi zaindu eta etxeko
lanetarako. Tel. 610-603631.
l Mutila eskaintzen da pintore lanak egi-
teko. Tel. 669-559011. Mustapha.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
664-067159. Nidia.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
660-289049 edo 943-254600.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 647-044031.
l Pertsona behar da gauez taberna bate-
ko sukaldea garbitzeko. Tel. 629-539677.
Belen.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 646-048823 edo 943-530718.
l Gizona eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 636-430546 edo 943-530718.
l Lana behar da interna moduan. Tel.
667-855852. Rashida.
l Neska eskaintzen da orduka umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 662-092613. Laila.
l Medikuntzan lizentziatua behar da zen-
tro psikotekniko baterako, astean arra-
tsalde bat. Tel. 943-208600.
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.
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.

SSAALLEERROOSSKKEETTAAKK
l Komikiak, liburuak eta umeentzako bi-
deoak salgai (euskeraz eta erderaz). Be-
rriak. Prezio onean. Tel. 943-120030.
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 Bigarren eskuko liburuak erosten dira
(10 urtetik hona). Planeta, Círculo de Lec-
tores etb. motakoak. Tel. 689-617795.
Lourdes.

...eta kitto!/2008-VI-13

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 Garaje itzia salgai Jose Antonio Gisaso-
lan. 15 m2, gordeleku txikiarekin.
7.000.000 pta. Tel. 639-748114.
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.

BBEESSTTEELLAAKKOOAAKK
l Ekainaren 20an eta 21ean egingo den
Kobetasonik-erako sarrerak saltzen ditut,
100 eurotan. Judas Priest, Kiss eta abar
luzeak hartuko duen kontzertu horrek bi
egun irauten du. Tel. 688-634624.
l Maiatzaren 30ean, barixakuan, arra-
tsaldean Isasi 9an aparkatutako Lasaituz-
en furgonetan txapan egindako sarraskia-
ren lekukoa eskatzen da. Tel. 659-107023.

AANNIIMMAALLIIAAKK
lHilabete biko katakume bi oparitzen di-
ra. Emeak (zuria mota beltzekin eta hiru
koloreduna). Tel. 626-349397. Silbia.
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Errebal, 24
%% 943 70 13 23 Ekainaren

18an, 
SORPRESA
eta guzti...
...GIRORIK
ONENEAN

OOOOSSSSPPPPAAAATTTTUUUU
gggg uuuu rrrr eeee kkkk iiii nnnn

XXXX....

SSaallggaaii
UUNNTTZZAAGGAANN



OOSSAASSUUNN
FFFF iiii ssss iiii oooo tttt eeee rrrraaaapppp iiii aaaa

MMUUGGII
FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA

Eider Mugica Aristondo

669 735 925

EEggiigguurreennttaarrrreenn,, 1188

OSKAR LOPEZ
DE GUEREÑU
18 Kolegiatu 
zbkia.

EIBARKO TXIKITO, 12
BEHEA ESKUMA

TEL. ETA FAXA:
943 12 14 80

hortz-klinika
UNTZAGA

UUnnttzzaaggaa,, 22 - 1. Eskuma
Tfnoa. 994433 7700 2255 9922

egunero

–– ffiissiiootteerraappiiaa

–– oosstteeooppaattiiaa

–– eerrrreehhaabbiilliittaazziiooaa

MMaannuu SSáánncchheezz FFIISSIIOOTTEERRAAPPEEUUTTAA
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Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)

Tfnoa. 943 20 34 46                     Tfnoa. 943 74 33 74

]  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

]  Logopedia
]  Inkontinentzia urinarioak
]  Kirol medikuntza
]  Ama izateko prestakuntza

Patronato
Eibarrés

EErrehabilitazioa
eta FFisioterapia

Urkizu 9 - behean
EGUNERO (08.00 - 19.30)

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

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktorea

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA

DDiippuuttaazziioo 88--1100  4488226600 EERRMMUUAA •• TTeell.. 994433 1177 2211 1122 -- 994433 1177
2211 1166

EERRRREEHHAABBIILLIITTAAZZIIOO EETTAA KKOONNTTSSUULLTTAA ZZEENNTTRRUUAA

•• OOddooll aannaalliissiiaakk
•• EElleekkttrrootteerraappiiaa
•• FFiissiiootteerraappiiaa
•• UUrrggeennttzziiaakk
•• EEssffoorrttzzuu pprroobbaakk

•• 33.. aaddiinneekkooeenn mmaanntteenniimmeenndduuaa
•• KKoonnttssuullttaa mmeeddiikkooaakk
•• EErrrreekkoonnoozziimmeenndduu mmeeddiikkooaakk
•• MMaassaajjee tteerraappeeuuttiikkooaa
•• KKiirrooll mmaassaajjeeaakk

EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO MMUUTTUUAA EETTAA AASSEEGGUURRUUEEKKIINN KKOONNTTZZEERRTTAATTUUAA

KKIIRROOLL MMEEDDIIKKUUNNTTZZAA

EEEErrrr rrrr eeeehhhhaaaabbbb iiii llll iiii tttt aaaazzzz iiii ooooaaaa

KKKK iiii rrrroooo llll   mmmmeeeedddd iiii kkkkuuuunnnn tttt zzzzaaaa

DDDDiiii eeee tttt eeee tttt iiii kkkkaaaa
Nutrizio eta

Dietetika Zer-
bitzua

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea

Umeen obesitatea

Nutrizio-berreziketa

Dieta pertsonalizatuak

Kontsulta astearte eta ostiraletan
Ordua hartzeko: 647 823 971
SSaann AAgguussttiinn,, 22--44 
BBuulleeggooaakk II LLookkaallaa

OOSSAASSUUNN

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

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

EEEE ssss tttt eeee tttt iiii kkkkaaaa   kkkk llll iiii nnnn iiii kkkkaaaa
- LIPOSUKZIOA
- BLEFAROLASER
- PEELING
- COUPEROSIS
- MESOTERAPIA
- BOTOX
- ZELULITISA (LPG)
- BARIZEAK (LASER)
- AKNEA (LASER)
- KOKOSPEAREN EZABAKETA
- TATUAIAREN EZABAKETA
- EZPAINEN PUZTUKETA
- ZIMURREN EZABAKETA
- DIETETIKA ETA NUTRIZIOA

ZZeerr
behar
duzu

EEggiigguurreenn,, 66 -- bbeehheeaa wwwwww..ccll iinniiccaa--aabboonnttzzaa..ccoomm
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BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE

DENTISTA

EGUNERO

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

DDDDeeeennnn tttt iiii ssss tttt aaaakkkk

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

BBiissttaa EEddeerr,, 1199 -- bbeehheeaa  
TTeell.. 994433 7700 0000 8822

994433 2200 8844 7755

IRAZABAL Hortz-Klinika

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

J. Irazabal, J. Etxaniz eta S. Sierra DOKTOREAK
RPS 04/02ZERBITZUAK

Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua

ABANTAILAK
- DESKONTU BEREZIAK:

Mutua eta Aseguruak, enpresak…
- IMQ

g r u p o  i n n o v a  d e n t a l

... 15 urte eibartarren irribarrea pizten

3 Inplanteak
3 Ortodontzia
3 Zuritzea
3 Hortz-estetika

PPeeddrroo EEttxxeebbeerrrriiaa GGiissaassoollaa
DDEENNTTIISSTTAA

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

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EEGGUUNNEERROO

HORTZ KLINIKA

T. Anitua 16, behea
Tel. 943 20 73 57
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IIññaakkii RRiivveerroo ZZaabbaalleettaa

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

AARRRRAATTEE OORR--
TTOOPPEEDDIIAA

UUrrkkiizzuu,, 1111 ((EEuusskkaaddiikkoo KKuuttxxaarreenn oonnddooaann))
TTeell..//FFaaxxaa:: 994433 7700 0066 3311
ortopedia@ortopediaarrate.com
www.ortopediaarrate.com
OSAKIDETZA eta LAGUN AROrekin egiten dugu lan

Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa

Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

Ana Oiarzun

Blas Etxebarria 2 - behea
Telf. 943 20 08 20          Mobila. 635 74 62 50

l PSIKOLOGIA
l SEXOLOGIA
l BITARTEKARITZA LANAK

(bikotea, familia...)

PPSSIIKKOOLLOOGGIIAA -- PPSSIIKKOOTTEERRAAPPIIAA
HHaauurr eettaa HHeelldduueennttzzaakkoo

Oscar Mondragon Lili
Yolanda Cuartero
Mikel Diez Oregi

Bista Eder 6 - 1. ezk.  % 943 70 26 62

10.00 - 12.00
16.00 - 20.00ORDUTEGIA:

RRPPSS:: 331133//9988

AARR OORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

-- AAffaassiiaakk

-- DDiissffoonniiaakk

-- DDiissllaalliiaakk

-- DDeegglluuzziioo aattiippiikkooaa

Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa 1100 -- 66.. eezzkk.. ((EEIIBBAARR)) TTeell.. 994433 2200 2277 1155 

-- DDiisslleexxiiaakk

-- HHiizzmmootteellttaassuunnaa

-- EEsskkoollaa aarraazzooaakk

AArrtteekkaalleeaa 3300 -- 22.. BB ((DDUURRAANNGGOO)) TTeell.. 9944 668811 9900 7799 

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA 
KABINETEA

AURRERA EDIFIZIOA 943 20 22 66
Urtzaile 1, 1. Eskuma  646 233 182

ll ESTRESA
ll ANTSIETATEA
ll DEPRESIOA
ll ERLAJAZIOA
ll FOBIAK

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

ARRATE GARITAONANDIA

Nerea Arregi (123 zenb. kolegiatua)
Rosarito Rodriguez (125 zenb. kolegiatua)

Amagoia Zubizarreta (122 zenb. kolegiatua)

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA 4488
EEIIBBAARR

994433 220033005500

EERRDDIIKKOO KKAALLEE 5544
AARRRRAASSAATTEE

994433 779999774466

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

994433 1122 1144 9933
T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 2 - 1.

EELLEENNAA 
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia

PPPP ssss iiii kkkkoooo llll ooooggggooooaaaakkkk

OOOOssss tttt eeeeooooppppaaaa tttt aaaakkkk

PPPPooooddddoooo llll ooooggggooooaaaakkkk

l JJoossee AAllbbeerrddii AAllbbeerrddii

OOKKUULLIISSTTAAKK

San Juan 11 - solairuartea

Tfnoa: 943 20 19 82

eegguunneerroo aarrrraattssaallddeezz

OOOOkkkkuuuu llll iiii ssss tttt aaaakkkk

OOOOrrrr tttt ooooppppeeeedddd iiii aaaa

OOSSTTEEOOPPAATTIIAA
KKIIRROOMMAASSAAJJEEAA
RREEFFLLEEXXOOLLOOGGIIAA

IIññaakkii AAzzppiittaarrttee
eettxxeezz eettxxeekkoo zzeerrbbiittzzuuaa
665599110077002233

ZZeezzeennbbiiddee,, 11 -- bbeehheeaa

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

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

N GGIIDDAAGGIIDDAA

HHeemmeenn zzuurree ttookkiiaa iizzaann nnaahhii bbaadduuzzuu
ddeeiittuu 994433--220066777766 tteelleeffoonnoorraa

HHEELLBBIIDDEE BBEERRRRIIAA::



SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolakHELBIDE BERRIA

EEssttaazziiññoo kkaalleeaa,, 88          TTeell.. 994433 7700 2233 8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KK AA RR NN EETT
GGUUZZTTII AAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


