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("...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

EEGGUURRTTEERRAALLDDEE..-- Sortaldea, ekialdea. “Egurtera-aldera begira zan Joxio baserrixa”.
EEGGUURRTTZZAA..-- Egurretarako erbiltzen den basoa. Erderazko ‘‘eejjiiddoo’’.. “Lehenago ziran herrixaren
egurtzak, su-egurra ataratzeko auzuak eta etxegintzarako bihar zan zura”.
EEGGUUZZKKII--BBEEGGII..-- Eguzkialdea, eguzkiak bete-betean jotzen duen lekua. “Baserri haura, eguzki begi-
begixan dago”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

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

DDAATTOORRRREENN AASSTTEEAANN EEZZ DDAAGGOO AALLEERRIIKK
Sanjuanetan guztiz sartuta, datorren astean ez dugu alerik kaleratuko eta hemendik

hamabost egunera izango gara berriro zuekin, hau da, uztailaren 4an, hurrengo barixakuan,
Bestalde, egun bat lehenago, uztailaren 3an, Sanjuanetako irudiak bilduko duen Bixamona

izango duzue kalean. Hori dela-eta, jaietan lanean jardun behar badugu ere,
zuek guztiok ondo aprobetxatuko dituzuela espero dugu.. OOnnddoo ppaassaa!! 

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

OOHHAARRRRAA::

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko 
orduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da. 
Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin. 
Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia derrigorrezkoa zaigu. 
Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako testurik 
kaleratuko. Luzera hori gainditzen duten testuak mozteko eskubidea 
izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz gero. Tonuari dagokionez, 
berriz, ez da testu iraingarririk onartuko eta aldizkariak ez du bere 
gain hartuko bertan kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik. 
Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzea 
erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu ahala jaso 
eta orden horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali daitezke 
(Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.com

EE RR RR EE DD AA KK ZZ II OO AA
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1177..0000etatik 2200..0000etara.- Umiendako puzgarrixak
eta zezen mekanikua, Astixarekin. Untzagan.
1199..0000..-- Kale antzerkixa: ‘Superplast’ antzezlana,
Hortzmuga taldiarekin. Untzagan.
2200..0000..-- Txosnak zabalduko dittue. Antolatzaillia:
Jaixak Herrixak Herrixandako. Ego Gain kalian. 
2200..3300..-- Mayte Yerroren kontzertua. Sarrera:
12 euro. Coliseoan.
2222..3300..-- Boxeo gaba. Borrokaldi neoprofesional
bat, gizonezko amateurren arteko lau borrokaldi
eta Wu-Shu erakustaldixa. Antolatzaillia: Kurruku
Boxeo Kluba. Astelena frontoian.
2222..3300..-- Rock kontzertua: Esne Beltza eta Reyes
del KO. Untzagan.
2233..0000..-- Atzoko eta gaurko musika txosnerua. An-
tolatzaillia: Jaixak Herrixak Herrixandako. Txos-
netan (Ego Gain kalian).
0044..0000etatik 0088..0000etara..-- Musika elektronikua,
Zarata Sistemak DJ-arekin. Antolatzaillia: Jaixak
Herrixak Herrixandako. Txosnetan (Ego Gain ka-
lian).

Ekaiñak 20, 
BARIXAKUA

e g i t a r a u a

SSaannjjuuaanneettaakkoo

pprrooggrraammiiaa
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0099..0000..-- Muestrako txakurren probintziako txa-
pelketia. Izen-emotia 08.00etatik 09.00xetara.
Antolatzaillia: Diana Ehiza eta Arrantza alkartia.
Arraten. Txapelketa soziala arratsaldian.
1100..0000..-- Kaxkajo gasteiztarra. Moskatel eta pasta
banaketia. Jarraixan, kalejiria Igandea txaranga-
rekin. Antolatzaillia: GASTE. Urkizutik erdialdera.
1100..3300..-- Sanjuanetako XIX. Igeriketa Txapelketia.
Antolatzaillia: Urbat I.K.E. Ipurua kiroldegixan.
1144..0000..-- Anaitasun bazkarixa: Los Alegrios-GASTE.
Antolatzaillia: GASTE.
1177..0000..-- Kaxkajoren jaitsieria. Antolatzaillia:
GASTE. Untzagan. Txanpanada. Untzagatik Zezen
Plazara igoeria.
1177..0000..-- San Juan Pelota Txapelketaren finalak.
Antolatzaillia: Klub Deportibua. Astelena Fron-
toian.
1188..0000..-- Ginkana. Antolatzaillia: GASTE. Zezen
Plazan. 
1188..0000etatik 2200..0000etara..-- Arku-tirua. Antolatzai-
llia: Urko Arkularixen Kluba. Txaltxa Zelaiko
kioskuan.
2200..0000..-- Kuadrillen jaitsieria (Untzagara). Antola-
tzaillia: GASTE.
2200..3300..-- Kaxkajoren igoeria. Antolatzaillia: GAS-
TE. Untzagan. 
2200..3300..-- San Juan Kontzertua. Sostoa Abesbatza
eta Eibarko San Juan Ganbara Orkestiarekin. Sa-
rrera: 3 euro. Coliseoan.
2233..0000..-- Rock kontzertua: Los Suaves. Untzagan.
0000..0000etatik aurrera.- Kontzertua. Zea Mays eta
Cobra. Ondoren, musika saiua Normanduval eta
Patatatortila DJ-iekin. Antolatzaillia: Jaixak He-
rrixak Herrixandako. Txosnetan (Ego Gain kalian).
0011..0000etatik 0044..0000etara..-- Sustantzien analisixa
egitteko testak, drogomenpekotasuneri aurre
egitteko programaren barruan. Ego Gain kalian. 0088..0000..-- Enbolauak, Sakako bigantxekin. Ze-

zen Plazan.
1122..0000..-- Espaiñiako Autonomia Erkideguen
arteko Rugbi Txapelketia, Euskadi eta Valen-
tziako selekziñuen artian. Unben.
1188..0000..-- Errekortadorien Jaialdixa. Antola-
tzaillia: Marqués de Saka Ganadutegixa. Sa-
rrera: 3 euro umiak eta 6 euro nagusixak.
Zezen Plazan.
1188..0000..-- Dantza emanaldixa, LACASIUM an-
dra latinamerikarren Eibarko alkartiaren
dantza taldiaren eskutik. Untzagan.
2222..0000..-- Kale antzerkixa. ‘Bestiario’ antzez-
lana, Teatrapo taldiarekin. Toribio Etxeba-
rriatik Untzagaraiño.

Ekaiñak 21, 
ZAPATUA

e g i t a r a u a

Ekaiñak 22, 
DOMEKIA
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1100..3300..-- Santuari zapixa ipiñiko detse. San  An-
dres Egoitzan (Ospittalian).
1111..0000..-- San Juanetako Zortzikua, Usartza Txistu-
lari Bandaren eskutik eta musikarixen laguntasu-
narekin. Untzagan hasitta. 
1122..0000..-- Kuadrillen jaitsieria, txarangarekin. Urki-
zura. Antolatzaillia: GASTE.
1122..0000xetatik 1144..0000etara..-- Musika-tresnen tailla-
rra, umiendako. Untzagan.
1122..3300..-- Txorizo pintxuak kuadrillentzat. Antola-
tzaillia: GASTE. Urkizun.
1133..0000..-- Lizarrako Dultzainerueri ongietorrixa Es-
taziño kalian eta Untzagaraiño kalejiria, Udalba-
tzak, Miguel Angel Elizagak, Begoña Gamuza Li-
zarrako alkatiak eta kuadrillak lagunduta. 
1133..0000..-- ‘Gazte Eguna’. Triki-bertso-poteua, Un-
tzagatik hasitta. Antolatzaillia: Jaixak Herrixak
Herrixandako. Txosnetan (Ego Gain kalian).
1133..3300..-- Pregoia eta jaixeri hasieria emoteko txu-
pinazua eta txanpanadia. Antolatzailliak: GASTE
eta Eibarko Tabernarixak. Untzagan.
1133..4455..-- Sanjuanetako kartel eta pegatiña lehia-
ketetako sari banaketia. Udaletxian.
1144..3300..-- Herri bazkarixa. Antolatzaillia: Jaixak He-
rrixak Herrixandako. Txosnetan (Ego Gain kalian).

e g i t a r a u a

Ekaiñak 23, 
ASTELEHENA

1177..0000etatik 2211..0000xetara..-- Musika-tresnen tailla-
rra, umiendako. Untzagan.
1177..0000..-- Kuadrillak Untzagan bilduko dira. Ka-
kahuete eta kalimotxo dastaketia. Zezen Plazara
kalejiria. Antolatzaillia: GASTE.
1177..3300..-- Jokuak eta jolasak. Antolatzaillia: Jaixak
Herrixak Herrixandako. Txosnetan (Ego Gain kalian).
1188..0000..-- Kuadrillen arteko jokuak. Zezen Plazan.
1188..0000..-- Erraldoi eta buruhaundixen kalejiria, Li-
zarrako dultzaineruak lagunduta, Urkizutik Un-
tzagaraiño.
1199..0000..-- Salbea, parrokixako abesbatzarekin. San
Andres elizan.
1199..0000..-- Kalejiria, Sugarri fanfarriarekin. Untzagan.
1199..0000..-- Kalejiria, txosnetatik hasitta. Antolatzai-
llia: Jaixak Herrixak Herrixandako. Txosnetan
(Ego Gain kalian).
1199..3300..-- Kale antzerkixa: ‘Visa Vis’ ikuskizuna,
Trapu Zaharra taldiarekin. Untzagan.
2200..0000..-- Kuadrillen jaitsieria, Zezen Plazatik Un-
tzagaraiño. Antolatzaillia: GASTE.
2233..0000etatik 0044..0000etara..-- Berbenia, Lisker talde-
kuekin. Untzagan.
2233..0000..-- Kalejiria Urkiko Danborradiaren konpai-
ñiarekin, Urkitik Untzagara.
2233..1155..-- Eibarko Dantza Garaikide taldiaren ema-
naldixa, …eta kitto! Euskara Elkartearen eskutik.
Untzagan.
2233..3300..-- San Juan Sua. …eta kitto! Euskara Elkar-
tearen eskutik eta Queimada, As Burgas Galizia-
ko Kultur Etxiaren ardurapian. Untzagan.
0000..0000..-- Danborradaren alardia, Untzagatik hasi-
tta. Jarraixan, San Juan Kantua.
0000..3300..-- San Juan Sua, herriko perkusiñojoliak la-
gunduta. Ondoren, erromerixia, Garraxi taldiare-
kin. Antolatzaillia: Jaixak Herrixak Herrixandako.
Txosnetan (Ego Gain kalian).
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0055..0000..-- Txokolate-jana. Untzagan.
0055..0000..-- Kalejiria Tas-Tas tabernara eta konga-
dantza, La Moska Gao kuadrillaren eskutik.
0077..3300..-- Kalejiria, Lizarrako dultzaineruekin. Ze-
zen Plazara juan-etorrixa eta goiz-erestia.
0088..0000..-- Enbolauak, Saka-ko bigantxekin. Zezen
Plazan.
1122..0000..-- Kantautako mezia, parrokixako abesba-
tzarekin. San Andres elizan.
1122..0000..-- San Juan Tiro Txapelketa Nagusixa, usa-
kumiekin. Antolatzaillia: Sociedad Tiro al Vuelo.
Arraten. 
1122..4455..-- San Juan Kontzertua, Ertzantzaren Musi-
ka Bandarekin. Untzagan.
1177..0000..-- Kuadrillak Untzagan bilduko dira. Ka-
kahuete eta kalimotxo dastaketia. Kalejiria txa-
rangarekin, Zezen Plazara. Antolatzaillia: GASTE.
1177..0000..-- Pelota jaialdia. Astelena frontoian.
1188..0000..-- Enbolauak, Sakako bigantxekin. Zezen
Plazan.
1199..0000..-- Umien Danborradaren hasieria, Oria eta
Ustekabe fanfarriarekin. Urkizun.
2200..0000..-- Kuadrillen jaitsieria (Untzagara). 
2200..3300..-- Umien Pregoia. Umien Danborradako
Danbor Nagusixak irakorriko dau. Untzagan.
2222..0000etatik 2233..000etara eta 0000..1155etatik 0022..3300--
xetara..-- Berbenia Dama orkestarekin. Untzagan.
2233..3300..-- Soka Dantza. Usartza Txistulari Banda,
Kezka Dantza Taldea, Lizarrako Dultzaineruak eta
Miguel Angel Elizagarekin. 
0000..0000..-- Suzko erroberak, Pirotecnia Zaragozana-
ren eskutik.

e g i t a r a u a

Ekaiñak 24, 
MARTITZENA
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0055..0000..-- Txokolate-jana. Untzagan.
0077..3300..-- Kalejiria Lizarrako dultzaineruekin eta
goiz-erestia. 
1111..0000etatik aurrera..-- ‘Circomotric’ malabar-tai-
llarra, El Negro y el Flaco taldiarekin. Untzagan.
1111..3300..-- San Juan XV. Marmittako Lehiaketia. Un-
tzagan.
1144..0000..-- Herri-bazkarixa. Antolatzaillia: GASTE.
Untzagan.
1177..0000..-- Karaokia. GASTE Elkartiaren eskutik.Un-
tzagan.
1177..0000..-- Erraldoi eta buru-haundixen kalejiria, Li-
zarrako dultzaineruak lagunduta. Urkizutik Un-
tzagaraiño. 
1188..0000..-- Antzerkixa: ‘Giramondo: il più pìccolo
spettacolo dell mondo’. El Negro y el Flaco tal-
diarekin. Untzagan.
1199..0000etatik 2222..0000etara..-- Callejonada, Viva Jalis-
co mariatxixarekin. Untzagatik hasitta.
1199..0000..-- Euskal Jaialdixa: Goenatxo, Kortina eta
Landarbide harrijasotzailliak, Agite, Bihurri, Flo-
res eta Zelai aizkolarixak eta Ana Berasategi (Ipa-
rraldeko jokuak). Hodei Ezpeletaren (7 urte) era-
kustaldixa aizkorarekin. Ziriako Ortiz de Zaratek
aurkeztuta. Antolatzaillia: …eta kitto! Euskara
Elkartea. Untzagan. 
2200..0000..-- Viva Jalisco mariatxixaren emanaldixa.
Untzagan.
2200..3300..-- Cielito Musika Bandiari eta Usartza Txis-
tulari Bandiari omenaldixa. Antolatzaillia: Auzo-
koak. Denon Sahatsa alkartian. 
2233..0000etatik 2233..1155etara..-- Suzko-erroberak, Piro-
tecnia Zaragozanaren eskutik.
2233..1155..-- Berbenia antxiñako doiñuekin, Cielito
Musika Bandaren eskutik. Untzagan.

e g i t a r a u a

Ekaiñak 25, 
EGUAZTENA
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1111..0000..-- San Pedroko mezia eta konjurua. Akondia
basarrixan.

1166..3300..-- Umiendako txokolate-jana. Karmen kale-
ko parkian.
1166..3300..-- San Pedroko toka eta igel-toka txapelke-
tia. Karmen kaleko parkian.
1177..3300..-- Umiendako jokuak (lapikuak apurtzen,
lasterketak zakuekin…). Karmen kaleko parkian. 
1199..0000..-- Gorriti eta bere animalixak. Karmen ka-
leko parkian. Antolatzaillia: Beheko Tokia. 
2200..3300..-- Ertizka Otxotearen kontzertua. Sarreria:
5 euro. Coliseoan.
2222..3300..-- Voces y Cuerdas taldiaren kontzertua.
Urkizuko parkian.

1111..0000..-- Mezia,  Karmengo Amaren Elizan. Jarrai-
xan, kalejiria trikitilarixekin Jubilauen Egoitza-
raiño eta dantzaldixa parkian. Antolatzaillia: Be-
heko Tokia. 
1122..0000..-- Aizkolari eta harrijasotzaillien erakustal-
dixa, Bihurri-ren eskutik, eta toka eta igel-toka
txapelketaren sari banaketia. Karmen kaleko par-
kian. Antolatzaillia: Beheko Tokia. 
1133..3300..-- Piskolabisa. Antolatzaillia: Beheko Tokia. 
1166..0000..-- Eibarko Hiria XXIV. Xake Joko Azkarrak,
Jose Mari Kruzetaren omenez. Antolatzaillia:
Klub Deportibua. Untzagan.
1199..0000..-- Umiendako antzerkixa: ‘Barre labora-
tegixa’, En la lona taldiaren eskutik. Urkizuko
parkian.
1199..0000..-- Txahalki pintxuak (1.000 pintxo). Antola-
tzaillia: GASTE taldiaren eskutik. Urkizuko par-
kian. Egun osuan txahala erretzen.
1199..3300..-- Duo Plaentxiren emanaldixa. Karmen ka-
leko parkian. Antolatzaillia: Beheko Tokia. 
2200..0000..-- Kaleetan Kantuz. Antolatzaillia: Ikasten.
Urkizutik hasitta. 
2200..3300..-- Herri-afarixa. Jarraixan, berbenia Tukan
taldiarekin. Karmen kaleko parkian.
Antolatzaillia: Beheko Tokia.

e g i t a r a u a

Ekaiñak 28, 
ZAPATUA

Ekaiñak 29, 
DOMEKA

Ekaiñak 27, 
BARIXAKUA



CAPI
Bidebarrieta, 5          Tel. 943 201 547

- Aurpegiaren        
fotogaztetzea

- Antizelulitikoak      
eta gorputza        
sendotzekoak

- Opari bonoak

- Masajeak

- Mikropigmentazioa

- Solariuma

PROMOZIOA
50 ¤

CAPI

Lehen

Orain

LASER DEPILAZIOA

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA
- Zimurrak (Botox)

- Mantxak

- Barizeak - Couperosis

- Azido hialuronikoa

- Bitaminak

BETILEEN LUZAPENA

Medikuntza
Estetikoa

Laser 
Depilazioa

Betileen
Luzapena



Zuloagatarren, 9      Tfnoa. 943 20 17 40

Eskerrik asko eskainitako
laguntza eta konfidantzagatik

24 urte 
zuekin

SSaannjjuuaann         

zzoorriioonnttssuuaakk!!
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LLoollii SSiimmóónn
5522 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
Pentsamendu zaharrak erreko neu-
kez. Holan, bestieri miña edo txarra
egittia ekidittuko zan. Etxian soberan
dakaguzen trastuak be botako nittuz-
ke. Gaiñera, gogoratzen dot lehen San
Juan sura etxian soberan eguazen
gauzak botatzen zirala, etxian garbi-
ttasuna egitteko erabiltzen zan.

Zer botako zenduke
San Juan sura?

JJaavviieerr AArriisstteeggii
5555 uurrttee,, bbiihhaarrggiiññaa
Herriko trastu zahar danak botako ni-
ttuzke San Juan sura. Gatxa da zehaz-
ki esatia zer botako neuke, igual men-
dixak botako nittuzke herrixa lauagua
izateko, baiña hori eziñezkua da. He-
rriko trastu zaharrak sura bota eske-
ro, garbittu egingo genduan herrixa
eta, holan, hobetzen hasi.

JJooxxee AArraannbbeerrrrii
6644 uurrttee,, jjuubbiillaauuaa
Eztakitt zer botako neuke, egixa
esan ez dakat ezer botatzeko mo-
duan. Botatzekotan, gaixotasun da-
nak botako nittuzke. Halanda be,
nahikua gatxa da bizimodua, gauzak
botatzen hasteko. Holan, ni konfor-
me nago dakatenarekin eta ez dakat
ezer sura botatzeko moduan.

AAnnaa BBeelleenn GGóómmeezz
3366 uurrttee,, llaannggaabbeettuuaa
Matxistak botako nittuzke San Juan
sura, merezitta gaiñera. Bestela, te-
lefono mugikorrak botako nittuzke.
Nahiz eta gaur egunian danok erabil-
tzen dittugun eta ixa biharrezkuak
diran, nik uste dot telefono mugikor
barik hobeto biziko giñazela. Komu-
nikaziñua mozten dabe.

Aspaldiko ohitturia da
San Juan sua ekaiñaren
23an ixotziarena. 
Eibarren oindiokan be
basarri askotan egitten
da, baiña kalerako …eta
kitto! Euskara Elkartiak
berreskuratu eban. 
Urtero Untzagan 
antolatzen dan San Juan
sua ikusteko ohitturia
dakazuenok, honezkero
konturatuko ziñazien
hainbat pertsonak sutara
lora erramillete
modokuak botatzen
dittuala. San Juan sorbak

dira horrek, San Juan egunian bedeinkatzera eruan eta urte
guztian etxia babesteko eukitzen dan erramilletia. Hurrengo
urtian, San juan bezperako San Juan suan erreko da. Su hori
izpiritu txarretatik babesteko, eta garai berrixari ekiteko
ixotzen da. Hori ikusitta, sorbez gain, nahi eta ametsez
betetako orritxoak botatzen dittuanik be badago azkenengo
urtietan. Baiña behin pentsatzen eta amesten hasitta, zeiñ
edo zer botako zenduke zuk San Juan sura? Sorbia prest
badakazu, hori botatzia tokatzen jatzu, baiña oinguan
aukera desbardiña eskintzen dogu… Zerk merezi dau
erretzia? Zer erreko zenduke, bizitza barrixa hasteko,
oiñ artekuakin apurtzeko?

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

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

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

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeeettaakkoo 

11.. ssoollaaiirruuaa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

HHeellbbiiddee bbeerrrriiaa
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TXALTXA ZELAIKO MUSIKA KIOSKOAK KONTZER-
TU BEREZIA HARTU ZUEN MARTITZENEAN, ekai-
naren 17an. Musika Eskolako ikasleek ikasturte
amaierako kontzertua eta Sanjuanetako kon-
tzertua uztartu, eta Txaltxa-Zelain batutako
jendeari urte osoan ikasitakoa erakusteko apro-
betxatu zuten.

EKAINEAN GIRO BEREZIA
SORTZEN DA AZKENENGO
URTEETAN UNTZAGA INGU-
RUAN. Rugby taldearen es-
kutik, garagardoaren feria
izaten da eta eibartar asko-
rendako ohitura bihurtzen
dihardu bertara joateak.
Aurten, gainera, aste osoan
izango da karpan garagar-
doa edan edo afari goxoa jateko aukera. Urbat waterpolo taldeak
zabaldu zuen aurtengo feria joan den barixakuan, ekainaren 13an
eta orduandik asko dira bertan eta inguruan izan diren edo izango
diren eibartarrak.

IIkkaassttuurrttee aammaaiieerraakkoo kkoonnttzzeerrttuuaa
MMuussiikkaa EEsskkoollaakkooeenn eesskkuuttiikk

GGaarraaggaarrddooaa 
pprroottaaggoonniissttaa 
bbeerrrriirroo eerree

BARIXAKUAN, EKAINAREN 13AN, KULTUR ESKAINTZA
BEREZIA IZAN ZEN EIBARREN. Musika talde batek, Ma-
lawiko Body, Mind & Soul taldeak, hitzaldia eskaini
zuen Juan San Martin liburutegian. Hori gutxi balitz,
nahi izan zuenak taldearen musika entzuteko aukera
izan zuen jarraian, Coliseoan, gaueko 22.00etan eskai-
nitako kontzertuan.

HHiittzzaallddiiaa eettaa kkoonnttzzeerrttuuaa MMaallaawwiikkoo
ttaallddee bbaatteenn eesskkuuttiikk

HORTZ KLINIKA

Ortodontzia - Inplanteak - Protesiak -
Endodontziak - Peridontzia - RX Digitala

Tel. 943 20 73 57
T. Anitua 16, behea Faxa. 943 20 41 55

iturri
ARDOAK

ETXERA ERAMATEN DUGU

Merkatu Plaza (RIALTO) Tel. 943 12 05 87

GGIILLTTZZAAKK

AArr rraagguuee ttaa  33   //   118899 ppooss ttaakkuu tt xxaa tt ii ll aa    //    2200660000 EEIIBBAARR
Tfnoa. 994433 7700 1133 9911 —  Faxa. 994433 2200 8866 9999
ggiillttzzaakk@@eeuusskkaallnneett..nneett  ——  wwwwww..ggiillttzzaakk..ccoomm

88..0000eettaattiikk 2244..0000kk aarrtteekkoo ZZEERRBBIITTZZUUAA:: 994433 7700 1133 9911

S
E

G
U

R
T
A

S
U

N
A

SARRAILAGINTZA

ll EErraa gguuzzttiieettaakkoo ssaarrrraaiillaa eettaa sseegguurrttaassuunn kkuuttxxeenn  
SSAALLMMEENNTTAA eettaa MMAANNTTEENNUUAA

ll SSeegguurrttaassuunn eettaa iihheesseerraakkoo IINNSSTTAALLAAKKUUNNTTZZAAKK
ll SSaarrrraaiilleenn EEGGOOKKIIPPEENNAAKK
ll EErraa gguuzzttiieettaakkoo ggiillttzzeenn KKOOPPIIAAKK
ll TTrraabbaattuuttaakkoo aatteeaakk AASSKKAATTZZEENN ddiittuugguu



BBeezzeerroo gguuzzttiieennddaakkoo SSaann JJuuaann
zzoorriioonnttssuu eettaa bbeerroo--bbeerrooaakk

zubi gain KAFETEGIA

Ogitarteko, 
kazuelita, 
tapetan... 
espezializatuak

UUrrkkiizzuu ppaasseeaalleekkuuaa,, 1111 -- bbeehheeaa        TTffnnooaa.. 994433--225544006600

Zorionak eta ondo pasau jaixetan!

Guridi
taberna
UNTZAGA, 3 BEHEA

M a i x a
taberna

CCaallbbeettoonn,, 88

EEggoo ggaaiinn zz//gg
((AArrrraattee hhootteellaarreenn aallbbooaann))

2200660000 EEIIBBAARR
994433 2200 6677 5533

TABERNA-PIZZERIA-BOKATE-

Untzaga 5, behea

Ondo pasa
herriko jaietan!

SS OO KK OO AA

birjiñape, 1 behea
tel. 943 20 71 00
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ORAIN ARTEKO EKITALDIRIK JEN-
DETSUENA IZAN DA SEGURU ASKO
JOAN DEN ZAPATUAN, ekainaren
14an, Untzagan egin zen Dantza-
ri egunekoa. 150 dantzari baino
gehiago batu zituen Kezka dantza
taldeak Euskal Herriko dantza
desberdinak eskaintzeko eta Un-
tzagako harmaila eta inguruek
gainezka egin zuten. “Urte osoan
egiten dugun lana erakusten du-
gu, baina aurten gainera aspaldi
Eibarren dantza egiten ez geni-
tuen lanak erakutsi ditugu”,
azaldu dute Kezkan.

ORAIN URTE BATZUK UDAZ-
KENEAN EGITEN BAZEN ERE,
eguraldi txarrari aurre egi-
teko udaberrira pasatu zen
urteroko txistulari Alardea.
Joan den zapatuan Coliseoan batu ziren Mutriku, Deba, Ondarroa, Zuma-
rraga, Urretxu, Markina eta Eibarko txistulariak. Eta horrek laguntzen Sos-
toa abesbatza, Kezka dantza taldea eta Isabel Laspiur pianojolea.

UUnnttzzaaggaa jjeennddeezz ggaaiinneezzkkaa 
DDaannttzzaarrii eegguunneeaann

TTxxiissttuu ddooiinnuuaakk
CCoolliisseeooaann

AHOLKULARITZA / AUDITORIA

Fermin Calbeton, 13-15 
236 Postakutxa

Tfnoak. 943 202 461
943 700 142

Faxa. 943 201 125

EEEEgggguuuunnnneeeerrrrooookkkkoooo
oooogggg iiiiaaaa

% 943 20 40 66 (Ibarkurutze) % 943 20 42  24  (Amaña)

Oberena
harategiak  
urdaitegiak

99 Eusko Labela
99 Guk egindako produktuak

Bidebarrieta 20 - EIBAR     & 943 20 16 69

AUKERA
INMOBILIARIA

www.valenciaga.es          San Agustin, 1
Tel. 943 12 13 95 / 943 20 83 16

JAI
ZORIONTSUAK

API 208
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SANJUANETAN LANEZ LEPO IBILI-
KO DIRA AURTEN EIBARKO DAN-
TZA GARAIKIDEA TALDEKO NES-
KAK. Bi izan dira Coliseoan egu-
notan eskainitako emanaldiak,
martitzenean eta eguaztenean,
arratsaldeko 20.30etan. Egun ho-
rretarako koreografia bereziak
prestatu zituzten eta arrakasta
handia izan zuten. Baina gainera
ez da hori egunotarako prestatu
duten dantza bakarra, izan ere,
aurten ere, San Juan sua aurretik
dantza izugarria eskainiko dute,
ikusgarria benetan.

SAN ANDRES ZAHARREN
EGOITZAN EIBARKO BALLE-
TEKO IKUSKIZUNAZ GOZA-
TZEKO AUKERA IZAN ZUTEN
eguaztenean, ekainaren
18an. Kurtso amaierako ekitaldia izan zen Ospittalean eskainitakoa eta Ei-
barko Balleteko gazteek ikasturte osoan ikasitakoa erakusteko aukera
izan zuten.

DDaannttzzaa GGaarraaiikkiiddeekkoo nneesskkaakk 
jjoo eettaa ssuuaa

BBaalllleettaa
OOssppiittttaalliiaann

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

% eta faxa: 943 70 14 97

AArrmmaaggiinn 33 -- bbeehheeaa

Publi.resa@euskalnet.net

foto
JAUJA

erreportajeak
ezkontzak

estudioa

orain 
Urki 17an gaude

943 20 27 16
688 64 73 44

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
MEKANIKETARAKO

TRESNAK

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

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
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ASTE BERDEA DELA
ETA, ekainaren 22an,
domekan, Arnoko et-
nografia, historia, mi-
tologia eta arkeologia
ezagutzeko irteera gi-
datua egingo da. Egun
osorako txangoa Mu-
trikuko Udalak, Debe-
gesaren laguntzarekin
antolatu du. Irteera
goizeko 09.00tan izan-
go da, Mutrikuko Goiko Plazan. Ibilbidean zehar, ingurua ondo eza-
gutzen duen gida baten laguntza izango du. Mutriku eta Mendaro ar-
tean kokatzen den mendiguneak balio handiko eta kalitate oneko
paisaia du eta, hori dela eta, Batasunaren Garrantzizko Lekua (LIC)
izendatu dute. Interes hori kontuan izanda, aurtengo Aste Berdea-
ren barruan, Mutrikuko Udalak Ebaristo Txurruka Beka atera du, Ar-
noko balio naturalak zabaltzeko komunikazio-estrategia eta ekintza
plana diseinatzeko helburuarekin. Bekaren berri jasotzeko www.de-
begesa.com edo www.mutriku.net helbideetara jo daiteke. Eskae-
rak irailaren 30era arte aurkeztu daitezke.

AArrnnoorraa iibbiillbbiiddee ggiiddaattuuaa ddoommeekkaann

BERBETAN EGITASMOKO KIDEAK GETXON OSPATU ZEN
MINTZA EGUNEAN IZAN ZIREN JOAN ZEN ZAPATUAN. Jai
giroan pasa zuten eguna Euskal Herriko mintzapraktika-
ko talde askorekin batera. Getxoko portu zaharrean on-
gietorria egin eta gero, herria ezagutzeko aukera izan
zuten, eta bapo bazkaldu eta gero, erromerian dantza
egiten amaitu zuten eguna. Eguraldia lagun, Euskal He-
rriko txoko guztietako 230 lagunetik gora batu ziren III.
Mintza Eguna ospatzeko eta omenaldia eskaini zitzaien
mintzapraktika egitasmoetan dabiltzan hainbat laguni.

MMiinnggaaiinnaakk ddaannttzzaann GGeettxxookkoo kkaalleeeettaann

LUIS FERNANDEZ EIBARTARRAK IRABAZI DU ‘DEBARROA, MENDITIK
ITSASORA’ KANPAINAREN BARRUAN ANTOLATUTAKO ARGAZKI LEHIAKE-
TA, ‘Industrializazioa nagusitzen’ izenburuko argazkiarekin. Bigarren
saria Bergarako Aranzadi ikastolako 6. mailako ikasleek irabazi dute
‘Arbiak’ izeneko argazkiarekin eta hirugarren saria Iñaki Garai arra-
satearrak eskuratu du, ‘Urkuluko bidetik’ izeneko argazkiarekin. Lan-
datur SL erakundeak antolatutako lehiaketara 108 argazki aurkeztu
dituzte 21 parte-hartzailek, gehienak formatu digitalean. Irabazleek
ez ezik, landa eremuari babesa eta bultzada emateko lehiaketan par-
te hartu duten guztiek jasoko dute saria: Debarroa mahai jokoa.

AArrggaazzkkii lleehhiiaakkeettaarreenn ssaarriiaa EEiibbaarrrreerraa

Telekomunikazio 
Instalaziorako

Enpresa
- 

1.305 zkia.

Ego-Gain, z/g •  Tel: 943 127 350  Faxa: 943 207 360

TB seinalea jasotzeko 
antena-instalazio profesionalak

Satelite bidezko TB 
TB digitala l Teledistribuzioak

Konponketak eta mantenimendua

www.trinmer.com





NNeerreeaa AArreeiittiioo EEttxxaanniizz
GGoorreettttii OOiiaarrzzuunn IIrraassttoorrzzaa

Zure 
etxe-barruen 
GESTIOA
l Zeure etxe-barruarentzako 

aholkularitza eta gestioa 
kuota txikien truke.

l Eusko Jaurlaritzaren 
dirulaguntzen tramitazioa.

- Edifizio-konponketak.
EE GG OO LL AA NN
Julian Etxeberria 7, 7.-C

(Aldapatxo)

Telefonoa:
943 20 22 39

Faxa:

943 20 01 05

EGOLAN.EIBAR@terra.es

– Etxeko aperitiboa.
– Ahate-entsalada foie-mousse eta mugurdi 

ozpin-oliotan.
– Otarrainxkak plantxan.
– Abakando bieira gainerrea onddo-saltsarekin.
– Iberiko-masail hostopila eta barazkiak.
– Arroz-esne kopa gerezi-konfitura gainean.
Kafea eta etxeko ardoa.

Prezioa: 39’50 euro + BEZ

Bere 9. urteurrenean
eskerrak eman nahi dizkie Eibarko
bezero guztiei eta San Juanak
ondo baino hobeto ospatzeko

San Juan 2008 Menu Berezia

IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaazzzziiiiooooaaaa
EEEErrrrrrrreeeesssseeeerrrrbbbbaaaakkkk::::
TTTTeeeellll....  999944443333  77774444  33331111  00002222
wwwwwwwwwwww....bbbbeeeellllaaaauuuusssstttteeeeggggiiii....ccccoooommmm

BBeellaauusstteeggii BBaasseerrrriiaa

JJAATTEETTXXEEAA

BBeellaauusstteeggii BBaasseerrrriiaa

JJAATTEETTXXEEAA

EEEELLLLGGGGOOOOIIIIBBBBAAAARRRRkkkkoooo  
SSSSaaaannnn  MMMMiiiigggguuuueeeellll

ggggaaaaiiiinnnneeeeaaaannnn

Portxe-jardinean
bazkaldu eta 

afaltzeko aukera

Ostiral eta 
larunbatetan,

22.00etatik aurrera
kopak jardinean
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11995588AANN JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
Urriaren 25ean bazkaria egingo dute 1958an jaio-
takoek. Arrate hotelean izango den bazkarira joan
nahi duenak 80 euro sartu beharko du jarraian
ematen dugun Kutxako kontu korronte zenbakian,
izen-abizenak zehaztuta: 21010035140126476175.
Antolatzaileekin harremanetan ipintzeko, uriar-
te58@gmail.com helbidera idatzi daiteke. 

IIKKAASSTTUURRTTEE AAMMAAIIEERRAA UUNNIINN
Gaur agurtu dute ikasturtea Uni Eibar-Ermua
BHIn, ekitaldi bereziarekin: bideo emanaldia,
Txema Cornago Egoitzetako zuzendariaren hi-
tzaldia, Lanbide Heziketako Zikloak eta Batxiler-
goa amaitu duten ikasleei diplomak eta oroiga-

rriak ematea izan dira, besteak beste. Ondoren,
ikastetxeak antolatzen duen Maitasun Gutun
Lehiaketako irabazleen izenak ezagutzera eman
dituzte. Ekitaldiaren amaieran Acroindar taldea-
ren erakustaldia eta mokadua eskaini dira. 

JJUUAANN SSAANN MMAARRTTIINN BBEEKKAA
Arteari eta mendizaletasunari eskainiko diote
Juan San Martin beka 2008ko edizioan. Eibarko
Udalak eta UEUk sortutako ikerketa-bekarako
proiektuak irailaren 1etik urriaren 10era arte aur-
kezteko aukera izango da. Dokumentazio guztia
Pegoran (udaletxean) jasoko dute eta han esku-
ratu daiteke bete-beharreko baldintzen inguruko
informazioa.

autuan

TRISKA DANTZAK-EK UZ-
TAILERAKO BREAK-DAN-
CE TAILERRA ANTOLATU
DU. Txirio kaleko lokale-
tan emango dute ikasta-
roa, 12 urtetik gorako-
entzat, ekainaren 30ean
hasi eta uztailaren 30era
arte. Klaseak astelehen,
eguazten eta barixakue-
tan izango dira, 10.30etatik 11.30etara, The Wolf Style-ren
eskutik (Angel, Pedro eta Sebastian). Talde mugatua izango
da eta matrikulak 40 euro balio du. Izena emateko bertara jo-
an daiteke, astelehenetik egunera, 17.00etatik 19.00etara
edo, bestela, 943530638 telefono zenbakira deitu.

BBrreeaakk--ddaannccee
ttaaiilleerrrraa

GGoorruunnttzz aabbeessbbaattzzaa FFrraannttzziiaarraa
URTEROKO MODUAN, SAN JUAN INGURUKO EGUNAK APRO-
BETXATUKO DITUZTE GORUNTZ ABESBATZAKOEK ATZERRI-
RA BIDAIA egin eta han kontzertua emateko. Bihar bertan
abiatuko dira Bordelera eta domekan, hiria bisitatu ondo-
ren, arratsaldean hango Jesusen Bihotzaren elizan kon-
tzertua emango dute. Astelehenean Cahors-erako bidea
hartuko dute eta Sarlat, Beynac, Borunat eta Hautefort
ezagutzeko aprobetxatuko dute eguna. San Juan eguna,
berriz, Rocamadour, Les Milandes eta Bergerac ikusten
emango dute. Eta eguaztenean, etxera bueltatu aurretik,
Monpasier eta Stemelion bisitatuko dituzte.

AZITAIN poligono industriala, 6
87 postakutxa

Telefonoa: 943 82 04 00
Faxa: 943 82 02 36
E-maila:
abc@abc-compressors.com

kkkk oooo nnnn pppp rrrr eeee ssss oooo rrrr eeee aaaa kkkk
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H
ogeitabi urte pasatu dira Eiba-
rren Gipuzkoako Batzar Nagu-
sien pleno ibiltaria egin zen az-
kenengo alditik. Are gehiago,

Batzar Nagusiak martxan daudenetik Ei-
barren horrelako plenoa egiten den bi-
garren aldia izango da uztailaren 2koa.

Urtean behin pleno berezia egiten du-
te Gipuzkoako 51 batzarkideek, uztaila-
ren 2an, beti ere. Ohitura zaharra da,
Erdi Arokoa hain zuzen ere, baina Eiba-
rrek birritan baino ez du hartu pleno be-
rezi hori. Azkenengoa (eta Eibarko histo-
riako lehenengoa) 1985. urteko uztaila-
ren 2an izan zen, Jesús Maria Agirre Ei-
barko alkate zela. 2008ko uztailaren 2an
Miguel de los Toyos Eibarko alkateak
egingo dio harrera Gipuzkoa osotik eto-
rriko diren batzarkideeri, tartean eibar-
tar biri: Iñaki Arriola PSEko batzarkidea
eta Regina Otaola PPko batzarkidea.

Erdi Aroan sortu ziren lehenengoz Gi-
puzkoako Batzar Nagusiak, 1397. urte-
an. Eibarko herriak hasieratik izan zuen
ordezkaritza bertan. Orduan denboran
Gipuzkoako botere nagusia bertan zego-
en, baina 1877. urtean foru instituzioak
desagertarazi egin ziren. Hasieratik, ur-
tean behin, uztailaren 2an hain zuzen
ere, Batzar Nagusiek pleno ibiltaria izan
zuten, eta Eibarren horietako pleno bat
egitea erabaki zen 1865. urtean. Hala
ere, foru instituzioa desagertu zenez,
ez zen lehenengo bilera hori izan. 1977.
urtean berreskuratu ziren Batzar Nagu-
siak eta 1865. urtean hartutako eraba-
kiari jarraituta, lehenengo pleno ibilta-
ria orain hogei eta bi urte eman zen.
XIX. mendean erabaki zen zein izango
zen pleno berezi horien ordena: Segura,

Azpeitia, Zarautz, Irun, Ordizia, Zuma-
rraga, Azkoitia, Oñati, Zumaia, Honda-
rribia, Bergara, Mutriku, Tolosa, Oiar-
tzun, Arrasate, Donostia, Hernani, El-
goibat, Deba, Errenteria, Getaria, Eibar
eta Zestoa, hain zuzen ere.

UUNNIIkkoo ggaauueekkoo bbaattxxiilleerrggooaarreenn aauuzziiaa
Bestalde, Eibarko UNIren gaueko es-

kaintzaren desagerpenaren auzia azter-
tu dute Batzar Nagusietan. Ezker Ba-
tuak-ek proposatuta eta PSErekin bate-
ra, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailak
hartutako erabakia atzeratzeko eskatu
da. PP eta Aralarrek aldeko botoa eman
zuten ekainaren 12an egindako pleno-
an, eta EAJ eta EA alderdiek kontrako
botoa eman zuten.

Batzar Nagusiek onartutako emendaki-
nean hiru eskaera egiten zaizkio Eusko
Jaurlaritzari: gaueko batxilergoko admi-
nistrazio eta finantza ikasketen lehenen-
go ikasturtea eskaintzeko aukera izatea,

Telekomunikazio eta Informatika ikaske-
tak eskaintzeko aukera izatea egunez
eta gaueko batxilergoa arratsaldeko
17.00etan eskaintzeko aukera izatea.

Ezker Batuak bidalitako prentsaoha-
rrean, Ander Rodriguezen berbetan,
“Eusko Jaurlaritzak hartutako erabakia
ez da egokia, Eibarren hezkuntza es-
kaintza galduko baita; gaueko batxiler-
goa kenduz gero, Donostia eta Irunen
baino ez da geldituko hori egiteko au-
kera eta horrek ikasleen beharretan
eragina izango du, beharko duten den-
boran edo diruan, adibidez”.

Martxoan erabaki zuen Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza sailak UNIko gaueko
batxilergoa ez zela 2008-2009 ikasturte-
an eskainiko. Eibarko Udalak erabaki
horren kontrako mozioa onartu zuen eta
orain Gipuzkoako Batzar Nagusiak bat
egin dute UNIk eskatzen duenarekin,
gaueko batxilergoaren eskaintza egite-
ko eskaerarekin.

GGiippuuzzkkooaakkoo BBaattzzaarr NNaagguussiieenn 
pplleennoo iibbiillttaarriiaa EEiibbaarrrreenn

UZTAILAREN 2AN, EGUAZTENA, BATUKO DIRA GIPUZKOAKO 

51 BATZARKIDEAK EIBARKO UDALETXEAN

Eibarren egindako azken Batzar Nagusiak.

NAARRRRUUAA
Narruzko osagarriak

BBiiddeebbaarrrriieettaa 1166
994433 2200 4411 0022

EEIIBBAARR



BBeezzeerroo gguuzzttiieennddaakkoo SSaann JJuuaann
zzoorriioonnttssuu eettaa bbeerroo--bbeerrooaakk

Ondo 
pasau!

Toribio Etxebarria, 21
Tel. 943 20 70 07

2200660000 EEIIBBAARR

Kafeetan

eta pintxoetan

espezializatua
LLaauurreell && HHaarrddyy

PPuubb
Untzaga plaza, 11
Tel. 943 20 10 15

20600 EIBAR

Gora San
 Juan!!!

ARRAGUETA 18 943 12 08 65

Urkizu 22, behea Telefonoa: 943 200608

•• IIBBEERRIIKKOOAAKK
•• OOggiiaa

EEGGUUNNEERROO
ssaallggaaii

•• AAuukkeerraa
hhaannddiiaa
BBOOKKAATTEETTAANN

AAsstteegguunneettaann66..0000eettaattiikkaa uu rr rree rr aaZZAABBAALLIIKK((oosstteegguunneettaanniittxxiittaa))

MMeessoonn AAgguuiiññaassppii

SSaann JJuuaann  zzoorriioonnttssuuaakk!!!!

UUNNTTZZAAGGAA PPLLAAZZAA,, 1100
2200660000 EEIIBBAARR

Giro alaia

Sanjuaneta
n

Bista Eder, 10

“Eguneko Menua”
Afariak Asteburuetan,
Pintxoak, 
Ogitartekoak

Portalea 
Jatetxea

943 20 68 68
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Z
eiñek imagiñau leikez Eibarko
sanjuanak dultzainerueri ongie-
torrixa emoteko ekitaldi barik?
Duda barik, programaziñuari be-

giratuta jende gehixen batzen daben
ekitaldixen artian dago Lizarrako dul-
tzainerueri ongietorrixa emoteko egi-
tten dana. Urtietan atzera egitten bado-
gu, hitzorduan ez da aldaketarik emon:
sasoi batian dultzaineruak trenian aille-
gatzen ziran sasoia goguan, San Juan
egunaren bezperan, 13.00etan Estaziño
kalian txokoren bat topatzia ixa eziñez-
kua izaten da. Udalbatza buruan dala,
edade guztietako eibartar pillua, gazte-
kuadrillak barne, juaten da Miguel Angel
Elizaga eta berarekin batera etorri ohi

diran beste dultzainerueri ongietorrixa
emotera. Aurten, baiña, oso bestelakua
izango da momentua: izan be, Miguel
Angel Elizaga ez dogu dultzainarekin
ikusiko, jaixetan parte hartzera etortze-
ko asmua dakan arren. 1947az geroztik
urtero-urtero bere dultzainarekin jaixen
hasiera ‘ofiziala’ emoten jardun daben
Elizagak erretiratzeko momentua aille-
gau jakola pentsatzen dau eta, horregai-
ttik, aurten Lizarrako dultzainero edo
gaiteruei pasau detse lekukua. Elizaga ez eze, Begoña Gamuza Lizarrako alka-

tia be inbitauta dago.
Modu horretan, datozen urtiotarako

errelebua ziurtatuta geratzen da eta,
era berian, Elizaga famelixia instituzi-
ñua da dultzainaren munduan: 1906. ur-
tian hasi ziran Eibarrera etortzen. Urte
hartan Miguel Angelen aitta zana Moi-
sés-ek, Anselmo, Edilberto eta Daniele-
kin batera hasittako ibilbidiak ez dau
etenik izan eta Elizagatarrak urtero izan
dira gurian. Halanda be, danen artian
urte gehixagotan parte hartu dabena
aurten dultzaina barik ikusiko dogun Mi-
guel Angel izan da. Baiña, edozelan be,
Estaziñotik Untzagaraiñoko kalejirari ez
detsa uko egingo eta jaixarekin bat
egingo dau beste behin.

DDUULLTTZZAAIINNEERRUUAAKK
EEkkaaiiññaakk 2233,, aasstteelleehheennaa,, 

1133..0000iiaann EEssttaazziiññuuaann

EErrrreelleebboorraakkoo ssaassooiiaa dduullttzzaaiinnaann

PODOLOGOA
Maider Lopez Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

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

Jai zoriontsuak!

Torrekua, 3    943 20 31 32
alfaarte@alfalan.es

IInndduussttrriiaaAArrtteeaarreennZZeerrbbiittzzuurraa



Zorionak



INDA iturgintza
UR, GAS ETA KALEFAKZIO 
INSTALAZIOAK - Bainu eta 

sukaldeen 
erreformak

- Gas instalatzaile 
baimendua

- Iturgintza 
(arlo guztiak)

- Gasa eta 
kalefakzioa

- Altzari 
erakusketa

l IInndduussttrriieettaarraakkoo 
iinnssttaallaazziioo bbeerreezziiaakk

l FFuueell AAiirreeaa

l ......

l PPrrooiieekkttuuaakk eettaa        
aauurrrreekkoonnttuuaakk

Asua-Erreka, 2

Telefonoak:

943 12 18 64

(tailerra) 

669 29 34 63

(mobila)

Faxa:

943 12 18 64
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E
kuador, Bolivia, Paraguay, Mexi-
ko, Dominikar Errepublika eta,
batez ere, Kolonbiatik gurera
etorritako emakumeek osatzen

dute LACASIUM elkartea. Latinamerikar
jatorriko andrek eratutako elkartearen
helburuetako bat orain euren herria de-
naren bizitzan ahalik eta modurik onene-
an integratzea izaki, iaz San Juan jaiak
aprobetxatu zituzten euren sorterriko
hainbat dantza eta musika erakusteko
eta, ekimenak izan zuen erantzun ona
ikusita, aurten ere errepikatzea erabaki
dute. Domekan, beraz, Amerika aldeko
folklorearen zati bat zuzen-zuzenean go-
zatzeko aukera emango digu ekitaldiak. 

Dantza garaikidea suaren inguruan
Eta beste erritmo eta dantza batzue-

kin etorriko zaizkigu Eibarko Dantza ga-
raikide taldekoak, Nerea Lodosa irakas-
lea lagun dutela. Badira urte asko Ipu-
ruako kiroldegian sortutako dantza tal-
deko neskak San Juan suaren inguruan
dantzatzen hasi zirela, baina urtetik ur-
tera eskaintzen dituzten koreografiak
aldatzen doaz eta beti ere emanaldi
ikusgarri eta koloretsua izan ohi da.
Dantzariek adin tarte zabala hartzen
dute, umeekin hasi eta helduen taldee-
tara ailegatu arte. Emanaldiak ordu
laurden inguruko iraupena izaten du,
sua piztu arterakoa. Aurtengo koreogra-
fiak osatzeko orduan piraten mundua
hartu dute inspirazio gisa eta, betiko
moduan, gaiarekin lotutako jantzi eta
osagarriekin osotutako ikuskizuna pres-
tatu dute.

EEkkaaiiññaakk 2222,, ddoommeekkaa,, 
1188..0000eettaann 

LLaattiinnaammeerriikkaakkoo ddaannttzzaakk

EEkkaaiiññaakk 2233,, aasstteelleehheennaa,,
2233..1155eettaann

EEiibbaarrkkoo DDaannttzzaa GGaarraaiikkiiddeeaa

EEkkaaiiññaakk 2244,, mmaarrttiittzzeennaa,,
0055..0000eettaann

KKoonnggaa--ddaannttzzaa
2233..3300eettaann

SSookkaa--ddaannttzzaa

GGaarraaiikkiiddeeaa,, LLaattiinnaammeerriikkaakkooaa eettaa SSookkaa--ddaannttzzaa

LarragestINMOBILIARIA

api 353

Bidebarrieta, 12 • 690 61 07 15
zzoorriioonnaakk eettaa oonnddoo ppaassaa jjaaiiaakk

Lentzeria - mertzeria

Eulogio Garate, 1 943 82 13 08

Gizon eta 
emakumeendako

barruko erropetan
espezialistak

Hilaren 19tik 30era arte
Sanjuanetako promozioa:

40 euroko gastua egitean 
10 euroko erosketa-txartela opari

60 euroko gastua egitean 
15 euroko erosketa-txartela opari

80 euroko gastua egitean 
20 euroko erosketa-txartela opari
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E
ibarko Danborradak Klub Depor-
tiboko Esku Pelota Eskola omen-
du nahi izan du aurten. Hori de-
la eta, eskola honetako kideak

joango dira karrozan eta, gainera, Leire
Kareagaren marrazki bat oinarritzat
hartuta, ‘pin’ bat diseinatu dute pelota
eskolaren omenez.

Ohikoa den legez, danborrada ekaina-
ren 23an hasiko da Untzagan, gauer-
dian. Zuzendari berria ez ezik, aurten-
goan alkatea ere berria dugu: Miguel De
Los Toyos alkate berriak ‘Diana’ gidatu-
ko du estreinekoz. Danborradaren 83.
edizio honetan, ibilbidea urterokoa
izango da: Untzagan hasi eta, Calbeton, Bidebarrieta, Urkizu, Arragueta, Ibarku-

rutze, Errebal eta Toribio Etxebarria ze-
harkatuko ditu, berriro ere Untzagara
bueltatzeko.

Aurtengo edizioan bost konpainiak
hartuko dute parte danborradan: tradi-
zionalak, Betikuak/GASTE, San Andres,
Urki eta Amaiñ Emon. Hala ere, berrita-
suna GASTEko kideen partehartzea izan
daiteke. Horrez gain, J. Luis Bagliettok
zuzendutako gastadoreak, eta bandera-
dunak, kantinerak, batelerak, kupelgi-
leak eta sukaldariak ere egongo dira.

Joko dituzten piezei dagokienez, be-
rriz, ez da aldaketarik egongo. Jose Mi-
guel Laskurainek aipatu moduan, “le-
hen urte honetan piezek bere hortan
jarraituko dute, baina datorren urtean

EEttaappaa bbeerrrriiaa ddaannbboorrrraaddaann
Juan Mari Lejardi ‘Pastor’-ek danborradaren zuzendaritza iaz laga
eta gero, Usartza Txistulari Bandako zuzendariak, Jose Miguel 
Laskurainek estreinekoz gidatuko du daborrada aurten. Beraz,
‘Pastor’-en ondorengo lehen urtea izango da aurtengoa. Eta hori
izango da, hain zuzen, 2008ko danborradak aurten izango duen 
berritasun nagusia. Baina ez bakarra, urtetik urtera beti aldaketa
txikiren bat egon ohi da-eta.

JJ uu ll ii aa nn  EE tt xx ee bb ee rr rr ii aa ,,  22 -- 44  
(( 55 44 55  pp oo ss tt aa kk uu tt xx aa tt ii ll aa ))
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aldaketak egitea gustatuko litzaidake”.
Bestalde, aurten ere ez da Marruko kai-
noia danborradan izango, eta ezta
abankarga konpainia ere.

DDaannbboorrrraaddaa TTxxiikkiiaa UUrrkkiizzuukkooeenn 
ggiiddaarriittzzaappeeaann

Ekainaren 24an hasiko da Danborrada
Txikia Urkizun, 19.00etan. Handik Arra-
gueta, Ibarkurutze, Errebal eta Toribio
Etxebarriatik pasatuko dira umeak, Un-
tzagan amaitu arte. Herriko plaza nagu-
sian, gainera, danbor nagusiak pregoia
irakurriko du eta hainbat melodiarekin
amaituko da guztia.

Urtero egiten den erreleboari jarrai-
tuta, Danborrada Txikiaren aurtengo
edizioko kargu garrantzitsuak Urkizu es-
kolako umeek hartuko dituzte. Horrela,
danbor nagusia Jone Amuategi izango
da, ‘Napoleon’ Naomi Hidalgo eta zaldi-
ko banderaduna Leire Antxia.

Danborrada Txikian Eibarko ikastetxe-
etako 300 bat ikaslek hartuko dute par-
te. Gainera, umeak euren ibilbide osoan
laguntzeko, fanfarre bik (Ustekabek eta
Oriak) musika eta giro alaia ziurtatuko
dute. Bestalde, Pantxika astoak ura era-
mango du, txikienen egarria asetzeko.

Danborradan parte hartzen duten
ikastetxeek danbor nagusi propioa izan-
go dute. Horrela, J.A. Mogelekoa Jone
Azkarate izango da, La Sallekoa Nekane

Muguruza, Aldatzekoa Angela Linares,
San Andresekoa Maialen Zamakola eta
Amañakoa Ibon Hernando. Banderadu-
nak, bestetik, honakoak izango dira:
J.A. Mogelekoa Beñat Uriarte, La Salle-
koa Luz Gandiaga, Aldatzekoa Naiara
Jurado, San Andresekoa Ainhoa de Le-
on, Urkizukoa Nagore Gisasola eta Ama-
ñakoa Mireia Areitio.

Urtero ohikoa den moduan, karroza
batek danborrada kolorez apainduko
du. Karrozan Marta de la Calle, Andrea
Alonso, Ane Ozaizan, Irene Vazquez, Sa-
ra Larrañaga, Maria Cano, Naiara Corti-
na, Ane Blas, Iraia Gonzalez, Naiane Ba-
leiron, Marga Pareja, Maialen Biribai,
Marta Villamil, Maialen Martinez eta
Ane Kruzelegi izango dira.

DDAANNBBOORRRRAADDAAKK

EEkkaaiiññaakk 2233,, aasstteelleehheennaa,, 
0000..0000eettaann UUnnttzzaaggaattiikk

HHEELLDDUUEENNAA

EEkkaaiiññaakk 2244,, mmaarrttiittzzeennaa,, 
1199..0000eettaann UUrrkkiizzuuttiikk

UUMMEEEENNAA

www.alzola.com

Balenzategui, S.A.
Bainuetxeko Zumardia, 1

20860 Alzola (Elgoibar) Gipuzkoa
Tel. 943 740 288 - Faxa 943 743 557 T. Anitua 12

TTeelleeffoonnooaa.. 994433 220011 993300
20600 EIBAR (Gipuzkoa)

n KKAALLEEFFAAKKZZIIOO IINNSSTTAALLAAZZIIOOAAKK

n SSUUKKAALLDDEEAAKK EETTAA BBAAIINNUUAAKK

n GGAALLDDAARRAA EETTAA BBEERROOGGAAIILLUUEENN IINNSSTTAALLAAZZIIOOAAKK

n BBUUTTAANNOO,, PPRROOPPAANNOO EETTAA GGAASS NNAATTUURRAALLAARREENN IINNSSTTAALLAAZZIIOOAAKK

n AAZZTTEERRKKEETTAA EETTAA PPRROOIIEEKKTTUUAAKK OORRDDEENNAADDOORREEZZ

n AAIIRREE EEGGOOKKIITTUUAA

F O N T A N E R I A
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U
rteroko moduan, Eibarko Uda-
lak Eibarko talde bat omendu
nahi izan du San Juan jaiak di-
rela aprobetxatuta. Klub De-

portiboko esku pelota batzordea da aur-
tengo omendua, 50 urtetan egin duten
lana eskertu nahi zaie-eta. Horrek inoiz
baino lan handiagoa ekarriko dio esku

pelota batzordeko kideeri. Izan ere, ur-
tero antolatzen dituzten pelota jaial-
dieri, horrelako omenaldiek ekartzen
dituzten lanak gehituko beharko dizkio-
te. Gustora hartuko dute parte pre-
goian, San Juan suan eta danborradan,
adibidez. Pelota izango da aurtengo ka-
rrozaren protagonista. Danborradako

hotsekin batera izango dira esku pelota-
ko ordezkariak karrozan, eta gainera,
soinean Leire Kareagak diseinatuta pin
berezia jazteko aukera izango dute.

EEsskkuu PPeelloottaakkoo kkiiddeeaakk eettaa JJoossee AAnnttoonniioo
AAllbbeerrddii SSaann JJuuaann ssuuaann

Esku pelotako kideak emango diote
sua ekainaren 23an …eta kitto! Euskara
Elkarteak antolatzen duen San Juan
suari, baina ez dira bakarrak izango. El-
karteko eta Udaleko ordezkariez gain,
…eta kitto! Euskara Elkarteak urtero
omentzen du Eibarren alde lan egiten
duen pertsona edo talderen bat. Euska-
ra Elkarteak Jose Antonio Alberdik az-
kenengo 30 urteetan Amañako jaiak an-
tolatzen egindako lana saritu nahi izan
du eta San Juan suan parte hartzeko es-
katu diote. Lan handia egiten du urtero
Alberdik Amañako jaiak antolatzen eta
aurten gainera, 30 urte betetzen dituz-
tela eta, inoiz baino egitarau zabalagoa
prestatzen dihardute.

SSaannjjuuaann bbeerreezziieennaakk aauurrtteennggoo oommeenndduueennddaakkoo

Eibarko Udalak San Juan eta
San Pedro jai zoriontsuak 

opa dizkizu!



AAUUTTOOEENN

ggeehhiiggaarrrriiaa

22000088kkoo 
SSaannjjuuaannaakk

......eettaa kkiittttoo!! eettaa
DDrrooggeetteenniittttuurrrrii
aallddiizzkkaarriieenn
ggeehhiiggaarrrriiaa

2200..
zzkkiiaa..



Auto ekologikoaren alde

KKOONNTTZZIIEENNTTZZIIAA EEKKOOLLOOGGIIKKOOAA NNAAGGUUSSIITTZZEENN DDOOAANN SSAASSOOII
HHOONNEETTAANN, badirudi ingurumenarekiko begirunea izatea mo-
dan dagoela, baina jendearen kontzientzia hori poltsikoa astin-
tzeko premia agertzearekin batera baretzen joaten dela. Estatu
mailan 1.100 laguni egindako inkestako emaitzek, behintzat,
horretarako joera agerian lagatzen dute. 

Fiskalitate berriak automobil fabrikatzaileak ingurumenare-
kiko errespetua duten ibilgailuak egitera behartuko ditu, CO2
botatzeak gutxitzen joateko neurriei jarraituta, baina, hala
ere, gidari gutxi dago hori lortu ahal izateko gehiago ordain-
tzeko prest: inkestako emaitzei begiratuta, ingurumenaren

onerako gehiago pagatuko luketenak %33 dira eta gutxiago
kutsatuko lukeen automobila erosteagatik gehiago ordaintze-
ko prest, berriz, inkesta erantzun dutenen %10 baino ez da-
go. Diru kontuak alde batera lagata, gutxiago kutsatzearren
egingo lituzketen ‘sakrifizioen’ artean arrakasta handiagoa
daukate beste batzuk: lehenengo eta behin diseinuari uko
egingo liokete eta, horren atzetik, ekipamendu eta potentziari
uko egingo liokete. Bestalde, segurtasunari ez liokete ezeren
trukean uko egingo.

Izan ere, ibilgailua erosteko orduan kontuan izaten den ele-
menturik garrantzitsuena segurtasuna da (5 puntuko eskalan,

4’9ko puntuazioa ematen diote). Gu-
txien baloratzen direnak, berriz, au-
tomobilaren diseinuarekin edo kan-
poko itxurarekin lotutakoak dira. Es-
tatuko errepideak betetzen dituzten
ibilgailuek bataz beste 7 urte dute
eta, horregatik, horiek gutxiago ku-
tsatzen duten beste batzuengatik al-
datzen joateko bonifikazioak ematen
hasi dira fabrikatzaile batzuk.

baina gehiago ordaindu barik

OOllaassoo PPoolliiggoonnooaa ((EELLGGOOIIBBAARR))

KKOOKKAAPPEENNAA
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LAGUNMOBIL
C A R R O C E R I A S

Lantalde profesionala n Ardura handiz egindako konponketak n 1.000 m2 instalazioetan





GIAUTO Olaso poligonoa z/g
ELGOIBAR Tel. 943 74 85 98 / 629 29 40 22

MODELOA URTEA KM EZAUGARRIAK PREZIOA

OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120CV Enjoy+Pack (beltza) 2007 10.000 klimatizadorea,llantak,7 plaza,6 abiadura 17.800 ¤

OPELASTRA 1.7 CDTI 100CV 5 ate En+Pack (beltza) 2007 10.000 klimatizadorea,llantak,abiadura erreguladorea 14.500 ¤

SAAB SPOTHATCH 1.9 TiD 150CV (beltza) 2007 10.000 klimatizadorea,larrua 25.800 ¤

JEEP CHEROKEE CRDI SPORT 140CV (urdina) 2002 74.000 aire egokitua 13.000 ¤

CHEVROLET CAPTIVA 2.0 TDCI 150CV LTX (zilarra) 2007 27.000 sabaia,larrua,klimatizadorea,7 plaza 30.000 ¤

TOYOTA RAV-4 2.0 D4D 5 ate 116CV (zilarra) 2004 120.000 sabaia,klimatizadorea 15.000 ¤

ZAER MOTOR Apalategi, 1
EIBAR Tel. 943 70 70 33

MODELOA URTEA KM EZAUGARRIAK PREZIOA

CITROEN C4 HDI 110 COUPE VTS (beltza) 2005 37.000 xenon,klima,navidrive,parctronic,ABS,ESP,ASR,AFU 14.500 ¤

OPELASTRA 2.0I 16V SPORTIVE (beltza) 2001 125.000 ABS,trakzio kontrola,aire egokitua,jarleku deportiboak 6.200 ¤

CITROEN NEMO HDI 70 FG (zuria) 2008 0 aire egokitua,mp3,ispilu elektrikoak,ABS,airbag 11.650 ¤

CHEVROLET MATIZ 1.0 SE(urdina) 2006 25.000 ABS,airbagak,sabai elektrikoak,irrati CD-a 5.900 ¤

XSARA HDI 90 VTS (beltza) 2002 85.000 klima,abiadura erregul.,sentsoreak,ispilu elektr.,parrot 6.000 ¤

C2 1.4I 75CV FURIO (urdina) 2006 35.000 aire egokitua,ABS,irrati CD-a,ordenagailua,airbagak 7.900 ¤

R.A.C.V.N.-ren
ordezkaritza

EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO AASSEEGGUURRUUAAKK

ASEGURU ARTEKARIA S.L.
JJ..AA.. LLAASSKKUURRAAIINNJJ..AA.. LLAASSKKUURRAAIINN

Urtzaile 1 (alboko sarrera)  
Telf. 943 70 28 87 / 943 20 37 13 / 943 12 05 30

Faxa. 943 70 28 87  EEIIBBAARR

ESTACION 
DE SERVICIO 
EIBAR, S.A.
FURGONETEN ETA AUTOMOBILEN GARBIKETA

AUTOMATIKOA ETA PRESIOAREKIN

LUBRIFIKATZAILEAK

GASOLEOEN ZUZENEKO BANAKETA

Tel. eta Faxa. 943 20 62 48 TToorrrreekkuuaa,, 22 20600 EIBAR
Tel. 943 20 70 31 eseibar@facilnet.es

AUTOAK BEHAR DUEN GUZTIA
Otaola 7                EIBAR Tel. 943 70 21 31



Zerbitzugunea

ll 2244 OORRDDUUKKOO ZZEERRBBIITTZZUUAA
ll GGaassoolleeooeenn zzuuzzeenneekkoo bbaannaakkeettaa
ll GGaarrbbiikkeettaa aauuttoommaattiikkooaa eettaa pprreessiiooaarreekkiinn

TTeell.. 994433 1122 1166 6622    FFaaxxaa..   994433 1122 1188 6622     aacciittaaiinn@@wwaannaaddoooo..eess

ZZAAEERR MMOOTTOORRZZAAEERR MMOOTTOORR
AAppaallaatteeggii,, 11

994433 7700 7700 3333

LEJARDI aseguruak
Telefonoa. 943 20 11 49                         PPllaazzaa BBaarrrriiaa 88 20600  EIBAR

•• KKlleebbeerr kkuubbiieerrttaakk
•• MMeekkaanniikkaa
•• TTxxaappaa eettaa ppiinnttuurraa
•• LLeehhoorrkkeettaa llaabbaann
•• PPoottrroo uunniibbeerrttssaallaa
•• GGaarraabbii zzeerrbbiittzzuuaa
•• AAuuttoobbuuss eettaa aauuttoo    

kkoonnppoonnkkeettaakk TTeell.. 994433 1122 0055 4488 // FFaaxxaa.. 994433 2200 3366 0077 // MMoobbiillaa.. 662299 4488 1155 9900

OOttaaoollaa 2233,, EEIIBBAARR

Tailer profesionalak

ll Nexa Autocolor
ll Herberts industrial

ll 3M produktuen banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

ARANE, 13 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04    Faxa: 943 70 06 89

……eettaa kkiittttoo!! eta DDrrooggeetteenniittttuurrrrii aldizkarien
AAUUTTOOEENN GGEEHHIIGGAARRRRIIAA



ZEZEN
B I D E
A U T O
ESKOLA

Auto, autobus, kamioi eta motorrentzako gida-baimenak
Teorikako irakaslea egun osoan

AUTO
ESKOLA

ZEZEN
BIDE

Ego Gain, 4 - behea
(San Andres pasealekutik)

Tel. 943 20 34 45
EIBAR

GIDA-BAIMENAK

AAUURRRREEAA HHAARRTTZZEEKKOO MMAANNIIOOBBRRAA DDEENNEENN AARRTTEEAANN
AARRRRIISSKKUUTTSSUUEENNEETTAAKKOOAA DDAA,, are gehiago tartean
kamioiak eta autobusak baldin badaude. Ibilgailu
zabalak izatean, atzean doan gidariak paretik da-
torkiona ikusteko aukera gutxi du. Baina desaban-
taila ez da bakarrik ibilgailu handien atzetik doan
automobileko gidariarentzat. Izan ere, kamioizale
eta autobus gidariek euren atzetik doan ibilgailua
ikusteko zailtasun handiak izaten dituzte, atzerako
ispiluek erakusten dietenaz gain ezer gehiago ikus
dezakete-eta. 

Horregatik, ibilgailu astunen gidariei maniobra
horretan laguntzeko, Kataluniako Unibertsitate Po-
liteknikoak horri irtenbidea emateko sistema gara-
tzen dihardu: ibilgailu astunaren gidariari atzetik doan auto-
mobila zein distantziara dagoen kalkulatu eta aditzera emango
dion sistema asmatu dute. 

Mekanismoa ibilgailuaren atzeko aldean ipintzen diren lau
sentsorek osatzen dute. Sentsore horiek ultrasoinu bitartez egi-
ten dituzte neurketak eta, horri esker, bera eta aurreratu den
ibilgailuaren arteko distantzia zehatza, zentimetrotan zein den

daki gidariak. Kamioiaren managailuan instalatutako adieraz-
garriei esker, gidariari erreira nola bueltatu abisatzen zaio,
arriskurako aukerak nabarmenki gutxituz. Hiru zentimetrotik
hasi eta sei metrorainoko distantziak neurtzen ditu oraindik pro-
totipoa baino ez den sistemak eta, ispiluekin konbinatuta, au-
rrea hartzeko maniobra errazteko biderik eraginkorrenetakoa
osatzen du.

Ibilgailuen arteko distantzia
neurtzeko sistema berritzailea



ERA GUZTIETAKO ASEGURUAK
JJ UU AA NN  LL UU II SS  GG AA RR MM EE NN DD II AA

San Juan 7, behea % 943 203 413
Faxa: 943 200 324    -EIBAR-

MAPFRE
l Mekanika - Elektrizitatea
l ITVrako errebisioak
l Frenoak - Amortiguazioa
l Mantenimendua - Erroberak

UUrrttzzaaiillee,, zz//gg 2200660000 EEIIBBAARR
TTeelleeffoonnoo eettaa FFaaxxaa:: 994433 2200 8800 6655 ((GGiippuuzzkkooaa))

AAuurrrreerraaAAUUTTOO KKOONNPPOONNKKEETTAAKK

PPRREEZZIIOO BBEERREEZZIIAAKK EENNPPRREESSAA
EETTAA IIKKAASSLLEEEENNTTZZAATT

ZZAAMMAARRAAKKOO EETTAA BBIIDDAAIIAARRIIEENNDDAAKKOO
((55eettiikk 99 ppllaazzaarraaiinnoo)) FFUURRGGOONNEETTAAKK

HHAARRTTZZEEKKOO EETTAA LLAAGGAATTZZEEKKOO
ZZEERRBBIITTZZUUAA

Tfnoa. 943 20 73 74  Faxa. 943 20 70 91

GG AA SS OO LL EE OO EE NN  BB AA NN AA KK EE TT AA

ZERBITZU
ONENAREN

SARIA

Otaola etorbidea, 13 -Bis

TAILER MEKANIKOAK

Barakaldo 19, behea
Tel. 943 12 73 98
20600 EIBAR (Gipuzkoa)

Autoen konponketa orokorra.
Injekzio mekaniko eta elektronikoa.

Alarmak, errobera aldaketak,
motorrendako erroberak…VALDI

Mendi-ibilgailuak:

LLUURR OORROOTTAAKKOO EEDDOO MMEENNDDII--IIBBIILLGGAAIILLUUAAKK GGEERROO EETTAA GGEEHHIIAA--
GGOO SSAALLTTZZEENN DDIIHHAARRDDUUTTEE,, kasu gehienetan hiri barruan ibiltze-
ra mugatuko diren arren. Hala ere, badirudi askok uste duela
beste ibilgailuak baino seguruagoak direla, kanpotik ikusita
ematen duten sendotasun itxurarengatik. Baina, beste gauza
batzurekin gertatzen den bezala, uste faltsua baino ez da, eta
beste herrialde batzuetan izandako esperientziak
nahiko ondo erakutsi du hori. Amerikako Estatu
Batuetan horrelako ibilgailuak modan ipini zirela
20 urtetik gora igaro da eta hango aseguru etxeek
jakin badakite mendi-ibilgailuak ez direla segurta-
sun handiagoaren sinonimo nahitaez. 

Hasteko, gainontzeko automobilak baino altua-
goak izateagatik, euren jokaera dinamikoa ez da
oso ona eta, ondorioz, iraultzeko aukera handia-
goa dute altuera gutxiago duten beste ibilgailuekin
alderatuz gero. Suspentsioa ere, errepidean egon-
kortasuna bilatzeko baino bidean azaldu daitezke-
en oztopoei aurre egiteko pentsatuta dago; eta,
gainera, horrelakoek izaten duten pisu astunari lo-
tuta agertzen diren inertziek balaztatzeko edo au-

toa gerarazteko ahalmena nabarmen mugatzen dute. Gauzak
horrela, errepidean segurtasuna bilatzeko lan egiten dutenek
gogor kritikatu dituzte mendi-ibilgailuak. 

Hala ere, urte gutxitan ibilgailu mota honen salmentak izuga-
rri igo dira gurean ere (iaz saldutako autoen %9 inguru ziren lur
orotakoak; orain 20 urte, berriz, %3a osatzen zuten).

seguruenak?



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

SALMENTA ETA KONPONKETA    /    MARKA GUZTIAK

EESSSSOO

%
943 17 27 96

Goitondo z/g
48269 Mallabia Bizkaia

HHAAMMBBRREE ggaassoolliinnddeeggiiaa

- Autoen garbiketa
- Denda

987 ZENBAKIDUN DELEGATUA
LOURDES URZURIAGA

Sostoa, 1 - behea (EIBAR)      lurzuri@mapfre.com
% 943 820 449   Faxa: 943 208 653   Mobila: 607 401

MAPFRE
ASEGURUAK

AUTO ASEGURUAK
JUBILAZIO PLANAK

INBERTSIO FONDOAK
ETXEBIZITZA ASEGURUAK AATTEE BBAASSKKUULLAAGGAARRRRIIAAKK

AATTEE IINNDDUUSSTTRRIIAALLAAKK,, eettbb..
KKOONNPPOONNKKEETTAA EETTAA MMAANNTTEENNIIMMEENNDDUUAA
BBAANNAAKKOOAAKK EETTAA TTAALLDDEE--GGAARRAAJJEEAAKK

MMAANNDDOO SSAALLMMEENNTTAA

Barrena, 40 Tf/Fax: 943 70 06 47  Mobila: 689 80 91
64

a.leonardogutierrez@euskalnet.net

BBaarrrreennaa,, 3366--3388   TTeell.. 994433 2200 1122 1122
MMMM eeee kkkk aaaa nnnn iiii kkkk aaaa
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O
rain urte batzuk berreskuratu-
tako ohiturari jarraituta,
...eta kitto! Euskara Elkarteak
San Juan Sua piztuko du Un-

tzagan San Juan gauean, 23.30etatik
aurrera. Ordu laurden aurretik, Eibarko
Dantza Garaikideko neskek suaren ingu-
ruko dantza egingo dute, horretarako
apropos landutako koreografiak jende-
aurrean erakutsiz. 

Beste urteetan egin den bezala,
...eta kitto! Euskara Elkartekoek hain-
bat lagun gonbidatu dute ekitaldira, sua
eurek piztu dezaten: Miguel de los Toyos
alkatearekin eta Udaleko beste ordez-
kariekin batera, aurten Klub Deportibo-
ko Esku Pelota Batzordeko kideak gonbi-
datu dituzte, aurten batzordea sortu
zela 50 urte betetzen direlako eta Eus-
kara Elkarteak omendu nahi izan dituen
zerrenda osatzeko, Amañako jaiak anto-
latzen 30 urte daraman Jose Antonio Al-
berdi ‘Goma’ ere han izango da. 

Geroz eta jende gehiago erakartzen
duen ekitaldia izanda, antolatzaileek
arreta berezia eskatu nahi diete ikusle-
ei. Izan ere, toki askotan San Juan sua-
ren gainetik salto egin ohi da, baina ho-
rren inguruko arriskuak ezin dira albo
batera laga eta, edozein istripu saihes-
teko, jendeari segurtasun tartea erres-
petatzeko erregutu nahi diote. Kontuan
izan sua amatatu ostean errautsekin
erretzeko arriskua ere badagoela. 

JJaattoorrrrii ppaaggaannookkoo oohhiittuurraa
Gaur egun San Juan gauean egiten di-

ren ospakizunak kristautasuna agertu
aurretik ere ospatzen ziren munduko zi-
bilizazio askotan; udako solstizioaren in-
guruko ospakizunak izaten ziren. Ekaina-
ren 21ean, udara ailegatzearekin batera
egunak laburtzen hasten dira ondoren,
abenduan egunak luzatzen hasi arte.

Solstizio gauean eguzkia gelditu egi-
ten dela diote askok eta, aintzina ere,
horren jakitun ziren munduko kultura
askorentzat festa egun garrantzitsua
izaten zen. Egia esan, kultura primitibo
guztietan pisu garrantzitsua izan dute
udako eta neguko solstizioek. 

Solstizio gauean herritarrak suaren in-
guruan batzeko ohitura zuten, sua be-
roa, argia eta bizitzaren sinbolotzat
hartu izan baita betidanik. Horrelako
gauetan, besteak beste, elikagaien el-
kartrukatzeak egiten zituzten, inork ja-
nari faltarik izan ez zezan. 

KKrriissttaauuttaassuunnaakk bbeerree eeggiinnddaakkoo ddaattaakk
Gerora, erlijio berriak sortu ahala,

euren egutegiko jai nagusiak solstizio bi
horien inguruan kokatu zituzten. Kris-
tautasunaren kasuan, udako solstizioari

San Juan gaua deitu zioten eta neguko-
ari, berriz, Santa Luzia. Gainera, Jesu-
sen jaiotza neguko solstizioaren ingu-
ruan kokatu zuten. 

Baina horren atzera joan barik, gure
nagusiek ondo gogoratzen duten mo-
duan, San Juan sua egiteko ohitura oso
hedatua zegoen gure inguruan, beste
hainbat tokitan moduan. San Juan egu-
nean sorta (edo sorba) bat egin ohi zu-
ten lorak, baratzuri burua, kipula, garia
eta beste belar batzuk erabilita. Sorta
horiek elizara eramaten zituzten, be-
deinkatzera eta hurrengo urtean hare-
kin pizten zuten San Juan sua, horrela
gaitzak uxatzen zirelakoan.

SSAANN JJUUAANN SSUUAA
EEkkaaiiññaakk 2233,, aasstteelleehheennaa,, 

2233..3300eettaann UUnnttzzaaggaann

SSuuaarreenn iinngguurruukkoo ffeessttaa

MMIILLAARR
Estaziño 6 • Tel/Fax. 943 20 37 22 • 20600 EIBAR

LLAARRRRAAMMEENNDDII
elektrodomestikoak

Apalategi, 4 - 20600 EIBAR l Tel: +34 943 70 70 50 
e-maila: mail@industriasmail.com l www.industriasmail.com

Aniversario
Industrias Mail

1958 l 2008

Zentruko sendagilea:
Ricardo Ibarra

l Errekuperazio funtzionala
l Fisioterapia ariketak

Eibarko 
Patronatua

EE RR RR EE HH AA BB II LL II TT AA ZZ II OO  ZZ EE NN TT RR UU AA

l Seguritate Sozialarekin
konkordatutako Zentrua

l Mutua eta Aseguru      
guztiekin egiten dugu lan
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U
rtebete egin du GASTE Giro
Alaia Suspertzeko Talde Eibar-
tarrak. Joan den urteko san-
juanak suspertzeko asmoarekin

sortu zen taldea eta, taldearen aurkez-
penean bertan, hurrengo urteetan eta
herriko jai ezberdinetan parte hartuko
zutela abisatu zuten. Esan eta egin.

Egitarau zabala antolatu du GASTEk
sanjuanetarako, bihar hasi eta ekaina-
ren 28ra arte. Gasteizeko Andra Mari
jaien bertsio eibartarrarekin hasiko dira
bihar bertan: Kaxkajo gasteiztarra izan-
go da gurean. Goizean goiz, 10.00etan,
moskatela eta pastak banatuko dituzte
eta, jarraian, kalejira egingo da Urkizu
eta erdialdetik. 14.00etan anaitasun
bazkaria izango dute Los Alegrios gas-
teiztarrek eta GASTEkoek. Tripa bete os-
tean, Kaxkajoren jaitsiera egingo da
(Zeledonen antzera) Untzagan eta, ho-
rrekin batera, txanpanada egongo da.
Ondoren, animatzen diren koadrilak ze-
zen plazara igoko dira, 18.00etan hasiko
den ginkanan parte hartzeko. Pare bat
ordu emango dituzte han eta, probak
amaituta, Untzagara bueltatuko dira,
20.30etan Kaxkajoren igoera egitekon.

San Juan bezperan, hilaren 23an, iaz-
ko berreskuratutako ohiturari jarraituta,
San Andres egoitzara joango dira,
10.30etan San Juan santuari jaietako za-
pia jartzera. 12.00etan, berriz, koadri-
lak Urkizura jaitsiko dira eta bertan txo-

rizoa banatuko diete. 13.00etan, ohikoa
den legez, Lizarrako dultzaineroei on-
gietorria egingo zaie eta gazte koadrilak
ere han izango dira, ekitaldia girotzen.
Jende guztiarekin batera Untzagaraino
kalejiran joango dira. Eta han, txupina-
zoa bota eta pregoia irakurtzearekin ba-
tera, jaiei hasiera ofiziala emango zaie.

TTxxaannppaannaaddaa,, kkaakkaahhuueetteeaakk
eettaa kkaalliimmoottxxooaa

Iazko moduan, txanpanadaren oste-
an, kalejiran ibiliko dira koadrilak, txa-
rangak lagunduta. Arratsalde partean,
eta indarrak berreskuratuta, koadrilak
berriz batuko dira Untzagan, 17.00etan.
Bezperan bezala, kakahueteak eta kali-
motxoa dastatzeko aukerarik ez da fal-
tako. 18.00etatik 20.00etara, berriz,
zezen plazan koadrilen arteko jolasak
egongo dira. Gauerdian, berriz, danbo-
rradak hartuko ditu herriko kaleak eta
GASTEko kide batzuk Betikuak-en kon-
painiarekin batera danborradan parte
hartuko dute. Horiek guztiak pasatuta
oraindik zutik daudenentzat, bizkotxo-
ak eta txokolatea banatuko dituzte Un-
tzagan, 05.00etatik aurrera. Eta parran-
da giroari eusteko, La Moska Gao koa-
drilaren eskutik Konga Dantza egingo da
Tas-Tas tabernan.

Hurrengo egunean, San Juan egune-
an, koadrilak Untzagan bilduko dira
17.00etan, eta bezperan bezala ka-

kahuete eta kalimotxoa dastatu ondo-
ren, 18.00etatik 20.00etara enbolatuak
egongo dira zezen plazan. 

UUrrkkiizzuukkoo ssaannppeeddrrooeettaarraakkoo bbeerroottzzeenn
Eta jaiaren azken txanpan, San Juan

Txiki egunean, 12.00etan hasiko den
marmitako txapelketan hartuko dute
parte gazteetako batzuk. Saria eraman
ala ez, hartutako lanak ez dira alperri-
kakoak izango, 14.00etatik aurrera he-
rri-bazkaria egiteko aprobetxatuko bai-
tute marmitakoa. Eta bazkalostean, di-
gestioa ondo egiteko, 17.00etan karao-
kea hasiko da.

Sanjuanetako agenda betearekin po-
zik ez eta San Pedroetan ere hartuko
dute parte GASTEkoek: ekainaren 28an,
egunean zehar Urkizun txahala erreko
dute eta 19.00etatik aurrera 1.000 txa-
hal-pintxo banatuko dituzte.

JJaaii--ggiirroorriikk GGAASSTTEEeenneeaann

EEIITTEEKK SS..LL..
EErraakkuusskkeettaa:: Bidebarrieta kalea 50
ZZeerrbbiittzzuu tteekknniikkooaa:: Urtzaile z/g

(Aurrera eraikina, 2. lokala)
www.eitek.net

994433 220033009900
BB ee zz ee rr oo aa rr ee nn dd aa kk oo  tt ee ll ee ff oo nn oo aa

isasi
okindegia

LLaanntteeggiiaa
- Elgetako bidea 9

943 70 07 77

ddeennddaakk
- Ego-Gain, 4

943 20 23 40

- Zabaleta (Bidebarrieta, 10)
943 20 02 25

- Tiburtzio Anitua, 25

- Urki, 15

- Miguel de Aginaga



BBeezzeerroo gguuzzttiieennddaakkoo SSaann JJuuaann
zzoorriioonnttssuu eettaa bbeerroo--bbeerrooaakk

pintxo eta
kazuelatxoak

943 70 05 22Arragueta 4 Tel.   943 12 16 50   20600 EEIIBBAARR

• eguerdiko menua
• menu bereziak

JATETXEA

TTUUPPII AAZZPPII DDIISSCCOO BBAARR--EEKK ““DDAANNCCEE”” JJAAIIAA EETTAA
GGIIRROO AAPPAARRTTAA EESSKKAAIINNTTZZEENN DDIIZZUU SSAANNJJUUAANNEETTAANN..

BBAARRIIXXAAKKUUEETTAANN SSAALLTTSSAA MMUUSSIIKKAA BBEERREEZZIIAA.. 
JJAAII ZZOORRIIOONNTTSSUUAAKK OOPPAA DDIIZZKKIIZZUUEEGGUU..

943 82 04 85  943 70 06 82  Untzaga plaza, 1  EIBAR

AA FF AA RR II AA KK  TT EE RR RR AA ZZ AA NN
15 eta 24 eurotanIsasi, 1

Tel. 943 20 11 52
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E
dozein jaitan musikak toki
garrantzitsua betetzen du eta
gurean ez zen bestela izango:
batu ditugun rock kontzer-

tuak ez ezik, beste musika mota ba-
tzuekin gozatzeko aukera paregabea

izango dugu gaurtik hasi eta jaiak
amaitu artean.

Gaur bertan Maite Yerro soprano na-
farraren emanaldia izango da Coliseoan,
20.30etatik aurrera. Ikuskizun berezia
izango da, rock sinfoni-
koa, pop-a, musika klasi-
koa eta elektronikoa na-
hastu egiten baititu musi-
kariak. Sarrerak 12 euro-
tan eskuratu daitezke. 

SSaann JJuuaann GGaannbbaarraa
OOrrkkeessttrraarreenn
aauurrkkeezzppeennaa

Gaurkoa berezia bada,
biharkoa ez da atzean ge-
ratzeko modukoa: izan
ere, San Juan Ganbara Or-

kestraren aurkezpenerako kontzertua
20.30etan hasiko da Coliseoan. Pedro
Palacinek gazte musikariekin sortutako
taldeak Jesus Mari Sagarnak zuzenduta-
ko Sostoa abesbatza izango du aldame-

EEkkaaiinnaakk 2200,, bbaarriixxaakkuuaa,,
2200..3300eettaann CCoolliisseeooaann

MMaayyttee YYeerrrroo.. 

EEkkaaiinnaakk 2211,, zzaappaattuuaa,,
2200..3300eettaann CCoolliisseeooaann
SSaann JJuuaann KKoonnttzzeerrttuuaa..

SSoossttooaa AAbbeessbbaattzzaa
eettaa EEiibbaarrkkoo SSaann JJuuaann

GGaannbbaarraa OOrrkkeessttrraa.. 

EEkkaaiinnaakk 2233,, aasstteelleehheennaa,,
1111..0000eettaann UUnnttzzaaggaann

SSaann JJuuaanneettaakkoo ZZoorrttzziikkooaa,,
UUssaarrttzzaa TTxxiissttuullaarrii

BBaannddaarreenn eesskkuuttiikk eettaa
mmuussiikkaarriieekk llaagguunndduuttaa..

1199..0000eettaann,, SSaann AAnnddrreesseenn
SSaallbbeeaa,, ppaarrrrookkiiaakkoo

aabbeessbbaattzzaarreekkiinn..
2233..0000eettaann,, LLiisskkeerr,,

UUnnttzzaaggaann

MMuussiikkaakk aaggiinndduuttaakkoo eerrrriittmmooaarrii jjaarrrraaiittuuzz
San Juan Ganbara Orkesta.

Lisker

(JARRAITZEN DU 47. ORRIALDEAN)

GOIZEZ 9:30 etatik 1 etara
ARRATSALDEZ 4:30 etatik 8 etara

EEIIBBAARRKKOO AAUUTTOO--EESSKKOOLLAA AAIITTZZIINNDDAARRIIAA
Zure gidatzeko karneta lehenengoan

ateratzeko modurik seguruena

Telefonoa. 943-201500
Julian Etxeberria, 7 - behea 



EUSKAL HERRIKO GAY, LESBIANA, TRANSEXUAL ETA BISEXUALEN ELKARTEA
Arrasate, 51 - 3. esk.   Donostia 20005

943 468 516
www.gehitu.net   info@gehitu.net

Informazioa eta Laguntza (InfAsis)   902 200 096
infasis@gehitu.net

r Bertoko eta nazioarteko BIDAIAK
r Enpresa eta eskola GARRAIOAK
r TXANGOAK autobusak

BBBBuuuulllleeeeggggooooaaaa::::   999944443333  22220000  11117777   33333333
GGGGaaaarrrraaaajjjjeeeeaaaa::::   999944443333  11117777   33334444  99999999

MMMMoooobbbbiiii llllaaaa::::   666622229999  44448888  11115555  99992222
FFFFaaaaxxxxaaaa::::   999944443333  77770000  11116666  22220000

eeeeiiiibbbbaaaarrrrbbbbuuuussss@@@@eeeeiiiibbbbaaaarrrrbbbbuuuussss ....ccccoooommmm  
IIII ssssaaaassss iiii   22220000  ----   bbbbeeeehhhheeeeaaaa
22220000666600000000  EEEEIIIIBBBBAAAARRRR



F. Calbeton, 23
EIBAR

943 12 07 91

Arriagane, 3
Boroa Auzoa

Zornotza
94 673 10 16

Arrasate, 7
Donostia

943 42 86 50

Aurre egin gehiegizko pisuari Kontsultak  doan dituzu

“Hamar kilo galdu
ditut hilabete gutxi
batzuetan”
“Natur Houseko nire 
dietista Victoriari esker,
lehenengoan ulertu eta
Plan Pertsonala egin 
zidalako, ondo jaten
ikasi dut eta gehiegizko
pisua kendu dut”
ANDRES BRIONES

RIVAS VACIAMADRID

(MADRID)

“Nik Natur House 
Plan Pertsonala 
egin nion eta bere 
neurrirako dieta. 
Beste guztia 
Andresek egin zuen”
VICTORIA TARDÓN

DIETISTA

EEssttaazziiññoo,, 44
l

20600 Eibar 
l

994433 770011007788
l

wwwwww..
nnaattuurrhhoouussee..

ccoomm
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nean bere estreinaldian. Pogramaren le-
henengo zatian Händel eta Haydn-en pie-
zez osatutako errepertorioa eskainiko du-
te eta bigarrenean, berriz, Verdi, Mozart
eta Sorozabalek idatzitakoak. Kontzertu-
rako sarrerak 3 eurotan erosi daitezke.

BBeerrttaakkooaakk
San Juan bezperarako, eta ohiturari

jarraituta, Usartza Txistulari Bandak
San Juan Zortzikoa eskainiko du goizean
eta arratsaldean, San Andres elizan pa-
rrokiako abesbatzak Salbea eskainiko
du. Eta gaua girotzeko, herriko jaietan
falta ezin daitekeen taldeak joko du Un-
tzagan: Lisker taldeak kontzertua
emango du 23.00etatik aurrera.

San Juan egunerako berriz, estilo ez-
berdin bi: goizez Ertzantzaren Musika
Bandak jardungo du eta gauez, berriz,
Dama orkestrakoak arduratuko dira ber-
bena ingurura gerturatzen direnak dan-
tzan ipintzeaz. 

MMaarriiaattxxiiaa eegguuaazztteenneeaann
Eta San Juan Txiki eguna azkena iza-

teagatik ez pentsa ahulagoa izango de-
nik: Viva Jalisco mariatxiak Mexiko al-
deko doinuak ekarriko dizkigu, kalejira
edo callejonada delakoan lehenengo
eta kontzertuan geroago. Eta aintzinako
dantzaldietako erritmoa nahiago dute-
nentzat, berriz, Cielito Musika Bandako-
ek emanaldi berezia eskainiko dute.
Oraingoan non aukeratu ez dagoenik
ezin kexatu gaitezke, mota guztietako
musika izango baitugu egunotan.

EEkkaaiinnaakk 2244,, mmaarrttiittzzeennaa,,
1122..4455..eettaann,, UUnnttzzaaggaann
SSaann JJuuaann KKoonnttzzeerrttuuaa,,
EErrttzzaannttzzaarreenn MMuussiikkaa

BBaannddaarreekkiinn..
2222..0000eettaattiikk 2233..0000eettaarraa eettaa
0000..1155eettaattiikk 0022..3300xxeettaarraa..--

BBeerrbbeennaa DDaammaa
oorrkkrreessttaarreekkiinn.. UUnnttzzaaggaann..

EEkkaaiinnaakk 2255,, eegguuaazztteennaa,,
UUnnttzzaaggaann

1199..0000eettaattiikk 2222..0000..--
CCaalllleejjoonnaaddaa,, VViivvaa JJaalliissccoo

mmaarriiaattxxiiaarreekkiinn..
2200..0000eettaann VViivvaa JJaalliissccoo

mmaarriiaattxxiiaarreenn eemmaannaallddiiaa.. 
2233..1155eettaann BBeerrbbeennaa

aaiinnttzziinnaakkoo ddooiinnuueekkiinn,,
CCiieelliittoo MMuussiikkaa BBaannddaarreenn

eesskkuuttiikk..Cielito Musika Banda.

Usartza Txistulari Banda.

(44. ORRIALDETIK DATOR)
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B
urua nahi beste astintzeko au-
kera eskainiko dute aurtengo
sanjuanek. Izan ere, rock-ak to-
ki zabala betetzen du progra-

mazioan. Rock hutsa baino, musika esti-
lo dantzagarri, gogor, ezti eta mugituak
entzuteko aukera izango dute sanjuane-
tan eskaintzen diren kontzertuetara
hurbiltzen direnek.

Esne Beltza eta Los Reyes del KO tal-
deek zabalduko dute gure herrian joko
duten rock taldeen zerrenda. Gaur ber-
tan eskainiko dute kontzertua, Untza-
gan, 22.30etatik aurrera. 

Esne Beltza talde gazte-gaztea da,
2007an bertan sortu baitzen. Bere lehen
lana ‘Made in Euskal Herria’ da, soinu,
erritmo eta hizkuntza nahasketa biziga-

rriz gainezka egiten duen diskoa. Txu-
riek egindako musika beltza eskaintzen
dute, koloretsu eta zaporetsua, dantza-
rako egindakoa. 

Talde berria izan arren, eskarmentu
handiko musikariek osatzen dute, Fer-
min Muguruzarekin mundu osoan zehar

ibilitakoak: Xabier Solano (Etzakit, The
Solanos), Iban Zugarramurdi (Su Ta Gar)
eta Jon Mari Beasain (Mal de Ojo), bes-
teak beste. 

Ondoren, Los Reyes del KO-k hartuko
diete lekukoa. Berlinen bizi diren gali-
ziar hauek bluesa lantzen dute, eta no-
la, gainera. Adrian Costa eta Marcos Co-
llek osatzen duten taldeak musika dan-
tzagarria egiten du, heldua eta kalita-
tez beterikoa.

Los Suaves, Cobra eta Zea Mays
Bihar, berriz, baten faltan saio bikoitza

izango dugu. Izan ere, alde batetik, Los
Suaves rock talde mitikoa Untzagan
egongo da 23.00etatik aurrera, eta bes-
tetik, Cobra eta Zea Mays euskaldunek

txosnetan joko dute 22.00etatik aurrera.
Los Suaves rock taldeak ia 40 urte da-

ramatza taula gainean. Dominguez
anaiek (Yosik eta Charlyk), Alberto Ce-
reijok, Fernando Calvok eta ‘Tino’k osa-
tzen dute talde galiziarra. Zuzeneko
ikusgarria duen talde gisa definitzen du-
te musika arloko aditu askok eta mota
horretako prentsak behin baino gehia-
gotan eman die zuzeneko kontzertu
onenari saria. 

Egun berean, baina txosnetan, Cobra
eta Zea Mays arituko dira. Cobra 2006an
sortu zen eta taldekideetako batzuk
behintzat ezagunak dira gurean, herri-
koak ditugu-eta: David Gonzalezek (ba-
xua), Iosu Luengok (gitarra), Haritz Le-
tek (ahotsa) eta Ekain Elorzak (bateria)
osatzen dute taldea. 2007an grabatu
zuten lehen diskoa, ‘The Strong Arm of

RROOCCKKAA ZZAAIINNEETTAANN

Zea Mays.

Reyes del KO

Los Suaves



the Rock’, eta bertan, southern rock-a,
70eko rock eta heavy-aren hastapenak,
eta 90eko rock alternatiboa edo metala
batzen dira.

Zea Mays, bestalde, Bilbon sortu zen

duela 11 urte eta Eibarren behin baino
gehiagotan izan dira: Aiora Renteria
(ahotsa), Iñaki Imaz (gitarra), Ruben
Gonzalez (baxua) eta Asier Basabek (ba-
teria) osatzen dute taldea. Ibilbide opa-

roko taldea dugu: honezgero 5
disko kaleratu ditu eta Euskal
Herrian arrakasta gehien du-
ten taldeen zerrendan dago.
Eibarko emanaldiarekin udako
kontzertu zerrenda luzeari
ekingo dio, Euskal Herriko jai
eta herri askotan euren musi-
karekin gozatzeko aukerarik
ez da faltako-eta. 

MMuussiikkaa eelleekkttrroonniikkooaa
eettaa DDJJ--aakk

Aipatu berri ditugun kon-

tzertuez gain, txosnetan bestelako mu-
sika mota batzuk zuzenean entzuteko
aukera izango da gaur, bihar eta astele-
hen gauean. Gaur goizaldean, 04.00eta-
tik 08.00etara, musika elektronikoa
izango da protagonista: Zarata Sistemak
herrian ezagunak diren techno disko-jar-
tzaile pare bat daude eta, eurekin bate-
ra, Milakolore DJ-ak jardungo du.

Zapatuan, berriz, Normanduval eta
Patatatortilarekin musika saioa izango
da, kontzertuen ondoren. Eta San Juan
bezperan, berriz, doinu tradizionalago-
en aldeko apustua egin dute txosnetan:
Garraxi taldearekin erromeria izango da
gauerditik aurrera.

...eta kitto!/2008-VI-20
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KKOONNTTZZEERRTTUUAAKK

EEkkaaiinnaarreenn 2200aann,, 
2222..3300eettaann,, UUnnttzzaaggaann

EEssnnee BBeellttzzaa eettaa
RReeyyeess ddeell KKOO

EEkkaaiinnaarreenn 2211eeaann,,
2233..0000eettaann,, UUnnttzzaaggaann

LLooss SSuuaavveess

EEkkaaiinnaarreenn 2211eeaann,,
0000..0000eettaann,, ttxxoossnneettaann
ZZeeaa MMaayyss eettaa CCoobbrraa..

OOnnddoorreenn DDJJaakk.. 

EEkkaaiinnaarreenn 2233aann,,
0011..0000eettaann,, ttxxoossnneettaann

GGaarrrraaxxii

Esne Beltza

Cobra

Tel. 943 120 108 - Faxa: 943 70 21 28
e-maila: irazabal@irazabal.net
Azitain Industria Poligonoa, 3 - H Pabilioia
20600 EIBAR

Arregi - Dominguez
ARRAINDEGIA

Mariskoak
Arrain freskoa eta izoztua
Enkarguak hartzen ditugu 

Ondarruko arraina

Rialtoko Merkatu Plaza                     Bidebarrieta, 4

943 20 32 09 943 20 11 38

Zorionak
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H
ortzmuga taldekuak gure jaixe-
tako kale animaziñuan lehena-
go be jardun izan dabe, beste
ikuskizun batzurekin, eta era-

kutsitako lan guztiak oso harrera ona izan
dabe. Gaurkuan ‘Superplast’ izeneko la-
narekin etorriko jakuz: “Zabor Jaunak
planetaren gaiñeko botere osua eskuratu
dau, eta zabortxoen armadia munduko
leku guztiak inbaditzen dihardue. Hasie-
ran, Zabor Jauna ontziz, litxarrerixa-pol-
tsaz, ordenagaillu-pantaillaz eta beste
hondakin morduak osatutako multzo
haundixa baiño ez zan, forma bariko ma-
sa haundixa eta, itxura batian, iñolako
arriskurik barikua. Halanda be, X egune-
ko X orduan, personaje anonimo batek
freskagarri latia bota eban, eta, zoritxa-
rrez, lata hori Zabor Jaunaren buruaren
azpira aillegau zan. Hain zuzen be… bur-
muiñari zegokixon tokira!!!”. Eta hor
abiatuko da abenturia, Superplast fame-
lixarekin eta, zelan ez, eureri lagundu
nahi detsen publiko guztiarekin.

LLaauu eelleemmeennttuueerrii eesskkiinndduuttaakkoo kkaalleejjiirriiaa
Teatrapo antzerki taldiak, barriz, lau

elementuak (ura, lurra, airia eta sua)

ardatz dittuan kalejira ikusgarrixa es-
kinduko dau domeka gabian, Toribio
Etxebarria kalian hasi eta Untzagara ai-
llegau arte: ‘Bestiario’. Ikuskizunian
elementu bakotxa animali mitologiko
batek errepresentatzen dau eta, bizitza
eta naturako ordena gordetzeko, ani-
malixetako bakotxa babesten personaje

fantastiko bat dago (elfo bat edo ninfa
bat). Aurtengo maiatzian Extremaduran
estreiñatutako ikuskizuna estatu mailla-
ko giran dihardu: Euskal Herriko hainbat
herritan ez eze, Valentzian, Galizian
eta Gaztela-Leonen ikusteko aukeria
izango da. 

BBaannkkuu bbaatteenn ttrriikkiimmaaiilllluuaakk
Trapu Zaharra taldiak San Juan bez-

peran eskinduko dau ‘Visa Vis’ izenbu-
ruko lana. Visa Vis dalakua, banketxe
batek bere salmenta-burua aukeratzeko
egitten daben probaren izena da. Probia

AAnnttzzeerrkkiixxaa jjaaiixxaa kkaalleerraa eettaarraattzzeekkoo
Azken urtiotako martxari jarraittuta, kale antzerkixa erabilliko
dabe kaleko girua berotzeko. Aurtengo programaziñuan, gaiñera,
aurrekuetan baiño toki haundixagua beteko dabe adin guztietako
publikua erakartzeko moduko ikuskizunak eta publikuari, nahi
izanez gero, lanean parte hartzeko aukeria eskinduko detse.

Giramondo.

(JARRAITZEN DU 53. ORRIALDEAN)

Eraikuntza eta obra publikoak

JJ AA II  ZZ OO RR II OO NN TT SS UU AA KK  
EE II BB AA RRTTAA RR  GG UU ZZ TT II OO II !! !!

Igeltzera poligonoa, 6 eta 7
48610 URDULIZ (Bizkaia)

Tfnoa. 94 676 40 35
Faxa. 94 676 46 00



San Juan kalea, 11      Tfnoa. 943 70 18 28

u Laser 
depilazioa

u Gorputz 
tratamenduak

u Solariuma u Pedikura

u Mikropigmentazioa

ESTETIKA
ZENTRUA

u Aurpegi 
tratamenduaku Gorputz tratamenduak 

Bakunterapiarekin



ERRESERBAK:
661 259 009

(Olaya)

TXARTEL
LEHIATILAN

egun berean:
12.00/13.00 eta
15.30etatik aurrera

aspepelota.comEkainak 
24

17.00etan IIII zzzz aaaa rrrr rrrr eeee nnnn
jjjj aaaa iiii aaaa llll dddd iiii aaaaAstelenan
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25 eta 35 urteko jendiaren nominia hel-
bideratzia da, Ferti Ofertaren truke. Tru-
kaketa horretan bankuak bezeruen obulu
eta espermatozoidiak kondiziñorik gore-
netan izoztuta mantenduko dittu...

ZZiirrkkuuaann iinnssppiirraauuttaakkoo iikkuusskkiizzuunnaa
eettaa ttaaiillllaarrrraa

El Negro y El Flaco taldiak, barriz,
ikuskizun ezberdin bi eskainiko ditu
egun berian, San Juan Txiki egunian.
Izan be, 1994an eratutako konpaiñia
hispano-argentinarrak bere ikuskizune-
tan zirkua eta antzerkixa nahasten di-
ttu, beti be barria eragittia helburu da-
kala. Adin guztietako publikua ikuskizu-
narekin bat egittia lortzen dabe. 

Espaiñia, Italia, Frantzia, Argentina,
Kolonbia eta Amerikako Estatu Batueta-
ko jaialdixetan jardundakuak dira eta
Muga Bariko Paillazuak Gobernuz Kan-
poko Erakundiarekin kolaboratzen da-
be, euren ikuskizuna munduko herrialde
anitzetan eskinduta. 

Ikuskizunak ez eze, taillarrak antola-
tzen dittue. Gurera ‘Circomotric’ mala-
bar taillarrarekin etorriko dira. Jolas-gi-
ruan, 11.00etatik aurrera Untzagan
martxan egongo dan taillarrian parte
hartzera animatzen diranak, joko mala-
barreri esker zirkuaren mundua sekula
baiño gertuago bizitzeko aukeria izango

dabe. 3 urtetik gorako umiekin hasitta,
parte hartzeko edade toperik ez dabe
ipintzen. 

Arratsalderako, barriz, bestelako es-
pektakulua dake preparauta: ‘Giramon-
do: il più pìccolo spettàcolo dell mon-
do’. Artistak eurak azaltzen daben mo-
duan, “Italiatik zuzenian komeriante bi
aillegau dira herrira, itxura bitxiko tri-
zikluen gaiñian. Umore sinple eta zuze-
na erabillitta, siñesteziñezko malaba-
reak erabillitta eta jendia etenbarik
parte hartzera animauta, giro parega-
bia sortzen dabe edonun. Ikuskizun zi-
rraragarrixa, ‘tarantella’ erritmora”.

KKAALLEE AANNTTZZEERRKKIIXXAA

‘‘SSuuppeerrppllaasstt’’
EEkkaaiiññaakk 2200,,

1199..0000eettaann,, UUnnttzzaaggaann

‘‘BBeessttiiaarriioo’’
EEkkaaiiññaakk 2222,, 2222..0000eettaann,,

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaattiikk UUnnttzzaaggaarraa..

‘‘VViissaa VViiss’’
EEkkaaiiññaakk 2233,,

1199..3300xxeettaann,, UUnnttzzaaggaann.. 

‘‘CCiirrccoommoottrriicc’’
EEkkaaiiññaakk 2255,,

1111..0000eettaann,, UUnnttzzaaggaann..

‘‘GGiirraammoonnddoo:: iill ppiiùù ppììccccoolloo
ssppeettttaaccoolllloo ddeell mmoonnddoo’’,,
1188..0000eettaann,, UUnnttzzaaggaann..

Superplast.

Teatrapo.

(50. ORRIALDETIK DATOR)

urki s.a.
INDUSTRIA / INSTALAZIOAK
BOBINATUAK / AUTOMATISMOAK
TRANSFORMADOREAK

Arragueta zeharbidea, 1

Tel. 943 12 05 95 / 72
Faxa. 943 20 38 53AUTOEN MEKANIKA

ELEKTRIZITATEA

Urkizu Pasealekua, 11 - Solairuartea - 20600 - EIBAR
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www.correduriacostamar.com costamar@correduriacostamar.com

AUTOAK ISTRIPUAK KARNET KENTZEA
ETXEA DENDA ASISTENTZIA BIDAIAN
EHIZA ENPRESA E.P.S.V. PENTSIOAK

BIZITZA AUTONOMOA INBERTSIOAK
OSASUNA AURREZPENA BABES JURIDIKOA
HILETAK ERANTZ. ZIBILA KREDITUA ETA BERMEA

EEIIBBAARR •• 994433 1122 7700 0000
UUrrkkiizzuu ppaasseeaalleekkuuaa 99,, bbeehheeaa

MMMMEEEENNNNSSSSAAAAJJJJEEEERRRR IIIIAAAA  ZZZZEEEERRRRBBBB IIII TTTTZZZZUUUUAAAA

DEBA BEHEKO ELKARTEA
ESKUALDEKO BATZORDE ERAGILEA

Sindikatua zuen zerbitzura

Jai zoriontsuak 
denontzat!!!

Eibarko Ordezkaritza:
Isasi, 2 - 1. 

% 943 82 07 82  
Faxa. 943 82 04 09““DDeennoonn SSiinnddiikkaattuuaa””
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H
ogetahamar urte dira halako
ikuskizunik ez zala Eibarren es-
kintzen; eta aurten, korridak-
eta alde batera lagata, Euskal

Herriko errekortadore onenak izango di-
ra domeka arratsaldian zezen-plazan.
Hamar bat izango dira guztira Eibarrera
etorriko diranak, euren artian Debagoie-
nako hainbat lagun: Bergarako Unai Ara-
na eta Iker Agirre, Arrasateko Blas Cruz
eta Aretxabaletako Aitor Jaso. Horrez
gain, Zumarragatik Ander eta Jokin Ro-
dríguez bikixak etorriko dira eta Zorno-
tzatik Felipe Gascón.

Zezenak, bestalde, enbolatuetakuak
moduan, Marqués de Sakarenak izango
dira, 1897xan sortutako ganaderixa-
kuak. Gaur egun Arrizabalaga famelixa-
ren esku dago ganaderixa hori eta erre-
kortadorien ekitaldira ekarri bihar di-
ttuen zezenak -edo bigantxak, kontuz!-
7.000 euroko aurrekontua dauka. Ani-
malixak be beste hamar bat izango dira,

errekortadorien atzetik gogo biziz jar-
dungo dabenak, baiña seguruenik neka-
tuta eta iñor harrapatu barik erretirau
biharko diranak. 

Egingo dittuen jokaldixen artian, Tan-
kredoarena, bañeria eta motorra dagoz,
zinbili-zanbuluarekin batera. Jauzixak,
kiebruak eta beste teknikak ikusteko sa-
rrerak hartu leikez York, Txoko, Trinke-
te, Zubi-Gain, Ongi-Etorri, Ametsa, Ar-
kupe eta Leo tabernetan.

EERRRREEKKOORRTTAADDOORRIIAAKK

EEkkaaiiññaakk 2222,, ddoommeekkaa,, 
1188..0000eettaann zzeezzeennppllaazzaann

EENNBBOOLLAAUUAAKK

EEkkaaiiññaakk 2222,, ddoommeekkaa,, 
0088..0000eettaann zzeezzeennppllaazzaann

EEkkaaiiññaakk 2244,, mmaarrttiittzzeennaa,, 
0088..0000eettaann zzeezzeennppllaazzaann
1188..0000eettaann zzeezzeennppllaazzaann

EErrrreekkoorrttaaddoorriieenn bbaarrrriittttaassuunnaa

OrOr todontzia - Inplantologiatodontzia - Inplantologia Untzaga plaza 2, 1. Esk.
Tel. 943 70 25 92

UUUUnnnn tttt zzzzaaaaggggaaaa
Klinika Dentala

- Protesietarako laborategi propioa
- Doaneko azterketak
- Eskatu aurrekontuak, konpromezurik gabe

ESLUNE lurrindenda

Tel. 943 20 87 38 Bista Eder, 5

Julian Etxeberria 14-16                Tel. 943 70 15 90

Super BM IFA taldea,

zure eguneroko erosketa

Bidebarrieta, 46 - behea
311 postakutxa 20600 EIBAR 

Tel. eta Faxa: 943 20 86 12
egokopsll@euskalnet.net

FOTOKOPIAK - LASER - KOLOREA -
PLANOEN ERREPRODUKZIOA -
ENKUADERNAZIOA - PLASTIFIKATUAK

- FAX ZERBITZUA - CD-TIK INPRESIO

DIGITALA Z/B - PEN-DRIVE-TIK

INPRESIO DIGITALA Z/B



BBeezzeerroo gguuzzttiieennddaakkoo SSaann JJuuaann
zzoorriioonnttssuu eettaa bbeerroo--bbeerrooaakk

ESPEZIALITATEAK:
– Gosariak
– Plater konbinatuak

Egunero goizeko
07.00etan zabaltzen dugu

% 994433 2200 2244 0011

GURE LEKU

Isasi, 3
20600 EIBAR % 943 20 71 89

ALDATZ
taberna

994433 2200 6611 4433

SSaann JJuuaann 33

Martxa nahi
baduzu... Zatoz!
Zure zain gaude

EIBARREN, ANBULATEGIAREN AURREAN

Goizeko 07.00etatik zabalik

GOSARI ETA PINTXOETAN
(aukera zabala)

ESPEZIALIZATUAK
Julian Etxeberria 12 20600 EIBAR
Tel. 943 20 00 47 (Gipuzkoa)

Kazuelitak, pintxoak,
plater konbinatuak

bar manuel
UUrrkkiizzuu 55 % 943 12 16 57

ondo pasa Sanjuanak eta Sanpedroak!!!

Goizeko 

07.30etatik 

zzaabbaalliikk

(JUANITO)

San Juan, 4 AC EIBAR

• Pintxoak
• Kafe bereziak
• eta musika onena…

…GIRO ONEAN

etorri eta ondo

pasatu

sanjuanetan

zabalik goizeko
9.00etatik

T. Etxebarria 4

Sanjuanetan,

giroa GUREAN



OOrrddeezzkkaarriittzzaa zzaabbaallaa eerraammaannggoo dduu EEssccuuddeerriiaa EEiibbaarrrreekk bbiihhaarr MMuu--
nniittiibbaarrrreenn jjookkaattuukkoo ddeenn RRaallllyysspprriinntteerraa.. Gure herriko zazpi bikote

izango dira bertan: Tarsicio eta Peña (Ford Es-
cort), Beristain eta Olalde (Renault Clio), Ardions
eta Porcel (Renault Clio), Uranga eta Sarasua (Ci-
troen C2), Agreda eta Silva (Citroen Saxo), Zallo-
etxebarria eta Etxeberria (BMW) eta Artaloitia eta
Liébana (BMW).
Bestalde, Colin-
dreseko II. Rallyan
German González
eta Iban Beroiz
Klasikoen Kopako
liderrak izango di-
ra gure ordezkari
bakarrak, Ford Es-
cort batekin.

...eta kitto!/2008-VI-20
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DDiissttaannttzziiaa bbiikkooiittzz oolliinnppiikkookkoo EEuusskkaaddiikkoo ttxxaappeellkkeettaakk jjookkaattuu zziirreenn
zapatuan Zarautzeko XXIII. triatloian eta Iñigo Unanue eibartarrak
beteranoen 1 mailakoa eskuratu zuen, lasterketan 17. postuan
amaitzen zuen bitartean. Jonan Rodríguez 24.a izan zen eta arine-
ketan bigarren onena izan zen, Llanos anai ospetsuen aurretik. 

Domekan, bestalde, Triatloi Sprint-aren 3. edizioa izan zen joko-
an, irteera puntuan
300dik gora parte har-
tzaileekin. Emakumez-
koen junior mailan
Ane Ziaranek irabazi
zuen eta gizonezkoen
beterano 1 mailakoen
artean Alejandro Altu-
na izan zen onena: Ei-
bar Triatloi Taldekoen
garaipen bi, beraz.

UUrrtteerroo lleeggeezz,, iiggeerriikkeettaa
ttoorrnneeooaarreenn eeddiizziioo bbee--
rrrriiaa iizzaannggoo ddaa bbiihhaarrkkoo--
aann IIppuurruuaakkoo kkiirroollddeeggii--
kkoo iiggeerriilleekkuueettaann.. Kan-
potik etorritako talde
askoren parte hartzea
aurreikusten da. Urbat-
Urkotronikeko ordezka-
riak, bestalde, oso mai-
la onean dihardute az-
ken lehiaketetan eta,
horrela, Aitzol Arrilla-

ga, Ander Romarate, Markel Alberdi, Nekane Tejedor,
Jokin Alberdi eta Marina Bedia podiumeko puntu gore-
na bisitatu dute azken asteburuan, euren probak (ba-
tzuk Donostiako Richard Oribe Sarian eta besteak Ber-
garako Txantxikun) irabazi eta gero.

HHeerrrriikkoo ttrriiaattllooiillaarriiaakk bbiikkaaiinn ZZaarraauuttzzeenn eettaa DDoonnoossttiiaann
SSaann JJuuaann 
iiggeerriikkeettaa ttoorrnneeooaa
bbiihhaarr IIppuurruuaann

EEiibbaarrkkoo zzaazzppii aauuttoo MMuunniittiibbaarrrreekkoo RRaallllyysspprriinntteeaann

AArrrraattssaallddeekkoo 1177..0000eettaann hhaassiittaa,, llaauu ppaarrttiidduu
iizzaannggoo ddiittuu bbiihhaarrkkoo AAsstteelleennaakkoo jjaaiiaallddiiaakk..
Klub Deportiboko gaztetxoenen artekoak
izango dira hasierako biak eta, ondoren, se-
nior mailako lau eta erdiko eta binakako fina-
lak izango dira jokoan. Aurreko koadroetako-
an, Etxaniz (22-18 irabazi zion Muguruzari fi-
nalerdietan) eta Bengoetxea (honek 22-16
Egañari) izango dira nor baino nor. Binaka,
bestalde, Arrillaga-Madariaga (22-15 Labaka-
Unamunzagari) eta Zubizarreta-Portu (22-16
Karmona-Agirrebeñari) dira finalistak.

PPeelloottaakkoo SSaann JJuuaann ttoorrnneeookkoo ffiinnaallaakk bbiihhaarr

ZZeezzeennbbiiddee,, 77 -- BBeehheeaa            TTffnnooaa--FFaaxxaa:: 994433 220066223311

F SEINALIZAZIOA
F ARGIZKOAK
F LETRA GORPUZTUNAK

SSoossttooaattaarrrreenn 33,, bbeehheeaa
TTffnnooaa.. 994433 2200 8888 6699

2200660000 EEIIBBAARR

Ifar kale, 1 - behea
943 20 84 35 / 943 20 24 93

Merezi du 
Euskadiko
CCOO-en 

borrokatzea

Elkar hartuta
egingo dugu

aurrera

GAUR
ELEKTRIZITATEA

Zuloagatarren 9, behea
Telefonoa 943 20 62 40 20600 EIBAR

Instalazio eta 
konponketa 
elektrikoak

Atezain 
automatikoak eta
bideo-atezainak
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EEuusskkaall LLiiggaarraakkoo ppuunnttuuaaggaarrrriiaa ddeenn ssqquuaasshh--eekkoo EEiibbaarr
HHiirriiaa SSaarriiaa jjookkaattuukkoo ddaa kkiirroollddeeggiiaann,, gaur hasi eta
bihar amaitzeko, Euskal Herriko jokalari onenekin.
Partiduak arratsaldean jokatuko dira eta biharko fina-
la 18.30etan hasiko da.
Lau eibartar izango dira
txapelketan (Enrike Ló-
pez, Oscar Ferreiro, Kol-
do Zabaleta eta Alberto
Ferreiro) eta faboritoen
artean Iñaki Ros, Javier
Villanueva, Liam Kane,
Jose Luis Unanue et Aitor
Yanguas aipatu ditzazke-
gu, Iruñea, Bilbo, Donos-
tia eta Sestaotik etorriak.

HHoollaannddaarrrraakk nnaagguussiittaassuunn hhaannddiiaa
eerraakkuuttssii dduu llaasstteerrkkeettaann eettaa EEii--
bbaarrrreenn jjookkaattuuttaakkoo bboossggaarrrreenn
eettaappaann llaauuggaarrrreenn ggaarraaiippeennaa lloorr--
ttuu zzuueenn,, esprintean inolako bel-
durrik gabe asko arriskatuz. 21
urteko holandarrak Emakumeen
Bira ikaragarria egin du eta bere
garaipena oso garbia izan da. Az-
kenean, bakarrik 69 txirrindula-
rik amaitu zuten lasterketa eta
Eneritz Iturriaga izan zen euskal-
dun onena; berarekin batera,
beste lau euskaldunek amaitu zu-
ten lasterketa, tartean Maria Ga-
llastegi eibartarrak.

MMaarrttiittzzeenneeaann aauurr--
kkeezzttuu zzuutteenn CCaarrllooss
PPoouussoo EEiibbaarr KKEE--kkoo
eennttrreennaattzzaaiillee bbeerrrriiaa;;
Sestaon egin ditu az-
ken bost denboral-
diak eta talde beretik
etorri dira ere Caste-
lo bere laguntzailea
eta orain dela egun
batzuk aurkeztu ziren
Alvaro Martínez eta Txema Añibarro jokalariak. Fitxaketa horiei
Orihuelatik datorren Jose Mª Cases-ena eta Meridatik datorren Carlos
Ruben Esteban-ena gehitu behar zaizkie; azken bi horien aurkezpena
aurrerago egingo da, biak oporretan baitaude. Gure foballeko talde
nagusienak, gainera, zuzendari orokorra izango du hemendik aurrera.
Lan saioekin uztailaren 21ean hasiko dira eta egun horretan ez da
izango Del Olmo, hegaleko jokalaria Athletic-era joan baita.

EEiibbaarr FFoobbaallll TTaallddeeaa ppllaannttiillaa oossaattzzeenn hhaassii ddaaGGaauurr eettaa bbiihhaarr ssqquuaasshh SSaarriiaarreenn VV.. eeddiizziiooaa

EEiibbaarrttaarrrraakk,, JJoossee LLuuiiss SSaammppeeddrroo ggaasstteeiizzttaarrrraarrii iirraabbaa--
zziittaa,, 1188 uurrtteezz  aazzppiikkoo jjookkaallaarrii oonneennaarreenn ssaarriiaa bbeerree--
ggaannaattuu zzuueenn azken asteburuetan jokatu den Groseko
txapelketan. Olmo eta Arana izan ziren Deporreko bes-
te ordezkari biak txapelketa horretan.

Julen Garrok, bestalde, Aste Santuan Euskadiko 16
urtez azpikoen
txapelketan lortu-
tako 2. postuari es-
ker, Euskadiko se-
lekzioarekin hartu-
ko du parte Avile-
sen jokatuko den
Espainiako autono-
mien arteko adin
horrez azpikoen
txapelketan.

HHaarriittzz GGaarrrroo ggaazzttee oonneennaa GGrroosseekkoo xxaakkee
ttxxaappeellkkeettaann

MMaarriiaannnnee VVooss,, EEmmaakkuummeeeenn BBiirraakkoo eerrrreeggiinnaa

MMEENNAAJJEEAA -- KKRRIISSTTAALLAA -- OOPPAARRIIAAKK

San Agustin 4 - Tel. 943 20 16 47 - EEIIBBAARR

BBEENNIICCOOBBAA

Juan Gisasola 12-14 • Tel. 943 20 39 02/943 70 13 95
benicoba@terra.es • 20600 EEIIBBAARR (Gipuzkoa)

Elektrodomestikoak
Sukalderako altzariak

Jai zoriontsuak!!

Areitioko gailurra
Tel.  994433 1177 6600 3300
Faxa. 994433 1177 4488 3300

138 Postakutxa
48260 ERMUA

OOnnddoo ppaassaa
jj aa iixxee ttaann !!

MMAANNDDIIOOLLAA
GG AA RR RR AA II OO AA KK

Isasi, 15 - behea 943 12 71 77
inforibarra@terra.es Faxa. 943 70 14 82

MMAATTEERRIIAALL
IINNFFOORRMMAATTIIKKOOAARREENN

SSAALLMMEENNTTAA,, 
KKOONNPPOONNKKEETTAA EETTAA

MMAANNTTEENNUUAA
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HHiillaarreenn 2266aann hhaassiittaa,, eettaa iirraaiillaarreenn 44rraa aarrttee,, iiggeerrii iikkaassttaarrooeettaann iizzeennaa eemmaa--
tteekkoo eeppeeaa eeggoonnggoo ddaa zzaabbaalliikk.. Inskripzio orria kiroldegian bertan bete dai-
teke edo www.eibarkirola.com helbi-
dean sartuz. Irailaren 5ean inskripzio
ordenaren zozketa egingo da, hurren-
go egunean horko emaitza iragarki-
taulan kokatuko da eta behin-betiko
izen-ematea irailaren 10ean hasiko da.
Hainbat maila eta ordutegi daude.

GGiippuuzzkkooaakkoo aazzppiittxxaappeelldduunn ggee--
rraattuu eettaa ggeerroo,, ZZaarraauuttzzeekkoo llaauu--
kkoo ttoorrnneeooaa iirraabbaazzii dduuttee UUrrkkiikkoo
iinnffaannttiill mmaaiillaakkoo nneesskkeekk,, denbo-
raldia amaitu aurretik. Datorren
denboraldian taldean jokatzeko
interesa duten 12 eta 13 urteko
neskek 678395039 (Txus) telefo-
nora deitu dezakete. Aldi bere-
an, deialdia egiten zaie ere
1993tik 1996ra arte jaiotako
mutilei, taldean jokatzeko inte-
resa badute.

UUrrbbaatt--UUrrkkoottrroonniikkeekk 88--55 iirraabbaazzii zziioonn PPaaddrroonnii
lleehheenneennggoo ppaarrttiidduuaann,, baina bigarrenean Iruña
baino gutxiago izan zen (1-5) eta, nafarrek Pa-
droni ere irabazi ziotenez, haruntza joan zen II.
San Juan waterpolo saria. Eibartarrak bigarren
postuarekin konformatu behar izan zuten.

NNaaffaarrrraakk nnaagguussii MMuuttrriikkuukkoo 
wwaatteerrppoolloo ssaarriiaann

UUmmeeeennddaakkoo iiggeerrii iikkaassttaarrooeettaann iizzeennaa eemmaatteekkoo eeppeeaa

ZZaappaattuuaann ttxxaappeellkkeettaa bbeerreezziiaa jjookkaattuu zzeenn
kkiirroollddeeggiikkoo iiggeerriilleekkuuaann,, EEuusskkaaddiikkoo aappnnee--
aakkooaa,, hhaaiinn zzuuzzeenn.. Bertan izan ziren Jose
Gabriel Arcos gaur egungo Espainiako txa-
pelduna, Rafael Serrano 9. sailkatua mun-
dialean eta Asier Eraso eibartarra, 4.a Es-
painiako azken txapelketan. Apnea estati-
koan eta apnea dinamikoan jardun zuten
parte hartzaileek eta, eguerdiko
12.00etan hasita, finalak 17.00etatik au-
rrera jokatu ziren.

EEuusskkaaddiikkoo aappnneeaa 
ttxxaappeellkkeettaa kkiirroollddeeggiiaann

UUrrkkiikkoo nneesskkeenn ffoobbaallll 
ttaallddeeaa ggeerroo eettaa sseennddooaaggoo

ZZaappaattuuaann jokatu zen
Unibertsitate Labora-
lean aire konprimitu-
tako karabina erabi-
liz XVIII. San Juan ti-
ro txapelketa. Hiru
mailatan banatutako
38 tiralari bildu ziren
bertan eta txapeldunak honakoak izan ziren:
Alberto Alcalde seniorretan, Asier Lamariano
jubeniletan eta Mikel Errasti infantiletan.

3388 ttiirraallaarrii kkaarraabbiinnaa ttxxaappeellkkeettaann

DDaattoorrrreenn ddeennbboorraallddiirraakkoo aazzkkeenn ffii--
ttxxaakkeettaa eeggiinn dduu ddaaggooeenneekkoo AArrrraa--
tteekk,, modu horretan plantila osatuz.
Marc García da jokalari hori eta aur-
ten Asobal Ligatik jaitsitako Keyma-
re Almeriatik dator. Lehen lerroko
jokalaria da eta, batez ere, defen-
tsan egiten duen lanarengatik nabar-
mendu da orain arte. Bartzelonan
jaioa, 24 urte egingo ditu irailean.

MMaarrcc GGaarrcciiaakk iittxxii dduu 
AArrrraatteerreenn ttaallddeeaa

OKINDEGIA GOZOTEGIA

EIBAR

Urkizu
Paseoa

7

Juan 
Gisasola 

10
% 943-821321 % 943-121452

IFAR KALE 8
Tel. eta Faxa. 943 20 67 17

20600 EIBAR

Laguntza 
Teknikorako 
Zerbitzu Ofiziala

Elektrodomestiko txikien mikrouhinen
konponketa, musika kateak,
sukaldeko menajea,
elektrodomestiko
txikien piezak,
eta abar…

ERA GUZTIETAKO ERROTULOAK
IBILGAILUEN ERROTULAZIOA

MMuuttiioollaa 44,, bbeehheeaa Tel. eta Faxa. 943 20 66 06     20600 EIBAR

Tel. 943 120 350      Faxa. 943 127 087
Urkizu Pasealekua, 10    (20600 EIBAR)



J. Etxeberria, 13                     Tfnoa. 943 700 230

EEsskkeerrrriikk aasskkoo
gugan jarritako
konfidantzagatik!!!

OOnnddoo 
ppaassaa 

SSaannjjuuaannaakk!!!!

R
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Esaiguzu
zer

EEgg ii gguu rr eenn ,,  66  --  bbeehheeaa iinnffoo@@ccll iinniiccaa--aabboonnttzzaa..ccoomm wwwwww..ccll iinniiccaa--aabboonnttzzaa..ccoomm
EEUUSSKKOO JJAAUURRLLAARRIITTZZAAKKOO OOSSAASSUUNN SSAAIILLAAKK BBAAIIMMEENNDDUUTTAAKKOO ZZEENNTTRROOAA 2200..CC..22..11..11885533 RR..PP..SS.. 119966//0077

duzun
behar

Finantziazioa
Kontsultatu gure



DDEEBBAA
MMUUTTRRIIKKUU
SSAANN FFEERRMMIINNAAKK 

GGEETTXXOO 
ZZAARRAAUUTTZZ

PPOORRTTUUGGAALLEETTEE

PPºº.. MMªª.. AAgguussttíínn,, 44--66 ((EEbbrroossaa EEddiiffiizziiooaa)) 1166.. BBuulleeggooaa..
TTeell.. 997766 4444 0088 9999 -- 997766 4466 9933 6677       FFaaxxaa.. 997766 4433 9911 6633

5500000044 ZZAARRAAGGOOZZAA

PPIIRROOTTEECCNNIIAA
AARRAAGGOOZZAANNZZ AA

JJaa ii xx ee tt aann

jj oo  tt aa  ssuuaaJJaa ii xx ee tt aann

jj oo  tt aa  ssuuaa

M
artitzen eta eguaz-
tenean suzko-erro-
berekin gozatzeko
aukera izango du-

gu. Urteroko moduan, Piro-
tecnia Zaragozana enpresa-
koak arduratuko dira bolbo-
ra-ikuskizunekin. Azken urte-
otako martxari jarraituta,
Untzaga eta Txaltxa Zelaitik
primeran ikusiko diren suak
Legarreko parketik botako
dituzte. Izan ere, horrelako
ikuskizunen inguruan bete
beharreko segurtasun neu-
rriak kontuan hartuta, eta
beste tokiren bat bilatzeko
hainbat saiakera egin ondo-
ren, tokirik egokiena azken
urteotako toki bera dela iku-
si dute. 

Zaragozako piroteknikoen-
tzat plaza ezaguna da gurea.
Hala ere, enpresa bera izan-
da, urtetik urtera ikuskizuna
aldatzen joaten da, momen-
tuan dauden joera eta gus-
tuetara egokitzen joateko.
Kontuan izan behar da arlo
honetan ere ezinbestekoa
dela etenbariko berrikuntza,
mundu mailako merkatuko
eskaerak ahalik eta modurik
onenean bete ahal izateko.

Eta Pirotecnia Zaragozanak
oso argi ikusten du hori:
“Ikuskizun integrala, bene-
tan osotua emateko, suak fa-
brikatzeaz gain, produktuen
eskaintza zabala ematen
duen zerbitzu-enpresa ere
bagara, beti ere bezeroaren
nahiak betetzeko helburuari
jarraituta”. 

Hobetzeko gogoari esker
lortu dute horrenbeste urtez
puntaren-puntan irautea eta
Txina bezalakoek egiten die-
ten konpetentziari aurre egi-
tea. Gaur egun, Europa mai-
lan bakarrik Espania eta Ita-
lian lortu dute aurrera jarrai-
tzea Pirotecnia Zaragozana
moduko enpresek, baina ka-
litatezko ikuskizunen bila da-
biltzanak nora jo badakite:
“Bereziki kalitateari begira-
tzen diotenek urtero deitzen
digute, badakite nola egiten
dugun lan eta errepikatzen
jarraitzen dute”. Zabaldu
berri den Zaragoza Expo-an
ere bere tokia izango dute
Pirotecnia Zaragozanakoek,
itxiera ekitaldiko ‘Los paisa-
jes del Río’ ikuskizunean era-
biliko duten materiala eure-
na izango baita.

SUZKO ERROBERAK

Ekainak 24, 
martitzena, 00.00etan

ekainak 25, 
eguaztena, 23.00etan.

KKoolloorreezz bbeetteettaakkoo eezzttaannddaakk

...eta kitto!/2008-VI-20



...eta kitto!/2008-VI-20

e u s k a l  j a i a l d i a 61

D
ioni Kortinaren berragerpena-
rekin batera, Ernesto Ezpeleta
“Bihurriren” semiaren parte
hartzia izango da aittatzeko da-

tu berezixena aurtengo Euskal Jaialdi-
xan. Hodei Ezpeletak zortzi urte dittu
bakarrik eta iaz be erakustaldixa egin
zeban Urkizun. Kortinak, bestalde, ha-
mar urte egin dittu herri-kiroletik erre-
tirauta eta oinguan harri desbardiñekin
hartuko dau parte eguaztenian. 

Jaialdixari euren erakustaldixak (Ho-
deik enborra moztu, Ernestok esku ba-
karrarekin jardun, Dionik 150 kiloko
errektangularrarekin eta 100eko zilin-
drikuarekin) eta Agite aizkolarixaren al-

tueran egin biharreko mozketiak emon-
go detse hasieria. Geroko lehian lauko-
te bi osatuko dira: Agite, Bihurri, Flores
eta Zelai aizkolarixekin, Goenatxo eta
Landarbide harrijasotzailliak izango dira
eta txingekin jardungo dabe Kortinak
eta Ana Berasategik; azken honek Ipa-
rraldeko jokuen muestrarixua be eraku-
tsiko dau. Ikuskizuna ziurtatuta dago:
baten bueltia, bestiaren debuta eta
beste guztien maisutasuna. 

EEUUSSKKAALL JJAAIIAALLDDIIXXAA
EEkkaaiiññaakk 2255,, eegguuaazztteennaa,, 

1199..0000eettaann UUnnttzzaaggaann

MMaaiillllaa hhaauunnddiikkoo EEuusskkaall JJaaiiaallddiixxaa 

K
atedralak San Juan egunian itxi-
ko dittu atiak denboraldi hone-
tan, gero udazkenian barriro be
partiduak eskintzeko. Sanjuane-

tan persiania jaistia ohitturia bihurtu ba-
da be, gauza bera esan geinke progra-
maziñuaren gaiñian. Aspekuak ahalegin
berezixa egitten dabe halako fetxatan
zaliendako zeozer berezixa prestatzeko.
Oinguan ezin zan gitxiago izan eta lehe-
lengo maillako lau pelotari izango dittu-
gu estelarrian, baiña konbinaziñuak ba-
daka berebiziko interesa. Aurrelari batek
atzelari postuan jokatuko dau eta, alde-
rantziz, beste atzelari batek aurrelarixa-
ren postuan. Juan Martínez de Irujo izan-
go da Augusto Titinen atzelarixa eta Abel

Barriola, buruz-burukoetan aurrian ho-
rrenbeste tantu egitten dittuan pelotari-
xa, Fernando Goñiren aurrelarixa.

Partidu estelarrarekin batera, beste
bi antolau dittu Aspek jaialdixa osatze-
ko, hor be izen haundiko pelotarixekin.
Txartelak eskuratzeko 661 259 009 tele-
fono zenbakira deittu leike eta, beste-
la, egun berian takillak zabalduko dira
12.00xetatik 13.00ak arte eta 15.00eta-
tik aurrera. Denboraldixari agur esateko
modurik polittena. 

PPEELLOOTTAA JJAAIIAALLDDIIXXAA
EEkkaaiiññaakk 2244,, mmaarrttiittzzeennaa,, 

1177..0000eettaann AAsstteelleennaann

PPaarrttiidduu nnaagguussii bbeerreezziixxaa KKaatteeddrraalliiaann

A
mateur maillako bost borrokal-
di eta neoprofesionaleko beste
bat, guztira dozena erdi lehia
ikusteko aukeria izango da

gaurkuan Astelena frontoian. Neoprofe-
sionaleko konbatia welter pisukua izan-
go da eta Edgar eta Gonzalo Vitoria bo-
xeadoriak neurtuko dira. Afizionau mai-
llako beste bost borrokaldixak honakuak
dira: pisu ariñetan, Sunes Gorka Vilarren
aurka; super-ariñetan, Oleg Unai Atxara-
len aurka; welterrian, Yeray Ibarra eta
Bilal Borrouhu borrokatuko dabe; super-
welterrian Barrio eta Lofti Mammeri
izango dira nor baiño nor; eta, azkenik,
pisu astunetan, Marin eta Urko neurtuko

dittue indarrak. Boxeadore gehixenak
hamen ingurukuak dira, asko Bilbo eta
Nafarruakuak.

Gaurko gaua urteroko zita bihurtu da
boxeo zaletuentzat, urte osuan ez dala-
ko bestelako gau-jairik antolatzen. Ho-
lan, San Juan egitarauan finkatzia lortu
dau kirol modalidade horrek eta, bo-
xeuarekin batera, wu-shu eta beste bo-
rroka mota batzutako erakustaldixak es-
kintzen dira ring-ean.

BBOOXXEEOO JJAAIIAALLDDIIXXAA
EEkkaaiiññaakk 2200,, bbaarriixxaakkuuaa,, 
2222..3300eettaann AAsstteelleennaann

BBooxxeeookkoo sseeii nnoorrggeehhiiaaggookkaa ggaauurr
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JOSE ANTONIO OLASAGASTI, ERTIZKA OTXOTEKO KIDEA:

-- ZZeerr ddaa oottxxoottee bbaatt??
Otxoteak, normalean, elizetako abes-

batzetako jendeak osatu ohi dituzte.
Abeslariak bildu egiten ziren eta, ondo-
ren, proba batzuk egiten zituzten. Ho-
rren ostean, sagardotegi edo halakoeta-
ra joaten ziren abestera, era informale-
an. Hasieran, ahots berdineko edo an-
tzerako lagunek osatzen zituzten otxo-
teak edo, horretan ahalegintzen ziren
zuzendariak. Berez, izenak agerian la-
gatzen duen moduan, zortzi lagunek
osatzen zituzten. Hala ere, gaur egun
gehienetan zortzi baino lagun gehiago
izaten dira otxoteetan, 8tik 15era bitar-
tean gutxi gora behera. Normalean,
otxoteek folklorea, musika herrikoia
lantzen dute, nahiz eta musika klasikoa
(Mozart, Hendel eta abar) ere jorratu.

-- NNoollaa ssoorrttuu zzeenn EErrttiizzkkaa OOttxxootteeaa??
Geure buruari zera galdetu genion:

‘Zerbait egingo al dugu?’. Elizan abes-
ten genbiltzan eta, ondoren, sagardote-

gi eta halakoetan jarduten hasi ginen.
Ondoren, hainbat txapelketatan hasi gi-
nen parte hartzen, otxote gisa amaitu
arte. Añorgan jaio zen Ertizka eta gaur
egun dauden otxoteen artean zaharre-
netarikoa da. 44 urtez dihardugu kan-
tuan eta, krisi garaiak bizi izan baditu-
gu ere, hor gabiltza, nahiz eta zaila den
adin ezberdinetako jendea batzea eta
taldea aurrera eramatea. Horrela, le-
hen esan bezala, 8 lagunek baino gehia-
gok osatzen dugu taldea (Nafarroa, Do-
nosita inguru eta Gipuzkoako beste he-
rri batzuetako 12 lagunek). Bestela, de-
non eginbeharrak direla-eta, ezin izan-
go genuke aurrera eraman otxotea.

-- EErrttiizzkkaa OOttxxootteeaakk,, bbeerree iibbiillbbiiddeeaann,,
hhaaiinnbbaatt ssaarrii eesskkuurraattuu ddiittuu..

Bai, zoragarria da zure lanagatik ho-
rrelako zerbait jasotzea. Baionako Na-
zioarteko I. Txapelketa, Euskal Herriko
V. Txapelketa, ETBk antolatutako Otxo-
teen I. Txapelketa eta beste hainbat sa-
ri jaso ditugu. Gainera, Pariseko Merka-
taritza Ganbarak ordezkari bezala auke-
ratu gintuen eta Frantzian, Marokon, Al-
gerian eta Japonian aritzeko aukera
izan dugu.

-- BBiizziittzzeekkoo aaddiinnaa eemmaatteenn dduu oottxxoottee
bbaatteekk??

Ez, ez, oso zaila da. Hala ere, batzuk
badaude, baina ez da ohikoena. Gu afi-
zionatu batzuk gara, eta gustuko dugu-
lako dihardugu honetan.

-- ZZeerr aauurrkkiittuukkoo dduu zzuueenn kkoonnttzzeerrttuuaa
iikkuusstteerraa jjooaannggoo ddeennaakk??

Eibarren kanta bereziak abestu nahi
ditugu. Gure helburua, musika ezberdi-
na egiten duen taldea garela erakustea
da, eta musika ezberdin horren barruan
Mozart interpretatzen ahalegindu gara.
Duela hiru bat urte hasi ginen obra ho-
nekin eta badirudi jendeari gustatu egin
zaiola eta arrakastak bultzatuta alde
batetik bestera ibili gara. Bestalde, Co-
liseoan arituko gara, nire ustez Euskal
Herriko areto onenetarikoan. Oso bere-
zia izango da, zalantzarik gabe.

EERRTTIIZZKKAA OOTTXXOOTTEEAA
EEkkaaiiññaakk 2277,, bbaarriixxaakkuuaa,, 

2200..3300iiaann CCoolliisseeooaann

“CCoolliisseeookkoo eemmaannaallddiiaa oossoo bbeerreezziiaa iizzaannggoo ddaa”
Sanjuanak eta San Pedroak eskutik oratuta datozkigu aurtengoan,
jai biak ahal bezain beste luzatzean bat egiten dute-eta. Batez
ere herriaren beheko aldean ospatzen diren San Pedro jaien 
barruan, ekainaren 27an, Ertizka Otxotea izango da Coliseoan. 
Guri-Guri jatetxeko Jose Antonio Olasagasti otxoteko partaidea 
da eta irrikitan dago emanaldia eskaintzeko.

Jose Antonio Olasagasti.

Ertizka otxotea.



BBeezzeerroo gguuzzttiieennddaakkoo SSaann JJuuaann
zzoorriioonnttssuu eettaa bbeerroo--bbeerrooaakk

San Juan 3 % 943 700 641

PPiinnttxxooaakk

OOggiittaarrtteekkooaakk
PPllaatteerr
kkoonnbbiinnaattuuaakk

TToorriibbiioo EEttxxeebbaarrrriiaa 1166
TTeell.. 994433 8822 1133 4411

Plater konbinatuak, razioak, 
kazuelatxoak, afariak eta 
bazkariak enkarguz
EEGGUUNNEERROO eegguunneekkoo 
ppllaatteerrrraakk

C H A L C H A
J A T E T X E A

Isasi, 7 Tel: 943 20 11 26

Menu bereziak
banketeak

despedidak…
J A I  Z O R I O N T S U A K

AAffaarr iiaakk,,  kkaazzuueell ii ttaakk,,
pp ii nn tt xxooaakk

deportiboko taberna

T. Etxebarria 16
943 20 70 44

UUrrkkiizzuu,, 1111 TTeell.. 994433 1122 0099 8899

Taberna - Snack

POZKARI
PP iinn tt xxoo bbeerrooeettaann eettaa

hhoottzzeettaann eessppeezziiaall ii ss ttaakk

J. Etxeberria 11 % 943 70 20 37
EEIIBBAARR

AALLBBEERRTTOO taberna
RR aa zz ii oo aa kk

PP ii nn tt xx oo  bb ee rr oo aa kk  
TT xx aa nn pp ii aa kk

Juan Gisasola, 10 943 702 589

San Juan, 9

VV II VV AA LL DD II  PP UU BB

SSAANN JJUUAANN JJAA II  ZZOORR IIOONNTTSSUUAAKK

Eibarren

BIDEBARRIETA, 1

TABERNA
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B
log berezia ipini du martxan
GASTE elkarteak, sanjuanetako
eta bereziki koadriletako testi-
gantza grafikoa batu eta inter-

nauten eskura ipintzeko helburuarekin:
sanjuanak.com. Hasier Iñan, Andoni Az-
karate, Ane Urkiola eta Josu Mendiku-
tek izango dute blog horren ardura eta,
azaldu dutenaren arabera, “GASTE El-
karteak sanjuanetako argazki eta bide-
oak igoko ditu egunero, jaietan zehar,
batez ere koadrilen ekintzenak. Erabil-
tzaileek ere aportazioak egiteko aukera
izango dute”.

EErraabbiillttzzeekkoo oossoo eerrrraazzaa
Argazkiak sarean sartzeko jarraitu be-

harreko pausuak oso errezak direla az-
pimarratu dute ekimenaren sustatzaile-
ek: “Formulario sinple baten bidez, ar-
gazkiak webgunera segundu gutxitan
igo ahal izango dira. Argazkiak ez dira
beste barik, automatikoki igoko. Ager
litezkeen arazoak saihesteko editoreek
argazkiak begiratuko dituzte, sarean
ikusgai ipini aurretik publikatzeko ego-
kiak diren ala ez erabakitzeko”.

Interneten ez ezik, eta GASTE elkar-
teak ...eta kitto! astekariarekin berba
egindakoari jarraituta, interneteko blog
horretara bidalitako argazkiak ...eta ki-
tto!-k kaleratzen duen Bixamona san-
juanetako argazki bilduma berezian ere
erabiltzeko aukera izango da. 

BBiiddeeooaakk eettaa jjaaiieettaakkoo pprrooggrraammaa
Jaietako argazkiez gain, bideoak txer-

tatzeko aukera ere ematen du martxan
ipini berri duten blogak: arduradunek
erabiltzaile ezberdinen Youtube-ko bi-
deoak sartzen joateko asmoa dute. 

Blogak, bestalde, sanjuanen inguru-
ko informazio erabilgarri eta egunera-
tua eskainiko du: “Prentsa-dossier bat
ere badago, del.icio.us erabilita, albo
zutabean. Oinarrian blog bat da, eta
koadrila mugimenduaren eta jaien in-
guruko informazioa emateko erabiliko
da. GASTEk jaietarako prestatu duen
egitarau osoa ere bertan ikus daiteke,
eta laster Udalarena eta Txosnena ere
gehituko diogu”.

33..000000 bbiissiittaa aasstteebbeetteeaann
Blogaren oinarrian “fotolog” delakoa

dago: erabiltzaileak egunero argazki
bat sartzeko aukera eskaintzen du foto-

log-ak, komentario labur baterako tar-
tearekin batera. Erabiltzaile horrek sar-
tutako argazkiaren inguruko iritziak
emateko edo iruzkinak egiteko aukera
izaten dute beste erabiltzaileek. Gaur
egun oso zabalduta daude horrelako
erramintak eta bakarrik Eibarren 200
bat fotolog “ofizial” omen dago, baina
erregistratzeko orduan herria ipini ez
duten beste horrenbeste martxan egon
daitekeela estimatzen dute.

Sanjuanen inguruko fotolog-a
(www.fotolog.com/sanjuanak) ekaina-
ren 6an sortu zen eta bere bizitza labu-
rrean eibartar askok erabili dute: aste-
betean 3.000 bisita jaso ditu eta 200 ko-
mentario idatzi dituzte. Gain-gainean
dauzkagun sanjuanetarako motorrak
berotzeko balio izateaz gain, datozen
egunotan Eibarren garatuko diren eki-
taldien inguruko informazioa egunera-
tzeko toki aparta ere bada.

JJaaiiaakk iirruuddiittaann,, eegguunneerroo ssaarreeaann ssaannjjuuaannaakk..ccoomm--eenn

odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

miren albistegi sojo
arragueta, 2 - bis B

t. 943 208 330
20600 eibar

Aseguruak

EEmmiilliioo ddee llooss TTooyyooss - 8/12385 Aseguru Agentea

– ERANTZUKIZUN ZIBILA
– AUTOAK
– BIZITZA ETA JUBILAZIOA
– OSASUN ASEGURUA
– ISTRIPU BANAKAKO 

ETA KOLEKTIBOAK

– ARRISKU ANITZETARAKO: 
Familia-Etxebizitza, Dendak,
Bulegoak, Eraikinak, 
Jabeen erkidegoak, 
Enpresa Txikiak eta Ertainak,
Pymeak, Tailerrak.

EEiibbaarrkkoo TTxxiikkiittoo,, 88 --bbeehheeaa    TTeell.. 994433 220000 990088

ggaarrbbiitteeggii iinndduussttrriiaallaa
eettxxeezz--eettxxeekkoo zzeerrbbiittzzuuaa ddooaann

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,, 4422                         TTEELL.. 994433 2200 4422 6633

Gure Egitekoa:
Munduko 

Maitasun 
Guztia

tlf. 994433 553300 669999
EEggiigguurreenn-tarren, 1122



UUDDAABBEERRRRIIKKOO MMOODDAAUUDDAABBEERRRRIIKKOO MMOODDAA
EEkkaaiinnaakk 2277 eettaa 2288aann
UUzzttaaiillaakk 44 eettaa 55eeaann

UUNNTTZZAAGGAANN

eegguunneerroo,,
......eettaa kkiittttoo!!nn

EEkkaaiinnaakk 2277 eettaa 2288aann
UUzzttaaiillaakk 44 eettaa 55eeaann

UUNNTTZZAAGGAANN

eegguunneerroo,,
......eettaa kkiittttoo!!nn

UUDDAABBEERRRRIIKKOO MMOODDAAUUDDAABBEERRRRIIKKOO MMOODDAA
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farmaziak

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.

- Juanita Agirregomezkorta Elizburu.
86 urte. 2008-VI-13.

- Faustina López Larrea.
99 urte. 2008-VI-13.

- Paula González Hidalgo.
91 urte. 2008-VI-14.

- Tomas Izagirre Garate.
89 urte. 2008-VI-14.

- Jose Manuel Blanco Quintana.
44 urte. 2008-VI-14.

- Julio Calleja Secada.                               
79 urte. 2008-VI-15.

- Prudencio Orive Gredilla.
79 urte. 2008-VI-16.

- Dora Onandia Carral.                               
75 urte. 2008-VI-16.

jaiotakoak

-  Iñigo Fernández Gómez. 2008-VI-10.
-  Adrian Luis Fernández. 2008-VI-13.
-  Leire Luis Fernández. 2008-VI-13.

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

21, zapatua
GOIZEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

22, domeka
GOIZEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

23, astelehena
GOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

24, martitzena
GOIZEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

25, eguaztena
GOIZEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

26, eguena
GOIZEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

27, barixakua
GOIZEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

28, zapatua
GOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

29, domeka
GOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

30, astelehena
GOIZEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

1, martitzena
GOIZEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

2, eguaztena
GOIZEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

3, eguena
GOIZEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

4, barixakua
GOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

B
osgarren urtez …eta
kitto!ko argazkilariak
gora eta behera ibiliko
dira datozen egune-

tan. Ekitaldi asko dago aurten-
go sanjuanetan eta danen be-
rri ematen saiatzen gara  beti.
Eta tartean, Bixamona sanjua-
netako argazki bilduma ere ka-
leratuko dugu. Aurten, gaine-
ra, inoiz baino argazki gehiago
kaleratzeko asmoa dugu, baina
ez …eta kitto!ko langileek
egindakoak bakarrik, zuek ere
zuen tartean izango duzue.

Ale honetan bertan lehenago
azaldu dizuegun moduan GAS-
TE elkarteko sanjuanak. com
webgunean jarriko diren ar-
gazkiek bere lekua izango dute
Bixamonan eta azkenengo ur-
teetan egin dugun moduan,
gure helbide elektronikoetara
argazkiak bidaltzen badituzue,
onenek ere euren lekua izango
dute. Gure helbide elektroni-
koak honakoak dira: erredak-
zioa@etakitto.com eta publizi-

tatea@etakitto.com. Eta hori
guztia kaleratzeaz gain, kaleko
giroa, San Juan sua, danborra-
dak, dantzak, kontzertuak…

UUzzttaaiilleekkoo lleehheenneennggoo 
aasstteeaann ssaallggaaii

Urteroko moduan ekainaren
25 gabera arteko ekitaldi guz-
tiak izango dute islada Bixamo-
nan. Badakigu aurtengo san-
juanetan egitaraua hurrengo
asteburura arte luzatu dela,
baina imprenta arazoak direla
eta, ezinezkoa zaigu horrek
ere argazki bilduman sartzea.
Izan ere, uztailaren lehenengo
egunetan Bixamona salgai iza-
teko, ekainaren 26an, goizeko
6etan inprentan izan behar da
aldizkari osoa.

Uztailaren 1ean edo 2an kios-
ko eta liburudendetan salgai
egotea espero dugu, …eta ki-
tto!n be izango dugu salgai eta
salmenta mahaia jarriko dugu
baita ere, uztailaren 3an, 4an
eta 5ean, Untzagan. Gure herri-

ko jaiak, urteroko moduan, be-
reziak izango dira. Hori guztia
islatu nahi dugu 52 orri berezi
horietan. 2008ko sanjuanak zer
nolakoak izan ziren, zer nolako
giroa izan zen eta jaietako pro-
tagonistak eibartar guztiok ga-
rala erakusteko aukera ezin ho-
bea da Bixamona. Kalitatezko
argazkiak, paper ezin hobean,
aurten gainera, inoiz baino
gehiago, zuek izango zarete
protagonista, zuek egindako ar-
gazkiek ere izango baitute inoiz
baino leku gehiago.

BBaalleeaa gguurree iirraakkuurrlleeeennttzzaatt
Azkenengo urteetan egin du-

gun moduan, …eta kitto!ko ira-
kurle izatea ere saritu nahi du-
gu. Gure irakurle finek Bixamo-
na prezio ezinhobean erosteko
aukera izango dute. Ale hone-
tan bertan Bixamonaren publi-
zitatearekin batera balea kale-
ratu dugu. Bale horrekin eta
euro bat ordainduta, argazki
bilduma zure etxera eramate-
ko aukera izango duzu. Gure
asmoa eibartarrei produktu
onak eskaintzen da beti, eta
oraingoan ere gure irakurleei
fideltasuna eskertu nahi diegu.
Horregatik, lerro hauek irakur-
tzen diharduzuenok balea
aprobetxatzeko aukera izango
duzue. 2008ko jaiak zer nola-
koak izan diren gogoratzeko,
erosi Bixamona, merezi du eta!

SSAALLMMEENNTTAA PPUUNNTTUUAAKK
KKIIOOSSKKOOAAKK:: Untzaga kioskoa, Txutxufletas, Agirre kioskoa,

Maite Arriola Urkizuko kioskoa, Alfako pirulia, 
Juaristi estankoa, Aitor kioskoa, Markina kioskoa 

eta Juan Gisasolako Arriaundi.
LLIIBBUURRUUDDEENNDDAAKK:: Ayerbe, Yraolagoitia, Mega eta Julen.

MMAAHHAAIIAAKK KKAALLEEAANN::
Uztailak 3 (eguena), Untzagan (19.00-21.00); 

uztailak 4 (barixakua) Untzagan (19.00-21.00); 
eta uztailak 5 (zapatua) Untzagan (12.00-14.00).

ZZuueekk eeggiinnddaakkoo aarrggaazzkkiiaakk 
BBIIXXAAMMOONNAANN

......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, NEREA Ereña 
Ogiza, gaur 10 urte bete
dozuzelako. Famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, JONE Penedo
Aiastui, 23an lau urte
egingo dittuzu-eta. Lorea
eta famelixa guztiaren
partez, ondo pasau!

Zorionak, AITANA Elduain
Maiztegi, San Juan Txiki
egunian bost urte beteko
dittuzulako. Amama 
Josefinaren partez.

Zorionak, ENEKO Esteibar
Perebeiñes, martitzenian
bi urte egin zenduazelako.
Etxekuen partez.
20an atera

a g e n d a
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J
aien antolaketa lanetan ere egu-
tegiak pisu handia izaten du eta
aurtengo egitarauak argi laga-
tzen du hori. Aurten Sanpedroek

aspaldiko egitaraurik zabalena izango
dute, ekainaren 27an hasi eta 29ra arte.
Bat egin dute guztiz aurten San Juanek
eta San Pedroek.

Ekainaren 23tik 25era artekoak dira
San Juan jaietako egun handiak, baina
ohitura da San Pedro eguna ere ospa-
tzea, ekainaren 29a hain zuzen ere.
Egutegiaren arabera, Sanjuanak lehena-
go edo beranduago hasten dira eta ber-
din gertatzen da San Pedroekin. Egia da
San Juan jaiak hain gertu izateak eragi-
na izan duela azkenengo urteetan San

Pedro jaien egitarauan, baina 2008an
asteburua hor zegoela aprobetxatuta
egitarau ofizialak batu egin ditu Sanjua-
nak eta Sanpedroak. Urkizu eta Karmen
kaleen artean ospatuko dira jai horiek,
urteroko moduan. Beheko Tokia jubilatu
etxeak eta Udalak urtero antolatzen di-
tuzte ekitaldieri aurten GASTE elkarte-
ak proposatutakoak batu zaizkio.

AAssppaallddiikkoo SSaann PPeeddrroo eeggiittaarraauu hhaannddiieennaa

SSaannppeeddrrooeettaakkoo eeggiittaarraauu 

zzeehhaattzzaa aallddiizzkkaarrii 

hhoonneekkoo 1122.. oorrrriiaann 

dduuzzuuee iirraakkuurrttzzeekkoo aauukkeerraa

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
l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

Konfekzioak

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

%% 943 20 22 33    Zuloagatarren, 7

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak 

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 20 10 95  Faxa: 943 20 25 64
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Ekainaren 27an, barixakuan, txoko-
late jana, txapelketak, umeendako jo-
koak, Gorriti eta bere animaliak, eta
kontzertu bi izango dira: Coliseoan Er-
tizka otxoteak eskainiko duena eta Ur-
kizuko parkean Voces y Cuerdas talde-
ak eskainiko duena. Ekitaldiak arra-
tsaldeko 16.30etan hasiko dira eta
gaueko 22.30etan hasiko da azkenengo
ekitaldia.

San Pedro egunaren bezpera izango
da egun handia Urkizu aldean, hau da,
ekainaren 28a. Goizeko hamaiketan
egingo den mezarekin hasiko da eguna
eta jarraian aizkolari eta harrijasotzai-
leak, piskolabisa, umeendako antzer-
kia, txahalki pintxoak, herri afaria eta
musikia izango dira. Zapatuan Duo Pla-
entxiren kontzertuak eta Kaleetan Kan-
tuz taldeko kalejirak eramango ditu jai
doinuak Urkizu aldera. 

Domeka da San Pedro Eguna, ekaina-
ren 29a. Egun horretan antzinako ohi-
turak izango dira protagonista nagusia
eta urtero egiten den moduan egun
handia izango da Akondia baserrian,
izan ere, goizeko 11etan meza eta
konjurua egingo dute bertan. Horrekin
amaituko dira 2008ko San Pedroak eta
aurten bat egin dutenez deboran, bai-
ta San Juan jaiak ere.

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan 1  % 943 20 33 29 EIBAR

LORADENDA

AKOND IA

BBiittttoo SSaarraasskkeettaa,, 1122 
%% 994433 1122 7744 1155

Julen Arano / Ma Jesus Blanco

Albaitari Zentroa

OKINDEGIA
GOZOTEGIA

DEGUSTAZIOA
Jai hauetan 
gonbidatzen 

zaituztegu 
agi eta pastel 

artisauen 
aukera zabala 

dastatzera.

UU rr kk ii zz uu Pasealekua,1144 an

JJaa ii  ZZoorr ii oonn tt ss uuaakk!!
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t to o l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 616-690415.
l Mutila eskaintzen da banatzaile edo
igeltsero laguntzaile moduan lan egiteko.
Tel. 638-344377.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Ikasketak eta esperientzia. Tel. 629-
750030 edo 943-765343.
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.
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.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAAKK
l Bikoteak pisua behar du alokairuan.
Tel. 688-618959 edo 656-781743.
l Logela alokagai, sukaldea erabiltzeko
eskubidearekin. Tel. 667-954029 edo 646-
394857.
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.

LLAANNAA
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta kamarera lanetarako. Tel. 666-
771151.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
666-771151.
l Emakume euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. 08.00etatik
16.30etara. Tel. 605-772606.
l Emakumea eskaintzen da asteburuetan
gauez umeak zaindu edo garbiketa lane-
tarako. Tel. 646-821678.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
garbiketa lanak egin edo taberna batean
jarduteko. Tel. 608-704720.
l Sukaldari esperientziaduna eta kama-
rera/o behar da Zubi-Gain tabernan. Tel.
943-254060.
l Gizon arduratsua eskaintzen da orduka
garbiketa lanak egiteko. Tel. 622-625812.
l Tarota irakurtzen da. 20 euro. Tel. 608-
005812.
l Emakumea eskaintzen da egunez zein
gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 659-
194189.
l Neska eskaintzen da interna moduan
nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
676-008346.
l Neska euskalduna eskaintzen da uztai-
lean umeak zaintzeko. Tel. 678-832565
edo 943-121948.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 616-230814.
l Neska eskaintzen da abuztuan umeak
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 660-460295.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 620-
336722.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta kamarera lanetarako. Tel.
697-869958.
l Neska eskaintzen da irailetik aurrera
goizetan umeak zaindu eta etxeko laneta-
rako. Tel. 688-618959.
l Dekoratzailea eskaintzen da IADE ikas-
ketekin. Tel. 616-144262.
l Neska eskaintzen da goizez umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 686-435056.
l Ermuko hortz-klinika batean laguntzai-
lea behar da. Tel. 652-768569.
l Neska eskaintzen da uztailean lan egi-
teko. Tel. 695-717560.
l Emakumea eskaintzen da asteburuetan
nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 630-
531469.
l Neska euskalduna, EGA tituluarekin eta
Batxilergoa amaituta, udan klase partiku-
larrak emateko prest. Tel. 616526448.
l Emakumea behar da Eibarko denda ba-
tean lan egiteko. Tel. 676-193782.
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 Haur Hezkuntza ikasten diharduen nes-
kak klase partikularrak eman edo haurrak
zainduko lituzke ekainean eta uztailean.
Tel. 659-709334.

SSAALLEERROOSSKKEETTAAKK
l Fagor garbigailua, jangelarako mahaia
lau aulkirekin eta logela osoa salgai. Ego-
era onean. Tel. 636-852007.
l Musika ekipoa salgai. Etapa Das 250w,
CD Fonestar MP-3, Array PS-8 kaxa bi eta
Audio Phony XS-2 nahasketa-mahaia. 700
euro. Tel. 615-727286.
l Komikiak, liburuak eta umeentzako bi-
deoak salgai (euskaraz eta gaztelaniaz).
Berriak. 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.

...eta kitto!/2008-VI-20

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).

LLOOKKAALLAAKK
l Garaje itxia 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 beheko aldean. Tel.
646-878313. Maialen.
l Emakumeendako ileapaindegia aloka-
gai. Guztiz jantzita. Martxan gaur egun.
Tel. 679-425467.

BBEESSTTEELLAAKKOOAAKK
l Sudadera beltza, kalaberekin, aurkitu
genuen. L tailakoa. Jabea ...eta kitto!-tik
pasa daiteke. 
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.





LANERAKO ETA
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA

HIZKUNTZ NORMALKUNTZA
PROIEKTUA

KALITATE PLANA

“LEONARDO” PROGRAMA
EUROPARRA

LANGAI

ESKOLA ELKARTRUKEA

E-maila. uni@iesunibhi.com
www.iesunibhi.com

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

Matrikula: ekainaren
30etik uztailaren 4ra

EERRMMUUAA

EEIIBBAARR

EEIIBBAARR

A, eta D
ereduetan

BATXILERGOA eta

EGUNEZ eta GAUEZ

BATXILERGOA

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

u

u

Natur eta Teknologikoa
Giza eta Gizarte Zientziak

u

u

u

Administrazio Kudeaketa
Merkataritza
Informatika Sistemen Ustiapena
(A eta D ereduan)

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK
Administrazio eta Finantzak 
Nazioarteko Merkataritza
Informatika Aplikazioen Garapena 
Informatika Sistemen Administrazioa
Telekomunikabide eta Informatika Sistemak
Gorputz eta Kirol-ekintzen Sustatzea

u

u

u

u

u

u

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

EERRMMUUAA

ZIKLOAK

JANGELA 
ZERBITZUA
PREZIO 
ONEAN

URRATS BAT
LAN PROIEKTUAK


