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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

EEJJEERRAA JJOO // JJOOIIXXOOKK EEJJEERRAA!!..-- Aurkakoaren une ahulen bat aipatu. “Ejera joixok behin baten, se-
mia aittatuta!”.
EEJJUU--EEJJUU..-- Eztularen onomatopeia. “Ibili zaittez eurittan eta gero etorri eju-ejuka”.
EEKKIIÑÑ DDAA EEGGIIÑÑ..-- Gauza bat egiteko erabaki irmoa hartzen denean esaten da. “Ekiñ da egin, har-
tu aizkoria ta bota eban paguori”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Prezioak %30-50 bitarte jaitsi ditugu krisiari aurre
egiteko, baina pintxo eta plateren kalitatea ez dugu
batere aldatu. Tabernaren eta sei familien etorkizuna
jokoan zegoelako erabaki nuen prezioak jaistea. Ez
da merkealdia, egungora moldatutako prezioak dira”

((AAllvvaarroo MMaannssoo,, DDoonnoossttiiaakkoo ttaabbeerrnnaarriiaa))

“Baserriko esnearekin hazi diren familia osoak ezagu-
tu ditut. Gero, baserriko esnea txarra dela esaten ha-
si ziren eta legea gogortu, horrek ohiturak aldaraziz.
Ganadu esnea utzi eta soja eta almendra esnea hartu
behar dela esan berri dute. Hori gehiago saltzeko da”

((JJooxxeeppaa GGuurrrruuttxxaaggaa,, eessnneezzaalleeaa))

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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Etorkizun hurbillian oiñezkuen erabi-
llerarako izatia nahi diran kalietan
kanalizaziñuak barritzen eta, bide

batez, baldosak kanbixatzen, danian
igualak izateko. Biharrak zatika egitten
dihardue, ahalik eta traba gitxien egitteko
asmuarekin, baiña edozelan be oiñezkuak
zein gidarixak nahi baiño gehixago kon-
turatzen dihardue biharrokin, egun bate-
tik bestera bidia toki batian zabaldu eta
bestian itxi egitten dabe-eta. Gauzak on-
do bidian, zazpi bat hillebeteko iraupena
izango dabe biharrok, Untzaga plazako
zorua kanbixatzeko biharrak barne. Aste-
buru honetan Arrateko jaixak dirala eta
aurreikusten dan mugimendua kontuan
hartuta, Untzagako trabesia, hau da, uda-

Herriko erdialdeko biharrak 
Eibarko udako protagonista

Aurtengo udari begira, hasieran
behintzat ez eguan aurreikusitta
obra haundirik, baiña bat baiño
gehixago akordauko da toki 
bakarrera mugatu izan diran 
obrekin. Izan ere, Alfa edo 
Errebalgo merkatu plazia botatziak
azalera haundixagua hartu izan
daben arren, eibartarron 
egunerokotasunian ez dabe 
horrenbesteko eragiñik izan. 
Izan be, julixuan herrixa laga 
ebenen artian batek baiño 
gehixagok sorpresia hartuko eban,
batez be herrixari automobillian
bueltia emotia bururatu bajako.
Izan be, Zuloagatarren, Julian
Etxeberria eta Untzaga alde hori
zuloz jositta topau dogu 
oporretatik bueltan. 

JJuulliiaann EEttxxeebbeerrrriiaattiikk UUnnttzzaaggaarraa ddooiiaann bbiiddiiaa.. PPaaggaaeeggii kkaalliiaann bboottaattaakkoo eerraaiikkiiññaa..

UUnnttzzaaggaa ppllaazzaakkoo llaannaakk..

ZZuullooaaggaattaarrrreenn kkaalliiaa..
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letxiaren alboko pasabidia za-
baltzeko asmua azaldu dabe
Udalian. 

Uda aurretik be igerri zan
biharron eragiña, bestiak beste
eguazteneko merkadillua Un-
tzagatik desagertu eta Eibarko
Txikito kalera, tokiz aldatu
eben-eta. Saltzailliak oso kon-
forme ez daguazen arren, etor-
kizunian, behin biharrak amai-
ttuta Untzagara bueltatuko ete
diren erabakitzeke dago.

BBeennjjaammiinn AAttuuttxxaa EETTAArreenn 
hheellbbuurruu

Baiña julixuak estatu mailla-
ko komunikabidietan oihar-
tzun haundixa izan eban beste
albiste bat laga zeskun: ETA-
ren aurkako polizi-operazio
baten eragiñez, talde arma-
tuak Eibarko Udalian ziñegotzi
dan Benjamin Atutxari jarrai-
pena egin zetsela publiko egiñ

eben. Polizi-itturrixen arabera, Arkaitz Goi-
koetxeak Guardia Zibillari onartu zion Biz-
kaia komandoak Atutxari jarraipena egin
zetsala iazko irailla eta abendua bittartian,
ziñegotzixaren ohitturak kontrolatzeko as-
muarekin eta, behin dana kontrolpian iza-
tian, ziñegotzi eibartarra bahitzeko eta Mi-
guel Angel Blanco-rekin jarraittutako pau-
suak errepikatzeko. Halanda be, ideia albo
batera laga bihar izan eben, ziñegotzixa
bizkartzaiñekin zihoalako. 

SSaarraattssuueeggiikkoo eerrrreeppiiddiiaa aauurrrreerraa
Herriko hirigintzarekin lotutako gaixeta-

ra bueltauta, Saratsuegi inguruko errepide
barrixa jasotzeko biharrak martxa onian

doiaz eta lanak nahikua aurreratuta doiaz.
Saratsuegira sarbidia eta han inguruan sor-
tuko dan trafikuaren joan-etorrixak errazte-
ko asmuarekin ekin zetsen errepide barri-
xa egittiari.

EEttxxee bbii ggiittxxiiaaggoo PPaaggaaeeggiinn 
Eta batzuk eraikitzen daben bittartian,

eraikin bakar batzuk erautsi dittue udan:
Hirigintzako Plan Nagusixak jasotakuari ja-
rraittuta, Estaziño kaleko atzeko partia Blas
Etxebarria kaliarekin lotuta geratu biharko
da, bixak batzeko egingo daben bialari es-
ker. Horretarako lehelengo pausuak abuz-
tuaren 18xan emon zittuen, Pagaegi kale-
ko 4. eta 6. zenbakixak behera botatzian.
Kale barrixa sortuko dabe eta, horrez gain,
45 etxebizitza barri jasotzeko asmua dake.

SSaarraattssuueeggiittiikk AAzziittaaiiññeerraa jjuuaannggoo ddaann eerrrreeppiiddiiaa..

MMeerrkkaaddiilllluuaa EEiibbaarrkkoo TTxxiikkiittoo kkaalliiaann iippiiññiikkoo 
ddaabbee hhaammeennddiikk aauurrrreerraa..

TToorriibbiioo EEttxxeebbaarrrriiaa kkaalliiaa..

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaakkoo kkoonntteenneeddoorriiaakk..

AARRGGAAZZKKIIAAKK:: LLEEIIRREE IITTUURRBBEE
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Iritzi berekoa da Jose Miguel Calle Ei-
barko Udaltzainen burua ere: “Herrian
egiten ari diren lanak direla-eta, asko-

tan kaos bat da Eibarren autoan ibiltzea”.
Askok abuztua oporrak hartzeko erabiltzen
badute ere, udaltzainek herria zaintzeko
ardurari eutsi behar diote, baita hilabete
horretan ere. Calleren berbetan, “hala ere,
abuztua nahiko lasaia izan da eta ez da
ezer aipagarririk gertatu”.

HHeerrrriikkoo llaannaakk aarraazzoo
Ohikoa den bezala, “arazorik garrantzi-

tsuena herrian egiten ari diren lanak di-
ra”, dio Jose Miguel Callek. Lan horren
ondorioz trafikoa beste era batean anto-
latu behar izaten dute udaltzainek; izan
ere, bide batzuk moztu egin behar izan
dituzte eta horrek eragozpenak sortu di-
tu herriko trafikoan. Guridi taberna pare-
ko bidea itxita egonda, auto guztiak Va-
lenciaga bidetik Otaolara joaten zirela ai-
patzen du Callek eta, berak dioen mo-
duan, “pilaketak sortzen ziren bertan”.

Lanen gainean, bestetik, Callek aipatzen
du oraindik ez dagoela argi noiz amaituko
diren. “Guridi taberna parean moztuta da-
goen bidea asteburu honetarako zabaltzea
nahi dugu Arrateko jaiak direla-eta, izan
ere, autobusak gora eta behera ibiliko dire-
nez, bide hori zabalik egotea ia ezinbeste-
koa da”. Beste lanen amaiera zehazteke
zegoen elkarrizketa egin zen momentuan,
baina Callek aurreratu ahal izan zuenez,
“aste bi edo hirutan amaitzea espero da”.

Gertakari garrantzitsuena abuztuaren
5ean gertatu zen. 81 urteko gizon bat Ibar-
kurutze kalean hil egin zen kamioi batek
harrapatuta. Semaforoa dagoen lekutik pa-
satzen ari zela harrapatu zuen kamioiak gi-
zona, baina ez da zehaztu semaforoa gorri
edo berdea zegoen.

OOrrddeennaannttzzaa bbeerrrriiaa
Abuztuan, bestalde, ordenantza berria

onartu zuen Udaltzaingoak. Jose Miguel
Calleren berbetan, “arauak ia urtero alda-
tzen ari dira eta ikusi genuen Eibarkoa za-

harkitua geratzen ari zela. Horrela, berri-
tzea erabaki dugu”. Besteak beste, moto-
rren zaratak, lanak egiteko protokoloa eta
OTAri buruzko araudia (etorkizun hurbil
batean erabilgarria izan daitekeena) zehaz-
tu du Udaltzaingoak. “Bilbo, Donostia eta
Gasteiz bezalako hirietako ordenantzaren
antzekoa zehaztu dugu”, dio Callek.

Isunen diru kopurua igo egin da orde-
nantza berriaren ondorioz. Callek aipatzen
duenez, “Udalak ez zuen isunen diru kopu-
rua igotzea nahi, baina arauak horrela ze-
hazten du, eta Eibarren aplikatzen diren
isunak, aplikatu daitezkeen baxuenak dira”.

Abuztua, kaosa autoentzat

AAbbuuzzttuuaann hheerrrriittaarr aasskkoo ooppoorrrreettaarraa bbaaddooaa
eerree,, uuddaallttzzaaiinneekk iizzaatteenn dduuttee llaanniikk..

Abuztuan herriaren itxurak aldaketak jasaten ditu urtero. Eibarren jende
gutxiago geratzen denez, lanak egiten dira kale ezberdinetan, zuloak
irekitzen dira han eta hemen, eta herrian alde batetik bestera joatea
zailagoa egiten da. Baina oinezkoentzat zaila bada, are gehiago autoan
dabiltzanentzat. Errepideak mozten dira, bideak estutu, norabideak 
aldatu, eta abar. Horrela, auto gutxiago badabil ere, abuztuan 
zoratzekoa izaten da, askotan, herrian autoan ibiltzea.

Eguraldi bikaina izan zuten Amabirjinaren egunean herriko behe
aldeko auzo horretan bildu zirenak jaiaz gozatzeko. 10.30etan
kanpai jotzearekin hasi ziren ekitaldiak eta, ondoren, mezak,

umeendako jolasek, dantza txapelketak, nagusiendako jolasek
eta herri-kirolek osatu zuten egitaraua, 14.00ak ondo pasata jaiei
amaiera eman aurretik.

Azitaingo jaiak ospatu ziren abuztuaren 15ean
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AAllbbeerrttoo ZZaabbaallaa
5522 uurrttee,, mmeekkaanniikkuuaa
Oindiño berbetan dabiz istripuaren
inguruan; kaja baltzek zeozer argittu
arren, gauza asko izkutau eta esan
barik geratuko dira. Morbua da tele-
bisiño eta prentsan gehixen saltzen
dabena eta normala da morbua billa-
tzia holako istripuak gertatzian.

Zelan ikusi dozu 
Barajasko istripuari
egindako jarraipena?

AAuurroorraa LLaarrrreeaatteeggii
6600 uurrttee,, bbiihhaarrggiiññaa
Istripu demasa izan da; ez da izan
morbua billatzeko ezebe. Egokixa
ikusi dot hedabidien bittartez
emon dan informaziñuaren erabi-
lleria. Gaiñera, gauzia luzerako
doiala begittantzen jata eta ez dot
uste segidan konponduko danik.

RRaammoonn SSaannttiiaaggoo SSaannttooss
5555 uurrttee,, tteekknniikkaarriixxaa
Gehixago tratatu biharko eben gai-
xa, gertau zana haundixa izan za-
lako eta horrek sortu daben miña
be. Morbua erabiltzia oso txarto
ikusten dot, oso gogorra dalako.
Nik Oiz-eko hegazkin-istripua go-
goratu dot azkenaldixan.

EEssttiibbaalliizz AAllvvaarreezz
3344 uurrttee,, aaddmmiinniissttrraarriixxaa
Emondako informaziñua ondo da-
go. Famelixak kejau dira ez dakixe-
lako ondo zer pasau dan: Gober-
nuak gauza bat esaten dau, Spanai-
rek beste bat… Hedabidiak norma-
lian baiño morbo gitxiago erakutsi
dabe, epailliak hala aginduta.

Abuztuaren 20xan 
Spanair-eko hegazkin batek
istripua izan zeban Barajas
aireportuan. Hegazkiñak 
horrelako istripu larrixa 
izaten daben bakoitzian
gertatzen dan moduan, 
hildako asko egon zan egun
horretan, guztira 154 lagun.
Lehenengo orduetan 
hildako kopuruaren zenbaki
dantza haundixa izan zan
eta hegazkiñian zeguan 

jendiaren izen zerrendia lortu nahixan ibilli zann komunikabide
asko. Hurrengo egunetik aurrera azkenengo astietan 
komunikabide askok izan daben zalantza nagusiña argitzen 
saiatu dira: zergaittik izan zeban Spanair-eko hegazkiñak hori 
istripuori. Oindiok be ez dago argi eta denporia biharko ei da
arrazoi guztiak jakitteko. Bixen bittartian, eta nahiz 
eta istripuaren lekuko argazki askorik ez egon, komunikabidiak
jarraipen itzela egin dabe. 11-Mko atentatua eta gero, hillotzen
argazkirik ez kaleratzeko akordixua ei zeken komunikabidiak,
halanda be, epailliak debekatu egiñ zeban horrelako argazkixak
kaleratzia. Dana dala, oihartzuna haundixa izan da. Bixen 
bittartian, hegazkiñak dittuen arazo teknikuak egunero dagoz 
albistegixetan. Psikosixa zabaldu dala emoten dau. Iñoiz baiño
arazo gehixago dake hegazkiñak ala komunikabidien 
jarraipenaren ondorixua da? Eragiña daka erabiltzailliengan?

Herri eta paisaienganako maittasuna,
lanerako gogo eta griña,
kulturarekiko konpromisua.
Zure ahotik ez dogu sekula
gorroto hitzik entzun.
Hauetxek dira zuk utzitako
altxor haundixenak.
Harek esan zeban bezela
gizon garbixa.
Senar, aita, maixu eta lagun.

Zure familixa

JJoossee KKaarreeaaggaa GGuurriiddii
1930eko martxoaren 9an / 2008ko abuztuaren 28an

SENDIKOEN IZENEAN

eskerrik asko hileta-elizkizunera joan
eta samin agurrak bidali dizkiguzuen guztioi

Member of Cambridge ESOL Centre ES438

INGELESA
FRANTSESA
ALEMANA

UME, GAZTE ETA HELDUENTZAT

TALDE MUGATUAK

BAKOITZARI EGOKITUA

ERREKUPERAZIOAK, ESKOLARAKO LAGUNTZA

CAMBRIDGE AZTERKETETARAKO PRESTAKETA.
MAILA GUZTIAK

Juan Gisasola, 5 (EIBAR) Telefonoa: 943 20 39 59
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Jose Kareaga grabadore eta bitxigilea hil egin da

Errebal kalean 1930eko
martxoaren 09an jaio
zen Jose Kareagak fami-

lian bertan jaso zuen marrazki-
laritza eta grabatuarekiko zale-
tasuna, aita Mateo eta Cayeta-
no aittitta grabatzaile oso eza-
gunak izan ziren-eta. Umetatik
hasi zen marrazkilaritza lan-
tzen, familia giroa lagun. 

MMuuggeerrzzaa eettaa OOllaabbee mmaaiissuu
1941. urtean, 11 urterekin,

Gregorio Mugerzak eta Jazinto
Olabek zuzentzen zuten Udal
Marrazkilaritza Eskolan sartu
zen eta urte bi eman zuen ber-
tan. Hurrengo urtean, aitak gu-
bila erabiltzen irakatsi zion eta,
teknikarekin trebea zela ikusi-

ta, erliebea eta gubil-zabala
nola landu irakastea erabaki
zuen. 16 urterekin Armeria Es-
kolan ikasten hasi zen eta han
eman zituen hiru urteetan al-
gebra, marrazkilaritza indus-
triala eta beste hainbat gai ira-
katsi zizkioten. 1949. urtean,
berriz, Bilbo aldera jo zuen,
Miguel Marañón margolaria-
ren akademian bere ikasketak
sakontzeko asmoz. Bertan ika-
si zuen, besteak beste, ikatza-
ren teknika nola erabili. 

TTrreebbeettaassuunn hhaannddiiaa ggaazztteettaattiikk
Kareagak gaztetatik erakutsi

zuen horrelako lanetan trebea
zela: 17 urte besterik ez zuela,
Donostian probintzia mailako

lehiaketan lehenengo saria jaso
zuen, argizari-moldekatuan eta
igeltsu-hustuketan. Urte bere-
an eta esparru beraren ingu-
ruan estatu mailan antolatutako
lehiaketan, ohorezko-aipame-
na egin zioten Madrilen. Bere
lanean ikasitakoa lantzen eta
sakontzen jarraitu zuen, aitare-
kin, familiaren lantegian. Au-
rrerago enpresak izaera indus-
trialagoa hartu zuen eta domi-
nak egiteko prozesuan sartu zi-
ren. Eskaerak handitzen joan
ahala, landutako produktuen
eskaintza ere hazten joan zen
eta bitxien inguruan lanean ja-
rraitu zuen Jose Kareagak, jubi-
latu arte eta jubilatu ondoren
ere bere zaletasunarekin jarrai-
tu zuen orain dela urte batzuk
arte. Bitxigintza arloan eginda-
ko lanak ez ezik, pintura, ma-
rrazkilaritza eta grabatua ere
landu zituen Kareagak. Belau-
naldiz-belaunaldi aurrera egin

duen negozioak familiaren es-
ku jarraitzen du gaur egun ere.

HHeerrrriikkoo oonnddaarree hhiissttoorriikkooaa
oossaattzzeenn

Jose Kareagaren bizitzaren
pasarte asko bere ahotan jaso-
ta geratu dira, gure herriko on-
dare historikoa gordetzeko
egindako lanari esker: Udaleko
Ego Ibarra batzordeak bultza-
tutako ‘Eibartarren Ahotan’
ekimenaren barruan, Kareagak
berak azaltzen ditu bere bizi-
tzaren hainbat gorabehera eta
Badihardugu Euskara Elkarteak
martxan duen
www.ahotsak.com helbidean
ere Kareagari egindako graba-
zioen inguruko erreferentziak
aurki daitezke. Ego Ibarra ba-
tzordeak 1996. urtean argitara
eman zuen ‘El grabado en Ei-
bar. Nuestros grabadores’ libu-
ruan ere Kareagaren lanaren
ibilbidea jasota geratu da.

GGaazzttee--ggaazztteettaattiikk eerraakkuuttssii zzuueenn aabbiilleezziiaa KKaarreeaaggaakk mmaarrrraazzkkiillaarriittzzaann
eettaa ggrraabbaattuuaann..

Abuztuaren 28an, 78 urterekin hil egin zen Jose 
Kareaga Guridi grabadore eta bitxigile eibartarra. 
Herriko artisten artean oso ezaguna, euretako asko
gerturatu ziren aurreko astean San Andres elizara,
azken agurra ematera. Lerro hauetatik gure 
atsekabea eta elkartasuna adierazi nahi diegu haren
familia eta lagunei eta, bere ibilbide artistikoari 
errepasoa emanda, omenaldi xumea egin nahi 
diogu laga berri gaituen artistari. 

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

TABERNA BIDEBARRIETA, 1
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E-maila: conecta@hotelkrabelin.com   l www.hotelkrabelin.com

HHOOTTEELLAA--JJAATTEETTXXEEAA

2 suite jakuzziarekin
4 gela hidromasajearekin

Helbarrituentzat egokitutako gela
WI-FIa doan eraikuntza osoan

250 lagunentzako aretoa
Era guztietako ospakizunak

Gela bikoitza (denboraldi ertaina): 60 EE
Eguneko menua: 20 EE

Karta: 36 EE

DENBORALDIKO SUKALDEA
Jon Odriozolak zuzendua

Berezitasunak: SASOIKO EHIZA
Azaroan Ehiza-Jardunaldiak

% 943 202 727 l FAXA 943 208 991
Arrate auzoa, z/g l 20600 EIBAR (Gipuzkoa)



ZZEELLEETTAA 
BARAZKIAK

ZZEELLEETTAA 
BARAZKIAK

l Landareen produkzioa
l Laborantza kontrola
l Eskuz eginiko aukeraketa
l Banaketa
l Bertako produktuetan erantzunik gertukoena

ZZEELLEETTAA BBAASSEERRRRIIAA • San Migel auzoa / ELGOIBAR • Tfnoa. 660099 3355 7766 1199 • www.zeletabaserria.com

EEkkooiizzppeenn pprroozzeessuuaann 
eenneerrggiiaa bbeerrrriizzttaaggaarrrriiaakk 

eerraabbiillttzzeenn ddiittuugguu

NNEEKKAAZZAARRIITTZZAA TTRRAADDIIZZIIOONNAALLAA EETTAA BBAABBEESSTTUUAA

Orain EEllggooiibbaarrkkoo 

NNEETTTTOOnn ere bagaude

Kalitateko
Euskal
Tomatea GernikakoPiperra

AARRRRAATTEEKKOO AAMMAARREENN JJAAIIAAKK 22000088

aannttoollaattzzaaiilleeaa::
EEIIBBAARRKKOO UUDDAALLAA

ii rraa ii llaarreenn 77,,  88 eettaa 1144aann

llaagguunnttzzaaiilleeaakk::
AANNDDIIRRAAOO EELLKKAARRTTEEAA ,, ......EETTAA KKIITTTTOO!!,, BBEETTIIKKUUAAKK

EEIIBBAARRKKOO KKLLUUBB DDEEPPOORRTTIIBBOOAA,, KKEEZZKKAA DDAANNTTZZAA TTAALLDDEEAA
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Astelehenaz geroztik Islamari
jarraitzen dioten fededunek
Ramadan-a ospatzen dihardu-

te eta Euskadiko Autonomia Erkidego-
an bizi diren 20.000 musulmanak ez
dira salbuespena, Eibarkoak barne.
06.15etan hasi eta 20.15ak bitartean,
hau da, eguzkia sortu eta gorde bitar-
tean eta 29-30 egunetan (ilargiaren
arabera aldatzen da) egunez jateari,
edateari, erretzeari eta sexu-harrema-
nak izateari uko egingo diote. Baina Ra-
madanaren alderik ezagunena hori izan
arren, musulmanek beste esanahi za-
balagoa ematen diote ba-
raualdiari: urte osoan zehar
zaindu beharreko hainbat jo-
kabidek, hala nola gezurrik ez
esatea, biraorik ez erabiltzea,
besteen bizkarrera gaizkiesa-
ka ez ibiltzea, testigantza fal-
tsurik ez ematea eta besteena

ez gutiziatzea bezalakoek inoiz baino
pisu gehiago hartzen dute hilabete be-
rezi honetan. Aurten irailaren 1ean ha-
si da Ramadana eta hilaren 30era arte-
ko iraupena izango du. Urtetik urtera
lehenago ailegatzen zaigu Ramadana,
baina egutegi islamiarrean beti egun
berean hasten da, hau da, data zehatza
dauka. Baina gure egutegiak gregoriar
ereduari jarraitzen dionez, musulma-
nek darabilten ilargiaren araberako
egutegiarekin aldea dago eta, horrega-
tik, bataz beste 11 egun aurreratzen da
Ramadanaren hasiera gure egutegian.

Astelehenean hasi zen Ramadana

danon ahotaN
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EEKKIIMMEENN IIRRAAUUNNKKOORRRREENN LLEEHHIIAAKKEETTAA
Debegesak Debabarreneko Ekimen Iraunkorren Lehiaketan parte har-
tzeko epea urriaren 15era arte luzatu du. Ekimena herritar guztiei za-
balduta dagoen arren, hezkuntza zentroek azaldutako interesa dela-eta
luzatu dute epea. Ekimenak CO2 emisioen gutxitzean oinarritu behar
dute eta honako gaiak landu ditzakete: mugikortasuna, energia, eros-
keta iraunkor edota ekologikoa, hondakinak eta natur-guneak. Lehiake-
taren oinarriak Debegesaren webguneko Garapen Iraunkorreko atalean
kontsulta daitezke (www.debegesa.com). 

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA TTAASSAATTUUEENN ZZOOZZKKEETTAA
Saratsuegi, Arrate Bide eta Lopezenenguako etxebizitza tasatuen zoz-
keta uztailaren bigarren hamabostaldian egin zen Coliseoan. Denera

20 etxebizitza banatu zituzten, bonbotik ateratako zenbakien bitartez.
Prezio berezia dute etxebizitza tasatuek: merkatu librean baino mer-
keago eskuratzen dira, baina Babes Ofizialeko Etxebizitzak baino ga-
restiagoa da metro karratua (1.600 euro metroko, babesekoek duten
1.200 euro metroko prezioaren aldean). 

JJOOKKAALLAARRII AANNOONNIIMMOOAAKK
Egun Bat Jokalari Anonimoen Elkartearen barruan ludopatia arazoak di-
tuztenei laguntza eskaintzeko taldeak, arlo horretan laguntza behar du-
tenei gogorarazi nahi die lanean jarraitzen dutela, udan egin duten be-
zala. Ludopatiaren gaixotasuna gainditzeko laguntza ematen du talde-
ak, bai gaixoari baita haren senitartekoei ere. Harremanetan ipintzeko
telefono zenbakia 657710756. 

autuan

Urteroko moduan, Eibarko Udaltzaingoak au-
rreko urteari dagokion txostena aurkeztu
berri du, urtean zehar gertatutakoak batuta.

Hainbat atal bereizten dira txostenean: zirkulazio is-
tripuei dagokienez, 152 istriputik 140 elkarjotzeak
edo errepidetik irtetzea izan ziren eta gainontzeko
12ak, berriz, harrapaketak. Denera 50 lagun zauritu
ziren, horietatik 14 oinezkoak. Garabiak eramandako
auto kopurua, berriz, aurreko urtekoarekin alderatu-
ta jaitsi egin zen (2007an 1.661 ibilgailu eraman zi-
tuzten, aurreko urtean baino 62 gutxiago). Kasu
gehienetan aparkatzeko debekua zegoen tokian edo
zama-lanetarako gunean automobila lagatzeagatik
eraman zituen garabiak. Trafiko salaketek ere behera
egin zuten (2007an 6.358 salaketa tramitatu zituz-
ten, aurreko urtean baino 801 gutxiago). Herriko
ekimenetako asko trafikoarekin lotuta egon arren,
beste esparru batzutara zabaltzen da udaltzainen la-
na: kanpaina bereziak, lehiaketak, Auzozaintza zer-
bitzua eta beste hainbat garatu dituzte.

Udaltzaingoaren 2007ko
txostena
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Umeak Eskolara 2008-
2009 kanpaina mar-
txan dago. 1993ko ur-

tarrilaren 1etik 2002ko aben-
duaren 31ra bitartean jaio eta
Eibarko erroldan dauden ume-
entzat zabaldu dute deialdia
eta ume bakoitzeko gehien jo-
ta 60’10 euro emango dira.
Diru hori umeak eskolarako
behar duen materiala erosteko
erabili behar da (testu liburu-
ruak salbu), herriko dendetan
irailare 1etik abenduaren 1era
bitartean. Eskaerak aurkezteko
epea irailaren 1ean zabaldu
zen eta abenduaren 1era arte

egongo da irekita. Eskaerak
egiteko edo informazio zaba-
lagoa eskuratzeko Pegorara
joan behar da (udaletxeko be-
heko solairuan).

NNaagguussiiaaggooeennttzzaatt eerree
Dirulaguntzak ikasleei 2008

programak, berriz, irakaskun-
tza arautuko edo lanbide-
prestakuntzarako ikasleei zu-
zenduta dago. Ez dute lagun-
tzarik jasoko ikasketa osaga-
rriak egiten dabiltzatenek
(masterrak, doktoradoa, hiz-
kuntza, informatika-erabiltzai-
le, gidatze-karneta etabar).

1983ko urtarrilaren 1etik
1992ko abenduaren 31ra bi-
tartean jaiotakoek eska deza-
kete Udalak ematen duen la-
guntza, joan-etorrietan erabil-
tzeko edo ikasketa-materiala,
kirolean jardutekoak edo bes-
telakoak erosteko (kasu hone-
tan ere ezin izango da testu-
liburuetarako erabili). Eibarko
dendetan egin beharko dira
erosketak eta eskaerak aur-
kezteko epea abenduaren
1era arte egongo da zabalik.
Eskaera-orriak eta bestelako
azalpenak Pegoran eskuratu
daitezke. 

Eibarko Aralarrek Teknikerren teknologia-poloaren proiektua-
ren inguruan duen iritzia plazaratu nahi izan du, aste hone-
tan bertan zabaldutako oharrean. Euren berbetan, “Erisonon

Teknikerrentzat dagoen proiektua Eibarko Udalak eta Eusko Jaurla-
ritzak horren sarri ahotan darabilten garapen jasangarriaren kontra
dago. Badirudi Eibarko Udalak gure herriaren ingurumenari hain-
beste kalte egin dion ‘desarrollismo’ basatiari jarraitzen diola
oraindik ere”. 

Aralarreko ordezkarien ustez, Iburrerrekan Teknikerrentzat egoi-
tza berria eraikitzeko toki nahikoa dago, eta aukera hori baztertze-
ko eman dituzten arrazoiei “seriotasun eza” egotzi diete: “Diote-
nez, Teknikerrek bere merkataritza-estrategia garatzeko ustez be-
har duen bisibilitaterik ez dago Ibur-Errekan eta, gainera, Elgeta,
Zaldibar eta Eibarko udalerrietan kokatuta egotean, beharrezkoak
diren baimenak lortzeko arazo burokratikoak daude”.

Teknikerrek hedatzeko duen asmoa begi onez ikusten dutela argi
laga nahi dute, “baina horrek ezin du justifikatu ingurumenean izan-

go duen eragin ikaragarria. Lanpostuak sortze hutsa ezin daiteke
izan lurzoru birjinean industria-poloa eraikitzeko funtsezko arrazoia”.

Teknikerren proiektua ezbaian jarri du Aralarrek

Ikasleentzako dirulaguntzak eskatzeko epea zabalik

Danon ahotan
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Eibarko Udalak, herrian
dagoen premia ikusita
eta gurasoen eskariak

aintzakotzat hartuta, Urki eta
Amaña auzoetan 0 eta 2 urte
bitarteko umeentzat haurres-
kola publiko bi zabalduko di-
tuela erabaki du. Inguruko bes-
te herri batzuetako esperien-
tziari jarraiki, aldez aurretik fa-
brikatutako moduloak erabilita
eraikiko dira haurreskola biak,
aipatutako auzoetan dauden
ikastetxeetako jolastokietan.
Aurreikusi dituzten epeak be-
tez gero, urtarrilerako martxan
egotea espero dute. Bien arte-
an 42 ume hartzeko tokia izan-

go dute. Ekimen honekin he-
rrian arlo honetan dagoen es-
kaerari modu egokian erantzu-
tea bilatzen dute. Izan ere, he-
rriko haurreskola publiko baka-
rrak ezin du ume gehiago har-
tu. Bittor Sarasketa kaleko hau-
rreskolak egindako azken
deialdian, 21 ume toki barik
geratu ziren eta gurasoek Uda-
lari egoera konpontzeko zer-
bait egiteko eskatu zioten uz-
taila inguruan. Haurreskola be-
rriek martxan dagoenaren pa-
reko zerbitzuak eskainiko di-
tuzte eta bakoitzean 21 haur
hartuko dute: 0 eta 1 urte bi-
tarteko jaioberrientzat 8 plaza

izango dira eta gainontzeko 13
plazak, berriz, urtebete eta ur-

te bi bitarteko umeentzat izan-
go dira.

Haurreskola bi zabalduko dituzte auzoetan

UUrrkkii eettaa AAmmaaññaakkoo hhaauurrrreesskkoolleekk,, gguuzzttiirraa,, 4422 uummee hhaarrttuukkoo ddiittuuzzttee..
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Munduko gosearen inguruko hausnarketak
osatzen du Anselmo Arrieta Muro aba-
dearen azken lanaren ardatza: ‘El ham-

bre en el mundo. Fracaso social del cristianismo
histórico'. Liburua sortzearen arrazoia egileak berak
azaldu digu: “Nere aurreko liburuan, ‘Pakea irabazi
Euskal Herrian eta Espainian’ esaten nuen denak
garela terroristak, munduko gosearen errudun ga-
ren neurrian. Gure mundu aberatsean pertsona bat
gosez hiltzen denean, pertsona hori guk hiltzen du-
gu. Eta terrorista izateari lagatzen diogu, munduko
gosetuen ardura gure ardura nagusi bihurtzen de-
nean. Beraz, ni koherente izateko, beste asmoak al-
bo batera laga nituen eta programatuta ez zegoen
liburu hau idaztera jarri nintzen”.

San Andres parrokian bizi den abade jubilatuaren
lanak lau zati bereizten ditu: gosea munduan, ego-
era horretatik nola irten, kristautasun historikoaren
porrot soziala eta egoera horretatik nola irten. Li-
burua Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñeako elizba-
rrutiko liburutegietan eta Eibarren Aierbe liburuden-
dan salgai dago dagoeneko, 12 eurotan.

Anselmo Arrietaren 
liburu berria kalean

Udaleko Gizartekintza sailak,
La Caixa fundazioaren lagun-
tzarekin, menpekotasunari

aurre egiteko prebentzio programa
ipiniko du martxan. Eibarren errolda-
tuak dauden pertsona nagusientzat
pentsatutako ikastaroa irailaren 29tik
abenduaren 19ra garatuko da astele-
hen eta eguaztenetan. Lau talde osa-
tuko dira: Ipurua jubilatu etxean talde
bik jardungo dute goizez, 09.30eta-
tik 11.00etara lehenengo taldekoek
eta 11.30etatik 13.00etara bigarre-
nekoek. Untzaga jubilatu etxean, be-
rriz, arratsaldez beste talde bi izango
dira, bat 7.00etatik 18.30etara eta
bestea 19.00etatik 20.30etara. 

Ikastaroa “maila pertsonalean eta
gizarte mailan ohiko bizimodua egi-
teko gauzak zail jartzen hasi zaizkien
pertsona nagusientzat programa da
eta helburu nagusia bizimodu aktiboa
sustatzea eta maila funtzional onari
eustea da”. 

Talde bakoitzeko gehienez 16 la-
gun onartuko dituzte eta ikastaroa
gaztelaniaz emango dute. Matrikula-
ren prezioari dagokionez, berriz, ez
da ezer ordaindu behar. Hala ere,
plaza kopurua mugatua denez, izena
lehenbailehen ematea komeni da.
Horretarako Pegorara jo behar da.
Izena emateko azken eguna irailaren
25a izango da.

Menpekotasunari aurre 
egiteko ikastaroa

Debegesak hilabete ho-
netan bertan ipiniko du
martxan eskualdeko

45 urtetik gorakoei lana aurki-
tzen eta enplegua hobetzen la-
guntzeko programa. ‘Adinaren
balioa’ izeneko ekimena dato-
rren otsailera arte luzatuko da
eta helburua Debabarreneko
45 urtetik gorako biztanleen
artean enplegu tasa igotzea
dela aurreratu dute programa-
ren arduradunek. 

Ekimena langabezian, enple-
gua hobetzeko ahaleginetan
edo jarduerarik gabeko 45 urte-
tik gorako gizon-emakumeei zuzenduta da-
go. Proiektua martxan jarri aurretik, Lanbide-
ren bitartez antzemango dute jendea, bertan

egingo baitituzte harrera eta orientazio-elka-
rrizketak. Orientatzaileek interesa duten per-
tsonak programara bideratuko dituzte.

Ekimenean parte hartzen du-
tenek laguntza eta babesa jaso-
ko dute prozesu osoan zehar:
“Hasteko, proiektu profesional
bat zehaztuko dute eta neurrira
diseinatutako prestakuntza
prozesuan hartuko dute parte.
Gainera, kontaktuak eskainiko
zaizkie eta lan mundura sartze-
rakoan ere laguntza eskainiko
zaie. Programak irauten duen
bitartean, hainbat tailer eskaini-
ko dira, besteak beste, gaitasun
sozialak, komunikazioa, lana
topatzeko baliabideak eta jabe-
kuntza bezalako gaiak lantze-

ko”. Interesa dutenek Debegesako Lanbi-
de zerbitzura deitu dezakete, 943820180
telefonora.

45 urtetik gorakoen enplegua sustatzen

danon ahotaN
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TTaallddee bbaakkooiittzzeeaann ggeehhiieenneezz 1166 llaagguunn oonnaarrttuukkoo ddiittuuzzttee..

4455 uurrtteettiikk ggoorraakkooeekk nneeuurrrriirraa ddiisseeiinnaattuuttaakkoo pprreessttaakkuunnttzzaa pprroozzeessuuaann 
hhaarrttuukkoo dduuttee ppaarrttee..
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Dantzak
14

Meza ostian, Ama Birjiñarekin
prozesiñua urtengo da eliza-
ataritik, txistulari, trikitilari eta

dantzarixak lagunduta eta, ondoren, guru-
tzian, Eibarrera begira Salbea kantauko da-
be. Gurutzetik elizara bueltan, erretirau au-
rretik berriz be dantzatuko dabe ezpata-
dantzia Ama Birjiñaren irudixaren aurrian.
Jarraixan, 12.30xak aldera, Arrateko zelai-
xan dantzatuko dittue Arrateko ezpata-
dantzia eta trokeo-dantzak.

GGaallddaakkaaookkoo ggoonnbbiiddaattuuaakk
Kezka dantza taldekoek aurtengo jaixe-

tan parte hartzeko gonbidapena egin de-
tse Galdakaoko Andra Mari dantzari talde-
kueri eta gonbidapenari erantzuten lau
dantzarik hartuko dabe parte Arrateko
Amaren dantzetan: Mikel Goitia, Iraitz Ba-
randiaran, Egoitz Krutxaga eta Goizane
Olea. Kezka dantza taldekuak azaldu da-
benez, “laukote hori arduratuko da bakar-
lari lanetaz. Ezpata-dantzan, berriz, azken-
dari biharrak egingo dittue eta trokeo-dan-
tzetan buruzagi izango dittugu”.

Beraz, hainbat urteko etenaldixa eta ge-
ro atzera be Arraten izango dittugu Galda-

kaoko dantzarixak. Izan be, Kezkako dan-
tzarixak gogora ekarrittakuari jarraittuta,
“1968xan, Jon Oñatibiaren eskutik Arrate-
ko dantza barri bat preparau eta plazaratu
zanian, hain zuzen be Galdakaoko Andra
Mari dantzari taldekuak izan ziran Eibarrera
etorri eta dantza hori egiñ ebenak Arrate
egunian. Dantza horrek ez eban jarraipenik
izan, baiña Eresbilen aurkitu genittuan Jon
Oñatibiak prestatu eban koreografixaren

inguruko azalpenak. 1968ko emanaldixan,
Galdakaoko taldiarekin Arraten izan zan
dantzarixetako bat, Kepa Artetxe, Andra
Mari taldian dantzari eta dantza-maisu
hainbat hamarkadetan dabillena be espero
dogu barriro be Arraten, 40 urteren ondo-
ren, bisitan etorriko jaku-eta”.

UUddaa bbeerreezziixxaa 5500.. uurrtteeuurrrreenneeaann
Kezka dantza taldia 1958. urtian sortu

zan Klub Deportibuan eta Gre-
gorio Santa Kruz izan zan tal-
diak euki eban lehelengo zu-
zendarixa. Eibarko eta ingurue-
tako dantza  tradizionalak eza-
gutzera emoteko helburuarekin
sortutako taldiak euskal dan-
tzen ondarea berreskuratu eta
indartzeko bihar haundixa egi-
tten dihardu azken urtiotan eta
mende erdiko ibilbidian egin-
dakuak eskertzeko omenaldixa
eskindu zetsen Elgoibarren.

Mende erdixa bete daben Kezka taldia 
Arrateko Amari dantzan

Ohitturari jarraittuta, Kezka dantza
taldeko dantzarixak Arrateko Ama
Birjiñari dantza sorta ikusgarrixa
eskinduko detse bere egunian,
iraillaren 8xan, astelehenian. 
Ordutegi eta programari begira 
ez da aldaketarik izango: betiko
moduan, goizeko 11.00etan 
ospatuko da meza nagusixa 
Arrateko elizan eta orduan hasiko
da dantzarixen saiua, elizan 
bertan dantzatuko daben Arrateko
ezpata-dantzarekin. Azken 
urteotan bultzada berezixa izan
dabe euskal dantzak Arrateko 
jaixetan, Kezka dantza taldiak 
jairako bereziki sortu dittuan 
dantza-sorta ikusgarrixeri esker.
Klub Deportibuaren barruan 
sortutako dantza taldiak mende
erdixa betetzen dau aurten 
eta berriz be goi maillako 
ikuskizuna eskintzeko asmuarekin
zapalduko dabe Arrate gaiña.

EEllggooiibbaarrkkoo 
jjaaiieettaann,, 
bbeerrttaakkoo 

HHaarriittzz DDaannttzzaa
TTaallddeeaakk 

oommeennaallddiiaa 
eeggiinn zziieenn 

KKeezzkkaakkooeeii..



...eta kitto!/2008-IX-5

dantzaK
15

Abuztuaren 24an, Elgoibarko jaixetako
egun haundixan eta soka-dantza plazan
zala, Elgoibarko Haritz dantzari taldiaren
eta Elgoibarko Udalaren zorion-agurra ja-
so eben. Holan, Kezka dantza taldiaren
50. urteurrena zoriondu eta Elgoibar eta
Eibarko dantzarixak azken 15 urtiotan al-
karrekin egindako ibilbidia gogorarazi
eben elgoibartarrak. Kezkakuen berbetan,
“Eibarko dantzarixontzat ekitaldi hunkiga-
rrixa izan zan eta Elgoibarko laguneri be-
netan eskertzen detsegu eskindutako
berba eta oparixak”. 

EEkkiittaallddii bbeerreezziizz jjoossiittttaakkoo uurrttiiaa
Omenaldi eguna berezixa izan zan, bai-

ña ez da hori izan uda honetako ekitaldi
berezi bakarra. Aurreko astian bertan Otei-
zaren omenezko dantza ekitaldixa egiñ
eben Arantzazun, Donostiako Musika Ha-

mabostaldixak antolatu-
ta eta Juan Antonio Ur-
beltz-ek zuzendutako
ikuskizunian Kezka dan-
tza taldeko dantzarixak
hartu eben parte. ‘Apos-
toluen dantzak’ izenbu-
ruko ikuskizunian Eibar-
ko bost dantzarik hartu
eben parte, Donostia,
Añorga, Iruñea eta Oña-
tiko dantzarixekin bate-
ra. Donostiako Musika
Hamabostaldixaren ba-
rruan Eibarko dantzari-
xak aurten egindako bi-
garren saiua izan zan au-
rreko astian eskinduta-
kua. Izan be, egun ba-
tzuk lehenago Donostia-

ko Victoria Eugenia antzokixan Kezkako 10
dantzari izan ziran, Argia dantzari taldia
eta Juan Antonio Urbeltzen zuzendaritza-
pian eskindu zan ‘Axeri-boda’ ikuskizunian
parte hartzen. 

Horrez gain, Kezkako dantzarixak ez de-
tse kale egiñ urteroko udako jaixetako hi-
tzordueri. Bestiak beste, uztailla amaieran
Goimendi auzoko jaixetan hango ermitta
parian egin zan soka-dantzan parte har-
tzen izan ziran. Eta egutegixan atzera egi-
ñez gero, Sword Spectacular ezpata-dan-
tzen inguruko nazioarteko jaialdixa, Utah-
ko dantzarixen bisitia, Aratostien inguruan
egindako ikuskizun berezixa eta beste ha-
maika dantza-saio topauko dittugu. Baiña
hurrengo zita garrantzitsua, duda barik, as-
telehenekua izango da.

AArraannttzzaazzuunn bbee eeggoonn zziirraann jjuuaann zzaann aassttiiaann KKeezzkkaakkoo hhaaiinnbbaatt
ddaannttzzaarrii OOtteeiizzaarrii eeggiinnddaakkoo oommeennaallddiixxaann ddaannttzzaattzzeenn..

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 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

FFuunneeuusskkaaddii ttaallddeeaa

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

……eettaa kkiittttoo!! AAsstteekkaarriiaakk 
BBAANNAATTZZAAIILLEEAAKK bbeehhaarr ddiittuu

EEggiinnkkiizzuunnaa:: …eta kitto! Astekaria banatzea
EEsskkaaeerraa::

- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa

IIzzeennaa eemmaatteekkoo ddeeiittuu 994433 2200 0099 1188 tteelleeffoonnoorraa 
eeddoo ppaassaattuu gguurree bbuulleeggooeettaattiikk

LOREA HERNANDEZ ARIZAGA
INGELES FILOLOGIAN LIZENTZIATUA

Ibarkurutze, 4 - 1. ezk.     605 716 717



Bertsoak
16

Demanda handia izan da eta guz-
tiendako tokirik ez. Hori gertatu
da aurten ere Arrateetako ber-

tso-afariarekin. ...eta kitto! Euskara El-
karteko antolatzaileen esanetan, “abuz-
tuan amaitu ziren sarrerok eta badakigu
jende asko gelditu dela sarrerarik eskura-
tu ezinik. Kantabrian 210 lagun izango
dira afarian eta ezin da jende gehiago
sartu”. Ikusten da arrakasta handia due-
la bertso-afari horrek, beti ere punta-
puntako bertsolariak ekartzen baititu:
“Gero eta gazte gehiagok hartzen du
parte eta konturatu gara inguruko herrie-
tatik ere jende asko etortzen dela”, dio-
te antolatzaileek. 

Azken urteotan egun horretarako hitza
emana duten Sebastian Lizaso eta Ando-
ni Egañarekin batera, Amets Arzallus
bueltatuko da eta orain dela hiru urte la-
gun izan zuen Sustrai Kolina oraingoan
Arkaitz Estiballesengatik aldatuko du; biz-
kaitarrak estreinaldia izango du aurten-

goa bertso-afari horretan. Badago beste
aldaketa garrantzitsurik ere aurtengo edi-
zioan: Rafael Zubizarreta “Zendoiak” le-

kukoa luzatuko dio Asier Ibaibarriaga er-
muarrari. Azken hau Bertsozale Elkarteko
idazkaria da gaur egun eta, aurretik ere,
gai-jartzaile izan da hainbat bertso jaialdi-
tan, Bizkaiko eta Euskal Herriko azken

txapelketetan epaile lanetan jarduteaz
gain. ...eta kitto! Elkarteak “bihotzez es-
kertu nahi du” azken urte guztietan Rafa-
elek egindako lan eskerga eta “oraindik
orain ere eskainitako lankidetza”.

Bertsolarien artean ere, ospea duen ber-
tso-saioa izaten da Kantabriakoa, “euren
artean komentatzen baitute zein gustora
etortzen diren, ez dela askotan gertatzen
horrelako jangela bat betetzea eta bertan
egoten den giroa ere ezinhobea dela dio-
te”. Bertso-afaria domekako 21.00etan
hasiko da eta kanpoko giroak ere lagun-
tzea bakarrik falta da, han barruan izango
dena ziurtatuta baitago. Barrezka jardute-
ak, gainera, kolesterolarentzako, bihotze-
rako... danetarako da gomendagarria.

Bertsozale guztiendako tokirik ez bertso-afarian

AAssiieerr IIbbaaiibbaarrrriiaaggaa BBeerrttssoozzaallee EEllkkaarrtteekkoo
iiddaazzkkaarriiaakk jjaarrdduunnggoo dduu ggaaii--jjaarrttzzaaiillee 
llaanneettaann.. AArrggaazzkkiiaann eesskkuummaann,, iiaazzkkoo 
KKaannttaabbrriiaakkoo ssaaiiooaann..

Gure herrian antolatzen diren ekitaldi guztiak ez dute, ez, halako 
erantzunik izaten; hala izatekotan, beste kuku batek joko liguke. Baina
horrela dira gauzak eta, beste behin, eta oraingoan beste inoiz baino
azkarrago, Arrate bezperako bertso-afarirako txartelak abuzturako 
agortu ziren, hori uztailaren azken egunetan salgai jarri zirela. Kartela,
urtero legez, goi mailakoa da: azken urteotan kalerik egin ez duten 
Andoni Egañak eta Sebastian Lizasok lehendik ere Kantabriatik pasatu
den Amets Arzallusekin eta oraingoan estreinaldia izango duen Arkaitz
Estiballesekin osatuko dute. Ekitaldia gaueko 21.00etan hasiko da.

OOrraaiinn aarrttee ggaaii--jjaarrttzzaaiillee llaanneettaann jjaarrdduunn iizzaann dduueenn RRaaffaaeell ZZuubbiizzaarrrreettaa ““ZZeennddooiiaakk”” eezz dduu,, eezz,,
gguuttxxii ggoozzaattuu bbeerrttssoollaarriieennggaannddiikk jjaassoottaakkoo eerraannttzzuunnaarreekkiinn..

BBEERRTTSSOO--AAFFAARRIIAA
IIrraaiillaarreenn 77aann,, KKaannttaabbrriiaann

BERTSOLARIAK: 
Amets Arzallus
Andoni Egaña

Arkaitz Estiballes
Sebastian Lizaso
GAI-JARTZAILEA:
Asier Ibaibarriaga

GGeerroo eettaa ggaazzttee jjeennddee ggeehhiiaaggoo 
eennttzzuulleeeenn aarrtteeaann..
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AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoorr SSaarraasskkeettaa,, 1122 
% 994433 1122 7744 1155

JJuulleenn AArraannoo // MMaa JJeessuuss BBllaannccoo

AAllbbaaiittaarrii ZZeennttrrooaa –– LLoorraa eettaa llaannddaarree nnaattuurraall   
eettaa lleehhoorrrraakk

–– EEzzkkoonnttzzeettaarraakkoo lloorraakk

SSaann JJuuaann,, 11 % 994433 2200 3333 2299 EIBAR

LLOORRAADDEENNDDAA

MMUUGGIICCAA

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

l GGAASSAA EETTAA IITTUURRGGIINNTTZZAA
l AALLTTZZAARRII EETTAA OOSSAAGGAARRRRIIAAKK
l BBAAIINNUUOONNTTZZIIAAKK eettaa

HHIIDDRROOMMAASSAAJJEERRAAKKOO KKAABBIINNAAKK
l HHAANNSSGGRROOHHEE GGRRIIFFEERRIIAA
l AAIIRREE EEGGOOKKIITTUUAA
l ZZOORRUU EERRRRAADDIIAATTZZAAIILLEEAA

iturgintza

...eta kitto!/2008-IX-5



994433 7700 1133 2233
EErrrreebbaall,, 2244

A
urten be egun
handia izango
da datorren as-
telehena Eiba-

rren; oporren bueltan
jai giroa nagusi izaten
da Arrate egunean eta
ezin hobeto pasatzeko
aukera izaten da ama-
birjiñaren egun handia
aitzakiatzat hartuta.

Eta egun hori biribi-
la izateko aukera es-
kainiko du aurtengoan
ere Kittonboliak. Aste
Santu ostetik dihardu-
gu antolaketa lane-
tan, sariak jasotzen
eta prestatzen. Zortea
guztion esku izateko
asmoarekin antolatu
dugu berriro ere Arra-
teko tonbola berezia.
Urteroko moduan, sari
asko batu dugu dato-
zen orri bietan ikusiko
dituzuen denda eta
enpresa guzti horien
laguntasunari esker.
Baina Kittonbolia zor-
tea zirikatzeko tonbo-
la baino gehiago da,
...eta kitto! Euskara
Elkartearen proiek-

tuari laguntzeko mo-
dua ere bada, Eiba-
rren euskara bultza-
tzeko modua; hori bai,
parte hartzen duen ei-
bartarrak saria jaso-
tzeko aukera asko ere
badu.

Gainera, eibarta-
rrek eskainitako la-
guntasunak gure egu-
nerokotasunean egi-
ten ditugun ekitaldie-
tan, aldizkariaren ar-
gitaratzean eta aba-
rrean eragin zuzena

izango du. Urte osoan
zehar lanean jarraitu-
ko du …eta kitto! Eus-
kara Elkarteak Eiba-
rren euskara bultzatu
eta indartu nahian,
eta horrelako egunek
asko laguntzen dute.

SARI UGARI 
ETA POTOLOAK

Betiko moduan, sari-
ren bat irabazteko au-
kera ez da txikia izan-
go, telebistak, DVD
portatilak, afariak, ur-

daiazpikoak, janari lo-
teak, edertasun trata-
menduak, etxeko tres-
nak, kamisetak, CDak,
bizikleta, Play-Statio-
nak, Nintendo DSak,
otarrak etabar luzea.
Guztira 3.000 sari bai-
no gehiago. Hori guztia
lortzeko ezinbestekoa
izan dugu hainbat den-
da, enpresa eta elkar-
teren kolaborazioa.
Hurrengo orri bietan
dituzue laguntasuna
eskaini duten guztien
zerrenda.

Beraz, astelehenean
elkar ikusiko dugula
espero dugu. Goizeko
06.00ak bueltan izan-
go gara Arraten azke-
nengo antolaketa la-
nak egiteko eta
10.00ak puntuan sal-
duko dugu lehenengo
boletoa. Goizean goi-
zetik sariak banatzen
hastea espero dugu.

AAuurrtteenn bbee zzoorrtteeaa zzuurree aallddee
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-- AAIIBBEE
-- AAllffaa HHooggaarr

-- AAnnssaa bbiittxxiitteeggiiaa
-- AArrrraattee lloorraaddeennddaa
-- AArrttoollaa jjaatteettxxeeaa
-- AAsskkaassiibbaarr
-- AAssppee

-- AAtthhlleettiicc CClluubb
-- AAyyeerrbbee lliibbuurruuddeennddaa
-- AAzziittaaiinn eerrrreetteeggiiaa
-- BBaagglliieettttoo
-- BBeenniiccoobbaa-- MMaasstteerr
-- CCaaddeennaass IIrriiss

-- CCaalleeffaacccciioonneess EEiibbaarr

-- CCaappii
-- CCaassaammaanniiaa
-- DDeessvvaann
-- DDiirrddaaii bbiittxxiitteeggiiaa
-- EEggaaññaa

eelleekkttrrooddoommeessttiikkooaakk
-- EEgguurreenn

eelleettrrooddoommeessttiikkooaakk
-- EEiibbaarr KKiirrooll EEllkkaarrtteeaa

-- EEiibbaarrbbuuss
-- EEiibbaarrkkoo UUddaallaa
-- EEll ccaannttóónn

ddee llaa aavveenniiddaa

-- EEmmaannkkoorr ttaallddeeaa

-- EErroosskkii
-- EErrrreebbaall kkiirroollaakk
-- EEsskkaarrnnee jjaatteettxxeeaa
-- EEsslluunnee
-- EEsstteebbaann OOrroozz

-- ......eettaa kkiittttoo!!
-- EEtteessaa

-- EEuusskkaaddiikkoo KKuuttxxaa--
CCaajjaa LLaabboorraall

-- EEuusskkaall BBiizziikklleettaa

EEsskkeerrrriikk aasskkoo
gguuzzttiioonn 
llaagguunnttzzaaggaattiikk

KKiiTTTTOONNbboolliiaa
AArrrraattee eegguunneeaann,, zzuueenn aammeettssaakk eerrrreeaalliittaattee bbiihhuurrttuu
zziittuuzztteenn ddeennddaa,, eennpprreessaa eettaa kkiirrooll ttaallddeeaakk aauurrkkeezztteenn
ddiizzkkiizzuueegguu.. AAuukkeerraa ppaarreeggaabbeeaa iizzaann zzeenn AArrrraattee
eegguunneeaann eettaa,, eeuurroo bbaatteenn ttrruukkee,, eeiibbaarrttaarr gguuttxxii
ggeerraattuu zzeenn ssaarrii bbaarriikk.. EEiibbaarrttaarrrrookk eeiibbaarrttaarrrroonnttzzaatt
eeggiinnddaakkoo ttoonnbboollaa bbeerreezziiaann ppaarrttee hhaarrttuu zzeennuutteenn
gguuzzttiiooii,, eesskkeerrrriikk aasskkoo!!!!!! 

22000000 ttrraannssmmiissiioonneess
eeuurrooppaa,, ss..aa..

EEIIBBAARR
KKIIRROOLL
EELLKKAARRTTEEAA



-- GGrraattzziinnaa
-- GGuubbyy mmuuttiillaakk
-- GGuubbyy nneesskkaakk
-- GGuurrbbiill jjaatteettxxeeaa
-- HHaallccoonn bbiiddaaiiaakk
-- HHooddeeii eesstteettiikkaa
-- IIddooiiaa BBeerrggaarreettxxee ssppaa
-- IInndduussttrriiaass DDEEJJ--TTeekknniiaa
-- IInndduussttrriiaass GG.. AArriizzaaggaa
-- IInndduussttrriiaass MMaaiill
-- IInndduussttrriiaass RRoossii
-- IIrriiss ssppoorrtt
-- IIrrrriittssaa
-- IIttxxeessii
-- IIzzaaddii
-- IIzzaannee
-- JJ..DD.. AArrrraattee
-- JJaauujjaa
-- JJaauurreeggii

-- JJaazz--ZZuubbiiaauurrrree

-- JJeerroonniimmoo
-- JJuulleenn aarrggaazzkkiiddeennddaa
-- KKaannttaabbrriiaa

-- KKaarreeaaggaa

-- KKiiññuu
-- KKookkeeiinn
-- KKrraabbeelliinn
-- KKrrooss--ssppoorrttss
-- LLaarrrraammeennddii-- MMiillaarr
-- LLaauummaarr
-- LLeeddeerr
-- LLiiddee
-- MMaammaaccaass
-- MMaarriiaann--IIddooiiaa ssppaa
-- MMeeggaa
-- MMeerrttxxee ggaazzttaa eettaa ttxxeerrrriikkiiaakk
-- NNaarrrruuaa
-- NNeettttoo
-- NNeeuurree
-- OOrrbbeeaa

-- PPhhoottoossyynntthheessiiss
-- PPiirrrriittxx eettaa PPoorrrroottxx
-- PPiittxxiiaakk
-- PPuubblliirreessaa
-- SSaallaabbeerrrriiaa bbiittxxiitteeggiiaa
-- SSeelleennee
-- SSiiggrraaffuu
-- SSoolleerraa eeiibbaarrrreessaa

-- SSuu TTaa GGaarr 
-- TTrriibbeekkaa

-- TTrriibbuuxx
-- TTrriinnkkeettee

-- TTxxiimmeelleettaa
-- TTxxuuttxxuufflleettaass
-- UUllmmaarr
-- UUmmeeaa
-- UUrrkkoottrroonniikk
-- VVaalleenncciiaaggaa
-- YYrraaoollaaggooiittiiaa
-- ZZeerroo
-- ZZaahhoorr

OSTALARITZA - VENDING
Zure zerbitzura

ostalaritza • enpresentzako •
erregistro eta gestio sistemak

urkotronik@urkotronik.com



IIrraaiillllaakk 77,, ddoommeekkaa,, 
AArrrraattee bbeezzppeerraa
18.00.- Salbea, Arrateko Santutegixan. 
Jarraixan, txupinazua eta kanpai errepika.
19.00.- Herri kirolak.

20.00.- Rock kontzertua

txosnen eskutik.
21.00.- Bertso Afarixa:

Arkaitz Estiballes, Amets Arzallus, Andoni Egaña eta Sebastian Lizaso. 
Gaijartzaillia: Asier Ibaibarriaga. Kantabria jatetxean. 
Antolatzaillia: ... eta kitto! Euskara Elkartea.
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egitaraua

AAnnttoollaattzzaaiilllliiaa:: Ei barko U da la
LLaagguunnttzzaaiilllliiaakk:: Andirao El karte a, . . . e ta k i tto! 
Euskara El karte a, B e tikuak, E i barko K lub 
D eporti boa e ta K ezka D antza T a lde a

IIrraaiillllaakk 88,, aasstteelleehheennaa,, 
AArrrraattee eegguunnaa
10.00.- Azittaingo surtidoretik urten eta 
Arratera igoeria, 

Ama Birjiñaren pausuen bide zaharretik. Saldia, txorizua eta ardaua
banatuko dittue Zesteroko iturrixan, Jai Batzordiak antolatuta.
10.00.- Kittonbola! 

…eta kitto! Euskara Elkartearen eskutik. Santutegi aurrian.
10.30.- Kalejira 

Eibarko Usartza Txistulari taldiaren eskutik.
11.00.- Meza Nagusixa

Arrateko Santutegixan. Kezka dantza taldiak eta Usartza 
Udal Txistulari taldiak Arrateko Amaren ezpata-dantzia egingo dabe.
Ondoren, Arrateko Amaren prozesinua

Usartza Txistulari taldiak, Kezka Dantza Taldiak, bertsolarixak 
eta agintarixak lagunduta, Arrateko Amaren ezpata-dantza 
egingo dute. Trikitilarixak: Jainaga eta Narbaiza.
Bertsolarixak: Azpillaga, Meabebasterretxea 
eta Narbaiza.
12.30.- Kezka Dantza Taldiak eta Usartza Udal Txistulari 
Taldiak Arrateko Amaren 

Dantzak aurkeztuko dittue zelaixan: ezpata-dantzia 
eta makilla txikixen dantza.
13.30.- Trikitilari eta 

bertsolarixen saiua.

14.30.- Lagunarteko Bazkarixa

Krabelin Jatetxian.
17.00.- Ziarda eta Azpillaga bertsolarixen

saiua.

17.30.- Dantza solte 

txapelketia 15 urtetik gorakuendako. 
Gehixen jota 10 bikote onartuko dira, aldez aurretik gonbidatuta.
18.00 -21.30.- BETE ZAITEZ...BAINA

EMOZIOZ! Alkoholaren inguruko kanpaiña informatzaille 
eta hezitzaillia. Sasoia alkartiak (osasun heziketa 
eta drogamenpekotasunen prebentzioa) alkoholemia kontrolak 
egingo ditu. Antolatzailliak: Eibarko Udala eta Eusko Jaurlaritzako
Droga Gaietako Zuzendaritza.
19.00 - 23.00.- Dantzaldixa 

Drindots taldiarekin.

IIrraaiillllaakk 1144,, KKooffrraaddiixxaa eegguunnaa
eettaa bbaassaarrrriittttaarr jjuubbiillaauueenn eegguunnaa
10.30.- Simon Aldazabal 

XIII. Antxitxiketaldixa.

Fernando Serranori omenaldixa. Eibarko Klub Deportibotik urten 
eta Arrateraiño (Orbeko bidetik).
11.00.- Meza Nagusixa

Gorrotxategi eta Narbaiza bertsolarixekin. Meza ostian, 
aurreskua Kezka Dantza taldiaren eskutik. 
Ondoren prozesiñua Usartza Txistularixen Bandak lagunduta.
12.00.- Pelota partiduak:

Arrillaga eta Bengoetxea / Etxaniz eta Egaña. 
Antolatzaillia: Eibarko Klub Deportibua.
12.00.- Eibarko paella eta gazta 

lehiaketa.

12.30.- Dantza solte 

txapelketia 15 urtetik beherakuendako Ezenarro 
eta Agirrebeña trikitilarixekin eta Usartza Txistulari Bandarekin. 
Gehixen jota 10 bikote onartuko dira, aldez aurretik gonbidauta.
14.00.- Paella eta gazta lehiaketaren 
sari banaketia.

14.30.- Jubilauendako 

bazkarixa Kantabria Jatetxian. Basarrittar nagusixeri
oparixak banatuko jakuez. Trikitilari eta bertsolarixek be parte 
hartuko dute.
17.30.- Idi probak.



arrateko jaixaK

...eta kitto!/2008-IX-5
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GGiizzaarrtteekkiinnttzzaarreenn zzeerrbbiittzzuuaakk

Larrialdiak
SOS Deiak 112
Gurutze Gorria 943222222
DYA 943464622
DYA anbulantziak 943208480

Osasun zentroak
Larrialdiak 943461111 /943440633
Erdialdeko anbulategia 943032500
Torrekuako anbulategia 943032650
Mendaroko ospitala 943032800

Suhiltzaileak 112/943202328
Udaltzaingoa 092/943708424
Ertzaintza 943204080

Garraioak
Untzagako taxiak 943203071
Anbulategiko taxiak 943201325
Eusko Trenbideak 902543210 / 943120546

AArrrraattee eegguunnaarreenn
iinngguurruukkoo mmeezzaakk

AAuuttoobbuuss zzeerrbbiittzzuuaa TTeelleeffoonnoo jjaakkiinnggaarrrriiaakk

Domekan (Arrate bezperan):
18.00.- Salbea, Arrateko santutegian.

Astelehenean (Arrate egunean):
09.30etan, 11.00etan (Meza nagusia Arrateko santutegian eta, 
ondoren, prozesioa), 13.00etan eta 18.00etan.  

Kofradia Egunean (irailak 14):
11.00.- Meza nagusia Arrateko santutegian. Ondoren, prozesioa.

Arrate BBEEZZPPEERRAANN Eibartik Arratera 
igotzeko 18.00etako autobusa indartu
egingo dute, jai-egitaraua ordu horretan
hasiko baita.

AARRRRAATTEE EEGGUUNNEEAANN, Eibarrera jaisteko autobusak egongo dira goizaldeko
03.00etan, 04.00etan, 05.00etan, 06.00etan eta 07.00etan. 07.00etan
autobus bi egongo dira jaisteko. Arratera igotzeko autobusak, berriz, 
Toribio Etxebarria kaletik irtengo dira 09.00etatik aurrera, bete ahala. 
Egun osoan gora eta behera ibiliko dira autobusak. Jaisteko azkena
21.00etan irtengo da Arratetik. 

KKOOFFRRAADDIIAA EEGGUUNNEEAANN (hilaren 14an), jaien errepikapena dela-eta, ohiko 
ordutegian ibiliko dira autobusak, baina zerbitzua indartuko dute.
09.00etan, 10.00etan, 11.00etan, 13.00etan eta 18.00etan irtengo dira
autobusak, Urkizuko autobus geltokitik, eta ohiko geltokietan geratuko dira.

Bete zaitez... baina emozioz! Alkoholaren inguruko
kanpaina informatzaile eta hezitzailea. Osasun 
heziketa arloan eta drogomenpekotasunen 
prebentzioan lan egiten duen Sasoia elkarteak 
alkoholemia kontrolak egingo dizkie nahi dutenei.
Antolatzaileak: Eibarko Udala 
eta Eusko Jaurlaritzako Droga 
Gaietarako Zuzendaritza. 

TTxxoossnneenn eeggiittaarraauuaa
Arrateko jaietarako jai herrikoi, parekide eta euskaldunen aldeko ekimenak 
honako egitaraua osatu du aurtengo jaietarako, Arrate egunaren bezperarako. 
Antolatzaileek egitaraua goizetik hastea erabaki dute oraingoan, ia horrela jendea
beste urte batzuetan baino gehiago animatzen den parte hartzeko orduan. 

Domeka 7
11.00.- Barrus popularra elizako frontoian.
12.00.- Triki-joko-poteoa.
14.30.- Herri bazkaria eta, ondoren, kantu-paperak.
20.00.- Kontzertuak: GOSE eta KOKEIN. 
Ondoren Dj Cj eta gauean Karaokea
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Arrateko udalekurako kudeatzaile bila

E ibarko Udalak Arrateko
udalekuaren kudeaketaz
eta ingurumenarekin lo-

tutako jarduerak antolatzeaz
arduratuko den enpresa bila
dabil, azken urteotan ardura
hori izan duen Astixak kudea-
ketarekin jarraitzeari uko egin
ondoren. Enpresa aukeratu
ahal izateko lehiaketa deitu du
Udalak. Interesa dutenek hona-
ko zerbitzuak eskaini beharko
dituztela izan beharko dute
kontuan: udalekua erabiltzeko
eskaeren inguruko kudeaketa,
hara doazen taldeei arreta es-
kaintzea, otorduak prestatu eta
zerbitzatzea eta logela eta bes-
telako gelen garbiketa lanak
egitea, besteak beste. Kudea-
keta egin ahal izateko, Eibarren
bulegoa izatea eskatzen zaio
enpresari eta, horrekin batera,
astelehena eta barixakua bitar-

tean egunero gutxienez lau or-
duz telefono bidezko arreta es-
kaintzeko moduan izatea.

Arrateko udalekuak 55 lagu-
nentzako tokia dauka, hiru so-
lairutan banatuta. 1910. urtean
inauguratutako eraikina 1996-
1997 urteetan eraberritu eta
moldatu egin zuten eta
1998az geroztik era guztietako
taldeei zerbitzua eman die. 

AAiissiiaallddiirraakkoo bbeeggiirraallee ttiittuulluu
ooffiizziiaallaa lloorrttzzeekkoo iikkaassttaarrooaa

Eibarko Udaleko Euskara-
Kultura batzordetik aditzera
eman dutenez, aisialdiko tal-
deekin begirale jardun ahal
izateko beharrezkoa den begi-
rale titulu ofiziala eskuratzeko
ikastaroan izena emateko epea
irailaren 15era arte egongo da
zabalik. Ikastaroa urrian hasi
eta maiatzera arteko iraupena

izango du eta klaseak zapatue-
tan izango dira, goizez eta
arratsaldez. 18 urtetik gorako-
ek eman dezakete izena ikas-
taroan eta parte hartu ahal iza-
teko beharrezkoa da euskaraz
jakitea eta Eibarren erroldatuta

egotea. Izen-ematea Pegoran
egin behar da eta matrikulak
440 euro balio du (zati bitan
ordaintzeko aukera ematen
dute). Praktikak Eibarren egi-
nez gero, matrikularen erdia
itzuliko dute.

11999977aann eerraabbeerrrriittuu zzuutteenn aazzkkeenn aallddiizz AArrrraatteekkoo uuddaalleekkuuaa..
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Arrateko jaietako programazioaren barruan, irailaren 14an pae-
lla txapelketa egingo da 12.00ak eta 13.00ak bitartean Arra-
teko zelaian. Talde bakoitza sukaldari zaletu bik osatuko dute

eta paella prestatzeko behar diren osagai eta tresna guztiak, lapikoa
barne, partehartzaileek eraman beharko dituzte. Bikote bakoitzak gu-
txienez sei lagunendako beste paella prestatu beharko dute. Bikote
bakoitzari 12 euro emango zaizkio, osagaiak erosi ahal izateko. Izen-
emateak egunean bertan egingo dira Arrateko zelaian, lehiaketa hasi
baino ordu erdi lehenago. Gehien jota 20 bikote onartuko dituzte eta
honako sariak banatuko dituzte: garaikurra, txapelak eta 90 euro le-
henengo geratzen direnentzat, garaikurra eta 60 euro bigarrenentzat
eta garaikurra hirugarren sailkatzen den bikotearentzat.

Arrateko pausoen bidea itxita

Erisonon egiten diren lanek Arrateko pausoak ixtea
ekarri dute. Polo teknologiko berriaren lanek bidea
moztu dute lehen pausotik aurrera eta horrela egongo

da lanek irauten duten hurrengo 6 hilabeteetan zehar. Arra-
teko Amaren jaie-
tan, beraz, ezin izan-
go da mendira igo
pausoetatik.

Lanek, bestetik,
inguruetan bizi di-
ren baserritarrek eu-
ren etxera joateko
beste bide batzuk hartzera behartzen dituzte. Horrela, baserritarrak
Apalategi edo Azitainetik joan behar dira euren bizilekuetara.

Paella lehiaketa Kofradia egunean
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Emakumeen ahotsak nagusi Arraten

Aurtengo Arrateko jaien
edizioan hiru izango di-
ra talde protagonistak.

Domekan, irailaren 7an, Kokein
eta Gose taldeak arituko dira
zelaian 20.00etan. Astelehene-
an, berriz, Drindots arituko da
19.00etatik 23.00etara jaiei
amaiera emateko eskainiko
den dantzaldian. Horrez gain,
musika ia egun osoan zehar
izango da Arraten, izan ere,
bertsolari, trikitilari eta DJek eu-
ren tartea izango dute jaiek
irauten duten egunetan.

KKookkeeiinn aannffiittrriiooiiaa
Kokein eibartarrek eta Gose

arrasatearrek emango diete
hasiera Arraten izango diren
musika taldeen kontzertuei.
Kokein izango da aurten talde
anfitrioia. Txitxes (gitarra), Ja-
tsu (baxua), Zaloa (ahotsa),
Iker (gitarra) eta Letek (bate-
ria) osatzen duten boskoteak
disko berria kaleratu du aur-
ten, ‘Mundu margotu berri
bat’, eta hau Coliseoan estrei-
natu ostean, herrian arituko
dira, berriz ere, Arratera hur-
biltzen direnei euren rock al-
ternatiboaz gozatzeko aukera
emanez.

Talde eibartarrak 1999. urte-
an eman zituen bere lehen
pausoak musika munduan,
laukote moduan hasiera bate-
an. Ordutik hona, beste kide
bat gehitu zaio taldeari eta hi-
ru disko kaleratu dituzte: Ko-
kein (2002), Lotuta egon arren
(2004) eta Mundu margotu
berri bat (2007). Domekan iku-
siko da, beraz, zein kolorez
margotzen duten Arrate.

TTrriikkiiaa eettaa eelleekkttrroonniikkaa
Gose talde arrasatearra

egongo da Kokeinekin batera
Arrateko zelaian domekan. Hi-
rukoterik bada euskal musika-

ren munduan punta-puntan
dagoena, hori Gose da. Trikia
eta musika elektronikoa batzen

dituen talde honek, hainbeste
arrakasta izan duten melodiak
ekarriko dituzte Arratera. Elek-
tronika eta euskal kulturaren
uztarketa honek, word-music,
bosa-nova, glam soinu, rap,
rock, punk eta euskal dantza
solteko doinuak entzuteko au-
kera ematen du.

Ines Osinaga (ahotsa eta tri-
kia), Iñaki Bengoa (sekuentziak
eta programazioak) eta Osoro-
nek (gitarra eta baxua) osatzen
duten hirukoteak, besteak bes-
te, Carlinhos Brown brasildarra-
rekin jardun du hiru kontzertu-
tan, ‘Eutsi!’ filmerako kantu na-
gusia egin du, eta Evaristo (La
Polla) eta Maixa Lizarribar
(Maixa eta Ixiar) bezalako mu-
sikariekin ibili da lankidetzan

2004. urteaz geroztik (sortu
zenetik). Disko bi kaleratu di-
tuzte, azkena iaz, euren zale-
tuen musika gosea asetzeko.

DDrriinnddoottsseenn ddaannttzzaallddiiaa
Arrateko Amaren egunean,

astelehenean, ez da ohikoa
den dantzaldia faltako. Drin-
dots talde lazkaotarra izango
da zelaian, bertara hurbiltzen
den orori era guztietako musi-
ka eskainiz.

Drindotsek 27 urte darama-
tza eszenatoki gainean eta,
ikusten denez, denbora askoan
hor iraungo duela dirudi.
1981ean Lazkaon eskaini zuten
lehen kontzertuaz geroztik
1.400 emanalditik gora egin di-
tuzte eta 4 disko grabatu. Ez
da, ba, musikarik faltako aurten-
go Arrateko Amaren jaietan.

KKookkeeiinn ttaallddee eeiibbaarrttaarrrraakk eezz dduu kkaalleerriikk eeggiinnggoo AArrrraatteekkoo jjaaiieettaann..

Arrateko Amaren jaiak ezin dira ulertu musika 
kontzerturik gabe. Urteak aurrera joan ahala, euskal
musikaren inguruko talde deigarriek zapaltzen dute
Arrateko zelaia, inguruko zuhaitz, belar eta harrien
urte osoko lasaitasuna egun batez astoratuz, baina,
era berean, musikaz girotuz.

DDrriinnddoottsseekk aasstteelleehheennkkoo ddaannttzzaallddiiaa eesskkaaiinniikkoo dduu,, 1199..0000eettaann hhaassiittaa..

TTrriikkiiaa eettaa mmuussiikkaa eelleekkttrroonniikkooaakk eekkaarrrriikkoo ddiittuu GGoossee ttaallddee 
aarrrraassaatteeaarrrraakk AArrrraatteerraa..

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
IIrraaiillllaarreenn 77xxaann

ddoommeekkaann
2200..0000eettaann
KKOOKKEEIINN
GGOOSSEE

DDAANNTTZZAALLDDIIAA
IIrraaiillllaarreenn 88aann
aasstteelleehheenniiaann
1199..0000..eettaann
DDRRIINNDDOOTTSS



Goiena eta Espaloia Kafe
Antzokiak antolatzen
duten lehiaketa da

Danbaka. Euren xedea musika
taldeei bultzada ematea da
eta, orain arte, emaitza onak
lortu dituzte. III. edizioa egin-
go da aurten eta, horretarako,
hainbat aldaketarekin dator
lehiaketa. Izan ere, Debagoie-
naz gain, Debabarrena eta Du-
rangaldera zabaldu dute berau.
Horrela, 24 taldek hartuko du-
te parte eta 6 kontzertu egingo
dira finalaren aurretik.

DDiisskkooaa kkaalleerraattuu
Aurreko urteekin alderatuz,

sarietan ere berrikuntzak egon-
go dira. Lehiaketaren irabazleak

Shot! Grabazio Estudioan dis-
koa grabatu eta Gaztelupeko
Hotsak diskoetxearekin kalean
izango du. Horrez gain, Deba-
goieneko talde onenak ere sari
bera jasoko du, beraz, disko bi
izango dira aurten kalean.

Antolatzaileek esan bezala,
lehiaketak emaitza onak eman
ditu. Horrela, aurreko edizioe-
tan parte hartu izan duten Sha-
ron Stoner, Muted, Potemkin,
Aby-Kem edo Belcebluesek,

besteak beste, musika mun-
duan bidetxo bat ireki dute.

IIzzeenn--eemmaatteeaa 1199rraa aarrttee
Lehiaketan parte hartzeko

izen ematea irailaren 19ra arte
egin daiteke. Horretarako, par-
tehartzaileek ez dute une ho-
rretan kontratu diskografikorik
izan beharko; taldekideetako
bat gutxienez Debagoiena,

Debabarrena edo Durangalde-
an erroldatuta egon behar da;
hiru abesti original aurkeztu
behar dituzte; taldearen bio-
grafia txiki bat; argazki bat; eta
harremanetan jartzeko telefo-
no edo helbide elektronikoa
azaldu behar dute. Hori guztia
danbaka@danbaka.com helbi-
dera bidali behar da; posta
arruntez Danbaka /123 posta-
kutxara 20.500-Arrasate helbi-
dera; edo Goienak Arrasaten,
Aretxabaletan edo Bergaran
daukan edozein egoitzara era-
man. Informazio gehiagorako
www.danbaka.com webgunea
bisitatu.
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aarriieess
Hemen zaude berriro ere, aldizkaria-
ren aurrean, ea horoskopoak zer
dioen irakurtzen. Abuztua pasa da
eta orain betiko martxari heldu be-
har zaio. Gogorra egin zaizu buelta?
Alderdi onak aurkitzen saiatu, beti
dago baten bat-eta.

ttaauurruuss
Iraila hilabete zoragarria izango da
zuretzat. Proposamen berriak jaso-
ko dituzu, ukaezinak izango direnak,
eta horrek asko lagunduko dizu
etorkizun hurbil batean. Zortea alde
izango duzu eta hori aprobetxatu
beharko zenuke.

ggeemmiinnii
Nola ibili zara abuztuan? Agian mo-
tzegia egin zaizu hilabetea, baina
hori oso ondo pasatu duzun seinale
da. Denbora oso ondo aprobetxa-
tzen jakin duzu eta, horrela, pilak
ederki kargatu dituzu kurtso berria
gogotsu hasteko.

ccaanncceerr
Abuztuan, atsedena hartu baino,
gehiago nekatu zara. Hala ere, me-
rezi izan du neke horrek, egin nahi
zenituen gauza guztiak egin ahal
izan dituzulako. Orain, datorren ur-
tean nora joan pentsatzen hasi zai-
tezke.

lleeoo
Hilabete osoa jairik-jai eta, orain,
Arrateko Jaiak datoz. Ez daukazu
atsedenerako aukerarik: txosnatan
gora txosnatan behera, kilometro
ugari egiten dituzu parrandetan.
Onena, Arratera oinez igotzea.
Ezetz ausartu? Baietz, benga ba!

vviirrggoo
Abuztuan jasotako zoriona zure bar-
nean denbora asko izango da. Mo-
mentu ederrean zaude eta, zure zo-
rionerako, gauzak ez dira asko alda-
tuko hurrengo asteetan. Aprobetxa-
tu hurrengo egun hauetan izango
duzun aukera.

lliibbrraa
Irailean, urte berria hasten denean
bezala, kurtsoan zehar egingo ditu-
zun hainbat gauzen zerrenda egiten
duzu, baina ez duzu ia inoiz bete-
tzen. Aurten bai? Ea ba, denborare-
kin ikusi beharko da egia den edo
ez. Animo eta aurrera!

ssccoorrppiiuuss
Osasun arazoak izango dituzu hu-
rrengo egunetan. Ez zara larri ibili-
ko, baina ahultasuna igarriko duzu
eta, agian, etxean gelditu behar
izango zara egun bat edo beste.
Abuztuan izan duzun erritmoa ikusi-
ta, normala horrela egotea.

ssaaggiittttaarriiuuss
Abuztu zoragarria pasatu ostean,
irail ezin hobea igaroko duzu.
Proiektu eta erronka berriei aurre
egiteko gogotsu agertuko zara, eta
datorren guztiari aurrez-aurre begi-
ratuko diozu, beldur gabe. Inoiz bai-
no kementsuago ikusten zaitut.

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Burua hondartzan daukazu orain-
dik. Lurra hartu behar duzu eta
eginbeharrei heldu. Gogorra da, bai,
baina ez dago besterik. Udako ar-
gazkiak begiratzen kontsolatu be-
harko zara. Zeinen ondo pasatu du-
zun! Ezin ahaztu!

aaqquuaarriiuuss
Ez duzu burutik kentzen, ezta? Uda-
ko amodioak horrelakoak dira,
ahaztezinak. Magia berezia daukate
horrelako abenturek, bestelako xar-
ma. Baina, orain zer? Aurrera jarrai-
tu edo hor geldituko da gauza? On-
do pentsatu.

ppiisscciiss
Momentu guztiak ahal bezain beste
aprobetxatu behar dira eta zuk ez
duzu hori egin, sentsazio hori gera-
tu zaizu behintzat barnean. Oporrak
gehiago gozatu ahal zenituen, baina
ez zaitez kexatu, egun zoragarriak
ere pasatu dituzu-eta.

horoskopoa

Musika munduan aritzea amets bat

da soilik askorentzat. Ez soilik ‘star

system’ delako horretan sartzea,

baita musika egin eta musikaz 

gozatzeko aukera izatea ere. 

Musikari ‘mutu’ ugari dago munduan,

baita gure inguru hurbilean ere. Hau

da, musika egin, baina euren musikaz

inor gutxik dakien horietakoak.

Publikoarengana heltzea ez da

erreza, bultzada bat behar da

gehienetan, eta bultzada hori

emateko heldu da Danbaka gurera.

Danbaka III. Musika 

Lehiaketa martxan
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Marimendi elkarteko emakumeek El-
brus, 5.682 metrorekin Europako
mendi altuena, igo zuten uztailaren

23an. Eta han izan ziren Eibarko ordezkari bi:
EEsstthheerr BBiillbbaattuuaa eettaa MMeerrttxxee AAggiirrrree. 2006ko
udan Mont Blanc mendia lau bide desberdine-
tatik igo zuten, aldi hartan urte hartako uztaila-
ren 22an Alpeetako mendi zuriaren tontorrera
19 taldekide iritsiz. Oraingoan kopuru bereko
taldea abiatu zen uztailaren 15ean Euskal Herri-
tik eta euretatik bakarra geratu da Elbrusera igo
barik. Kaukaso urrunean, Europako mendi al-
tuena da aurten igotakoa eta, teknikoki mendi
zaila izan ez arren, gainditu beharreko desnibel
handia dauka. Kupelak izeneko azken aterpea
3.900 metrora dago eta azken egunean 1.782
metroko altuera irabazi behar izan zuten espe-
diziokideek. Marimenditarrak 40 urtetik gorako
emakume euskaldunak dira eta taldea irekita
dago eurekin bat egin nahi dutenentzat: Elbru-

sera igo dutenen artean, gazteenak 41 urte di-
tu eta zaharrenak 67. Mosku bisitatu eta gero,
Euskal Herrira bueltatzerakoan, erronka berri
baten hasi dira pentsatzen, urte bi barru beste
espedizio bat prestatzeko.

Eibartar bi Europako mendi garaienean

Aurredenboraldian ere
ia betiko sendotasuna
erakutsi du gure herri-

ko foball talde nagusienak.
Menperatzeko talde zaila izan-
go dela dirudi beste behin; ho-
ri bai, irabaztea ere ez dutela
erraza izango erakutsi dute.
Modu horretan, 1. mailako tal-
deei irabazi eta maila apalago-
ekin galdu egin dute. Prestake-
tan ziharduten eta normala ere
bada halakoak gertatzea. Baina
Ligako denboraldiari ondo bai-
no hobeto ekin diote eibarta-
rrek eta mailaz igotzeko fabori-
toetakoa den Elx-eri 0-1 iraba-
zi zioten domekan bere etxe-
an, arauzko denbora amaituta.

Kopan, bestalde, ibilbide labu-
rra egin dute eibartarrek aur-
tengo edizioan, herenegun
galdu egin baitzuten Castello-
nen zelaian (1-0).

Amurrion bertako taldeari 0-
1 irabaziz ekin zion denboral-
diari Eibarrek, ondoren 0sasu-
na B-ri ere 0-3 nagusituz. Ger-
nikako triangularrean, bertako-
ekin husna berdindu eta Bilbao
Athletic-ekin 1-0 galdu zuten
eibartarrek. Zarautzen merituz-
ko garaipena eskuratu zuten,
Athletic-en aurrean 2-0 gailen-
duz. Lanzaroteko torneoan,
bestalde, amore eman behar
izan zuten bertako taldekoekin
(1-0) eta 3. posturako nor-

gehiagokan 5-0 gailendu zi-
tzaien Bartzelona B-koei. Or-
maetxearen omenezko parti-
dua baliatu zuten zaleen aurre-
an Ipuruan aurkezpena egiteko
eta, bana berdindu eta gero,
penaltietan nagusitu zen Eibar
KE. Aurredenboraldiko azken

partiduan 3-1 irabazi zion Ala-
vesi Biasterin jokatutako nor-
gehigokan.

Etzi, bestalde, Ligako biga-
rren jardunaldian, Tenerife har-
tuko dute eibartarrek Ipuruan.
Partidua arratsaldeko 18.30-
etan hasiko da.

Eibar KE-k gogor ekin dio Ligari,
Kopari agur esan dion bitartean

Jose Antonio Lopez-Fombona eta Gorka
Apalantza izan ziren uztailaren 26 eta 27
jokatu zen Arrateko XXXVII. Auto Igoera-

ren garaileak. Asturiarra zapatuan, uztailaren
26an, gailendu bazen, errezildarra izan zen
domekan irabazlea. Arrateko Igoera berriz txa-
pelketa espainiarrerako baliogarria izatera pa-
satu den urte hontan, horrela, azken urte bie-
tako txapelduna eta gipuzkoar bat suertatu zi-
ren garaile.

CM mailan (mendiko autoetan), bestetik,

Pedro Roca gailendu zen bai 26an, bai 27an.
Mallorcako gidariak Mendiko CM Kopan garai-
pena lortzea eskuetan dauka emaitza honekin.
Maila honetako lehen euskalduna Egoi Eder
Martinez izan zen, 5. postuan sailkatu zelarik.

Probaren antolakuntzarengatik hainbat sari
jaso dituzte Escuderia Eibarkoek, baremo guz-
tietan oso maila ona eman baizuten; euren hi-
tzetan, “erantzun mailan kale egin zuen baka-
rra jende kopuruarena izan zen, lasterketek
ikusle gutxi izan baitzuten”.

Lopez-Fombona eta Apalantza Arrateko Auto Igoeran garaile
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Urki Foball Taldeak in-
fantil 1. mailako taldea
osatzeko jokalariak

behar ditu. Taldean jokatzeko
interesatuek 12 edo 13 urte
izan beharko dituzte, hau da,
1995ean edo 96an jaiotakoak
izan beharko dira. Aste hone-
tan ziren proba batzuk egite-
koak Unben; hala ere, intere-
satuek 678395039 telefono
zenbakira deitu dezakete,
Txus Alzagarengatik galdetuz.
Bestela, Urki kaleko 19. zen-
bakitik pasatu zaitezkete infor-
mazioa jasotzeko.

Urki infantil
mailako 

mutilen bila

PPoouussoo eennttrreennaattzzaaiillee bbeerrrriiaarreenn aauurrkkeezzppeennaa.. JJaavvii PPéérreezz iiddaazzkkaarrii 
tteekknniikkooaa AAllaavveesseerraa jjooaannggoo zzeenn hhaannddiikk eegguunn bbaattzzuueettaarraa..
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Ez du partidu errazik au-
keratu eskubaloiko gure
talde indartsuenak au-

rredenboraldia egiteko; hala
ere, ez du inoiz atzera egin
eta, irabazi gabe ere, maila
polita erakutsi dute Arrateko-
ek. Lehenengo partiduan 33-
29 galdu zuten Naturhouse
La Riojarekin, hauek eibarta-
rrei hamabost eguneko pres-
takuntza kentzen ziotenean.
Handik egun batzuetara, El-
goibarko jaietan, mendekua
hartzeko aukera izan zuten
Arratekoek eta 28-26 nagusi-
tu ziren. Ondoren, Zumaian
aurpegia eman zioten Ciudad
Real ahalguztidunari, azkene-
an 32-31 galtzeko. Eta iaz ira-
bazitako Egiako Torneoan ere
maila bikaina eman zuten, az-
kenean eibartarrak 4. postua-

rekin konformatu behar izan
baziren ere. Portlandekin le-
henengo eta Leongo Adema-
rrekin gero, biekin berdindu
zuen Arratek, ondoren biekin
penaltietan galtzeko. Atzo,
bestalde, Portandeko nafarrei
26-24 irabazi zioten Julian
Ruizek zuzendutakoek. Aurre-

denboraldiarekin amaitzeko,
bihar Valladolideri egingo
diote aurre Muskizen.

Taldearen fitxaketak ondo
integratu dira Julian Ruizek
zuzendutako taldean eta, go-
leatzaileen arloan, eurak ere
zati garrantzitsua osatu dute.
Minutuekin batera, golak ere

jokalari guztien artean ondo
banatzeko aprobetxatu dute
aurredenboraldia.

AAbboonnuuaakk eeggiitteekkoo aauukkeerraa
Denboraldi berrirako harpi-

detza egiteko epea zabalik da-
go oraindik. Abonatzeko lau
modalitateko aukera eskain-
tzen dute: 13 urtera artekoen-
tzat (30 euro), 14tik 21era eta
61etik gorakoentzat (60 euro),
helduentzat (130 euro) eta fa-
miliarra (200 euro). Horrez
gain, beste figura bi daude:
bazkide babeslearena (300 eu-
ro eta abonu birako eskubidea)
eta bazkide industrialarena
(600 euro eta lau abonu). Inte-
resatu guztiek klubaren bule-
gotik pasa daitezke edo 943-
255001/02 telefono zenbakie-
tara deitu.

Arratek maila ona erakutsi du indartsuenen aurka

Patxi Usobiaga Eibarko
eskalatzaileak aurtengo
Arco sariak jasotzeko

aukera izango du. Italiako Ar-
co di Gardan gaur bertan egin-
go den edizioan disziplina bi-
tan izango da eibartarraren
izena: harkaitzean eta lehiake-
ta arloan. Arco Rock Legends
saio horretatik aparte, bihar
eta etzi Arco Rock Master-ean
hartuko du parte Usobiagak,

zailtasun modalitatean. Aurre-
tik, udan hainbat bide kateatu
ditu Eibarko eskalatzaileak eta,
Serre Chevalierreko nazioarte-
ko masterrean, 2. postua es-
kuratu zuen. Proba horretan,
arazo klimatikoek bertan behe-
ra laga zuten landutako bidea-
ren txanda eta bistaz jokatu
beharreko finala atzeratu egin
behar izan zuten. Ramon Julian
kataluniarra izan zen horko ira-

bazlea. Bestalde, Patxirekin
batera entrenatzen duen Irati
Andak irabazi egin zuen joan

zen asteburuan Oviedon joka-
tutako Espainiako Kopako bi-
garren proba.

Usobiaga Arco sarietarako 
izendatuta

Urbatekoen igerilarien emaitza ikusgarriak udan

Ander Romaratek Espainiako txa-
pelketa bi eskuratu zituen Meri-
dan, egokitutako igeriketaren txa-

pelketen barruan. Hiru probatan parte har-
tu eta libre erako 50 eta 100 metrokoetan
irabazi zuen eta bigarren sailkatu zen bizkar
erako 50ekoan.

Gipuzkoako (Irunen) eta Euskadiko (Do-
nostian) txapelketetan, bestalde, oso maila
onean jardun zuten Urbat-Urkotronikeko or-
dezkariek. Absoluto mailan, Aitzol Arrillaga
Gipuzkoako bigarrena izan zen libre erako
50, 100 eta 200 metroko probetan eta hiru
probetako hirugarrena Euskadikoan. Junior
mailan, Maider Peralesek Euskadiko txapel-

keta irabazi zuen bizkar erako 50 eta 100
metrokoetan eta bigarrena izan zen 50 libre-
etan, Gipuzkoakoan bizkar erako 50ekoan

nagusituz; Markel Alberdik urrezkoa irabazi
zuen Gipuzkoako 400 libreetan eta bigarrena
izan zen Euskadiko libre erako 100 eta 200
metrokoetan. Infantil mailan, bestalde, Eus-
kadikoan Nekane Tejedorrek 2. postua esku-
ratu zuen braza erako 200 metroetan; Jokin
Alberdi 3.a izan zen libre erako 400 eta
1.500eko probetan; eta Martin Aizpiri 4. sail-
katu zen libre erako 400 metrokoan.

GGeettaarriiaa--ZZaarraauuttzzeenn eerree bbiikkaaiinn
Eibarko ordezkaritza zabalak hartu zuen

parte proba entzutetsu horretan eta, nahiz
eta ez irabazi, goi mailako postuetan izan
ziren Urbateko hainbat igerilari.

JJuurrkkiieewwiicczz--eekk eezz zzuueenn aazzkkeenneeaann OOlliinnppiiaarr JJookkooeettaann ppaarrttee hhaarrttuu..

MMaaiiddeerr PPeerraalleess..
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-- AAuurrrreennddeebboorraallddii ppoossiittiibboo bbaatteenn oosstteeaann,,
ggaarraaiippeennaarreekkiinn hhaassii dduu ddeennbboorraallddiiaa EEiibbaarr
KKEEkk.. NNoollaa iikkuusstteenn dduuzzuu ttaallddeeaa ddeennbboorraall--
ddii bbeerrrriiaarrii bbeeggiirraa??

Aurrendenboraldia ona izan da, baina,
nahiz eta niri neurketa guztiak irabaztea gus-
tatu, denboraldian ondo aritzea da garran-
tzitsuena. Beraz, ez da kasu handirik egin
behar udan lortutako emaitzei. Benetan ba-
lio zuena Elx-en aurkako partidua zen, eta
irabazi egin genuen. Pozik nago, noski, bai-
na ezin gara harrotu horregatik. Hurrengo
partidua beste erronka bat izango da, eta ea
gure helburua lortzen dugun: mailari eustea.
-- JJaavviieerr MMaannddiioollaa ‘‘MMaanniixx’’ eettaa JJaavviieerr PPeerree--
zzeekk ttaallddeeaa uuttzzii dduuttee.. EEuurreenn ffaallttaa iiggaarrrriikkoo
dduu ttaallddeeaakk??

Nik beti esan dut klubean ez dagoela inor
ezinbestekoa denik eta denok garela beha-
rrezkoak. Eurek taldea utzi dute, baina guk
bide berean jarraitzen dugu eta emaitza
onekin, momentuz behintzat. Aldatu ezin
daitekeena taldearen filosofia da.
-- KKlluubbaarreenn bbaarrnnee--eeggiittuurraann eerree aallddaakkeettaakk
iizzaann ddiirraa..

Bai, Zuzendari Nagusi berria hasi da gu-
rekin lanean. Izan ere, klubaren egitura han-
ditu egin da eta hori guztia aurrera erama-
teko beharrezkoa dela uste izan dugu.
-- JJooaann ddeenn aasstteeaann GGiippuuzzkkooaakkoo FFoobbaallll FFee--
ddeerraazziiookkoo hhaauutteesskkuunnddeeeettaarraakkoo hhaauuttaaggaaii--

ttzzaatt aauurrkkeezzttuu zzeennuueenn zzuurree bbuurruuaa.. AAllddaa--
kkeettaa bbeehhaarr dduu ffeeddeerraazziiooaakk??

Gipuzkoako hainbat foball talde bildu eta
hauteskundeetara aurkeztea erabaki dugu
dagoena hobetzeko asmoarekin. Entrena-
tzaile, epaile eta abarren falta dago Gipuz-
koako foball munduan, eta hori hobetu be-
harra dago, hori bai, aurretik egindako gau-
za onei eutsiz. Gainera, batzorde eta sail ez-
berdinak sortu behar direla uste dugu. Nik
esaten dudan moduan, “Eibar KEk bezala
funtzionatuko balu…”.
-- UUzzttaaiilleeaann,, bbeesstteettiikk,, EEiibbaarr KKEE eettaa RReeaallaarreenn
aarrtteekkoo hhiittzzaarrmmeennaa aappuurrttuuttzzaatt eemmaann zzeennuueenn..

Bai. Guretzat hitzarmena ona da eta baita
Gipuzkoa osoko taldeentzat ere, baina hi-
tzarmen batean alde bi daude eta alde batek
akordioa betetzen ez badu, apurtu egiten
da. Orain lankidetzarako beste eszenatoki
bat aurkitu beharko da, beste modu bat, bai-
na gure asmoa hitzarmenarekin jarraitzea
da. Gure proposamenen artean horrelako
kontuetaz arduratuko den fundazio bat sor-
tzea dago. Horrela, hitzarmena ez da talde-
etako presidenteen arabera mugituko eta fi-
nantziazio iturri egonkorra izango litzateke.
-- RReeaallaarreenn eeggooeerraakk EEiibbaarr KKEErrii eerraaggiitteenn ddiioo??

Hiriburuko taldea izanda, Errealaren ego-
era txarrak kalte egiten dio Eibarri era bate-
an edo bestean, nahiz eta gure kasuan kal-
tea oso handia ez izan.

-- UUddaa mmuuggiittuuaa ppaassaattuu dduuzzuu,, iizzaann eerree,, LLFFPP--
kkoo pprreessiiddeenntteeoorrddeeaa iizzeennddaattuu zzaaiittuuzzttee eerree..

Bigarren Mailako taldeek aukeratu nindu-
ten eta, nahi ez nuen gauza bat bazen ere,
onartu egin behar izan dut kargu berri hau.
Orain Madrilera gehiagotan bidaiatu behar
izango dut, baina ez da oso lan berezia
izango han egin beharko dudana.
-- HHaallaa eerree,, EEiibbaarr KKEEaarreennttzzaatt bbeerrrrii oonnaa
iizzaannggoo ddaa,, eezzttaa??

Bai. Momentuan, RFEFen mahaikide
bat daukagu eta LFPn lehendakariordea.
Bestetik, Gipuzkoako Foball Federakun-
tzako agintea lortzen badut, foballeko es-
tamentu guztietan izango luke ordezka-
pena Eibarrek.
-- HHaauu gguuzzttiiaa kkoonnttuuaann iizzaannddaa,, EEiibbaarr KKEEkkoo
pprreessiiddeenntteeaa aallddaattuu ddaaiitteekkee eettoorrkkiizzuunn
hhuurrbbiill bbaatteeaann??

Bai, seguraski bai. Gipuzkoako Federazio-
rako hauteskundeak irabaziz gero, lan biak
aldi berean eramatea zaila izango litzateke,
beraz, aukeratu egin beharko nuke.

“Aldatu ezin daitekeen bakarra
taldearen filosofia da”

Martitzenean aurkeztu zen Tiko, Athletic-ek lagatako jokalaria. Uztailean, bestalde, Diputazioaren eta Eibar KE-ren arteko akordioa sinatu zen.

Aldaketak izatea urteroko kontua bada ere, inoiz baino gehiago izan di-
ra aurten Eibar KEn. Hamarnaka jokalari joan eta etorri dira, 
eta Javier Mandiola ‘Manix’-ek eta Javier Perezek taldea utzi dute. 
Hala ere, bere filosofiari zintzo jarraitzen du Eibarrek. Kargua utzi 
dezakeen hurrengoa Jaime Barriuso izan daiteke. Printzipioz, Gipuzkoa-
ko Foball Federakuntzako hauteskundeetara aurkeztuko da.

JJAAIIMMEE BBAARRRRIIUUSSOO



Uda Multiaktibitateen
inguruko txostenean,
Patronatuak jendearen

partehartzearen igoera azpi-
marratu du, iazko denboraldi-
koarekin konparatuz %41 igo
baita; arlo horretan, “irakasleek
izandako zeregina” azpimarra-
tzen du. Izen-emate sistema
biziagoa izan dela diote eta
beste aktibitate batzuekin tar-
tekatzeko aukera ere samurra-
goa. Kirola egiteko guneak za-

baltzearena ere oso baikor
ikusten dute eta Deban egin
diren surf eta piraguismo akti-
bitateak oso arrakastatsuak
izan dira. Gure herriko jendea-
rekin batera, kanpotik etorrita-
ko gazte asko izan da parte
hartzen (Errusia, Marokko, In-
dia, Grezia, Dominikar Errepu-
blika...), guztira ia 500eko ko-
purura iritsiz. Datorren urtera-
ko arreta berezia eskainiko diz-
kiete 15-16 urtekoei eta Kirol

Teknifikazioa eta Aisialdia
arloei.

Uda 2008ko txostena kaleratu du Kirol Patronatoak
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Eeuskal Herriko lehen apostu-etxeak
zabaldu dira abuztuan eta, euren ar-
tean, Kirol-Jokoak lokala ireki du Isa-

si kalean, Astelena frontoia eta Txaltxaren
artean. Inaugurazioa abuztuaren 28an egin

zen eta lokalean mahai altu eta baxuak
daude, dagozkien aulkiekin, zuzenean ki-
rol emanaldiak ematen dituzten telebista
pantailak aurrean dituztela. Kanpora ema-
ten duen eskaparatean beste pantaila bat
dago eta, horrez gain, barruan beste zortzi
pantaila informatibo aurkitzen dira, Kirol-
Jokoaren apostuen momioak zehazten di-
tuztenak. Astelehenetik eguenera arte,
eguerdian zabaltzen ditu ateak kirol apos-
tuen lokalak, 12.00etatik 14.30etara eta,
arratsaldez, 16.00etatik 21.30etara. Barixa-
kutik domekara, bestalde, goizeko 11.00-
etan zabaldu eta gaueko 23.00etan itxiko du-
te: hamabi ordu jarraian egongo da zabalik.

HHiirruu mmoottaakkoo aappoossttuuaakk
Lokalean lau langilek dihardute eta oina-

rrizko apostuak hiru motakoak dira: mutua
edo ohiko porra; kontrapartida, enpresaren
aurka jokatzen dena; eta gurutzatua, apos-
tuzale biren artean egiten dena, kasu horre-
tan etxeak apostuaren %5 beretzat gorde-
tzen duelarik. Gutxieneko apostua euro ba-
tekoa da eta gehienekoa 100ekoa (gurutza-
tuetan 600era igo daiteke).

Orain arte, Eibarkoarekin batera, Kirol-Jo-
koak-ek Gasteizen ere zabaldu du beste lo-
kal bat. Gainera, herriko tabernetan ere ma-
kinak martxan jartzeko asmoa agertu dute:
Xania, K-OX, Trinkete, Ametsa, Zubi-Gain
eta Sokoan ipiniko dituzte hasteko. Egin jo-
ko eta zorte izan!

Kirol apostuak egiteko aukera

Gimnasia erritmikako Ipurua taldeak
kurtso berria hasiko du datorren aste-
an eta, horrela, ume berriak hartzeko

prest dago. Hiru urtetik zazpi urtera artekoen-
tzat, psikomotrizitatea lantzeko aukera izango
da, lehenengo eguna martitzena izango dela-
rik, 17.15etatik 18.15etarako ordutegian.
Gimnasia erritmikoan jarduteko, bestalde, zor-
tzi urte eginak izan beharko dute eta datorren
astean (9an hasi eta 12ra arte) joan daitezke
gurasoak entrenatzaileekin hitz egitera,
18.00etatik aurrera.

Kurtso hasiera gimnasia erritmikoan

Finalean LMRD1P taldeari 2-1 ira-
baziz, Buztangorriak nagusitu
zen opor aurretik amaitutako

txapelketan. Hirugarren eta lauga-
rren posturako lehian, bestalde, Kas-
hima Brewersek 3-1 irabazi zion So-
ratinaikori. Guztira, hamasei talde
izan dira Kopa torneo horretan parte
hartu dutenak, partiduak Ipuruako ki-
roldegian eta Elgoibarko Mintxetan
jokatuz.

Buztangorriak-ek
irabazi zuen 

foball-7ko torneoa

KKiirrooll--JJookkooaarreenn llookkaallaa IIssaassii kkaalleeaann ddaaggoo,,
AAsstteelleennaa ffrroonnttooiiaarreenn oonnddooaann..
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Juan San Martin liburutegia ikasturte berriari ekiteko
prest dago, udako etenaldia eta gero. Bihar, etzi eta
astelehenean, Arrateko jaiak direla eta itxita egon

ondoren, irailaren 9an eta 10ean ordutegi berezia izan-
go du, iraileko azterketak prestatu nahi dituztenak go-
goan: 09.00etatik 13.30etara egongo da zabalik goizez
eta arratsaldez, berriz, 16.00etan zabaldu eta gauerdira
arte erabili ahal izango dira liburutegiak eskaintzen di-
tuen zerbitzuak. Irailaren 11tik 30era, berriz, astelehe-
netik barixakura 09.00etatik 13.30etara eta 16.00etatik
20.30etara egongo da zabalik eta zapatu, domeka eta
jai egunetan, berriz, 10.00etatik 13.00etara eta
16.00etatik 20.00etara. 

Iazko martxari jarraituz, ikasturte honetan ere hainbat
ekimen garatzeko asmoa dutela adierazi dute liburute-
giko arduradunek: besteak beste, umeen liburutegian
ipuin-kontalari saioekin jarraituko dute hil bakoitzeko
azken zapatuan. Lehenengo saioa Maite Frankok eskai-
niko du irailaren 27an.

Liburutegiak ikasturte
berriari ekin dio

Ikasturte honetan ere izango da zer irakurri …eta ki-
tto!-ren Harixa Emoten egitasmoaren eskutik. Alda-
ketekin eta indarberrituta dator, gainera, literatura

talde hau; izan ere, tertuliak gehiago landu nahi dituz-
te talde-kideek eta, horretarako, Antxon Narbaizaren
laguntza izango dute. Liburua irakurtzen hasi aurretik,
pista batzuk emango ditu Narbaizak, irakurtzerakoan
zer gauza izan kontutan jakiteko, eta liburua irakurri eta
gero, mami guztia aterako diote liburuari tertulia-kide-

ek. Ikasturte honetan ira-
kurriko duten lehenengo
liburua Andu Lertxundiren
‘Ihes betea’ izango da, eta
tertulia azaroan egingo
dute. Egitasmoan nahi
duenak har dezake parte.
Irakurtzeko gogoa eta libu-
ruari mamia atera nahi iza-
tea besterik ez da behar.
Parte hartu nahi izanez ge-
ro, deitu 943200918 tele-
fonora (Maider).

Urteroko moduan, egunotan
hainbat eskola eta ikastaro-
tan izena emateko epea za-

balik dago. Dibujo Udal Eskolan
izena emateko azken eguna iraila-
ren 19a izango da eta egun berean
amaituko da Juan Bautista Gisasola
Musika Eskolan izena emateko
epea. Zeramika Udal Eskolan izena
emateko azken eguna, berriz, irai-
laren 23a izango da. Informazio
gehiago nahi izanez gero, Pegorara
jo daiteke. 

Herriko euskaltegi bietan izena
emateko aukera, berriz, irailaren
23ra arte egongo da Udal Euskalte-
giaren kasuan eta AEK Euskaltegian,
berriz, irailaren 26ra arte egongo da
matrikula egiteko aukera. Informazio
gehiagorako Udal Euskaltegira (Bista
Eder, 10, 943700912 telefono zen-
bakia) edo AEK Euskaltegira (Sosto-
atarren, 1, 943201379 telefono zen-
bakia) jo daiteke. 

Euskal dantzak ikasi nahi izanez
gero, Kezka Dantza Taldeak irailaren
15, 16 eta 17an egingo du ikasturte
berrirako matrikulazioa, 18.00etatik
19.00etara Portalean. Informazio
gehiagorako 605711429 telefono
zenbakira deitu daiteke. 

Eta Afariketan programan izena
emateko, berriz, irailaren 22an eta
23an Amaña, Urki eta Urkizuko lu-
doteketara joan behar da, 16.00eta-
tik 18.00etara eta, bestela, irailaren
24tik 26ra Portalean izango da izena
emateko aukera, 10.00etatik
13.00etara. Informazio gehiagorako
Astixara jo daiteke (Zezenbide, 7,
943206231 telefono zenbakia). 

Bestalde, Helduen Irakaskuntzara-
ko 1. lauhilabeterako matrikulazioa
irailaren 16ra arte egongo da zaba-
lik. Izena emateko Isasi kaleko 39ra
joan behar da, 16.00etatik 20.00eta-
ra edo, bestela, 943208856 telefono
zenbakira deitu.

Hainbat ikastaro eta eskolarako 
matrikulazioa zabalik

Udako etenaldia eta gero,
Arrate Kultur Elkarteko
erakusketa aretoak irai-

laren 12an ekingo dio ikasturte
berriari, Idoia Elezpururen lane-
kin osatutako erakusketarekin.
Erakusketa ohiko ordutegian
ikusi ahal izango da, irailaren
21era arte: astelehenetik bari-
xakura, 19.00etatik 21.00etara
eta zapatu eta domeketan, be-
rriz, 12.00etatik 14.00etara eta
19.00etatik 21.00etara.

Topalekuak hilaren 12an zabalduko
ditu berriro ateak

Harixa Emoten martxan
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Laburrak
11995533--AANN JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
Aurten 55 urte bete edo beteko
dituztenek bazkaria egingo du-
te urriaren 18an. Arrate Hotele-
an egingo den bazkarira joan
nahi duenak 75 euro sartu be-
har du Kutxako honako kontu
korronte zenbakian: 2101 0035
10 0012161675. Dirua sartzean
izen-abizenak eman behar dira.
Izena emateko azken eguna
urriaren 14a izango da. 

KKIINNAA BBEEHHEEKKOO TTOOKKIIAANN
Karmen kaleko Beheko Tokia
jubilatu etxeak aditzera eman
duenez, irailaren 3az geroztik
kina jokoak betiko martxari
helduko dio. Bazkide guztiei
jakitera eman nahi diete ohiko
egun eta ordutegian izango
dela jokatzeko aukera.

EERRRRIIOOXXAARRAA IIRRTTEEEERRAA
Untzaga jubilatu etxekoek
Errioxara txangoa antolatu du-
te irailaren 17rako, hango Ola-
rra upeltegia bertatik-bertara
ezagutzeko. 14.00etan bazka-
ria egingo dute eta, ondoren,
Logroñon ibiltzeko aukera
izango da. Eibarrera buelta
21.00etarako aurreikusi dute.
Joan nahi duenak bulego ordu-
tegian eros ditzake txartelak,
irailaren 10etik aurrera (20 eu-
rotan bazkideentzat eta 28 eu-
rotan bazkide ez direnentzat).

CCRRIISSTTIINNAA AAZZPPIIRRII
Eibarko Artisten Elkarteko ki-
dea den Cristina Azpiri Ugar-
tebururen koadroak abuztuaz
geroztik Donostian ikusgai
daude, Plaza Café Buen Pastor
tabernan. Irailean zehar ere
izango da artista eibartarraren
azken olioak ikusteko aukera.

IIKKAASSTTAARROOEETTAANN IIZZEENNAA
Urritik aurrera hainbat ikastaro
emango dira Portalean: musika
arloko ikasgelan musika gehia-
go gozatzen ikasteko aukera
izango da, beste ikastaro bate-
an, berriz, Espainiako margola-
ritzari errepasoa emango diote
El Greco, Velázquez eta Goya
ardatz hartuta eta sukaldaritzan
lehen pausuak emateko beste
ikastaro bat ere egingo da. Ho-
rietan izena emateko epea irai-
laren 15ean zabalduko dute
Pegoran.

Atzo eguerdian aurkez-
tu zuten Juan San Mar-
tin beka Portaleko are-

to nagusian. Bekari izena ema-
ten dion hizkuntzalari eta iker-
tzailea omentzeko sortutako
bekak 8. edizioa beteko du
aurten eta 2008rako aukeratu
dituzten ikerketa-esparruak ar-
tea eta mendizaletasuna dira.
Eibarko Udalak, Udako Euskal
Unibertsitatearen laguntzare-
kin sustatutako bekari esker
hainbat ikerketa-lan interesga-
rri argitara eman da. 

Bekak 12 hilabeteko iraupe-
na izango du gehienez eta
ikerketa burutu ahal izateko
9.000 euro jasoko ditu beka-
dunak. Proiektua, azterlana eta
memoria euskaraz burutu be-
harko ditu egileak. Beka norba-
nakoek nahiz horretarako osa-
tutako lantaldeek jaso ahal

izango dute (bigarren kasu ho-
rretan, ikerlanaren zuzendari
arduradun bat izendatu behar-
ko da).

Interesatuek eskaria egiteko
eskabide-orria Pegoran, Herri-
tarren Zerbitzurako Bulegoan
eskuratu dezakete. Han bertan
azalduko dizkiete eskabidea

egin ahal izateko betebeharre-
ko baldintzak eta bestelako ar-
gibideak. Dokumentazioa Pe-
goran bertan aurkeztu beharko
du eskatzaileak. Horretarako
epea irailaren 1ean zabaldu
zuten eta urriaren 10era arte
izango da eskaerak aurkezteko
aukera.

Juan San Martin beka aurkeztu dute

Joaquin Sanchez ermuarrak
irabazi du Debegesako Tu-
rismo sailak antolatutako

argazki lehiaketa. Lehiaketa
eskualdeko turismoa sustatze-
ko asmoarekin antolatu zuten
eta lehenengo edizio honetara
aurkeztutako lanen kalitatea
azpimarratu nahi izan dute an-
tolatzaileek. 100 argazki ingu-
ru jaso dituzte eta antolatzaile-
ak benetan pozik agertu dira.
Argazki horiek eskualdeko tu-
rismoa bultzatu eta ezagutzera
emateko erabiliko dituztela au-
rreratu dute. 

Irabazleak Txindurri Iturri Ne-
kazal Turismoan asteburu pasa

egiteko aukera izango du. Bes-
talde, partehartzaile guztien ar-
tean Txindurri Iturrin bi lagu-
nentzako bazkari edo afaria
zozketatu dute eta irabazlea

Marisa Opazo eibartarra izan
da. Argazki irabazlea eta beste
hainbat Debabarreneko Blog
Turistikoan ikus daitezke,
www.ongietorri.org helbidean.

Debegesak antolatutako argazki 
lehiaketak badu sariduna
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AAzzkkeenn eeddiizziiookkoo bbeekkaa AAiittzzooll LLooiioollaakk lloorrttuu zzuueenn.. IIrruuddiiaann,, bbeerraarreekkiinn
eeggiinnddaakkoo aauurrkkeezzppeennaa..
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ETXERA ERAMATEN DUGU

Merkatu Plaza (RIALTO) Tel. 943 12 05 87
JJuulliiaann EEttxxeebbeerrrriiaa 88,, bbeehheeaa
Tfnoa: 943 20 81 21

Philip Wylie
Ingeles Irakaslea
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Euskal Meteorologia Agentziatik

GUTXINAKA HOBERA
ZAPATUAN euria egingo du; gauerako 
egonkortzen joango da. Tenperatura 
maximoak asko jaitsiko dira, 21-23 ºC-ren
bueltan. DOMEKAN ostarte gehiago 
agertuko da, tenperaturak berdin jarraituz.
ASTELEHENERAKO, berriz, hobera egingo 
du giroak. Lainoak eta ostarteak tartekatuko
dira eta tenperaturak gora egingo du.

eguraldia

Firin faran
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SOS deiak...........................112
Pegora ................................010
Udaletxea ............943 70 84 00
Portalea ...............943 70 84 39
Udaltzaingoa.......943 20 15 25
Mankomunitatea....943 70 07 99
Debegesa ............943 82 01 10
KIUB ....................943 20 38 43
Epaitegia .............943 03 34 00
Iberdrola..............901 20 20 20
Naturgas..............902 12 34 56
DYA Larrialdiak...943 46 46 22
Gurutze Gorria....943 22 22 22
Mendaro osp.......943 03 28 00
Anbulategia.........943 03 25 00
Torrekua ..............943 03 26 50
Errepideak...........902 11 20 88
Ertzaintza ............943 53 17 00
Eusko Tren..........902 54 32 10
Pesa.....................902 10 12 10
Taxiak ..................943 20 30 71
.............................943 20 13 25

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

telefono jakingarriak

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

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldeko ki-
deek zabalduko dute ikasturtea Portaleko
erakusketa aretoan, 24 argazkilariren lane-

kin. Datorren asteko barixakuan (irailaren 12an)
inauguratuko den erakusketan honako egileen la-
nak ikusi ahal izango dira: José Valderrey, Felipe
Loyola, José Vila, José Luis Martínez, Virginia
Arakistain, José Luis Irigoien, Fernando Retolaza,
Vicente Eizagaetxeberria, Jesus Unzueta, José Ig-
nacio Galán, Federico Cuenca, Eider Zabala, Jose-
ba Barrutia, Alberto Luke, Juan Antonio Palacios,
Bakarne Elejalde, Gotzone Merino, Enrike Zialze-
ta, Mikel Orozko, Pedro Arriola, Mateo Guila-
bert, Aitor Sarasketa, Asier Garin eta Alex Berga-
ra. Irailaren 28ra arte martxan egongo den era-
kusketa ohiko ordutegian egongo da zabalik:
martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara.

Deporreko argazkilarien lanak laster ikusgai
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Coliseo antzokian kurtsoa
irekitzeko kontzertu be-
rezia aukeratu dute: irai-

laren 19an, 20.30etatik aurrera,
Andrea González gitarrajole ei-
bartarrak kontzertua eskainiko

du Joaquín Clerch maisuarekin
batera. 16 urteko musikari ei-
bartarrak oso gaztetatik erakutsi
zuen gitarra joteko trebetasun
handia. Lehenengo pausuak
Juan Bautista Gisasola Musika

Eskolan eman zituen, Ana Caba-
llero ama irakasle izan zuela eta
gaur egun, mundu mailako sari
ugari eskuratu ondoren, Alema-
nian dihardu ikasten, nazioarte
mailan oso ezaguna den Joa-
quín Clerch gitarrajolearekin.
Coliseoko kontzertuan biak ba-
tera entzuteko aukera izango
da. Sarrerak 10 euro balio du
eta ohiko bideei jarraituta eros-
teko aukera izango da (Serviku-
txa, Telekutxa, www.kutxa.net
zerbitzuetan edo martitzenetan,
20.00etatik aurrera eta funtzio
egunean ordubete lehenago
Coliseoko leihatilan zuzenean).

Gitarra kontzertua Coliseoan

Urriaren 13ra arte egon-
go da zabalik Indalezio
Ojanguren XXI. Ar-

gazki Lehiaketarako lanak aur-
kezteko epea. Egile bakoitzak
3 argazki aurkeztu ahal izango
du zuri-beltzean eta beste 3

koloretan. Hainbat sari bana-
tzeaz gain, lehiaketa 2007/
2008 Argizaiola Lehiaketaren
sailkapenerako baliagarria
izango da. Urriaren 18an
epaimahaiak irabazleak zein-
tzuk diren emango du aditzea

eta urriaren 31n sari-banaketa
ekitaldia egingo da. Urriaren
31tik azaroaren 16ra bitarte-
an, berriz, lehiaketan sarituta-
ko eta aukeratutako beste
hainbat lanekin erakusketa
egingo dute.

Dena prest Ojanguren argazki lehiaketarako

Azken urteotako martxari jarraituta,
Asier Errasti Eibarko IX. Laburme-
traia Jaialdirako lanak jasotzeko

epea zabalik dago. Lehiaketan sail bi izan-
go dira, fikzioa eta animazioa. Kasu bietan
DVD euskarrian aurkeztu beharko dira la-
burmetraiak, urriaren 11rako. Informazio
gehiagorako Pegorara jo daiteke.

Asier Errasti jaialdirako lanak
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hildakoak farmaziak
5, barixakua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
6, zapatua
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
7, domeka
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
8, astelehena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
9, martitzena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
10, eguaztena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
11, eguena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
12, barixakua
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

-  Izaro Egiguren Conhen. 2008-VII-4.
-  Ander Iso Benavente. 2008-VII-9.
-  Gaizka Aristondo Plaza. 2008-VII-12.
-  Aitzol Uribe Gallastegi. 2008-VII-13.
-  Zoihartze Elizegi Arriola. 2008-VII-15.
-  Eritz Pérez Fernández. 2008-VII-18.
-  Oier Pérez Fernández. 2008-VII-18.
-  Ainhoa Otxoa Mera. 2008-VII-20.
-  Maialen González Alonso. 2008-VII-22.
-  Naia Cabanzón Villán. 2008-VII-24.
-  Aitana Etxeberria Delgado. 2008-VII-27.
-  Laura Jurkiewicz. 2008-VII-29.
-  Nagore Telleria Martín. 2008-VII-29.
-  Maialen Agirregomezkorta Diéguez. 2008-VII-29.
-  Nerea Arizaga Anunzibai. 2008-VII-30.
-  Unai Gastón Gabancho. 2008-VIII-1.
-  Nourassalam Srasi Sagredo. 2008-VIII-3.
-  Olatz Aldai Sarasua. 2008-VIII-5.
-  Gari Tejada Zuloaga. 2008-VIII-6.
-  Eneko Korta Hazas. 2008-VIII-8.
-  Mohamed-Reda Ghacham Rifai. 2008-VIII-9.
-  Grace-Marie Santos Gabín. 2008-VIII-11.
-  Gorka Angulo Barriada. 2008-VIII-11.
-  Danel Pérez Urzelai. 2008-VIII-12.
-  Beñat Kareaga Belar. 2008-VIII-13.
-  Martina Ibarbia Salaberria. 2008-VIII-15.
-  Garazi Azpilikueta Taboada. 2008-VIII-17.
-  Asier Zenarruzabeitia Luis. 2008-VIII-18.
-  Jone Ortuoste Serna. 2008-VIII-23.
-  Markel Zatika Díez. 2008-VIII-25.

jaiotakoak

Bixamona …eta kitto! Euskara Elkarteak argitaratzen duen Sanjuanetako argazki bildumaren 
inguruko lehiaketa antolatu da lehenengoz eta saria Lorea Jainaga Albizurentzat izan da. 
Bixamona-n kaleratutako argazkietako batean bere burua aurkitu eta …eta kitto! Euskara 
Elkartera etorritako guztien artean egin zen zozketa uztailaren amaiera aldera eta 150 euroko 
saria Lorea Jainagak eskuratu zuen. Argazkian ikus daitekeen moduan, gazteak pozarren hartu
zuen saria.

-  Iñigo Bastida Arrieta. 64 urte. 2008-VII-3.
-  Jesusa Txurruka Sarasketa. 84 urte. 2008-VII-3.
-  Gregorio De la Torre Alcocer. 80 urte. 2008-VII-7.
-  Maria Cuesta Fernández. 68 urte. 2008-VII-7.
-  Carmelo Otxandiano Mendizabal. 62 urte. 2008-VII-8.
-  Izaskun Otaegi Labaka. 48 urte. 2008-VII-10.
-  Mª Angeles Uranga Lizaso. 81 urte. 2008-VII-13.
-  Natividad Arrizabalaga Arana. 92 urte. 2008-VII-14.
-  Juan Miguel Mtnez.-Cabredo Arrieta. 43 urte. 2008-VII-15.
-  Javier Mallagarai Aranburu. 96 urte. 2008-VII-15.
-  Benigno Mata Arnaiz. 91 urte. 2008-VII-16.
-  Fernando Valentín Prieto. 75 urte. 2008-VII-18.
-  Mª Luisa Larrañaga Loiola. 76 urte. 2008-VII-19.
-  Manuel Gaspar Camacho. 81 urte. 2008-VII-23.
-  Antonio Pedrón Fernández. 77 urte. 2008-VII-26.
-  Belen Lizarralde Laskurain. 82 urte. 2008-VII-27.
-  Alfredo Izagirre Axpe. 95 urte. 2008-VII-30.
-  Teofilo Revilla López. 82 urte. 2008-VII-31.
-  Juan Isasi Martín. 88 urte. 2008-VIII-1.
-  Francisca Larreina Iruretagoiena. 99 urte. 2008-VIII-2.
-  Mª Pilar Ugalde Osa. 90 urte. 2008-VIII-2.
-  Natividad Zabaleta Ozamiz. 85 urte. 2008-VIII-3.
-  Justina Bilbao Legorburu. 77 urte. 2008-VIII-4.
-  Miguel Aizpurua Olaizola. 71 urte. 2008-VIII-4.
-  Juan Antonio Olabe Peña. 64 urte. 2008-VIII-4.
-  Conchita Zulaika Barrenetxea. 93 urte. 2008-VIII-5.
-  Rosario Alegria Aranburu. 80 urte. 2008-VIII-5.
-  Purificación Etxeberria Egaña. 2008-VIII-7.
-  Victor Manuel Zubizarreta Agirre. 56 urte. 2008-VIII-14.
-  Jose Mª Arrizabalaga Agirreburualde. 89 urte. 2008-VIII-18.
-  Victoria Mendoza Goikoetxea. 88 urte. 2008-VIII-19.
-  Jesus Mª Fernández Martínez. 60 urte. 2008-VIII-21.
-  Emilio Hualde Ituarte. 49 urte. 2008-VIII-21.
-  Arrate Gorosabel Astigarraga. 78 urte. 2008-VIII-26.
-  Emilio Barrera González. 64 urte. 2008-VIII-26.
-  Aurea Mendizabal Gorospe. 91 urte. 2008-VIII-27.
-  Elena Lucas Barreiro. 102 urte. 2008-VIII-28.
-  Jose Kareaga Guridi. 78 urte. 2008-VIII-28.
-  Jorge Kruzeta Olañeta. 2008-VIII-28.
-  Jose Luis Biteri Garai. 55 urte. 2008-VIII-29.
-  Iñaki Mallagarai Kortazar. 62 urte. 2008-VIII-30.
-  Francisco Gorosabel Ormaetxea. 84 urte. 2008-VIII-31.

zziinneemmaa

untzaga
“The Clone wars (Star wars)”

Galaxian inoiz ezagutu den borrokarik gogorrenak 
bizi dira. Anakin Skywalker-ek Jabba el Hutt 
harrapatzea du helburu, Dooku kontearen aurka 
borrokatzeaz gain. Obi Wan eta Yoda maisuek, klonen
laguntzarekin, Errepublika defendatu beharko dute…

ZUZENDARIA: Dave Filoni
PERTSONAIAK: Anakin Skywalker, 
Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi, Yoda...

......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, JUNE,
julixuaren 20xan lau urte
egin zenittuan-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, ASIER Elkoro
Martín, aurreko domekan
urte bi bete zenittualako.
Gurasuen partez.

Zorionak, JOSE Arizmendiarrieta eta RUFINA
Arrieta, abuztuaren 30ian ezkondu ziñatenetik
50 urte bete dozuez-eta. Seme-alaba 
eta billoben partez.

BBiixxaammoonnaa--rreenn lleehhiiaakkeettaakkoo iirraabbaazzlleeaa

Zorionak, NOAH, hillaren
8xan zure lehelengo urtia
beteko dozulako. Muxu
haundi bat famelixaren
partez.
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kaldari-laguntzaile moduan. Tel. 672-
111979.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 659-194189 edo 943-
031687.
l Emakumea behar da goizez umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 635-
707909.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Externa moduan. Tel. 943-029329 edo
685-711629.
l Neska eskaintzen da nagusiak gauez
zaindu eta sukalde laguntzaile moduan.
Tel. 699-576107.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Egun osorako. Tel. 645-702766.
lKamarera/o behar da jatetxe baterako.
Tel. 943-121262.
l Neska euskalduna eskaintzen da goizez
umeak zaintzeko. Tel. 696-712744.
l Emakumea behar da irailetik aurrera
eguerdietan umeak zaintzeko. Tel. 676-
571633.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 662-423898.
l Emakume euskalduna behar da 8 urte-
ko umea zaindu eta etxeko garbiketak
egiteko. Tel. 619-101635. Sergio.
l Neska euskalduna eskaintzen da txaku-
rrak zaindu eta paseatzeko. Baita banake-
ta lanetarako ere. Tel. 943-702583 edo
687-674822.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagu-
siak edo umeak zaintzeko. Tel. 696-
509360.
l Emakumea eskaintzen da interna mo-
duan nagusiak zaintzeko. Tel. 610-
936839.
l Arratsaldez lan egiteko eskaintzen naiz
(asteburuetan ere). Tel. 671-972733.
l Krabelin jatetxean sukaldaria eta ka-
mareroa behar dira. Tel. 679-950907.
l Neska eskaintzen da arratsaldez nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
645-359279.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
garbiketa lanetarako eta tabernetan lan
egiteko. Tel. 638-338816.
l Ingeles filologoak ingelesezko (edozein
maila) eta irakas guztietako (LH eta DBH)
klaseak emango lituzke. Tel. 691-300311.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 680-250527.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
680-250527.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Astean zehar (17.30-20.30) eta dome-
ketan. Tel. 619-676225.

ETXEBIZITZAK
l Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egonge-
la, sukaldea eta komuna. Gas naturala. Igo-
gailua. 25.000.000 pta. Tel. 659-088244.
l Eibarren lagun bat behar da pisua kon-
partitzeko. Tel. 646-114550.
l Eibarko erdialdean atikoa salgai. Gan-
bararekin. 40 m2. Igogailua. Dena berriz-
tuta. 25.000.000 pta. Tel. 651-678454 edo
943-254117.
l Ubitxan buhardila alokagai. Deitu
22.30etan. Tel. 634-453097.
l R. Galdosen pisua salgai. Logela bi,

egongela, sukaldea, komuna eta despen-
tsa. Jantzita. Dena kanpora begira. Tel.
639-748114.
l Gasteizen pisua alokagai. Unibertsitate
inguruan. 3 logela. 990 euro. Tel. 657-
717251.
l Logela eskaintzen da pisu konparti-
tuan. Tel. 625-265942.
l Eibarren edo inguruan pisua hartuko
nuke alokairuan. Tel. 671-197999 edo
671-177278.
l Bikoteak pisua behar du alokairuan.
Tel. 688-618959 edo 656-781743.
l Logela alokagai, sukaldea erabiltzeko
eskubidearekin. Tel. 667-954029 edo 646-
394857.

SALEROSKETAK
l Kabezala salgai. Engel Fireball mode-
loa. 60w. Berria. Prezio onean. Tel. 620-
684242.
l Armairua (4 ate), mesilla bi eta kabe-
zeroa salgai. Egurrezkoak. Tel. 646-
117403.
l Umeendako autoarendako silla salgai.
Romer Duo Plus. Grupo 1. 9-18 kilo. Tel.
607-230077.
l Matrimonio logela osoa salgai. Jangela-
rako mahai obalatua eta tapizatutako lau
aulki. Interesgarria. 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.

Iragarkiak ipintzeko: 943-200918 (Marisol).

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik. 
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:

alokatu, 10 euro; saldu, 15 euro. Autoak: 10 euro. 
Doaneko iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez.

AUTOAK
l Opel Astra salgai. Zuria. 5 ate.
1997koa. 187.000 km. Egoera onean.
1.200 euro. Tel. 654-678454 edo 943-
254117.
l VW California furgoneta salgai. 2.5 TDi.
99koa. 117.000 km. Guztiz jantzita. Ex-
trakin: berogailua, llantak, komun kimi-
koa, bizikletak eramatekoa... Tel. 665-
732069.

LOKALAK
l Garaje plaza alokagai Urkizuko dorree-
tan. Tel. 609-453946. Juan Mari.
l Eibarko Injeniaritza enpresa batek 100
m2ko lokala erosiko luke. Auto sarbidea
beharrezkoa. Tel. 605-771570.

ANIMALIAK
l Sei txakur-kume oparitzen dira (Gor-
beia arrazako ardi-txakurra). Tel. 943-
203205.

l Emakumea behar da umeak zaindu eta
etxeko lanetarako. 07.30etatik 11.30eta-
ra. Tel. 629-222970.
l Emakumea behar da umeak zaindu eta
etxeko lanetarako. 08-00etatik 11.30eta-
ra. Tel. 675-702473.
l Emakume euskalduna behar da
11.30etatik 16.00ak arte etxeko lanak
egiteko. Tel. 696-781138.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Externa moduan. Tel. 688-
610601.
l Ingelesezko irakaslea behar da Eibarko
akademia batean. Tel. 605-716717.
l Emakumea eskaintzen da orduka etxe-
ak garbitzeko. Tel. 630-531469.
l Neska euskalduna behar da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Autoare-
kin. Tel. 686-703907.
l Emakumea behar da arratsaldez ume bi
zaintzeko. 16.00etatik 19.00etara. Tel.
656-741634.
l Neska behar da ume bi eskolara erama-
teko. 08.00etatik 09.30etara. Tel. 943-
203205.
l Emakumea behar da ume bi zaindu eta
etxeko lanetarako. Tel. 677-858244.
lNeska eskaintzen da arratsaldez edo as-
teburuetan umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Tel. 646-821678.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta kamarera moduan lan egi-
teko. Tel. 697-869958.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketarako 17.00ak ar-
te. Tel. 690-025614.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketarako 17.00ak ar-
te. Tel. 686-435056.
l Mutila eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Esperientzia.
Tel. 638-515953.
l Emakumea eskaintzen da lan egiteko.
Orduka edo egun osoz. Tel. 608-833118.
l Neska bi eskaintzen dira umeak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 691-530110
edo 943-127382.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 691-530112.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Interna
moduan. Tel. 671-742142.
l Neska behar da nagusiak zaintzeko in-
terna moduan. Tel. 943-121455.
l Emakumea eskaintzen da baserrian, ja-
tetxean... interna moduan lan egiteko.
Esperientzia. Tel. 636-139448.
l Emakumea eskaintzen da baserrian, ja-
tetxean... interna moduan lan egiteko.
Esperientzia. Tel. 689-161241.
l Mutil gaztea eskaintzen da kamarero
edo sukaldari-laguntzaile moduan. Espe-
rientzia. Tel. 678-079332.

LANA
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta era guztietako garbiketa
lanak egiteko. Tel. 686-435056.
l Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko: etxeko lanak egin, umeak edo nagu-
siak zaindu... Tel. 662-213368.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita gauez ere. Externa mo-
duan. Tel. 670-674641.
l Euskarazko irakaslea behar da mintza-
praktika egiteko. Tel. 653-735874.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 616-
690415.
l Emakume euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 652-
762881.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
696-659622.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 680-871529. Flavia.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 660-441505.
l Gizona eskaintzen da igeltsero lagun-
tzaile edo peoi lanetarako. Tel. 638-
344377.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Externa moduan. Tel.
645-359279.
l Emakume arduratsua eskaintzen da
gauez nagusiak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 650-034445.

...eta kitto!/2008-IX-5



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

EEIIBBAARRKKOO

UUDDAALL
EEUUSSKKAALLTTEEGGIIAA

EEIIBBAARRKKOO

UUDDAALL
EEUUSSKKAALLTTEEGGIIAAeeuusskkaalltteeggiiaaeeiibbaarr@@tteelleeffoonniiccaa..nneett

TTeelleeffoonnooaa:: 994433 7700 0099 1122   FFaaxxaa:: 994433 8822 0000 8899    

BBiissttaa EEddeerr 1100 --PPOORRTTAALLEEAA--

Eibarko Udalak 
eta HABEk

diruz lagundutako
zentroa
Bekak

EESSKKAAIINNTTZZAA
EEuusskkaalldduunnttzzee eettaa aallffaabbeettaattzzee iikkaassttaarrooaakk
33.. mmaaiillaa ((EEGGAA)) eegguunneerroo eettaa aasstteeaann bbiittaann

AAzztteerrkkeettaa pprreessttaakkuunnttzzaa::
HHAABBEErreenn 11.. eettaa 22.. mmaaiillaakk
((PPeerr ffiilleekkiinn hhoommoollooggaattuuttaa))

TTiittuulluu ooffiizziiaallaakk::
AAzztteerrkkeettaakk eeuusskkaalltteeggiiaann bbeerrttaann             

IIKKAASSTTAARROO BBEERREEZZIIAAKK
AAuuttooiikkaasskkuunnttzzaa:: BBOOGGAA pprrooggrraammaa

((ttuuttoorreettzzaakk eettaa mmiinnttzzaassaaiiooaakk))
GGuurraassooeennttzzaakkoo iikkaassttaarrooaakk

EEttoorrkkiinneennttzzaakkoo hhaarrrreerraa--iikkaassttaarrooaakk
EEGGAAttiikk ggoorraakkooaakk:: ssaakkoonnttzzee,, iittzzuullppeennggiinnttzzaa,,

EEuusskkaallttzzaaiinnddiiaarreenn aarraauuaakk,, 44.. mmaaiillaa......
EEiibbaarrrreerraa

MMiinnttzzaa--pprraakkttiikkaa iikkaassttaarrooaakk
TTaallddee bbeerreezziiaakk:: mmeerrkkaattaarriiaakk,, jjuubbiillaattuuaakk,,

bbuulleeggaarriiaakk,, oossttaallaarriiaakk...... 
IIkkaassttaarrooaakk eennpprreesseettaann



SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolakHELBIDE BERRIA

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

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


