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ZZeerrggaattiikk eerraabbaakkii zzeennuueenn zzuurree
eennpprreessaa jjaarrttzzeeaa??
Hasieran arropa denda jartzea zen
nire asmoa, baina oso ustiatuta da-
goen zerbait da. Horrela,
dekorazio denda jartzea erabaki
nuen; izan ere, herrian ez zegoen
opari txiki eta osagarrien horrelako
dendarik. Eremua irekia dela uste
dut; horrela, maila guztietako
jendeari heltzea zen nire asmoa.
ZZeeiinn ppaauussuu jjaarrrraaiittuu zzeenniittuueenn??
ZZeerr nnoollaakkoo llaagguunnttzzaakk iizzaann zzee--
nniittuueenn??
Lehenik eta behin, lokala aurkitu
nuen eta erdialdean egotea zen nire
asmoa. Hori lortuta, Debegesara
eta Eusko Jaurlaritzara jo nuen la-
guntzak lortzeko. Debegesarekin
Bideragarritasun Proiektua landu
genuen eta ikusi genuen aurrera ja-
rraitzea posible zela. Gainera, ho-
rrek berme bezala balio izan zuen
bankuen aurrean. Ondoren, hainbat
azoketarara joan nintzen genero bi-
la. Prozesu guztiak bost hilabete

iraun zuen, eta Sanandresetan za-
baldu nuen denda (egun berezia
izatea nahi nuen). Dirulaguntzak,
bestetik, Eusko Jaurlaritzatik
eta INEMetik jaso ditugu.
DDeebbeeggeessaa zzeerr iizzaann ddaa
zzuurreettzzaatt??
Dena. Eurak izan dira proiektu
guzti horren abiapuntua. Ez neukan
esperientziarik horrelakoetan
eta momentu oro aholkuak eman
dizkidate. Eurek egin zidaten Nego-
zio Plana eta, eurak ez balira hor
egongo, ez nuke beste inolako la-
guntzarik jasoko.
EEkkiinnttzzaaiillee bbaatteekk iizzaann bbeehhaarr
ddiittuueenn bbaalloorreeaakk??
Lanerako gogoa, irrika, balorea (ba-
tez ere sasoi honetan)… Ahal den
moduan lehiatzea da gakoa: prezio-
en bitartez, tratu pertsonal ona ema-
nez edo dena delakoaz. Alde horre-
tatik asko eskertu behar diot jendea-
ri: kataluniarra naiz eta eibartarrek
oso ondo hartu naute etorri naizen
momentutik.

PPoozziikk zzaauuddee hhaarrttuuttaakkoo
eerraabbaakkiiaarreekkiinn??
Bai. Lan handia egin behar da, bai-
na merezi du. Asetasun
pertsonala sentitzen dut
egindakoarekin.
JJeennddeeaakk bbeerree eennpprreessaa jjaarrttzzeekkoo
mmeezzuu ppoossiittiibboo bbaatt eemmaann.. GGoo--
mmeennddiiooaakk..
Gogo eta esfortzuarekin batek nahi
duena lor dezakeela esan dezaket.
Debegesara jo dezatela esango nie-
ke, han gidatu eta aholkatuko dute-
lako. Badakite zer egiten duten eta
langile gazte eta trebeak dituzte.
Bestetik, enpresa sortzerakoan
eta gero, eusterakoan, lagundu
didatenei eskerrak eman nahiko
nizkie: Moltes gràcies, eskerrik asko.

Lanik gabe gelditu zara eta zure lehenengo 
enpresa jartzera animatu nahi al duzu?

Debegesak entzungo zaitu
Negozio baten ideia daukazu eta ez dakizu 

zein pausu eman behar dituzun?
Debegesak gidatuko zaitu

Zure enpresa jarri nahi duzu eta lanean 
hasteko laguntza behar duzu?
Debegesak lagunduko dizu

Natividad Yañez. TTRREESSSS..
Plaza Barria 8. Dekorazio denda.
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EERRRREEUUSS..-- Gai ez den gauza edo pertsona. Erderazko ‘‘ rr eehhuu ssaarr ’’-etik ei da-
tor Toribio Etxebarriak zioenez (Plazentziko arma fabrikakoei txarto eginda-
ko piezak onartzen ez zietenean). “Zuk batutako intxaurretatik, erdixak
baiño gehixago, erreusak ziran”.
EERRRRIIXXOO..-- Itsasoarekin bat egiten duen ibai-zatia, itsas-adarra. Gaztelerazko
‘‘rr ííaa,, eessttuuaarriioo’’.. “Ondarruko errixuan gora, Berriaturaiñok”.

“Gaur egungo mutilak erromantikoak dira eta nes-
kak narzisistak. Mutil batzuen maitemintzeak bede-
ren ikaragarri gogorrak izaten dira; neskek gero eta
maizago ikusten dute mutila ondo konbinaturik era-
man beharreko beste osagai bat bezala, eurek mun-
duari eskaini beharreko irudi osoko beste atal bat”

((MMaarrkkooss ZZaappiiaaiinn,, ffiilloossooffiiaakkoo iirraakkaasslleeaa))

“Arrazista iruditzen zait AEBetatik datorrenari jazz
esatea eta gainerako herrialde guztietatik datorre-
nari musika etnikoa. Gainera, jakinda gaur satura-
zioa dagoela entzuten den musikarekin eta interes-
garriena Afrika eta Hego Amerikatik etortzen hasi
dela; horko jazza bai aberasten diharduela”

((JJaavviieerr GGiirroottttoo,, mmuussiikkaarriiaa))
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

Euskal Herria aldaketaren atarian dagoela erre-
pikatzen dihardugu behin eta berriz. Agerikoa da
gaur egungo markoak ez diola herri honen beharrei
erantzuten eta herritarren gehiengoak bat egiten
du herri honen erabakitze eskubidetik eta konpon-
bidea elkarrizketatik etorriko dela esaterakoan.
Agortutako markoaren eta zabaldu daitekeen fase
berriaren aurrean gaude, beraz. Aldaketa, ordea,
bi norabidetan zabaldu daiteke: gaur egungo mar-
koaren aurpegi garbitzea; edo herri hau benetako
aldaketara eramango duen marko demokratikoa,
non aukera guztiak defendatu eta gauzatzea posi-
ble izango den.

Egun bizi dugun krisiaren aurrean, egoera honeta-
ra ekarri gaituen eredu sozio-ekonomikoa da kolo-
kan jarri behar duguna. Eredu kapitalistaren krisi ba-
ten aurrean gaude. Eredu kapitalista horrek Euskal

Herria hiru eremutan zapaltzen du: nazionalki, Eus-
kal Herria bi lurraldetan banatuz eta erabakitzeko es-
kubiderik gabe lagaz; sozialki, langileria zapalduz;
eta, azkenik, patriarkatua bultzatzen du, emakumea
zapalduz. Ondorioak larriak dira. Bizi baldintzak are
eta prekarioagoak bihurtzen zaizkigu herritar orori:
familiak guztiz zorpetzen dituzten hipotekak, oinarriz-
ko elikagaien garestitzea, langabezia, gizarte zerbi-
tzuen murrizketa eta pribatizazioa, emakumeen es-
kubideen  urraketa muturreraino eramatea…

Egungo krisia eta berorri aurre egiteko hartu dituz-
ten neurriei erantzuteko, greba orokorra deitu du
Euskal Herriko gehiengo sindikalak maiatzaren
21erako eta guk eurekin bat egiten dugu. Egungo
egoerara ekarri gaituen eredu kapitalista da aldatze-
ra goazena. Maiatzak 21, eguena, greba orokorra.

EIBARKO EZKER ABERTZALEA

AALLDDAAKKEETTAA PPOOLLIITTIIKKOO EETTAA SSOOZZIIAALLAARREENN AALLDDEE,, GGRREEBBAA

Aurten be fin-fin portau dira Bide Aldeko mutilak!
Azkeneko urtietan bertan antolatzen dihardugu,
maietzeko lehenengo barixakuan, Illunabarrianeko
bertso-afarixa, eta aurten be, ez deskue kalerik egiñ
eta afari eta afaloste bikaña eskindu deskue. ...eta

kitto! Euskara Elkartian izenian eskerrak emon nahi
detsegu euren elkartia lagatziarren, primerako afari-
xa egiñ eta banatziarren eta zelan ez, urtero-urtero
egitten deskuen harrera beruangaittik.

...ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEA

EESSKKEERRRRIIKK AASSKKOO,, BBIIDDEE AALLDDEE!!
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IÑAKI ARRIOLAK ASTELE-
HENEAN UKO EGIN ZION le-
gebiltzarkide aktari. Gipuzko-
ako sozialisten idazkari nagu-
siak eta Herrilan, Garraio eta
Etxebizitza sailburu izendatu
berriak lagatako tokia Eibarko
Udalean Gizartekintza zine-
gotzi kargua betetzen duen
Benjamin Atutxak beteko du.
Atutxak Bilbon industria inge-
niaritza ikasi zuen eta 1990az
geroztik Eibarko Berritzegu-
neko zuzendaria da. Horrez
gain, aurten bertan Eudel or-
dezkatzen Euskadiko Eskola
Kontseiluko ordezkari izatera
pasatu da. Ez da Legebiltza-
rrean izango den Eibarko or-
dezkari bakarra, Atutxak al-

derdikide duen Miren Gallas-
tegi ere Legebiltzarreko kidea
baita.

Expoadintsu nagusien azoka aurkeztu dute
EXPOADINTSU 2009 AZOKA
AURTENGO IRAILAREN
29an eta 30ean eta urriaren
1ean Astelena frontoian ipiniko
dute martxan eta eguazten goi-
zean azaldu zituzten lehenen-
goz egingo den azoka horren

nondik norakoak Debegesako
egoitzan bildutakoek: nagusi
edo haien familientzat bereziki
pentsatutako produktu, zerbi-
tzu edo baliabideren bat es-
kaintzen duten instituzioek, es-
kualdeko udaletxeek, elkarteek

eta enpresek hartuko dute par-
te Astelena frontoian martxan
egongo den azokan.

Lantalde zabal baten elkarla-
netik sortutako azoka izango
da: Eibarko Udala, Debegesa,
Deparkel, Ikasten eta Biztu el-
karteek dihardute dena presta-
tzen eta azokan parte hartu
nahi dutenen enpresentzat
izen-ematea zabalik dago.
Ekainaren 8ra arte egongo da
izena emateko aukera, baina
maiatzaren 22rako ematen du-
tenek lehentasuna izango dute.
Informazio guztia Debegesako
webgunean (www.debegesa.
com) eskuragarri ipini dute eta,
bestela, 943820110 telefono
zenbakira deitu daiteke (Itziar
Elustondo).

a u t u a n
SSUUAA EELL CCAASSCCOO LLAANNTTEEGGIIAANN
Zapatutik domekara
bitartean sua piztu zen
Blas Etxeberria kaleko
Olave, Solozábal y Cía.
(El Casco) lantegian eta,
ondorioz, hainbat kalte
jasan ditu tailerrak.
Suhiltzaileek
azaldutakoaren arabera,
lantegiko solairuetako
batean piztu zen sua
goizaldeko 05.00ak
aldera eta 07.30etarako
amatatuta zegoen.

WWOOKKAA EEUUSSKKAADDII
Debegesak World
Cafe-Woka Euskadi
hartuko du astelehen
arratsaldean, 16.00etatik
18.30etara. Egun berean
eta EAE osoan
sakabanatutako tokietan
egingo diren bileretan
5.000 lagunetik goraren
partehartzea aurreikusi
dute eta 125 erakundek
baino gehiagok Euskadi
eraldatzeko neurriak
proposatuko dituzte.
Parte hartzeko edo
informazio gehiagorako
943820110 telefonora
deitu (Irantzu Urtiaga).

UURRAARREENN KKAALLIITTAATTEEAA
Kontsumitzaileen
Informaziorako Udal
Bulegotik igorritako
oharraren arabera, herriko
uraren kalitatea ona da.
Apirilaren 17an Eibarko
uraren inguruan egindako
azterketak behatutako ur
guztia edateko ona dela
laga du agerian, Karlos
González kontsumo
zinegotziak aditzera
eman duenez.

Aurkezpenaren irudia eta logotipoa / SILBIA HERNANDEZ

Benjamin Atutxa legebiltzarkide 
izango da, Arriolaren ordez

Atutxarekin gure herriak ordezkari bi izango
ditu Legebiltzarrean / SILBIA HERNANDEZ

EIBAR MERKATA-
RITZA GUNE IRE-
KIAK ETA UDA-
LAK merkataritzan
euskararen erabile-
ra sustatzeko planari jarraituta
antolatutako logotipo lehiaketa-
ko irabazlearen lana atzo eman
zuten ezagutzera:  ‘Euskarak
ere saltzen du’ kanpainaren iru-
dia “e-poltsa” adierazten duen
logotipoa. Sortzailea Silvio Vaz
Caro izan da, orain dela 8 urte
Eibarren bizi den kubatar gaz-
tea. Vaz diseinatzaile grafikoa
da eta Soraluzeko ‘Pil pilean’ he-
rri aldizkarian dihardu beharre-
an. Irabazleak 300 euroko txar-
tela jasoko du, EMGIrekira atxi-
kitutako dendetan erabiltzeko.

`Euskarak ere 
saltzen du´

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

UUrrkkiizzuu,, 1133 // 943 120200

BBeelleenn MMoolliinnaa MMaarrttíínn ––eerriizzaaiinnaa––

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA

OPARITZEKO BONOAK

URKIZU, 7 % 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40
uthemek@uthemek.com

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
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Eibartar orok barnean
errepublikazale txikia
daramala iruditu zait

betidanik. Herriaren berezitasun
historiko nabarmenetako baten
ageriko eragina. Historia
liburuetan Unzaga plazaren
argazkiak duen tokia, eta hartaz
geroztik urteroko festa xumea,
apirilaren 13an. Hiru koloreko
bandera, ‘internazionala’
eta dozena erdi ‘gora!’.
Aurten ere egin zuten, adineko
errepublikazaleen pipen tabako
usainean eta abesti zahar zein
eskusoinuaren doinu gozoan.
Ohiko kolektiboen artean
‘Ahaztuak’-en duintasuna baino
ez zen ageri, eta ez zen bandera
altxatzeko aukerarik izan,
udalak ez zuelako jarri
mastarik.
Nire ezinegona sei egun geroa-
go argitu zen, 19an, berriz ere
ospatu baitzen errebuplikaren
eguna(k). Alderdi politiko batek
bere egin du ospakizuna,
eta ni ideologikoki alderdi
horrengandik oso urrun ez egon
arren, ez zitzaidan gustatu
bigarrenez eguna antolatu
zedin. Nonbait hilaren 13a
gaizki zetorkion norbaiti,
eta hedabideak erakartzeko
ere egun txarra zen, jaieguna,
astelehen santua, zelako.
Egongo da zorrotzegia
naizela pentsatuko duenik,
baina zer nahi duzue bada
esatea? Urtemuga bat ospatzean
ez dio berdin egun bat edo beste
izan. 19an eguraldi oso txarra
egin zuen gainera,
eta kazkabarra bota zuen
bandera jaso zuenean. 13an,
berriz, eguzki goxoa izan
genuen plazan. Eguzkia ere,
finean, betidanik izan delako
errepublikazale, eta udaberria
da gaur egungo Eibar honetan
gelditzen zaigun benetako
iraultza bakarra.

13an

Imanol
Magro

MARTITZENEAN
ABIATU ZEN ATZEGI
ADIMEN URRITASUNA
dutenen Gipuzkoako el-
kartearen urteroko sen-
tsibilizazio kanpaina. Hi-
laren 30era arte garatu-
ko den kanpainaren ar-
datza bolondresek osa-
tuko dute. Kanpainarako
aukeratu duten leloak
‘Zu bezalakorik ez da’
dio eta esaldi horrekin
bolondresek egiten du-
ten lanaren garrantzia
azpimarratu nahi dute.
Horrez gain, herritarrei
dei egin nahi diete, bo-
luntariotzaren bidea har
dezaten. Datozen egunotan kanpainaren inguruko kartelak eta infor-
mazioa banatuko dute herri guztietan. Bestalde, aurtengo Txolarte
Eguna zapatuan hilaren 16an ospatuko da Legazpin. Egun horretan
jai giroan emango dute eguna aisialdirako klubetan parte hartzen
duten guztiek eta Eibarko Txolarteko kideak ere tartean izango dira.
Egunerako egitaraua Urbeltz pelotalekuan hasiko da, 11.00etan eta,
besteak beste, Beti Gazte-ren antzerkiarekin eta Batuband taldea-
ren batukadarekin ondo pasatzeko aukerarik ez da faltako. 

DONOSTIAKO ELIZBARRU-
TIKO IDAZKARITZA SOZIA-
LAK Krisialdi Ekonomikoa
izenburuaren inguruko jardu-
naldiak antolatu ditu, Rikardo
Alberdi XVII. Aste Sozialaren
barruan. Astelehenean hasi eta
eguaztena bitartean arratsalde-
ro, 19.30etatik aurrera Portale-
an krisiaren inguruko hausnar-
keta egiteko aukera izango da,

egun bakoitzean hitzaldia
emango duen adituak esanda-
koen harira. 

Astelehenean Joakin Arriola
EHUko Ekonomia Politiko ira-
kasgaiko irakasleak emango
du hitzaldia. Arriolak krisialdi
ekonomikoaren zergatietan oi-
narrituko du bere berbaldia.
Martitzenean Josu Ferreiro
EHUko Ekonomia Aplikatua

irakasgaiko irakasleak, berriz,
krisialdietan hartutako neurrien
inguruko balorazioa egingo du.
Eta eguaztenean, Xabi Anza
ELA sindikatuko Heziketa Ar-
duraduna eta zuzendaritzako
kidea krisia nork ordaintzen
duen galderari erantzuten aha-
leginduko da. Hitzaldi guztieta-
ra sarrera librea izango da. 

Aste Sozialaren arduradunen
berbetan, “aurtengo Rikardo Al-
berdi XVII. Aste Sozialean krisia-
ren arazo honi heldu nahi izan
diogu, bere azpiko arrazoietako
batzuk argitzen lagunduko digu-
ten perspektiba batzuk eskain-
tzeko asmotan, ez baita erraza
ulertzen finantza-agente gutxi
batzuen jokabide okerra dela-
eta, herrialde aurreratu ia guztie-
tako jarduera ekonomikoetan
horrenbesterako ekaitza sor-
tzea. Aldi berean, Administrazio-
en politika ekonomikoen balora-
zioa eta politika horiek gizarte
ongizatean duten eragina ere
aztertu nahi genituzke”.

Krisia, Rikardo Alberdi XVII. Aste Sozialaren ardatza

ARANTZA GONZÁLEZ EZ-
KER BATUA-KO BATZAR-
KIDEAK Gipuzkoako zaha-
rren egoitzetan bizitzen
diharduten gatazkari irtenbi-
dea emateko “bere esku da-
goen guztia egiteko” eskatu
dio Maite Etxaniz Gizarte
Gaietarako diputatuari. Lan
hitzarmen justuak eskatzeko
nagusien egoitzetan, Ego-
gain Gerontologia Zentroan
barne, beharginek egiten
diharduten grebak direla-
eta, gutxieneko zerbitzuak
zeintzuk diren azaltzeko es-
katu diote Etxanizi: “Eudelek
eta egoitzetan nagusiak
dauzkaten familiek egoera
jasangaitza dela salatu du-
te”. Beharginen grebarako
eskubidea eta nagusien
zainketa egokia bermatzeko
oreka lortzea ezinbesteko-
tzat jotzen dute. 

Gipuzkoako 
nagusien 
egoitzak

Atzegi-ren sentsibilizazio kanpaina

Aste Sozialean krisiak gizartean duen 
eragina aztertuko dute.
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MENDIGUREN Y ZARRAUA
(VALENCIAGA OHIA) TAILE-
RRAREN ERAIKINA ERAIS-
TEKO beharrak orain egun
batzuk hasi zituzten eta aurre-
ra doaz. Egoitza Donostian
duen Eibarberri S.L. enpresak
erosi zion lurzorua enpresari
eta Udalaren zein Eusko Jaur-
laritzako Ingurumen Sailaren
baimenak jaso eta gero, erai-
kina botatzeari ekin diote. Izan
ere, luzaroan industriari eskai-
nitako jarduerak hartu dituen

lurra izanda, lurzoruan kutsa-
durarik dagoen ala ez baiezta-
tu behar izan dute. Herriko hi-
rigintza-araudiak lur eremu
horren inguruko erabilera in-
dustriarako zein zerbitzuetara-
ko izan behar dela jasotzen
du, baina ez dute zehaztu lur-
zoruaren jabe berriek zer
egingo duten. Valenciaga e Hi-
jos enpresak urte askoan bete
zuen Otaola Hiribideko eremu
hori eta 1999an Mendiguren y
Zarrauak erosi zuen. 

EIBARKO EZKER ABERTZA-
LEAK “APARTHEID POLITI-
KOA” SALATZEKO hainbat
ekitaldi antolatu ditu bihar zapa-
turako. Ekitaldiak Montekasino
taberna pareko parkean egingo
dira: 12.00etan umeendako jo-
lasak antolatu dituzte, ordubete
geroago kalejira-poteoa hasiko
da eta 14.00etan maiatzaren
21erako deitutako greba, apart-
heida eta Europarako hautes-

kundeak aztertuko dituzte. Ge-
ro, 14.30etan herri bazkaria
egingo  da eta, ondoren, Ramon
Anitua gogoratuko dute, otarra-
ren zozketa egingo da eta kan-
tuan jarduteko aukera izango
dute hala nahi dutenek. Horrez
gain, jendeari dei egiten diote
19.00etan Soraluzera joan dai-
tezen, Pedro Jose presoa kale-
ratzearen aldeko ekitaldian eta
manifestazioan parte hartzera.

auzorik auzo

Alkateak Errebal Plataformakoei erantzun die
Errebal Plataformakoek elkartea sortu zutenetik eskatutakoak
azkenean erantzuna jaso du: “Hasieratik eskatu dugu proiektua
Hirigintza Plan Nagusiak dioenari moldatzeko eta alkateak
orain esan digunez, hilabeteak daramatzate horretan beharre-
an eta, badirudi, azken bileren ondoren, hori posible izango de-
la”. Plataformako ordezkariek pozik jaso dute eurak zuzen zeu-
dela esatera datorren alkatearen erantzuna, “beti delako lasai-
garria batek sinisten eta lantzen diharduena ehuneko ehunean
errealitatearekin bat egiten duela jakitea”. 
Plataformako kideek hainbat galdera igorri zizkioten Miguel de
los Toyos alkateari eta, laburbilduz, horrela erantzun die:
“Otsaila eta martxoa bitartean udalbatzako ordezkarien eta en-
presa sustatzailearen arteko bilerak egin dira aurkezteke dago-
en behin betiko eraikuntza proiektua indarrean dagoen Plane-
amenduaren araberakoa izateko eta, azken bileraren ondoren,
aurkeztuko den proiektua, udal irizpideei jarraituta, Plan Nagu-
siari lotuko zitzaiola ondorioztatu daiteke”. Proiektua laster aur-
keztuko dutela uste dute, “baimena tramitatzen hasteko”.

Romualdo Galdos
Eibarren jaiotako jesuita eta irakasleari zor dio izena Ipurua
auzoko kaleak. Erromako Unibertsitate Gregorianoan urte
askotan irakasle egon zen, baina oso gizon polifazetikoa
izanda, beste kontu batzutan jardun zuen: idazlea, bertsolaria,
musikaria eta euskaltzale amorratua ere izan zen.
1926an Eibarko Seme Ospetsu izendatu zuen Udalak.
1953an hil zen, Eibarren.
Pegora kopurua: 20. Erroldatutakoak: 1.016.

Apartheid politikoa salatzeko ekitaldiak

eibar kaleka

Valenciagako tailerra eraisten dihardute

Egun osoko egitaraua antolatu du
biharko Eibarko ezker abertzaleak.
/ EMI AIASTUI

Lurzoruaren jabeek ez dute aurreratu zer egingo duten. / EKHI BELAR
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kilometrokoa da 
Eibar-Gasteiz AP-1 

autopistan Eskoriatza
eta Arrasate lotuko

duen errepide 
zatiaren luzeera. 

Zati horretan egiten
diharduten beharrak
amaitzear daudela 

eta maiatzaren 22rako
erabiltzeko moduan

egongo dela adierazi
dute aste honetan 

bertan Foru Aldunditik.

2211eerraakkoo ggrreebbaa ddeeiiaallddiiaa aazzaalldduu dduuttee ssiinnddiikkaattuueekk
ELA ETA LAB SINDIKATUEK
MARTITZENEAN EMANDA-
KO PRENTSAURREKOAN,
datorren asterako, maiatzaren
21erako deitu duten grebarako
arrazoiak azaldu zituzten. Patxi
Zubizarretak (ELA) hiru puntu-
tan laburbildu zituen grebara
joateko arrazoiak: “Batetik, pa-
tronalaren jarrera salatu nahi
dugu, azken urteotan ekono-
mia ondo joan den bitartean
gure kontura aberasten egon
diren arren beharginen lan bal-
dintzak okertzen joan direlako.
Horrekin batera, politika publi-
koetan aldaketa eskatu nahi
dugu, fiskalitate zuzenagoare-
kin. Gero eta jende gehiago da-
go langabezian eta horientzat
laguntzak eta prestazioak ziur-
tatu behar dira, langile horiek
babestea eskatzen dugu. Eta,
hirugarrenik, krisialdi honi au-
rre egiteko baliabideak gure
esku ipintzea exijitzen dugu”.

Jose Ramon Kortabarriak

(LAB) dagoeneko grebari atxi-
kimendua eman dioten enpre-
sak ekarri zituen gogora: “De-
bagoienan 93 enpresa batzor-
de eta ordezkariren atxikimen-
dua jaso dugu eta Debabarre-
nean beste 97 enpresarenak.
Eibarren, besteak beste, Tekni-
ker, Alfa eta Teknia Dej aipatu
daitezke”.

Grebarako deialdia ELA,
LAB, ESK, STEE, EHNE eta

HIRU sindikatuek egin dute el-
karrekin eta herritar guztiak ai-
nimatu nahi dituzte grebarekin
bat egitera eta maiatzaren
21ean egingo diren manifesta-
zioetan parte hartzera. Donos-
tian 12.00etan izango da mani-
festazioa eta eskualdeko mani-
festazioak, berriz, arratsaldez,
18.30etan egingo dira, Arrasa-
ten (Portaloian) eta Eibarren
(Untzagan).

asteko

datua
6666 ’’’’ 4444

Oin dala 

urte

Herritarren kejak bideratzeko udal telefonua jarri zan martxan. Doakua zan, 900 zenbakittik hasitta,
eta hamar eguneko epian kejia bota ebanak erantzuna jasoko ebala siñatuta iragarri eben Udaletik. 

Udal hauteskundieri begira, herriko alderdixak alkate posturako aukeratutakuak aurkeztu eben. Iña-
ki Arriola, Javier Zorrakin, Iñaki Amuategi, Regina Otaola eta Beatriz Garcia ziran hautagaixak.

Montxo Quina eta Jose Mari Beldarrain wu shu-kung fu munduko txapeldun izan ziran, bakotxa bere pi-
suan, Italian jokatutako lehiaketian. Eibarko ordezkarixak profesional maillako titulua bereganatu eben.

Bost hillabeteko atzerapenarekin izan bazan be, Amañako Wenzeslao Orbea eta Karlos Elgezua
kaliak batzen zittuan biala amaittu eben. Hórrek lanok 58 millioi pezetako aurrekontua izan eben.

11999999--VV--1144 // 227755.. ZZKKIIAA..

hamar

Ardantzako tren geltoki barrixaren proiektua aurkeztu eben Nuria Ló-
pez de Gereñu sasoi hartako Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri
Lan sailburuak eta Iñaki Arriola orduan oindiokan alkatia zanak.

Julita Valenciaga, Mertxe Garate, Ramon Telleria, Carmen Larra-
ñaga eta Leire Ojanguren gure herriko merkatarixen ordezkari
izan ziran Malagako Herri Barruko Merkataritzaren kongresuan.

Azittaingo industrialdian sortutako hondakiñ eta zaborrak batzeko
erabillittako sistema ereduaren emaitza positibuak kaleratu eban
Eibarko Udaleko Industria saillak, proiektu-pilotua goraipatzen.

Sei atleta juan ziran gure herrittik Zegama-Aizkorri mendi maratoi
ospetsuan parte hartzera: Luis Mari Ugarte, Jabier Bastarrika, Bi-
ttor Urzelai, Asier Garde, Jose Lizundia eta Eduardo Uribe. 

22000088--VV--1166 // 663388.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun

LAB eta ELA sindikatuek elkarrekin azaldu zituzten greba deialdirako arrazoiak. / SILBIA HERNANDEZ





Interneteren presentzia edozeiñ etxetan 
haundiagotzen doian neurrixan, badira hainbat
gauza bera aprobetxatuta egin leikiazenak.
Horra jauzixa emonda, baiña, konfiantzaren
asuntuaren aurrian aurkitzen gara, gauza
barrixak edo ezezagunak segurtasun gitxiago
emoten deskulako beti hasieran.
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DDAANNIIEELL GGOONNZZÁÁLLEEZZ

3311 uurrttee
mmoonnttaattzzaaiilllliiaa

Ez dakat ohittura haundirik, baiña
behiñ erosi neban. Ez neban
iñungo arazorik euki; dana ondo
zihaztuta laga zesten eta produk-
tua ekarri bihar zestanaren telefo-
nua be emon zesten. Deskonfian-
tza pixkat sortzen dau, baiña ha-
lakuetan be diru askorik ez dot
arriskatzen.

Internet bittartez
erosten dozu?

IIRRMMAA RRUUIIZZ

3377 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Ez dot iñoiz Internet bittartez
erosi, baiña nere mutil lagunak
bai eta ez dau oso ezperientzixa
ona euki, txarra esan leike.
Hamendik kanpo, AEBn adibidez,
askoz be ohittura haundixagua
dago Internet bittartez erosteko;
hamen nahiko gordin dago
gauzia horrelakuetan.

OOIIEERR AAIIZZPPUURRUUAA

3377 uurrttee
kkaarrrreettiilllleerruuaa

Ezagutzen dot jendia Interneten
gauzak erosten dittuana; nik be
euren bittartez hartu dot gauzaren
bat. Internet kontuetan nahiko
analfabeto nabil; asko ezagutzen
ez dotenez, ez desta hainbeste
konfiantzarik emoten. Urte biko
alabia dakat eta berarekin ikasiko
dot hau dana manejatzen.

SSOONNIIAA VVIIQQUUEEIIRRAA

3300 uurrttee
bbiilltteeggiizzaaiiññaa

Ez dot sekula erosi Internet bi-
ttartez. Nere ahiztiak Interneten
gauzak erosteko ohitturia daka,
nahiz eta gauza asko be ez erosi,
baiña oiñ arte ondo juan jako
gauzia. Ez desta deskonfiantzarik
sortzen, baiña ezin dot ondo
esan be, ez dotelako iñoiz
probau. 

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

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

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

Funeuskadi taldea

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

8  Pediatria
9  Psikiatria

10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Koloproktologia
14  Erizaintza

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeeettaakkoo 

11.. ssoollaaiirruu aa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

HH ee ll bb ii dd ee aa

BERRIA: Foto-depilazio Unitatea
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Euskal Jaixa. Martitzenian, 
hillaren 19xan hasiko da 
programia, baiña asteburuan, 
hillaren 22xan, 23an eta 24an
pillatuko dira ekitaldi gehixenak.
Klub Deportibuak, Udalak, 
Arrate Kultur Alkartiak, 
AEK euskaltegixak eta beste 
hainbatek lagunduta 
antolatutako Euskal Jaixaren 
aurtengo ediziñua edade 
eta gusto guztiak asetzeko 
moduko programaziñuarekin 
dator: umiendako jolasak, 
taillarrak, bertsuak, jazza, 
azokia, dantzak, herri-kirolak, 
hitzaldixa… dana asteburu 
batez behintzat Eibar euskal 
kulturarako eskaparatia 
bihurtzeko.

Hillaren 24an, domekan egingo dan euskal dantzen erakustal-
dixaren aurtengo izenburua ‘Ezpalak, karaktere dantzen nazioarte-
ko jaialdia’ da eta eguarditik aurrera Eibarko Kezka dantza taldiare-
kin batera San Lorentzo dantza taldiak (Berriz), The Balmoral High-
landers (Edinburgo), Aitzindariak (Zuberoa) eta Rode de Basse Pro-
vence (Proventza) taldiak jardungo dabe, Euskal Herriko eta atzerri-
ko karatere dantzen erakustaldixan. Untzagan izango dira dantzak,
baiña eguraldi txarra egiñ ezkero Coliseuan eskinduko dittue.
Kezka taldeko Oier Araolazak azaldu deskuz aurtengo dantza era-
kustaldixak dittuan ezaugarri eta berezittasunak: “Preklasiko izena-
rekin ezagutzen dittugun dantzak izango dira, dantza tradizionala-
ren barruan ondo gorde diranak eta nahiko zaharrak. Oso dantza
estrukturauak eta zorrotzak dirala esan geinke. Beste urtietako
dantzak bisualaguak izan dira eta horren aldian aurtenguak tekni-

kuaguak izango di-
ra. Toki diferentie-
takuak izanda be,
dantzak aldatzen
dira, baiña pauso
batzuk konstantiak
dirala, errepikatu
egitten dittuela iku-
siko dau jendiak,
dantzarixen oiñeta-
ra begiratzen ipiñi
eta segiduan”.

Aurtengo Euskal Jaixaren programaziñua mar-
titzenian, hillaren 19xan abiatuko da, 19.00etan
Arrate Kultur Elkartean Pako Aristik eskinduko da-
ben hitzaldixarekin. Ordu eta erdi inguruko iraupe-
na izango daben saiuan Urrestillako idazle ezagu-
nak iaz hil zan euskal musikarixaren bizitzari erre-
pasua emongo detsa, modu berezixan. Antolatzai-
llien berbetan, “Aristik Laboaren kanta batzuk au-
keratu dittu eta kantu baten eta bestiaren bittartian
Laboaren bizitza, kantuaren historixia eta hola-
kuak azalduko dittu. Aurretik pare bat aldiz eskin-
du daben hitzaldixa da eta Eibartik kanpora nekez
egongo da errepikatzeko aukerarik, berez Aristik
barne konsumorako sortutako zeozer dalako, ez
da merkaturatzeko sortutako saiua”.

MMiikkeell LLaabbooaarreenn 
bbiizziittzzaa,, 
PPaakkoo AArriissttiirreenn 
bbeerrbbeettaann

XXLLIIVV.. EEuusskkaall JJaaiixxaakk bbeetteekkoo ddaauu hhuurrrreennggoo aasstteebbuurruuaa
EEzzppaallaakk,, kkaarraakktteerreezz jjaannttzziittttaakkoo ddaannttzzaakk
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2008ko Donostiako Jaz-
zaldixan bertsua
eta jazza batzen zi-

ttuan emanaldixa eskindu zan.
Bertsoa&Jazza izenpian Eus-
kal Herriko lau bertsolari eta
bost musikari batu ziran esperi-
mento bitxixa egitteko, inprobi-
saziñua ezaugarri nagusitzat
daken kultur adierazpen bi ba-
tuta: bertsua eta jazza. Euren
asmua hor gelditzia zan, saio
bakarra egittia eta kitto, baiña
publikuaren aldetik izan eban
harrera beruak eta arrakastak
ez zetsen laga, halako emanal-
di gehixago emoteko premiñia
sentidu eben eta, holan, urtarri-
llian Iruñean eta martxuan Tolo-
san egon ondoren, Eibarrera
aillegauko da Bertsoa&Jazza.

Coliseo antzokixak Andoni
Egaña, Maialen Lujanbio,
Amets Arzallus eta Jon Maia
bertsolarixak hartuko dittu, Unai

Elizasuk ipiñittako gaixen gai-
ñian jarduteko; bertsolarixak Bi-
xente Martínez, Asier Ituarte,
Julen Izarra, Jon Piris eta Ha-
sier Oleagaren musikiari berbak
ipiñiko detse. Saiua maiatzaren
22xan egingo da, 22.00etan,
eta sarrerek 10 eurotan erosi
leikez, interneten edo martitze-
nian Coliseoko lehiatillan. 

Kontzertu formatua
Ikuskizuna benetan berezixa

eta gitxittan ikusteko aukeria
izaten dan horretakua izango
da: ez da bertso saiua izango,
ezta jazz kontzertua be, nahiz
eta proiektuaren ideixaren `ai-
tta´  dan Unai Elizasuk diñua-
nez, kontzertu formatua euki.

Bertsolaritzaren eta jazzaren
munduak ezagutzeko aukeria,
bere berbetan, “disfrutatzeko
aukeria” eskintzen dau ikuski-
zunak. Aurretik bai musikari-
xak, bai bertsolarixak zein doi-
ñutan interpretatu eta abestuko
daben, eta zeintzuk zeiñekin
abestuko daben zihezten dabe,
“baiña egunian nik ipintzen de-
tset bertsuen gaixak, eurak
ezer jakin barik”. Holan, musi-
karixek bertsolarixen berbak
“janzten” dittue.

Baiña inprobisaziñua ez da
bakarrik bertsolarixen eskutik
juango. Izan be, “proposatuta-
ko gaixen arabera, musikarixak
inprobisatzeko aukeria eukiko
dabe eta ez dabe sekula, emon

diren emanaldixetan, doiñurik
errepikau”, diño Elizasuk.

Musikari eibartar bi
Ikuskizunian parte hartzen

daben musikarixen artian ei-
bartar bi dagoz: Bixente Marti-
nez (Oskorriko partaidia eta
beste musikari askorekin biha-
rrian jardundakua) eta Julen
Izarra (saxofoi irakaslia, Musi-
keneko ikaslia, EGOko kide-
ohia eta hainbat taldietan jar-
dundakua). Izarraren berbetan,
“proiektu interesgarrixa da” eta,
batez be, “kultur adierazpen bi
horrek daken bapateko indarra”
azpimarratzen dau. Gaiñera,
“proposatuko gaixak eta mo-
mentuko egoeriak bideratuko
dittue musikia zein bertsuak”.

Bertsolaritza munduan gore-
nera aillegau dan izen bat aitta-
tzekotan, izen hori Andoni Ega-
ñarena da. Maisua taula gai-
ñian, maisua beste hainbat ar-
lotan be. Bertsolari zarauzta-
rrak Bertsoa&Jazz proiektuan
ere hartzen dau parte, “apustu
bat dalako, erregular egitten
dogunetik aldentzen dan zeo-
zer dalako eta dakagun onena
emotea exijitzen deskulako”.
Bertsolarixak halakuetan izan
ohi dittuen zailttasunak azpi-
marratzen dittu Egañak: “Ber-
tsolarixentzat musikarekin jar-
dutia kaltegarrixa da hasiera
batian testua sortzeko, baiña
ekiñaren ekiñez bueltia emon
eta onuragarrixa izatia lortu
nahi dogu, eta horren bittartez
testu hobiak sortzia”.

Bertsuak. Jazza.
Fusiñua.
Inprobisaziñua. Batez
be hori, inprobisaziñua.
Coliseoak hillaren 22ko
gaban Euskal Herriko
bertsolari nagusixenak,
ezagunenak eta,
zergaittik ez, onenak
hartuko dittu, aparteko
musikarixak lagunduta,
aurtengo Euskal
Jaixaren
programaziñuaren
barruan antolatu daben 
ikuskizun berezixan.
Bertsua eta jazza, jazza 
eta bertsua.
Inprobisaziñua
eta inprobisaziñua.

BBeerrttssuuaakk eettaa JJaazzzzaa BBAATT EEGGIINNDDAA
CCOOLLIISSEEOOAANN
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MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOOAA
BILBON

Jesusen Bihotza, 11.30

Esaiozu
kalean!

BUSA

ANTOLATZAILEAK:

PPaarrtteehhaarrttzziiaa bbiillllaattzzeenn ddaabbeenn jjaaiixxaa

Euskal Jaixaren barruan urtero antolatu ohi dan Artisau eta Basarritta-
rren Azokan parte hartuko daben artisauak Eibarkuak eta inguruko herrixe-
tatik etorrittakuak izango dira. Azken honen kasuan, danak pintoriak dira eta,
beraz, euren kuadro eta bestelako marguekin hartuko dabe parte: Luis

Aguera (Ermua), Iosu Arrieta (Azkoitia),
Emilia Nogales (Elgoibar), Apolinar Al-
dalur (Lastur), Alberto Ramírez (Soralu-
ze), Sara Beistegi (Donostia), Fernando
García (Ermua) eta Manuel Arruabarre-
na (Soraluze) dira pinttoriak. Eibarta-
rren zerrendia, barriz, honek osatzen
dabe: Marta Irusta (bitxigintza), Arrate
Bidasoro (aromaterapia), Iratxe Unanue
(umiendako arropia, eskuz pinttauta),
Eskulan (beira), Ione Martínez (textila),
Maite Arriaga (marrazkixak, pintturia), Elexamendi (narrua), Jesus Belaustegi (zeramikia), Nikolas Zu-
rutuza (makillak), Igor Unanue (egurrezko taillak), Juncal (textila) eta Debako Arte Eskolia.

Euskal Jaixa preparatzeko biharrian jar-
duten daben Deporreko Mariano Lukek
azaldu desku jaixaren funtsa: “Euskal kultu-
riari bultzadia emoteko antolatzen dan jaixa
da, eta euskal kulturia osatzen daben
ahalik eta espresiño-modu gehixen
asteburu batian pillatzen ahalegin-
tzen gara, ahal dan neurrixan. Horre-
kin batera, jendiak asteburu osuan
antolatutakuetan parte hartzia billa-
tzen dogu eta, egixa esateko, azken
urtiotan oso erantzun ona jasotzen
dihardugu. Badira 5 bat urte Untza-
gan karpia ipintzen hasi giñala eta gu-
retako inbersiño haundixa eskatzen

dau horrek, baiña partehartziari bultzadia
emon jako. Karpa barruan egitten diran eki-
taldi guztietan juntatzen da jende asko. Za-
patuko kantu-afarixan, adibidez, herriko tal-

de askok hartzen dau parte afaltzen eta
kantuan, baiña afaritik kanpo be herrittar
guztieri zabaldutako ekitaldixa da, jendia
kantatzera eta erromerixara gerturatzen da.

Eta domekako bazkariko girua lasai-
xagua izanda be, jendiak dantzekin
disfrutau egitten dau. Kasu bixetan,
afaltzen zein bazkaltzen 300dik gora
lagun alkartzen gara urtero”. Afarira-
ko zein bazkarirako txartel batzuk ge-
ratzen dira oindiok, baiña interesa
dakanak argi ibilli biharko dau, dome-
kan (hillaren 17xan) lagako detselako
saltziari. Kultun eta Deporren erosi
leikez txartelak (15 / 20 euro).

AArrttiissaauuaakk eettaa bbaassaarrrriittttaarrrraakk hhaarrmmoonniiaa oonniiaann

Zapatuko kantu-afarixaren aurretik, bertso-triki-poteua egingo da herrixan.
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teen-
ajea

- Noiz egingo da Rally Mon-
gola?

Aurkezpen ofiziala uztailaren
17an egingo dugu Ermuko pla-
zan. Hurrengo egunean Bar-
tzelonara joango gara eta han-
dik Pragara, izan ere, Italia eta
Erresuma Batutik datozen tal-
deekin han batuko gara bene-
tako irteera egiteko.
- Nolako iraupena izango du?

Bakoitza nahi duen lekutik
doa eta ez dago inolako jarrai-
penik ez iraupen finkorik. Nor-
malean 3-5 astetan egiten den
ibilbidea da eta gure asmoa lau
astetan burutzea da. Azkar jo-
an beharko gara horretarako.
- Zein ibilbide jarraituta?

Turkia, Iran, Turkmenistan,
Kirgistan, Kazakhstan eta Erru-
sia igaroko ditugu Mongoliara
heldu aurretik. Uste dugu ibilbide
honek besteek baino aberasta-
sun kultural handiagoa daukala.
- Nolatan eman zenuten ize-
na Rally Mongolean?

Nahiko bitxia izan zen izen
ematea. Internetez egiten da
eta hiru minututan leku guztiak
bete ziren. Zaragozako Expon
nengoen ordenagailu eraman-
garriarekin, kotxe barruan, 30

gradutara… Azkenean lortu ge-
nuen kotxe biren izenpetzea.
¡Pentsa nolakoa izan zen poza!
- Asko prestatu zarete?

Bai. Rallya, berez, izena
eman bezain laster hasi ge-
nuen: laguntzaile bila, mekani-
kari gisa, kamiseta eta rifak sal-
tzen, oraindik egin gabe dau-
den jaiak prestatzen… momen-
tu oro egon gara lanpetuta, bai-
na merezi izan du. Jaiei dago-
kienez, lehena ekainaren
15ean egingo dugu Ermuan
(musika elektronikoaren jaia
izango da). Sanjuanetan ere
txozna ipiniko dugu Eibarren.
- Zein espektatibarekin egi-
ten diozue aurre abenturari?

Gure nahiak ez dira handiak.
Ongi pasatzea nahi dugu,
nahiz eta momentu txarrak bizi-
ko ditugula jakin. Bakoitzaren
mugak, jende berria eta herri
bakoitzaren kultura ezagutu
nahi ditugu. Gainera, rally hau
solidarioa da. Auto bakoitzak
1.500 euro eman behar dizkio
rallyko GKE-etako bati eta
amaieran autoak ere oparitzen
dira. Hau da rallyaren benetako
helburua, baina guri abentura
nahiak mugitzen gaitu.

“Abentura nahiak mugitzen
gaitu batez ere”

Josu Azpiri, Erik del Rio, Unai Bergaretxe eta Miguel

Moyanok Peugeot 106 bi hartu eta Ulan Batorrerako

bidea hartuko dute uzatilaren 17an. Abentura gogorra

izango dela aitortuta ere, ilusio handiz egiten diote aurre.

Mongoliara helduko direla ziur daude.

MIGUEL MOYANO,
ErmulanMallabiako kidea:

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta, 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

Toribio Etxebarria, 4
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Bere historia ofiziosoak
dioenez, Harvardeko
unibertsitarientzat sor-

turiko sare soziala bezala sor-
tu zuen Mark Zuckerbergek
Facebook. Hala ere, txiki gera-
tu zitzaion Harvard eta gaur
egun 200 milioi erabiltzaile ditu
mundu osoan. Hau ez da, hala
ere, sarean dagoen komunita-
te birtual bakarra, MySpace,
Fotolog, Hi5 eta Tuentik, bes-
teak beste, antzerako zerbi-
tzuak eskaintzen dituztelako.

Alexa webgunean azaltzen
denez, Facebook da Espai-
nian erabiltzen den sare sozial
erabiliena, Tuenti, Wamba eta

Fotologen aurretik. Azken biek
(batez ere Fotologek) jaitsiera
nabarmena bizi izan dute az-
ken hilabeteetan, lehen bien
mesederako.

Aukera ezberdinak
Modu batean esateko (eta

inolaz ere modu erabatean,
ezta zehatzean ere), Tuenti
nerabeek erabiltzen dute, eta
Facebook helduagoek (hala
ere, denetarik dago, noski,
nahiz eta joera hau izan). Ba-
koitzak bere posta elektroniko-
aren izena adieraziz sor deza-
ke kontua eta hortik aurrera
sare soziala garatu. Erabiltzai-
le bakoitzak beste pertsona

batzuk eransten ditu bere ‘hor-
mara’ eta euren artean nola-
baiteko dinamika sortzen da.

Jolasak, argazkiak, taldeak,
opariak… gauza ezberdinak
egin daitezke sare sozial
hauetan, baita erabiltzaile ba-
tetik bestera mezuak idatzi
ere, edo momentuan elkarriz-
ketak izan. Facebook da alde
honetan aukera gehien eskain-
tzen dituena, baina Tuenti be-
rregituratzen ari dela aurreratu
zuen ABC egunkariak.

Euskara urria
Kritikak ere jaso dituzte in-

terneteko sare sozialek, erabil-
tzaileen intimitate eskubide eta

bertan eskegitzen di-
ren argazkien gaine-
an batez ere. Baina
Tom Hodgkinson ka-
zetaria haratago joan
zen The Guardian
egunkarian. Errepor-
tai batean azaltzen
zuenez, CIA eta Silli-
con Valleyko arrisku
kapitalistak egongo
lirateke Facebooken
atzean, honek bere

baitan hartzen duen guztia
kontrolatzeko eta, adibidez,
bertako erabiltzaileek igortzen
dituzten gustu eta abarrak en-
presei saltzeko.

Euskara ere kritika horien
artean dago. Gaur egun Face-
book da euskaraz erabili daite-
keen sare sozial bakarra Foto-
logekin batera. Zentzu horre-
tan asko dago egiteko, baina
poliki-poliki sare sozial haue-
tan biltzen diren eibartarrek
(Facebooken 700 eibartar bai-
no gehiago bildu dira talde ba-
tean) euskara erabiltzeko au-
kera gehiago dute.

I n t e r n e t e k o  k o a d r i l a
Sare sozialen erabilera

gori-gorian dago. 
Moda-modan berba 
ere erabili daiteke. 
Gazte eta ez hain 
gazteen artean 

Facebook, Tuenti, 
MySpace, Twitter 

eta halakoak daude 
bogan. Eibartar 
koadrila ederra 

biltzen da bertan. 
Koadrila birtuala.

GAZTE
KITTO

Ohiturari jarraituz, Itzioko frantsesezko ikasleak Frantzian
izan dira. Guztira, 40 ikasle eta lau irakaslek frantsesa
praktikatu, Frantziako historia eta kultura ezagutu, 
erosketak egin..., oso ondo pasatzeko aukera izan dute.
Historiarekin lotutako Puy Du Fou parke tematikoa 
(erromatarrak, bikingoak, Richelieu eta mosketeroak...)
eta Nantes, Julio Verneren hiria, bisitatu dituzte.

ITZIOKOAK FRANTZIAN
ALDATZEKOEN
IKASBIDAIAK

Mark Zuckerberge, 
Facebook-en sortzailea.

Aldatzeko DBH 
4. mailako 
eta Batxilergoko 
1. eta 2. mailakoek
bidaiatzeko aukera
aprobetxatu zuten
Aste Santuko 
oporren inguruan.
Horrela, Batxilergoko
2. mailakoak 
Londresen izan ziren
(goian), 1. mailakoak
Salamanca 
eta Burgos bisitatu
zuten (erdiko 
argazkian, 
Salamancan) 
eta DBHkoak Madril
ikusteko parada izan
zuten (behean). 
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Miguel de los Toyos Eibarko alkate-
ak, lehenik eta behin, argi utzi nahi
du Udala ez dagoela adingabeen-

tzako zentro eta gazte hauei laguntzeko
egin daiteken edozer gauzaren aurka. “Ez
gaude eurekin kolaboratzearen aurka, bai-
na bapatean zentru bi Eibar inguruan ipin-
tzeak kezkak sortu dizkigu”.

Hilabeteetan lanean aritu ostean, 2008
urtearen amaieran Gipuzkoako Foru Aldun-
diak Matsarian adingabeentzako zentroa
egin nahi zuela helarazi zion Eibarko Uda-
lari. Asmo horien berri izanda, Udala horren
inguruan azterketa egiten hasi eta “nahiko
albiste txarrak” jaso zituzten, De los Toyos
alkatearen berbetan. Horren aurrean, “Foru
Aldundiari gure kezka adierazi genion”.

Denbora horretan, nahiz eta Elgetako
herriko gunea den, Aixolan ere beste bat
sortzeko asmoa agertu zuen Gipuzkoako
Foru Aldundiak. Horrela bada, adingabe-
entzako zentro bi egingo lirateke hurrengo
hilabeteetan Eibar inguruan, eta kezkak
areagotu zituen Udalaren barnean. “Elge-
tako auzoa bada ere, Aixolako eragin gu-
neak Eibar eta Ermua dira, hori baita han-
go irteera naturala, eta herri horietara jo-
ango lirateke zentroetako gazteak”. Eibar-
ko Udalaren kezkei entzunez, Foru Aldun-
dia konturatu da Aixolako zentroak ere

eragina izango lukeela Eibarren, horrela,
“eraiki gabe dagoenez, pentsatzen ari dira
zentro hori sortu edo ez”, Eibarko alkatea-
ren berbetan.

Gehienez zentro bat
Matxariako zentroari dagokionez, “maia-

tzaren 4ean oraindik eraikina erosi gabe
zeukan Foru Aldundiak eta enkantean da-
go”. 20 bat gazte hartuko lituzke Matxariako
zentroak. “Azaldu digutenez, arazorik sor-
tzen ez dituzten gazteak etorriko lirateke,
ikasten daudenak”. De los Toyosk adieraz-
ten duenez, Aixolan ez litza-
teke berdin gertatuko, “han-
go zentroa bereziagoa iza-
teko dago pentsatua, gazte
problematikoagoekin”.

Foru Aldundiarekin eten-
gabeko kontaktuan ari dela
aipatu dio …eta kitto!-ri Mi-
guel De los Toyos alkateak.
“Guk eskatu diegu Matsaria-
ko zentroa egiteko asmoa
geldiaraztea eta euren eran-
tzunaren zain gaude. Horre-

la ez bada, espero dugu, gehienez, Eibar in-
guruan soilik zentro bat egitea”. Zentzu ho-
rretan, zentru hauen gainean informazioa

eskuratzen eta euren ezaugarriak nolakoak
diren aztertzen dihardute Udalean, “ahalik
eta arazo gutxien sortzeko”.

Deban “gatazkakortasuna behera”
Deban badago adingabeentzako zentro

bat, eta orain dela hilabete batzuk bertako
gazteek herrian arazoak sortzen dituztela
entzun bazen ere, Maite Etxaniz Gipuzko-
ako Foru Aldundiko Gizarte Politika dipu-
tatuak orain dela aste pare bat azaldu
zuenez, “adingabeen gatazkakortasunak
behera egin du eta, gainera, euretariko
gutxiengo batek ezin du beste gehiengoa-
ren jarrera ona zikindu”.

Udalaren kezka Eibar inguruan egin nahi diren 
ADINGABEEN ZENTRO BIENGATIK

09/V/15  ...eta kitto!
678 zkia.
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Gipuzkoako Foru Aldundiak
adingabekoentzat zentro bat
egiteko asmoa du Eibarren,
Matsarian zehazki. Hala ere,
ez da inguruan egin nahi den
bakarra, Aixolan ere beste bat
sortzeko asmoa dagoelako.
Horren aurrean, Udalak bere
kezka agertu dio Foru
Aldundiari zentroek sor
ditzaketen arazoengatik.

Asola Azpikoa baserria goitik behera zaharberritu dute
bertan egoitza sortzeko. / SILBIA HERNANDEZ

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 201095 Faxa: 943 202564
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ELKAR
HIZKETA

- Lehenik eta behin, zer da fi-
bromialgia?

Gorputz guztiari eragiten
dion gaixotasun muskularra da,
tendoietakoa zehazki. Kronikoa
da, gainera, etengabeko nekea
eragiten duena. Adibide bat ai-
patzearren, goizean gauean
ohean sartzean baino nekatua-
go altxatzen zara, oinak lurrean
jartzean behetik gora min izu-
garria sartzen zaizu gorputz
osoan; ez egunero, baina bai
askotan. Gorputz osoan 18 dira
fibromialgiaren eraginez sor-
tzen diren min-puntuak. Aipa-
tzekoa da, guretzat ez dagoela
minik gabeko egunik, ez da ho-
rrelakorik existitzen. Gaixota-
sun zaharra da fibromialgia,
baina nire medikuak aipatzen
duen bezala, “gaixotasunak
badu izena, baina ez dauka
abizenik, hau da, ez dauka
sendakuntzarik”.
- Ezin da sendatu?

Gaixotasuna %100ean sen-
datuko dizun sendagairik ez
dago. Analgesiko eta lasaiga-
rriek gaixotasuna hobeto era-
maten laguntzen dizute, baina
ez sendatzen.
- Nori eragiten dio gaixota-
sun honek?

Gehienbat, %90ean gutxi
gora behera, emakumeek jasa-
ten dute fibromialgia. Aipatu,
bestetik, gero eta ume gehia-
gok jasaten dutela. Izan ere,
ikerketa baten bitartez kontura-

tu dira 12 eta 16 urte bitarteko
umeetan ere fibromialgia ka-
suak ageri direla.
- Nola jakin batek fibromial-
gia duela?

Mina sentitzen duzu gorputz
osoan, batzutan han, bestee-
tan hemen. Gauetan lo egitea
tormentua da eta nekea senti-
tzen da momentu oro. Min eta
ezinegon guzti honek depre-
sioa sortzen du fibromialgia as-
korengan. Askok diote depre-
sioak sortzen duela gaixotasun
hau, baina ez da horrela, alde-
rantziz baizik.
- Gaixotasuna noizbaiten eki-
din daiteke?

Ez, datorren moduan dator
eta ez dago ezer egiterik, ezin
da aurreikusi. Ez da ikusten, ez
zaizu ez aurpegian ez gorpu-
tzean nabari, ezta radiografie-
tan ere, baina mina barrutik
doa. Gaixotasun ikusezina dei-
tzen diote fibromialgiari.
- Eguneroko bizitzan nolako
eragina du fibromialgiak gai-
xoengan?

Pentsa nolako umorea dau-
kan edonork burukomina due-
nean, ba hori mila aldiz bider-
tzean da guk sentitzen dugu-
na. Momentu askotan ez duzu
ezertarako gogorik, bakarrik
uztea da nahi duzun gauza
bakarra. Gure kasuan, ama
eta emaztea izatean esfortzua
egin behar duzu, baina inguru-
koek ulertzen badizute dena
hobeago eraman daiteke, egu-
nean zehar gorabeherak izan
ditzakezulako. Ingurukoen
ulermen hori oso garrantzitsua
da gaixoarentzat, izan ere, ho-
rren faltan zera pentsatzen du-
zu: “Horrela bizitzeko, minare-
kin eta abar…”.
- Nola egin daiteke eraman-
garriago fibromialgia egune-
rokotasunean?

Sendagaien bitartez, eta yo-
ga, tai-chi eta horrelako beste
ekintza batzuen bitartez.

- Defibel elkartea sortu zenu-
ten orain dela urtebete gutxi
gorabehera. Zer egiten du-
zue bertan?

Hogei bat pertsonek osatzen
dugu elkartea, horietariko bi
bolondresak, eta martitzenero
Portalean daukagun gelan bil-
tzen gara 16.30etatik 20.00eta-
ra gutxi gorabehera taldeko te-
rapia egiteko. Urtebete soilik
daramagu martxan, baina hain-
bat ekintza ezberdin antolatu
ditugu. Horrela, tai-chia, yoga
eta uretako igeriketa saioak du-
te eskura Defibeleko kideek.
Hilabetero 5 euro ordaintzen
ditugu, baina gero eta pertsona
gehiago ari dira hurbiltzen eta
zifra hori murriztuz joan daite-
ke. Fibromialgia dutenek, asko-
tan, errezeloz ikusten dute el-
kartean izena ematea, baina
gure artean laguntzea da as-
moa, besterik ez.

“Minik gabeko 
egunik? Guretzat 
ez dago halakorik”

Fibromialgia eta Astemia Kronikoaren Nazioarteko
Eguna egin zen martitzenean. Debabarrenan
badago gaixotasun honen gaineko elkarte bat,
Defibel. Urtebete daramatzate martxan, baina gero
eta ekintza gehiago prestatzen dihardute
gaixotasun kronikoa modu onenean eramateko.
Informazio gehiagorako 606885989 telefonora deitu.

Eguneroko bizimodua ez da erraza fibromialgia gaixoentzat  / EKHI BELAR

““FFiibbrroommiiaallggiiaa
eezziinn ddaa

aauurrrreeiikkuussii..
GGaaiixxoottaassuunn
iikkuusstteezziinnaa

ddeeiittzzeenn ddiioottee””

MARI CARMEN RODRIGUEZ 
eta MARI ANGELES BENGOETXEA, 
Defibel elkartekoak:
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IRUÑEAKO GAYARRI ANTZERKIAK ‘VIRTUAL’ LANAREN ESTREINALDIA
JASO ZUEN MAIATZAREN 5-EAN ‘Otras Miradas’ Jaialdiaren barruan, ‘Nues-
tras Miradas’ atalean. Pedro Zabalzaren testua da ‘Virtual’, eta Iratxe Garcia Uriz,
Ion Iraizoz, Eneko Otermin eta Juan Sansegundo dira Pedro Izuraren gidaritza-
pean dabiltzan aktoreak.
Ehun mila milioi baino antzezle gehiago dituen lana da, hala ere, ‘Virtual’. Hori da,
gutxienez, munduko internauta kopurua, Wikipediaren berbetan. Horren gainean
galderak anitzak dira eta Googlen egon daitezke erantzunak. Hor aurkitutzen
saiatuko da Ulises, sotoan bizi den ur zibernetikoetako nabigatzailea.

Ulisesen odisea
birtuala

`Axun eta Maite´filma grabatzen hasi dira

Egun bat gutxiago Zinemaldian

ASTELEHENEAN HASI ZIREN ‘AXUN ETA
MAITE’ EUSKARAZKO FILMEA GRABATZEN
DONOSTIAN. Jon Garaño eta Jose Mari Goe-
nagaren lehen luzemetraia da film laburrekin
(Tercero B, Sintonia, On the line) eta dokumen-
talekin (Lucio, Sahara Maraton) emaitza ona lor-
tu ondoren.
Sei astetan zehar ibiliko dira ‘Axun eta Maite’ gra-
batzen, 50 profesional baino gehiagok hartuko

dute bertan
parte eta
1,5 milioi
euroko aurrekontua izango du filmak oso-
tasunean. Donostiaz gain, Zizurkil, Astea-
su eta Errenterian grabatuko da pelikula.
Protagonistak Itziar Aizpuru (Axun) eta Ma-
riasun Pagoaga (Maite) izango dira, eta
haiekin Jose Ramon Argoitia, Patricia Lo-
pez, Ane Gabarain eta Zorion Epileor ere
ariko dira. Soinu banda Pascal Gaignek
konposatuko du.

Atxikistanera joateko gonbidapena jaso du
Eidabe konpainiak sortutako Kanpanolue
orkestrak. Mundu osoko haur, gazte
eta nagusiak dantzan ipini ostean, herrialde
berri bat ezagutuko dute, ezagutzen ez duten
lurraldea, alaitasuna eta dibertimendua
nagusitzen den lurraldea.
Eidaberek aldez aurretik sortutako
Kanpanolue ikuskizunak bidai bat islatzen
bazuen, ekoiztu berri duen antzezlanak
ere lurraldez lurralde eta abenturaz beteriko
txangoa hartzen du abiapuntu. Kanpanoluek
Atxikistanen egingo den jairako gonbidapena
jasoko dute, baina ez dakite non dagoen.
Hala ere, maleta egin eta gonbidapen
gutunean azaltzen diren pistekin baliatzen
dira Atxikistanerako bidea hartzeko. Bidean
Txokolatearen basamortua eta Goizeko
Loreen Lurraldea ezagutuko dituzte,
bestak beste.
Antzerkiaz, dantzaz eta jolasez baliatzen
da Kanpanolue ikuskizuna emateko.
Gainera, haurren partaidetza bilatzen dute.
Sei antzezle azaltzen dira eszenatokian
eta klown teknikan oinarritzen dira
pertsonaiak gorpuzteko. Aipatzekoa da,
bestetik, ekoizpenean zehar pop, ‘toy music’
eta folk estiloetako hogei doinu egongo
dira entzungai.

ZINEA

ANTZERKIA

DONOSTIAKO ZINEMALDIAREN 57. EDI-
ZIOAK ORAIN ARTE BAINO EGUN BAT
GUTXIAGO IRAUNGO DU, BEDERATZI.
Krisi garaira egokitzeko hartu da erabakia.
Sari ofizialean, Zinemaldiko atal nagusian, 15
film arituko dira aurten eta hurrengo hilabete-
etan jakingo dira hauen izenak.
Richard Brooksen atzerabegiradak txuri-bel-
tzeko zinema ekarriko du, horrela, bere 24
lan egongo dira ikusgai. Gertuko zinemagin-
tza ‘Kontrauhina’ sailak eskainiko du, eta
Frantziako 60ko hamarkadako ‘Nouvelle Va-
gue’ mugimenduan oinarritutako 40 pelikula
eskainiko dira.

AAttxxiikkiissttaanneerraa
bbiiddeeaann

KKaannppaannoolluuee
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KIROL PATRONATOAK MAIA-
TZAREN 29-RA ARTEKO
epea zabaldu du udari begira
gazteenek hainbat aktibitatetan
jarduteko izena emateko. Ipu-
ruako aukera zabalik dago
1999tik 2005era artean jaiotako-
entzat eta aktibitateak honakoak
izango dira: eskulanak, uretako
jokoak, areto jokoak, hockey-a,
karatea, badminton-a, atletis-
moa, saskibaloia, eskubaloia
eta patinak. Unbeko aukera
1994tik 1997ra artekoentzat da
atletismoa, bizikleta, rugbia eta
jolasetan. Anexoan jarduteko
1998tik 2000ra artean jaiotako-
ak jardun dezakete, honako ak-
tibitateetan: beisbola, jolasak,

boleibola, hockey-a eta arku tira-
keta. Sautxiko aukera 1994-97
urte epe horietan jaiotakoentzat
izango da eta SK-8an, patinean
eta jokoetan jardun dezakete.

Debarako izena ematen dute-
nek, bestalde, 1993tik 1997ra
arteko urteetan jaiotakoentzat
da eta piraguismoa, bodiboard-a
eta surf-a egin ahal izango dute.

Uda’2009an izena emateko epea zabalik

ELGETAKO BOLATO-
KIAN JOKATUTAKO GI-
PUZKOAKO HIRU-TXIR-
LO bolo txapelketako bos-
garren jardunaldian, Asola-

Berriko Josean Blanco eta
Luis Javier Oregi izan ziren
nagusi, zortzi eta zazpi txir-
lorekin, hurrenez hurren.
Eta, tiraldi horren ondoren,
Eibarko ordezkari biak sail-
kapen orokorreko 3. postu-
ra egin dute jauzi, lehenen-
go bietatik gertu kokatuz.
Lasturreko Roman Arriza-
balaga da liderra, 22 txirlo-
rekin, San Migueleko Iker
Izagirreren aurretik -honek
20 bota ditu-. Blanco eta
Oregi 18rekin daude. Bihar
Soraluzeko San Andresen
jokatuko dute hurrengo jar-
dunaldia, 17.00etan hasita.

Asola-Berriko bolariak 
onenak Elgetan

ZAPATUAN JUDOKO INFANTIL MAI-
LAKO probintziako txapelketa jokatu
zen Logroñoko Adarraga kiroldegian
eta Eneko Lores Kalamuako ordezkaria
onena izan zen bere pisuan, urrezko
domina eskuratuz.

Eneko Loresen
garaipena judoan

Uretan egin beharreko aktibitateak ere eskaintzen dira, Deban egin daitezkeenak.

DOMEKAN, 09.00-ETAN TORIBIO ETXEBA-
RRIA KALETIK hasita, jokatuko da Arrateko igo-

era zikloturistaren XI. edizioa. Proba Gipuzkoa-
ko txirrindularitza federazioak antolatutako Cha-
llangearen barruan dago eta bertan parte har-
tzeko federatua egon behar da eta 15 euro or-
daindu. Ibilbidea 100 kilometrokoa izango da: zi-
kloturistek Ermurako bidea hartuko dute, Traba-
kua eta Milioi gainetatik pasatu eta, Ondarroatik
bueltan, Itziar eta Azurki ere izango dituzte itxa-
roten, Eibartik pasatu eta Usartzatik Arratera jo-
an aurretik. Igoera gehienei aurre egiteko, anto-
latzaileek 39x26ko garapenak erabiltzea go-
mendatzen dute. Proba amaitzen duten guztien
saria jasoko dute.

Zikloturistek Arraterekin dute hitzordua

Dagoeneko 30 urte bete
dira Ramon Telleriak
herriko eta inguruko

hainbat gazte errugbiaren
mundura bideratu zituenetik.
Gogoan ditut Derion jokatu
genituen lehenengo partidak,
mahuka motzeko kamiseta
zuriekin eta talde bitan
banaturik seniorrak
eta gaztetxoak. Gorabehera
asko, desagertzear ere; baina,
askoren lanari esker, errugbiak
bizirik darrai Eibarren. 2009ko
apirila bikaina izan da, Estatuko
ohorezko 2. mailara igota.
Aurreko urte bietako emaitzak
hobetuz, oraingoan igoera lortu
dute play offean. Mailaz igotzea
nahikoa izango ez balitz
moduan -igoera lortu duen F.C.
Bartzelona taldeari gailendu
zitzaion Eibar R.T., partidu
bikainean-, Espainiako lehen
mailako txapeldunak izan dira.
ZZoorriioonnaakk!!
Datorren denboraldian, zer?
Gogorra izango da, koska
handia baitago eta aurkari
indartsuak. Taldeak sufritzen
ikasi beharko du, eta baita
zalegoak ere. Dena dela, sekula
baino hobeto ikusten dut taldea.
Eskola kirolean egiten duten
lana fruituak ematen ari da.
Infantilak, kadeteak, jubenilak…
errugbiarekin disfrutatzen.
Gidaritza lanetan ohorezko
1. mailako zuzendaritza taldea:
Jon Egiguren, Alfredo Cobo,
Vicente Diez, Aitor Elkoro,
Txantxo Vicuña, Ramon
Telleria eta beste.  Lagun talde
horretan dago arrakastaren
gakoa; lan egiteko prestutasuna,
etengabeko aurrera pausuak,
taldearen filosofia...
Baliabideak ere ezinbestekoak
dira: hor daude Hierros Anetxe,
Santillan, Tekniker eta beste
enpresa laguntzaileak. Bestalde,
garagardo feria bikaina
antolatu, Guridi taberna hartu,
bazkideak egin, zozketa ugari...
Ez da gutxi! 
MMiillaa eesskkeerr Eibarren
eta errugbiaren alde egiten
duzuen lanagatik, animo
datorren denboraldirako
eta jarraitu daramazuen bidetik.

Zorionak errugbiari!

Iñaki
Ugarteburu
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JUBENIL MAILAKO TALDE-
AK GARAIPEN ERRAZA es-
kuratu zuen Azpeitian (2-5) eta,
bigarren postuari eutsiz, txapel-
ketako play-offean sartzea lortu
du. Laskorain taldea izango du
aurkari bihar, 11.00etatik aurre-
ra, Ipurua kiroldegian. Debaba-
rrenak, bestalde, 6-4 irabazi
zion Etxadiri eta, mailari euste-
ko, denboraldiko azken jardu-
naldian Inter taldearekin gutxie-
nez berdindu egin beharko du;
aurkaria sailkapeneko azke-
naurreko postuan dagoenez,
Debabarrenak helburua lortuko
duelakoan gaude.

BURUZ-BURUKO NEURKE-
TA BI JOKATUKO DIRA gaur,
20.15etan hasita, Astelena
frontoian. Hasteko, Zubizarre-
ta Deportiboko ordezkariak El-
getako Elorzari egingo dio au-
rre, indarrak parekatuta dau-
den norgehiagokan; eta, ja-
rraian, Egaña faboritotzat jo-
tzen da Bergarako Pérezen
aurrean, Deporreko ordezka-
ria sasoi betean baitago. Au-
rreko asteburuan, Egaña (22-
8 Oiarzabali Eskoriatzan) eta
Etxaniz (22-12 Azkarateri An-

tzuolan) erraz nagusitu ziren
torneo bereko partiduetan. Zu-
bizarretak, ordea, galdu egin
zuen berari zegokion nor-
gehiagokan.

Jon Bengoetxeak, bestal-
de, ezin izan zuen Getxoko
bere 3. txapela eskuratu eta,
finalean, 22-16 galdu zuen,
Beitiarekin batera, Larraña-
ga-Iriarte bikotearen aurrean.
Eibartarrak, baina, Bergarako
Hiria torneoko finalerdietara-
ko txartela lortu du Mendiza-
bal lagun duela.

Udaberri torneoko partidu bi 
Astelenan gaur arratsaldean

Areto-foballeko
Asador Azitain

play-offean
Bengoetxeak lehen ere irabazi du Bergara
Hiria torneoa. Irudian, Erroizenearekin. 

TEKNOGRAFIK-AELVASAK
LIGA ZIURTATUTA ZUELA jo-
katu zuen azken jardunaldia
eta Eitek-ek ondo aprobetxatu

zuen egoera liderrari 1-0 ira-
bazteko, Rubenen golarekin.
Emaitza hori izan da azken as-
teburuko ezustekorik nabarme-
nena. Ligako azken sailkape-
nean, Teknografik-ekoek lau
puntu atera diete Zaer-Motor
Durangori eta hamar Jose Au-
tos Sport taldeari.

Kopa torneoari ekingo zaio
bihar, finalzortziren neurkete-
kin: Illunpe-Areto vs Txoko;
Akats vs Durango; Somos
Sporting vs EzDok-Bossa; Vi-
valdi vs Jose Autos; Tanke-
mans vs K-OX Azkena; eta
Aguiñaspi vs Esmorga.

Foball-zaletuko Liga amaituta, Kopa hasiko da asteburuan

EGITASMOAN PAR-
TE HARTU DUTEN
UME GUZTIEKIN
Multikirolen azken
ekitaldia izango da
bihar Unben. Egita-
rauaren arabera,
errugbi-zelaian elkar-
tuko dira alebin zein
benjamin mailakoak:
alebinek 10.00etatik
11.30era jardungo
dute, eta benjaminek
10.30etik 12.00etara.
Benjaminek hiru esparrutan hartuko dute parte: herri-kirolak, ginka-
na eta jolasak. Eta alebinek beste hiru hauetan: errugbia, herri-ki-
rolak eta altxorraren bila.

Multikirolen amaiera 
bihar eguerdian Unben

ALE HAU ESKUETAN DU-
ZUENERAKO JOKATUTA
egongo da San Isidro eguneko
aizkolari txapelketa Arraten.
Zazpigarren edizio honetan,
ohiko lez, hiru bikotek neurtuko
dituzte indarrak, eguerdiko
12.30etatik aurrera: Nazabal

eta Flores alde batetik, López
Azpilikueta eta Zelai II.a beste-
tik, eta Bihurri eta Larretxea az-
kenik. Euren lanarekin tarteka-
turik, hiru harrijasotzaile izango
dira erakustaldia eskaintzen:
Joseba Ostolaza, Idoia Etxebe-
rria eta Landarbide.

Aizkolari txapelketa San Isidrotan

Iaz aizkolari txapelketako parte hartzaileak, euren sariekin  / EKHI BELAR

Teknografik-Aelvasak aurreko jardunaldian ziurtatu zuen Liga.
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DUATLOI DENBORALDIA
AMAITUTA, DEBAK LEKU-
KOA hartuko du triatloiko lehe-
nengo probarekin. Sprint distan-
tziakoa izango da triatloi hori eta
Euskal Herriko zirkuitorako pun-
tuagarria, maila guztietarako Gi-
puzkoako lehen triatloi sprint
txapelketa bilakatuta. Irteeran
320 atleta izango ditu, lehen
edizioa izanda parte-hartzaile
kopurua mugatuta baitago.
Biharko probaren hasiera

12.00etarako dago iragarrita eta
lasterketaren muina, boxeak eta
helmuga Debako hondartza au-
rrean kokatuko dira. Igeriketa
atalean 750 metro egingo dituz-
te, joan-etorriko lauki formako
ibilbidearekin; lehen trantsizioa
eginda, 24 kilometro eta erdiko
bizikleta saio gogorra izango
dute; eta, proba amaitzeko, 5 ki-
lometrotako oinezko lasterketa
izango du, zehaztutako ibilbide-
ari itzuli bi eginez. BAT TXARTO ETA BESTEA

TXARRAGO; EZ DU INBIDIA
HANDIRIK sortzen aurtengo
talde bien ibilaldiak 2. A mai-
lan. Eibartarren egoera, dena
dela, gasteiztarrena baino
kaskarragoa da; hala ere, pos-
tuetan aurrera egiteko aukera
badute oraindik Uribek entre-
natutakoak eta horren bila
egingo dute bidaia motz hau.
Partidua bihar arratsaldean jo-
katuko da, 18.30etan, eta
ETBk emango du zuzenean.
Hala ere, Premier Bidaiak au-
tobus bi antolatu ditu taldea
animatzeko, 10 euroko prezio-

an: bat goizeko 10.00etan ir-
tengo da eta bestea 15.00-
etan. Izena emateko epea
gaur bertan amaituko da.

Bigarren taldea Basaurin
Eibar B-k denboraldia amai-

tuko du asteburu honetan Ba-
saurin, hango Baskonia talde-
aren aurka. Domekan Zarautzi
3-0 irabazi eta gero, jaitsiera
postutik irten dira eibartarrak,
baina beharrezkoa izango dute
puntuatzea mailari eusteko,
Zarautz eta Ordizia zain bai-
taude eibartarren postua eu-
renganatzeko.

Alavés-Eibar, puntu beharrean
daudenen arteko lehia

ESPAINIAKO TXAPELKETA-
RAKO SAILKAPEN SEKTO-
RE berria jokatuko da astebu-
ruan Ipurua kiroldegian. Euska-
diko azpitxapeldun Arraterekin
batera, Logroñoko Loyola
Errioxako txapelduna, FC Bar-
tzeloan Kataluniako txapelduna
eta Iruñeako Anaitasuna Nafa-
rroako txapelduna izango dira
lehian. Fernando Fernándezen
taldeak aurkari gogorrak ditu,
beraz, aurrera egiteko. Arratek

gaur Loyolaren aurka jokatuko
du (19.45etan), bihar Anaitasu-
naren aurrean (17.30etan) eta
etzi Bartzelonarekin (12.00etan).

Agur denboraldiari
Asobal Ligako taldeak, bes-

talde, Cuencaren kantxan
agurtuko du denboraldia bihar,
18.30etan jokatuko den parti-
duan. Plantilaren erdiak, gai-
nera, agur esango dio taldeari
kontratua amaitzen zaiolako.

Eskubaloiko kadeteen sektorea Ipuruan

I. Deba-Itziar triatloia

Kexatzeko motibo ugari dituzte talde biak aurtengo denboraldia zelan doakien ikusita.



09/V/15  ...eta kitto!
678 zkia.

KULTURA24

INTERNET BITARTEZ GEO-
LOKALIZAZIO-ZERBITZUAK
ETA MAPAK eskaintzen dituen
Tagzania Services Eibarko en-
presak eskuratu du 2009 Gi-
puzkoa Innova Saria. Noticias
de Gipuzkoa egunkariak aurten
lehenengoz antolatutako sariek
berrikuntzan oinarritutako pro-
iektuei errekonozimendua egi-
tea dute helburu eta Debegesa-
ren laguntzarekin ospatu ziren
aurreko barixakuan, Elgoiba-
rren inauguratu berri duten Me-
ka automozio institutu berrian.
Eibartarrez gain, beste lau en-
presa zeuden saria jasotzeko
izendatuta: Donewtech.com (Do-
nostia), Innovae Vision (Do-
nostia), Txarriduna Hotela

(Elgoibar) eta Garraiotech
(Donostia).

Epaimahaia Alfredo Valero
Ajebask Gipuzkoako presiden-
teak, Gaizka Zulaika Gipuzkoa
Berritzen-eko zuzendariak,
Juan Angel Balbás Debegesa-
ko zuzendariak, Adegi-ko Jo-
xan Arratibelek eta Human-eko
Iñigo Ugartek osatu dute eta,
“asko pentsatu ondoren”, iaz
CodeSyntax enpresaren ba-
rruan sortutako Tagzania Servi-
ces saritzea erabaki zuten. Sa-
ria jasotzen Eneko Astigarraga
eta Garikoitz Araolaza enpre-
sako ordezkariak izan ziren.
Bestalde, Elgoibarko Txarridu-
nari aipamen berezia egin zio-
ten epaimahaikideek. 

Tagzania 
Services-ek
eraman du
Gipuzkoa 
Innova Saria

- Zertan datza eskaini behar
duzuen lanak?

Hortzmuga Antzerki Talde-
ak hogei urte bete ditu aurten
eta, ospatzeko, ‘Metro bateko
ametsak’ ikuskizun familiarra
eskaintzen du, Julen Gabiria
bizkaitarraren ‘Metro bateko
letrak’ liburuaren antzerkirako
egokitzapena. Nadia da prota-
gonista, errumaniarra da eta
Nadia Comaneci izatea da be-
re ametsa. Sekula betetzen
ez diren ametsekin egiten du
amets eta mundu erreal be-
zain fantastikoan aurkituko du
heldulekua Nadiak.
- Zer igorri nahi duzue?

Guztiok garela etorkinak.
Izan ere, guztiok aldatu dugu
auzoz, herriz edo probintziaz.
Nadia etorkina izan arren,
edonork izan ditzake haren
amets eta ilusio berdinak. 
- Zein pertsonaia lantzen
duzu zuk?

Giselda naiz, Kolonbiako hiri-
rik politenetarikoa, Medelline-
koa. Metroko garbitzailea naiz
eta, Nadia txikia zenean bere
zaintzailea izan nintzen bere
ama oso lanpetuta zegoelako.
- Nolakoa da Giselda?

Irudimentsua, ona, baina
marmatia batzutan.
- Nadia protagonistak asko
amesten du. Nolakoak dira
amets horiek?

Ametsak fantasiaren eta
errealitatearen arteko mugan
dabiltza. Bere ametsak eta
besteen ametsak. Berak
amets bakar eta eskuraezina
zeukan txikitan: Joko Olinpi-
koetan urrezko domina ira-
baztea gimnasian.
- Betetzen dira ametsok?

Nadiak ez du sekula domi-
narik irabazi, are gutxiago Jo-
ko Olinpikoetan, baina bai
eguneroko gauzetan. Kontu-
ratzen da bizitzan beste mila
domina irabazi dituela. Adibi-
dez, gizarte berri batean inte-
gratu da, lana lortu du eta, ba-
tez ere, bertakoek bertakotzat
daukate. Urrezko dominak
baino balio gehiagokoak.
- Nolakoa da irudikatzen
duen fantasiazko mundua?

Kolorez betetako mundua
da. Jende harrigarria ezagu-
tzen du han.
- Umeei zuzenduriko antzez-
lana da hau. Nolakoak dira
umeak ikusle moduan?

Haurrentzako antzezlan
gehienak umoretsuak diren
arren, honakoa ez. Etorkinen
gaia lantzen duenez, hainbat
zantzu gogor ere baditu, umo-
re puntuarekin. Gizarte gaie-
kin gertatu ohi denez, egoera-
ren inguruko konpromezu eta
balore batzuen aurrean ume-
ak oso zuhurrak dira.

“Umeak oso zuhurrak
dira ikusle moduan”

EEsskkoollaarrtteekkoo AAnnttzzeerrkkii JJaarrdduunnaallddiiaakk zziittaa ggaarrrraannttzziittssuuaa
iizzaannggoo dduu bbiihhaarr 1188..0000eettaattiikk aauurrrreerraa CCoolliisseeooaann..
HHoorrttzzmmuuggaa AAnnttzzeerrkkii TTaallddeekkoo  ‘‘MMeettrroo bbaatteekkoo aammeettssaakk’’
aannttzzeezzllaannaa eesskkaaiinniikkoo ddaa,, JJuulleenn GGaabbiirriiaarreenn lliibbuurruu
bbaatteenn eeggookkiittzzaappeennaa.. NNaaddiiaa ddaa pprroottaaggoonniissttaa,, aammeettss
aasskkoo eettaa hhaannddiiaakk ddiittuueenn nneesskkaattoo eerrrruummaanniiaarrrraa..

IZPIÑE SOTO, aktorea:

ARGAZKILARITZA MAIATZEAN PROGRAMARI JARRAITUTA,
gaur bihar eta etzi Photoshop CS4 programan trebatzeko aukera
eskainiko du Jesus Jaime Mota argazkilariak, horretarako antolatu-
tako ikastaroaren barruan. Jada ez da ikastarorako izena emateko
aukerarik, toki guztiak aspaldi bete ziren-eta. Bestalde, aurreko za-
patuan Untzagan antolatutako aire-libreko argazki estudioak jende
ugari erakarri zuen egun osoan.

Argazkilaritza ikastaro gehiago
Udaletxeko arkupetan jarri zuten argazki estudioa. / LEIRE ITURBE
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ILLUNABARRIAN PROGRAMA-
REN BARRUAN …eta kitto! Euskara
Elkarteak antolatutako bertso afarian
parte hartu zuten bertsozaleek pri-
meran pasatu zuten barixaku gaueko
afalostean, bertso-saio ederrarekin
gozatuz. Bide Alde elkarteko sukal-
dariek prestatutako afari goxoaren-
tzat postre ezinhobea!

EIBARKO JUAN SAN MAR-
TIN LIBURUTEGIAK herriko
hainbat merkatarirekin, Artisten
Elkartearekin eta Eibarko Ze-
zenzaleen Elkartearekin, do-
mekan zezen plazari egingo
zaion omenaldiarekin bat egin
nahi izan du eta, horretarako,
interesgunea ipini du Liburute-
gian, bertako bildumako Igna-
zio Zuloagari buruzko hainbat
libururekin. Interesgunean Ei-
barko Artisten Elkarteak lagata-
ko koadro bi ere ikusgai ipini di-
tuzte: ‘Manolete’ eta ‘El torero:
el Chepa’, biak Ignazio Zuloa-
garenak, Juan Serranok egin-
dako bertsioan. 

Dokumentala prestatzen
Domekan 17.30etan hasiko

den zezenketaren inguruan
beste ekitaldi batzuk antolatu di-
tu Eibarko Zezenzaleen Elkarte-

ak: gaurtik hasi eta domekara
arte Arkupe tabernan ipiniko di-
tuzte salgai sarrerak (gaur
19.00etatik 21.00etara, bihar
12.00etatik 14.30etara eta
18.30etatik 21.30etara eta do-
mekan 12.00etatik 15.00etara). 

Bestalde, zezenzale guztiak
euren esperientzia eta gogoe-
tak elkarteko ordezkariei konta-
tzera animatu nahi dituzte, do-

kumentala egiteko asmoa dute-
lako. Horretarako gune berezia
prestatuko dute bihar, 19.00eta-
tik 20.30etara, udaletxeko patio-
an (atzeko atetik, Udaltzaingotik
sartuta). Bestalde, Eibar Rugbi
Taldea mailaz igo dela-eta, pla-
zako tabernaren kudeaketa eta
kuxinen salmenta euren esku
laga dute, horrekin jasotako di-
rua taldearentzat izateko. 

laburrak
BBEERRBBEETTAANN--EEKKOOAAKK
UURRKKIIOOLLAARRAA BBIIHHAARR
Mintzapraktika taldeetako
kideak Urkiolara txangoa
egingo dute bihar,
zapatua. 15 bat laguneko
taldeak izena eman du
eta egun osoko egitaraua
izango dute bihar: goizean
Toki Alai Interpretazio
Zentroa bisitatuko dute,
eta inguruko parajeetan
paseatu ondoren,
Urkiolako jatetxe batean
bazkalduko dute.
Ikasturtea amaitu aurretik,
baina, izango dute beste
ekitaldirik; datorren
ekainaren 6an Gasteizen
egingo den Euskal Herriko
Mintzaegunean ere
hartuko dute parte-eta.

IINNKKEESSTTAAKK BBUUZZOOIIEETTAANN
Egunotan herritarren
partehartzea bultzatzea
helburu duen gutuna
banatzen dihardute etxerik
etxe, buzoietan,
herritarren iritzia
ezagutzeko asmoarekin.
Behin datuak jasota,
hurrengo pausoa horiek
aztertu eta balorazioa
egitea izango da.

PPIIAANNOO KKOONNTTZZEERRTTUUAA
Maiatzaren 29an Alvaro
Garrido Martínezek piano
kontzertua eskainiko du
Coliseoan, 20.30etatik
aurrera (3 euro).
Emanaldiak ordubete
inguruko iraupena izango
du eta Mozart, Chopin,
Debussy eta Prokofieven
piezekin osatutako
egitaraua eskainiko du.

UUMMEEEENN BBEERRTTSSOO
JJAAIIAALLDDIIAA
Atzo umeen bertso
jaialdiaren lehenengo
saioa egin zen Coliseoan,
herriko ikastetxeetako
umeekin eta bigarren saio
bat izango da, maiatzaren
28an. Saiorako txartelak
euro bat balio du.

Liburutegia ere zezen plazaren omenaldiarekin

Giro paregabea Bide
Aldeko bertso afarian

EGUAZTEN GOIZEAN HEZKUN-
TZA ESPARRUKO areto nagusian
ospatutako ekitaldian banatu zi-
tzaizkien sariak aurtengo Ipurterre
ipuin lehiaketa irabazi duten idazle
gazteei: Oier Lete, Paula Gómez,
Mikel Arriola, Leire Bergara, Nerea
Ereña, Izar Baglietto, Laura Aldai
eta Tamara Lópezek irabazi dute
…eta kitto! Euskara Elkarteak urte-
ro antolatu ohi duen lehiaketa eta
eurek zein ikaskide, guraso eta ira-
kasleek ederto pasatu zuten ekital-
dian, Txoborro magoaren ikuskizu-
nari esker.

Ipurterre sari 
banaketa magikoa

Giro ezin hobea sortu zuten bertsolariek elkarte gastronomikoan. / LEIRE ITURBE

Txoborrok aho 
zabalik laga zituen

ikusle guztiak. 
/ EKHI BELAR
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EGUAZTENEAN INAUGURATU ZUTEN PORTALEKO 5. pisuan
Armagintza Museoko Eibarko Industriaren Historiari buruzko inter-
pretazio zentrua. Herriko tailerretan landu eta sortutako hamaika
tresna, makina eta bestelakoak batzen dituen museoa ezagutzeko
aukera jende guztiari zabaltzeko asmoarekin, maiatzaren 24ra arte
sarrera doan izango da. Museoa martitzenetik domekara zabaltzen
dute, 16.00etatik 20.00etara. Hala ere, hilaren 18an zabalik egon-
go da, astelehena izan arren, Museoen Nazioarteko Eguna delako. 

GAUR ARRATSALDEAN HA-
SI ETA DOMEKARA BITAR-
TEAN, XXVI. Dia das Letra Ga-
legas ospatuko da Urkizun,
aurten bere sorreraren 25. ur-
teurrena ospatzen duen As
Burgas Galiziako Etxearen es-
kutik. 19.00etan jai batzordea-
ren taberna zabalduko dute,
Galiziako produktu tipikoekin
eta ordu berean herri kirolak
hasiko dira. 21.00etatik aurrera
eta goizalderarte, berriz, dan-
tzaldia izango da Sonora or-
kestrarekin. 

Zapatuan egun osoan egon-
go da zer eginik: 11.30etan
umeendako (8-13 urte bitarte-
koendako) txabe-jaurtiketa jo-
katuko da eta eguerdian igel-
toka txapelketa egingo dute.
Nagusiendako txabe-jaurtiketa
16.00-etan hasiko da. Arratsal-
dean Galiziako dantzak izango
dira protagonista eta gauean,
23.00etatik aurrera berbena
eskainiko du Tango orkestrak.
Eta domekan, goiz-eguerdi
partean Galiziako dantzek Kez-
ka taldearen euskal dantzekin
bat egingo dute. Ondoren, kar-

mengo Amaren elizan meza
ospatuko dute eta 15.00etan
Azitain erretegian bazkaria
egingo dute. Arratsaldean,
18.30etatik aurrera Solara or-
kestrarekin dantzan jarduteko
aukera izango da, 22.00etan
jaiak agurtu arte. 

Castelaori eskainitako 
monumentoa

Bestalde, eta jaiak aprobetxa-
tuta, hilaren 16an, zapatuan,
Castelaori eskainitako monu-
mentoaren berrinaugurazioa
egingo dute 11.00etan. Orbeako

kiroldegiko lanak direla-eta, han
inguruan zegoen monumentoa
kendu behar izan zuten eta
bihar kokaleku berrian aurkeztu-
ko dute, Urkizuko dorreen pare-
ko lorategietako batean, Euska-
diko Kutxaren aldamenean.

Urkizuk Galiziako Etxekoen jaiak hartuko ditu asteburuan

EUSKARAREN

TXOKOA

EEUUSSKKAARRAA HHUUTTSSEEZZKKOO LLII--
TTEERRAATTUURRAA AAZZOOKKAA.. Euskal
Herri osoan euskara hutsezko li-
teratura azokarik ez dagoela
aintzat hartuta antolatu dituzte
Literaturia jardunaldiak Larrabe-
tzuko zenbait elkarte eta eragi-
lek. “Euskarazko literaturaren as-
teburua” antolatuko dute Bizkai-
ko herri horretan ekainaren 5etik
7ra, elkarrekin harremanetan ja-
rriz euskara, letrak, sortzaileak
eta herritarrak. Argitaletxe na-
gusiak han izango dira: Alberda-
nia, Elkar, Erein, Igela, Maiatz,
Pamiela, Susa, Txalaparta eta
Utriusque Vasconiae. Liburuak
saltzen baino gehiago, azoka bi-
zia egiten ahaleginduko dira an-
tolatzaileak; horrela, hitzaldi la-
burrak edo “deskonferentziak”
egingo dituzte euskarazko blo-
gosfera eta literaturaren arloko
zenbait ordezkarik eta euskaraz-
ko literaturarekin era bateko edo
besteko lotura duten antzerki eta
musika saioak izango dira. Ez
da faltako teknologia berriak, le-
trak eta herritarrak kontuan har-
tzen dituen esparrua ere.

Industriaren Museoa zabalik

Gurea latza da…beti
besteen kontra, ostikoka,
handia txikia janez,

betikoaren legea jarraituz
eta gauza gutxi aldatuz,
funtsezko gauzetan behintzat.
Demokrazia dela baina…
betikoa… nora artekoa?
Interesen arabera heltzen den
artekoa; hortikan aurrera
demokrazia eta beste mila
gauza albora lagatzen dira.
Kantak esaten duen bezela
“sólo se vive una vez”…
Galdera da… nola?
Eta bizitza aurrera doa, ez dago
atzera bueltarik. Noiz bizi behar
dugu lasai? Nola bizi lasai
poltsikoak beteta besteen
gosearen truke? Ez al da zilegia
jendearen haserrea aukera hori
izanda? Gosea eramaten denean
ahora, ez dago bromarik. Beste
eskubide batzuen urraketarekin
berdin berdin. Are gehiago
inpunitateaz jokatzen bada.
Ingurua zainduz gero, dena
errazagoa izango da; ez da
pentsatzen norberari min egitera
etorriko direnik…
Hori guztia erraz dominatzen da
ezjakintasun, telekomunikazio,
kontsumo eta abarrekin, baina
norbaiti barrea aurpegira
egiterakoan... nork kontrolatu
asuntua? Nor da gaiztoa eta nor
ona? Benetako bizitzan ezta ho-
rren erraza desberdintzea, nahiz
eta gidoi programatu baten
antzera erakutsi nahi den.
“Legea beteko da”… baina zein
lege? Norberaren interesen
arabera aldatu daitekeen legeak
zein sinesgarritasun dauka?
Zikinkeriak, ustelkeriak… hor
erantzuna. Tartean baditugu
mila arazo horiek gabe…
Baina ez, diru goseak haginak
edozertan sartzen ditu arazo
berriak sortuz. Janaria lortzeko
transgenikoak… elikadurarekin
gutxi ez eta gaixotasunekin,
farmakoekin eta abar jolasten
da, arratoiak lez; non dirua,
han bibote ta isatsa. 
Izakiak arrazionalak, azkarrak
garela? No comment…

Gizakia... azkarra
eta arrazionala

Aitor
Sologaistua

Hilaren 24ra arte egunero doan sartzeko aukera izango da. / EKHI BELAR

Jende ugari erakarriko dute aurten ere Galiziako produkto tipikoek. / LEIRE ITURBE
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- Isabel Basaras Sodupe. 84 urte. 2009-V-5.
- Antonia Plagaro Maiztegi. 96 urte. 2009-V-7.
- Pilar Garate Mugerza. 89 urte. 2009-V-8.
- Jesus Mª Arriaga Goenaga. 55 urte. 2009-V-11.
- Pedro Mª Barruetabeña Leturiondo. 77 urte. 2009-V-11.
- Ignacio Martín Gambas Oribe. 87 urte. 2009-V-11.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen 
dizugu.  Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki 
bikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).
Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

5
6 3 8 9 5 2

5 9 2 4
5 7 6 8 1

9 3 6 5
5 4

5 2 9 7
1 3 7 2

6 AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK
JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Simone Ojanguren Alvarez. 2009-V-2.
- Unai Ruiz Donate. 2009-V-2.
- Irene Alonso Bravo. 2009-V-3.
- Aimar Calderón Azkunaga. 2009-V-9.

S
U

D
O

K
U

A HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, AMAIA,
hillaren 11n urtiak 
egin zenduazelako.
Famelixa guztiaren 
partez.

Walt Kowalski jubilatuta dago, lasai bizi da bere 
betiko etxean, baina auzoan aldaketa asko izan 
da eta asiako etorkin asko dago. Eurekin ez du 

harremanik, Walt-en autoa lapurtzen saiatzen 
diranera arte. Dauden taldeei aurre egingo die…

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa
“Gran

Torino”
ZZuuzzeennddaarriiaa::

CClliinntt EEaassttwwoooodd
AAkkttoorreeaakk::

CClliinntt EEaassttwwoooodd,, BBeeee VVaanngg,,
CChhrriissttoopphheerr CCaarrlleeyy,, AAhhnneeyy HHeerr……

untzaga

Gloria, Aurora, Ana eta Palomaren azken lapurketak 
ez du emaitza onik izan: poliziak harrapatu eta Aurora
kartzelaratu dute. Mexikoko trafikante batek harremana
hasiko du Anarekin, lapurketa berri baten aukera
zabaltzen du, Mexikarren dirua lapurtzearena…

“Sólo quiero
caminar”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: 
AAgguussttíínn DDííaazz YYaanneess
AAkkttoorreeaakk::
DDiieeggoo LLuunnaa,, VViiccttoorriiaa AAbbrriill,,
AArriiaaddnnaa GGiill,, PPiillaarr LLóóppeezz ddee AAyyaallaa……

coliseo

Zorionak, BLANKI eta JOSE RAMON,
hillaren 11n zuen urrezko-ezteiak izan
dira-eta. Ondo pasau domekan ospatzen.
Famelixa guztiaren partez. 

Zorionak, AINARA.
Zure printzesiaren
partez, opari asko
jaso domeka honetan.

Zorionak, MARIA, 
martitzenian, hillaren
19xan, bost urte 
egingo dozuzelako.
Famelixaren partez.

JJEESSUUSS MMªª AARRRRIIAAGGAA GGOOEENNAAGGAA
(2009ko maiatzaren 11n hil zen, 55 urterekin)

SS ee nn ii dd ee ee nn  ii zz ee nn ee aa nn ,,  ee ss kk ee rr rr ii kk  aa ss kk oo  
hh ii ll ee tt aa -- ee ll ii zz kk ii zz uu nn ee rr aa  jj oo aa nn  

ee tt aa  ss aa mm ii nn -- aa gg uu rr rr aa kk  
bb ii dd aa ll ii  dd ii zz kk ii gg uu zz uu ee nn  gg uu zz tt ii oo ii ..
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 15
HHIITTZZAALLDDIIAA
1177..0000..-- Autoestimuaren inguruko
hitzaldia. Beheko Tokia jubilatu
etxean.

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOOAA
1188..3300..-- ‘Patronalaren xantaiari
eta erasoei aurre egin’
manifestazioa. Untzagatik hasita.

DDIIAA DDAASS LLEETTRRAASS
1199..0000..-- Jai Batzordearen
taberna zabaltzea. Os Galaicos
taldearen musika. Herri-kirolak.
2211..0000..-- Berbena, Sonora
orkestrarekin (A Coruña). Urkizun.

AARRGGAAZZKKIIAA MMAAIIAATTZZEEAANN
1199..3300..-- Photoshop CS4 ikasta-
roa. Portalean.

RRUUGGBBIIKKOOEEII OOMMEENNAALLDDIIAA
1199..3300..-- Alkatearen
eta udalbatzaren omenaldia Eibar
Rugbi Taldeari. Udaletxean.

AARRIIEESS
Pozik egoteko aitzakia daukazu.
Asko ipiniko lirateke zure lekuan,
beraz, etara iezaiozu etekinik
handiena egoera honi. 

TTAAUURRUUSS
Denbora pasa da, baina berak
ez du ahazten. Inoiz ez da berandu
barkamena eskatu eta harremana
berreskuratzeko. Garaiz zaude.

GGEEMMIINNII
Urteko sasoirik onenean zaude.
Indartsu, osasuntsu, gogotsu eta alai!
Hala ere, kontrola ezazu euforia hori,
gehiegikeriak ez baitira onak.

CCAANNCCEERR
Esan egia, hobe da, bestela espiral
batean sartu eta ezin izango zara
handik irten. Gainera, oso txarra
zara gezurrak esaten!

LLEEOO
Arduratsuagoa izango bazina,
gauzak ondo lotuta izango zenituzke,
bere lekuan. Orain bilatzea besterik
ez zaizu geratzen. Zorte on.

VVIIRRGGOO
Angelina Jolie eta Brad Pitt banatu
egingo direla ematen du. Zure aukera
izan daiteke. Nork daki, zergatik ez?
Gauza arraroagoak ikusi dira.

LLIIBBRRAA
Pentsatu al duzu udan nora joan?
Mugitu ipurdia bestela bidaiarik gabe
geratuko zara. Hori bai, badaukazu
hortik zehar joateko dirurik?

SSCCOORRPPIIUUSS
Otorrinolaringoloarengana bisita
egitea ondo etorriko zaizu. Normala
jendeak zuri berba ez egitea, gauzak
hiru aldiz esan behar dizkizute-eta!

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Pekataria… Nola egin duzu 
horrelakorik? Eskerrak maliziarik
ez daukazun, bestela baten batek
bereak eta bi esango zizkizun.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Gertatzen dena gertatzeko prest
zaude. Ondo egin duzu egoerari
aurre egiten, horrela hobe irtengo
zarelako guzti honetatik.

AAQQUUAARRIIUUSS
Atsegina, gozoa, lagun bikaina,
eskuzabala, sentibera… Denetik
daukazu, edonork nahiko zintuzke
bikote moduan!

PPIISSCCIISS
Iragana ona izan bada ere, egunero-
kotasunaz gozatu eta etorkizunean
pentsatu. Zergatik ez hobeto aurretik
gertatutakoa? Ahalegindu zaitez.

Eguaztena 20
DDAANNBBOORRRRAADDAARRAAKKOO
EENNTTSSEEGGUUAAKK
1199..0000..-- Sanjuanetako
danborradarako entsegua
(umeak). 2200..0000..-- Sanjuanetako
danborradarako entsegua
(nagusiak). Amalur-ohian.

RRIIKKAARRDDOO AALLBBEERRDDII
AASSTTEE SSOOZZIIAALLAA
1199..3300..-- Nork ordaintzen du
krisialdia?, Xabi Anzarekin (ELA).
Portalean.

Domeka 17
AARRGGAAZZKKIIAA MMAAIIAATTZZEEAANN
1100..0000..-- Photoshop CS4
ikastaroa. Portalean. 

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Cielito Musika Bandaren
pasodoble kontzertua.

DDIIAA DDAASS LLEETTRRAASS
1111..4455..-- Eibarko Trikitilariei
ongietorria (Untzagan)
eta kalejira, Urkziuraino.
1122..3300..-- Kezka dantza taldeari
ongietorria. Dantza erakustaldia
(Urkizun). 1133..4455..--Meza,
Karmengo Amaren elizan.
1155..0000..--Bazkaria, Azitain
erretegian. 1188..3300..-- Dantzaldia,
Solara orkestrarekin. Urkizun.

ZZEEZZEENNKKEETTAA
1177..0000..-- Zuloagaren eskultura
parean batzea, Cielito Musika
Bandarekin eta dultzaineroekin
kalejiran plazara joateko.
1177..3300..-- Gure zezen-plaza
zaharrari omenaldia eta agurra:
Niño de la Capea, Paco Ojeda,
Ortega Cano, Espartaco, Litri eta
Juan del Alamo. Zezen-plazan.

Astelehena 18
WWOOKKAA EEUUSSKKAADDII
1166..0000..-- World Cafe-Woka
Euskadi. Debegesan. 

TTAAIILLEERRRRAA
1188..3300..-- Discosana jaietan
tailerra. Portalean.

RRIIKKAARRDDOO AALLBBEERRDDII
AASSTTEE SSOOZZIIAALLAA
1199..3300..-- Krisialdi ekonomikoaren
inguruko azalpenak, Joakin
Arriolarekin (EHUko irakaslea).
Portalean.

Zapatua 16
AARRGGAAZZKKIIAA MMAAIIAATTZZEEAANN
1100..0000//1144..0000 eettaa
1166..3300//1199..3300..-- Photoshop CS4
ikastaroa. Portalean.

DDIIAA DDAASS LLEETTRRAASS
1111..3300..-- Chaves-jaurtiketa
(umeak). Igel-toka. 1122..0000..--
Castelaori eskainitako
monumentoaren aurkezpena.
1166..0000..-- Chaves-jaurtiketa
(helduak). 1188..0000..-- Arte Galega
(Gasteiz) gaita eta dantza taldeari
ongietorria. 1188..3300..-- Galiziako
dantzak eta musika. 2222..3300..--
Berbena, Tango orkestrarekin.
Urkizun.

AAPPAARRTTHHEEIIDDAARREENN
KKOONNTTRRAAKKOO EEGGUUNNAA
1122..0000..-- Umeendako jolasak,
1133..0000..-- Kaeljira-poteoa.
1144..0000..-- Ekitaldia.
1144..3300..-- Bazkaria.
Montekasinoko parkean.

Eguena 21
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Formación y funciones
de la ONU (II), Miguel
Arroitajauregirekin. EPAn
(Isasi, 39an). 1111..3300..-- Bideo
konferentzia: Oteiza, Mª José
Aranzastirekin. Hezkuntza
Esparruan.

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOOAA
1188..3300..-- ELAk eta LABek
deitutako grebaren inguruko
manifestazioa. Untzagan.

AATTEE IIRREEKKIIAAKK MMUUSSEEOOAANN
1166..0000//2200..0000..-- Armagintza
Museoko Eibarko Industriaren
Historiari buruzko interpretazio
zentrura sarrera doan. Portalean
(5. pisuan).

Martitzena 19
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- El cuento literario ¿una
forma de la narrativa?, José Luis
Domingorekin. EPAn (Isasi, 39). 

EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- Cyrano (Gorakada,
Bizkaia). Hezkuntza Esparruan.

EEUUSSKKAALL JJAAIIAA
1199..0000..-- Hitzaldia: Mikel
Laboaren bizitza. Hizlaria: Pako
Aristi. Arrate Kultur Elkartean.

RRIIKKAARRDDOO AALLBBEERRDDII
AASSTTEE SSOOZZIIAALLAA
1199..3300..-- Krisialdietan hartutako
neurrien inguruko azalpenak,
Josu Ferreirorekin (EHUko
irakaslea). Portalean.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- Sólo quiero caminar
(Zuz: Agustin Diaz). Sarrera:
3’70 euro. Coliseoan.

SSOOSSTTOOAARREENN EENNTTSSEEGGUUAA
2211..3300..-- Sostoaren kide
ohiendako entsegu berezia.
Musika Eskolan (Portalean).

Egunero
ZZIINNEEAA::
Sólo quiero caminar.
Maiatzak 19, 21.30etan. 
BBEERRTTSSOOAAKK::
Bertsoa & Jazza.
Maiatzak 22, 22.00etan.

SARRERAK
salgai
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AGENDA
eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

SSOOSS ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433 7700 8844 0000
PPoorrttaalleeaa........................994433 7700 8844 3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433 2200 1155 2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433 7700 0077 9999
DDeebbeeggeessaa....................994433 8822 0011 1100
KKIIUUBB ..................................994433 2200 3388 4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433 0033 3344 0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011 2200 2200 2200
NNaattuurrggaass ......................990022 1122 3344 5566
DDYYAA LLaarrrriiaallddiiaakk..994433 4466 4466 2222
GGuurruuttzzee GGoorrrriiaa....994433 2222 2222 2222
MMeennddaarroo oosspp.. ........994433 0033 2288 0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433 0033 2255 0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433 0033 2266 5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022 1111 2200 8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433 5533 1177 0000
EEuusskkoo TTrreenn ..............990022 5544 3322 1100
PPeessaa ..................................990022 1100 1122 1100
TTaaxxiiaakk..............................994433 2200 3300 7711
..................................................994433 2200 1133 2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299 1144 1188 7744
AAll--AAnnoonn//AAllaatteeeenn 665500 2266 5599 6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,
15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta
20.30. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR.. Egunero: 12.30, 15.00,
17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,
13.30, 14.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Laneguna:
06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegu-
nak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..
Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua
eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EEIIBBAARR--
GGAASSTTEEIIZZ.. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.
Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:
08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GGAASS--
TTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.
Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta
20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑAA.. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IIRRUUÑÑAA--EEIIBBAARR.. Lanegu-
na: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EEII--
BBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--
EEIIBBAARR.. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEE--
TTAA.. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEIIBBAARR.. Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. EERRMMUUAA--MMEENNDDAARROO.. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduer-
diro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-
era orduro. MMEENNDDAARROO--EERRMMUUAA.. Laneguna: 06.55eta-
tik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegu-
nak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara or-
duro. + 10.35 eta 21.38. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EEII--
BBAARR--DDUURRAANNGGOO.. Egunero: + 22.18. EEIIBBAARR--DDOONNOOSS--
TTIIAA.. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR--EERRMMUUAA.. Lane-
gunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordutegiak

eerraakkuusskkeettaakk
–– MMaaiiaattzzaarreenn 1155eerraa aarrttee
LUCAS ALBERDIren artelanak (zezenketa-girokoak).
Untzagako jubilatu etxean.
–– MMaaiiaattzzaarreenn 2244rraa aarrttee
VICENTE CERVERAren Circo Gran Fele,
ALBERTO RODRIGUEZen Horizonteak Irekiz
eta JESUS JAIME MOTAren Asia erakusketak.
Portalean.
–– MMaaiiaattzzaarreenn 3311rraa aarrttee
ISABEL DIEZen Al filo de las mareas. Topalekuan.
DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEkoen
erakusketa kolektiboa. El Ambigú eta Deporren.
ARGIZAIOLA SARIA argazki erakusketa.
Deporren.
DIAPORAMA ETA ARGAZKI erakusketa.
Eibarko dendetan.

iikkaassttaarrooaakk
–– AAuuttooddeeffeennttssaa..
Noiz: Ekainaren 6an, goiz eta arratsaldez. 
Izen-emateak: Ekainaren 4ra arte, Pegoran.
–– JJ..BB.. GGiissaassoollaa MMuussiikkaa EEsskkoollaa..
Matrikula: Maiatzaren 18tik 29ra aurreko ikasturtean
matrikulatutako ikasleentzat.
Informazioa: Pegoran edo Portalean.
–– 3377.. UUddaakkoo IIkkaassttaarrooaakk..
Informazioa eta matrikula: Ekainaren 19ra arte,
www.ueu.org helbidean edo 943821426 telefonoan.

ffaarrmmaazziiaakk
1155,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ IIbbaarrrroonnddoo (Zeharkalea, 2)
1166,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ AArraannbbuurruu (Gipuzkoa etor., 46)
1177,, ddoommeekkaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ AAllbbeerrddii (Zubiaurre, 9)
1188,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
1199,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
2200,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
2211,, eegguueennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
2222,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)

lleehhiiaakkeettaakk
SANJUANAK 2009 KARTEL
LEHIAKETA.
Maiatzaren 15era arte, Pegoran
eta Portalean.

ALKOHOL GEHIEGIKERIAREN
KONTRAKO UMOREZKO
PEGATINA.
Maiatzaren 15era arte, Pegoran
eta Portalean.

ESKOLA AGENDA 09-10.
Maiatzaren 15era arte,  Pegoran
eta Portalean.

ARMERIA ESKOLA SARIAK
Norentzat: DBHko azken urteetako
ikasleentzat. Armeria Eskolan, maiatzaren
25etik 29ra.

LI (BURU-HAUSGARRIAK).
Ekainaren 14ra arte, Juan San Martin
Liburutegian.

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk
DENDARIENTZAT.
Eskaerak eta informazioa: 943207694 / 943206669
telefonoetan.
NAGUSIENDAKO ALDE BATERAKO
EGONALDIAK.
Eskaerak eta informazioa: Gizartekintzan (Portalea,
4. pisuan) aldez aurretik txanda eskatuta (943708440
telefonoan).
SANJUANAK 2009.
Koadrilentzako dirulaguntzak. Eskaerak eta informazioa:
Ekainaren 2tik 15era, Pegoran edo Portalean.

bbeekkaakk
VIII. JUAN SAN MARTIN BEKA.
Ikerketa esparrua: Artea.
Eskaerak eta informazioa: Irailaren 1etik urriaren 11ra,
Pegoran edo Portalean.
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– Eibarren pisu berria salgai. 73 m2. Lo-
gela bi. Oso argitsua. 237.400 euro. Pla-
noak eta ezaugarriak: Tel. 610-073819.
www.pisos-eibar.net84.net. 
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komun bi, bal-
koia eta despentsa. Aukera paregabea.
Tel. 653-733357.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak edo umeak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 608-474923 edo 943-
171583.
– Neska arduratsua eskaintzen da arra-
tsaldez edo asteburuetan umeak edo na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 646-048823. 
– 47 urteko Eibarko emakumea eskain-
tzen da nagusiak zaintzeko etxean edo
ospitalean. Esperientzia. Tel. 697-245186.
– Neska eskaintzen da orduka edo
gauez umeak edo nagusiak zaintzeko.
Tel. 610-632782.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 634-969090.
Aleida.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna edo externa. Esperientzia.
Tel. 638-732436 edo 638-482478.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak zaindu edo garbiketa lanetarako.
Tel. 616-397348.
– Neska arduratsua eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaindu eta garbiketa la-
netarako. Tel. 678-534041.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
orduka nagusiak zaindu edo garbiketa la-
netarako. Tel. 617-820162.
– Neska eskaintzen da sukaldari lagun-
tzaile moduan lan egiteko. Tel. 671-
343612 edo 943-531931.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Edozein ordutegitan. Tel. 646-821678.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, garbiketa lanak egin edo ta-
bernetan jarduteko. Tel. 671-476869.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, garbiketa lanak egin edo ka-
marera moduan. Tel. 6597-824727.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, garbiketa lanak egin edo su-
kaldari laguntzaile moduan. Tel. 663-
569263.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, etxeko lanetarako edo ka-
marera moduan. Esperientzia. Tel. 690-
154754.
– Neska eskaintzen da orduka umeak
edo nagusiak zaindu eta garbiketa lane-
tarako. Tel. 648-603029.

– Neska eskaintzen da orduka umeak
edo nagusiak zaindu eta garbiketa lane-
tarako. Tel. 659-355758.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta  garbiketa lanetara-
ko. Esperientzia. Tel. 646-235195 edo
669-311385.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin edo sukal-
dari laguntzaile moduan. Tel. 660-
594503.
– Mutil arduratsua eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 696-659501.
– Gizona eskaintzen da sukaldari lagun-
tzaile moduan eta eraikuntzan lan egite-
ko. Tel. 686-274490.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 639-
020180.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko eta kamarero edo garbitzaile lanetara-
ko. Tel. 647-999092.
– Etxe-tresna txikiak konpondu eta para-
bolikak jartzen ditugu. Tel. 943-751711.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko. Interna
edo externa. Esperientzia. Tel. 648-
736067.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
tzeko. Esperientzia. Tel. 943-702029.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu, garbiketa lanak egin
edo kamarera moduan. Tel. 617-050828.
Lily.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Jornada osorako. Tel. 675-940901.
Lorena.
– Gizona eskaintzen da edozein laneta-
rako. Tel. 658-719676. Enrique.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Erreferentziak. Tel. 699-813826.
– Mutila eskaintzen da eraikuntzan lan
egiteko, sukalde laguntzaile moduan
etab. Tel. 669-285475.
– Neska eskaintzen da orduka lan egite-
ko: garbiketak egin, nagusiak zaindu, ta-
bernetan etab. Tel. 638-344377.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Erreferentziak. Asteburuak barne. Tel.
666-771151.

4. Lana
4.1. Lan bila

– 21”ko telebista, HP inpresora-scanner
eta PC-2 jokoekin salgai. Tel. 670-
219618.
– Ezkontzarako soinekoa salgai. 44 taila-
koa. Marfil kolorekoa. Tel. 653-717890.
– Cocker txakurkume bi (hilabete eta er-
dikoak) salgai. Parasitoak kenduta, txer-
toarekin eta pedigree-arekin. Kartila
osoa. Tel. 686-636383.
– Garbigailua (175 euro), lehorgailua
(200 euro) eta 1’50eko somierra eta kol-
txoia (300 euro) salgai. Urtebeteko ga-
rantiarekin. Tel. 650-988799.

6. Denetarik
6.1. Salgai

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. Doako iragarkietan, 
12 hitz onartuko dira gehienez. IIrraaggaarrkkiiaakk iippiinnttzzeekkoo:: 994433--220000991188..

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

3. Lokalak

– Mutila eskaintzen da lanerako: infor-
matika, elektronika, telekomunikazioak,
nagusiak zaindu... Tel. 653-402884. Kel-
vin.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko edo sukaldari laguntzaile moduan.
Geriatria laguntzaile ikasketekin. Tel.
618-377283.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko. Tel. 628-014327.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Esperientziarekin. Tel. 655-
384877.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Asteburuak barne. Tel. 648-724168 edo
669-966611.– Bidebarrieta kalean pisua alokagai. Lo-

gela bi, egongela, sukaldea eta komuna.
Tel. 652-764566.
– Eibarren logela alokagai, zentrutik ger-
tu. Tel. 626-917395.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel.
616-207343. 
– Ermuan pisua alokagai. Jantzita eta
igogailuarekin. Deitu 20.00etatik aurrera.
Tel. 678-783465. Ander.
– Gizon-emazteak logela alokatuko luke-
te Eibarren. Tel. 662-230636.

– Garaje itxia salgai Jardineta-Aldatze
inguruan. Tel. 629-428449.
– Garaje itxia salgai, trasteroarekin. 5’50
luzera x 4’10 zabalera. Leihoa kanpora,
kalearen parean. Karmen kalean, 4-6.
Autoa garbitzekoa barne. 80.000 euro.
Tel. 943-121261.

3.1. Salgai

2. Motorra

– Opel Omega 96 salgai. AIT pasatuta.
1.100 euro. Tel. 670-219618.
– Bigarren eskuko Citroen ZX salgai.
M-UK. Asegurua maiatzera arte. IAT pa-
satuta. Tel. 696-817026 edo 943-
121826.
– CSR 500cc Quad ATV motorra salgai.
Deitu 18.00etatik aurrera. Tel. 669-
941469. Asier.

2.1. Salgai

– Sukaldaria behar da. Esperientziare-
kin. Tel. 943-206868.
– Dietista behar da Ugan Klubean hain-
bat ordurako. Tel. 943-820452.

4.2. Langile bila

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu, tabernan lan egin edo garbi-
keta lanetarako. Tel. 699-537604. Itziar.
– Mutil arduratsua eskaintzen da edozein
lanetarako: igeltseritza etabar. Tel. 646-
907049. Gorka.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak edo umeak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 686-274433.

– “Silla francesa” arrazako zaldi dotorea
dugu, behorretarako. Gaztain kolore ilu-
nekoa eta 1’77 metro garaieran. Tel. 616-
225228 edo 943-207340. Alberto.

6.4. Bestelakoak



ZEZENB I D E
A U T OESKOLA
Auto, autobus, kamioi eta motorrentzako gida-baimenak

Teorikako irakaslea egun osoan

AUTO
ESKOLA

ZEZEN
BIDEEgo Gain, 4 - behea

(San Andres pasealekutik)
Tel. 943 20 34 45
EIBAR

GIDA-BAIMENAK
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Julian Etxeberria, 6           943 70 29 23

PA R A FA R M A Z I A
D I E T E T I K AAzaleko eta ileko analisiak

FURTERER / NEOSTRATA / LECLERC / SESDERMA / APIVITA / NUXE / CAUDALIE / SIKEN / KORRES / DARPHIN

Arragueta, 20                 943 25 44 21  


