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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Eibarko hirigintzarekin kezkatuta gauden hiritar
talde bat gara. Hori dela eta, idatzi honekin batera iri-
tzi publikoari ondokoa jakinarazi nahi diogu:

1. Erisonoko industrialdea dela eta, Tekniker en-
presaren kokapen berria aitzakia nagusitzat jotzen
diren eraikitze lanak, naturari eta zentzu komunari
eraso mingarria direla, izan ere:

2. Tekniker enpresak baduelako hirian zehar koka-
leku bat baino gehiago bere instalazioak ezartzeko,
naturguneak suntsitu gabe: Matsaria, Iburerreka eta
Azitaingo industrialdean bertan. 

3. Salatu nahi dugu, gainera, egiten ari diren obrak
behin behinekotasun handienaz hasi zirela egiten,
indarrean dagoen legedia kontuan izan gabe.

4. Uste dugu, bestalde, hiriko populazioa ez dela,

oro har, behar bezala informatua egon, eta gertaera
honek demokraziaren oinarriei eraso egiten diela.

5. Bestalde, esan beharra dago udalak onarturiko
proiektuan, besteak beste, 11 eta 13 alturatako erai-
kinak aurreikusten direla, horrek dakarren  kalterako
ondorioarekin.

6. Halaber, esan nahi dugu, Eibarko Udalak horre-
lako ekimenak bultzatuz, epe laburrerako ikuspegia
islatzen duela, nekez uztar daitekeela erakundeeta-
tik agintzen zaigun garapen iraunkorrarekin, horrela-
ko ekimenek etorkizuneko Eibar berdeagoa, osasun-
tsuagoa eta arrazionalagoa oztopatzen baitute, hiri-
tar guztion geroa hipotekatuz. 
Ez hondatu Arrate Balle!!

ARRATE BALLE BIZIRIK TALDEA

EEIIBBAARRKKOO IIRRIITTZZII PPUUBBLLIIKKOOAARRII

Maiatzaren 15ian bete zittuan Matrallako Irratixak
7 urte eta maiatzaren 30ian ospatu genduan Tallarra
Gaztetxian.

Halako kontzertu ederra eskindu eben, eta eske-
rrak emon nahi detseguz musikueri: Napoka Iria &
Lagunak Here we go again! Eskerrak, baitta, 7. ur-
teurrenerako propio prestautako abesti hunkigarrixa-
gaittik.

Abesti krak bakotxari beste abesti krak bat jarrai-
tziari eskerrak DJ Norman Duval Patata Tortillari.

Eskerrak lagundu eben guztieri.
Eta ohittura luzia dan moduan, beste horrenbeste

urtian zihar hamaika ekintza antolau eta irratirako
atiak beti zabalik dittuan Tallarra Gaztetxiarendako.

Patxuak danori!! 
MATRALLAKO IRRATIXA 102.8

MMAATTRRAALLLLAAKKOOKK 77 UURRTTEE

“Naturan zerbait aldatu da. Gure aitak beti esan
digu urrian zortzi-hamar hego haize egun on izan
direla beti. Gu horiek noiz iritsiko irrikan egon ga-
ra beti, ehizarako oso egokiak direlako, baina ja-
da desagertu dira. Haize horrek gaur egun ez du
jotzen, eta hor nabaritzen dut nik aldaketa.”

((AAiimmaarr OOllaaiizzoollaa,, ppeelloottaarriiaa))

“Hilzorian dauden gaixoen eta zainketa aringa-
rrien inguruan mito asko daude. Zainketa horiek
ezin diezaie min mota guztiei aurre egin, ez dira pa-
nazea ere eta etxean hiltzea ez da zertan hobere-
na izan behar. Izan daiteke, baina baita landa-etxe
bat edo larrialdi zerbitzuak; ez dago errezetarik”

((LLuuiiss MMoonntteess,, sseennddaaggiilleeaa))
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Ederra urtea, daramaguna!
Orain arte, gure
ekonomiari dagokionez,

ez dugu berri txarrik besterik
entzun. Nork esan behar zigun
orain dela urtebete edo gutxiago
langabeziara joateko arriskuan
egongo ginenik edo gure
enpresak ixtekotan? Baina
horrelakoa da ekonomia: mundu
erdiak pentsatzen zuenean
etxebizitzen prezioak ez zirela
inoiz jaitsiko, horrek ekarri
zuen gero ikusi dugun
itzultzeko zailak izango ziren
kredituak edozeinek eskatzea
eta, ondorioz, bankuek txarto
pasatzea eta inori dirurik laga
nahi ez izatea.
Hala ere, badirudi txarrena
atzean lagatzen hasi garela
eta hondoa ere jo dugula
dagoeneko. Orokorki,
ekonomistak bat datoz
susperraldia AEB-etan hasiko
dela esaterakoan, bertako
ekonomiaren malgutasunari
esker. Aldi berean, uste dute
hobekuntza geroago Europara
etorriko dela eta, azkenik,
Espainia bezain desorekatuak
diren herrietara. Hortik dator
“kimu berdeak” ikusten hastea
munduko ekonomiaren
erraldoietan eta zailagoa izatea
halakorik ikustea gurean. Hala
eta guztiz ere, uste dugu euskal
ekonomiaren bilakaera lotuago
egon daitekeela mundukoarekin
espainiarrarekin baino; hortik
pronostikatu dezakegula urte
amaierarako neurri bateko
hobekuntza maila bat izango
dela gure artean.
Burtsari dagokionez, beste krisi
batzuetan ere ohikoa izan dena
errepikatzen dihardu: burtsak
goruntza egiten hasi dira,
indartsu, aipatutako “kimu
berde” horiek bultzatuta. Hala
ere, epe laburrera pasatu da
honezkero erosteko unea
eta orain prudentzia da nagusi;
aholkurik onena salmenta
batzuk egitea izan daiteke.
Epe erdira, egoera ekonomikoa
hobetu bada ere, Burtsetako
igoera handiek gehiegi
deskontatzen dute susperraldia.

Kimu berdeak 
ekonomian

Tomas
Etxaluze

EUSKADIKO ALARGUNEN
FEDERAKUNTZAREN KO-
MUNIKATUA HELARAZI digu-
te Altzoa alargunen elkarteko-
ek, euren burua asteburu ho-
netan Gasteizen egitekoa zen
ekitaldia, maiatzaren 20an,
bertan behera lagatzera behar-
tuta ikusi eta gero. Estatu oso-
ko 2.000 alargun batu behar zi-
ren lehenengoz EAEn, “urtero
egin ohi den estatu mailako ba-
tzarraren XXXXVIII. edizioan,
baina instituzio eta elkarteei
batzarrerako laguntza guztiak
eskatu ondoren, EAEko Alar-
gunen Federazioak bertan be-
hera laga behar izan du ekital-
dia, kostuari aurre egiteko
nahikoa finantziazio lortu ez
dugulako. Beste talde batzuk
(enpresariak, sindikatuak, fo-
ballariak…) beti dira gu baino

garrantzitsuagoak, ez gaituzte
kontuan hartzen, nahiz eta gu-
re senarrek sortutakoarekin
sistemari eusten lagundu dio-
gun arren, gure seme-alabak

hazita eta gure beharrarekin
ongizateari lagundu diogun
arren. Diskriminazio bikoitza ja-
san behar dugu, emakumeak
eta alargunak garen aldetik”. 

Altzoa alargunen elkartekoen salaketa

EIBARKO EZKER-BATUKO
KIDEA DEN JUAN GÓME-
ZEK ZAPATUAN EIBARKO
TABERNA BATEAN Ertzain-
tzak burututako drogaren
kontrako operazioaren ingu-
ruan kezka adierazi du ida-
tziz. Ertzainek haxixa eta
speed poltsatxo batzuk an-
tzeman zizkien tabernan zeu-
den hainbat laguni eta, hain-
bat komunikabidetan “herrian
aurten drogaren kontra egin-
dako operaziorik garrantzi-
tsuena” zela irakurrita, hona-
koa gogora arazi nahi izan
du: “Kezkatzeko moduko be-
rria da, droga trafikoari za-
plastekoa kontsumitzailearen
aurpegian ematen baitzaio.
Gure herria, Juan S. Vallejo
zinegotzi zela, estatu mailan
droga bigunen kontsumoaren
despenalizazioa eskatzen le-
henengoetakoa izan zen. Ha-
la ere, horrelakoekin kontsu-
mitzen dutenen eskubideak
zapaldu egiten dira”. 

Drogaren aurkako
operazioa

ZAPATUAN, EGUN OSOAN
(10.00etatik 13.30etara eta 16.30-
etatik aurrera iluntzera arte) Alcer
Gipuzkoako Organo Emaitzaren
kanpainaren barruan, informazio
mahaia ipinita egongo da Toribio
Etxebarria kalean (El Corte Inglés
parean). Bertan organo-emaile
egiteko inprimakiak zein bestelako
informazioa eskuratzeko aukera
izango da.

Atzegi-ren Familia Topaketa 
domekan Eibarren

URTEROKO MODUAN, ATZE-
GI ELKARTEAK BAILARAKO
FAMILIEN topaketa ospatuko
du. Aurtengoa XI. edizioa
izango da eta domekan ospa-
tuko dute: 12.00etan meza
egingo da, San Andres elizan

eta, ondoren, 13.30etan talde-
argazkia aterako dute Untza-
gan. 14.00etan Arrate hotele-
ra joango dira, bertan bazkal-
du eta, ondoren, musika eta
sorpresekin eguna jai giroan
amaitzeko.

13.30etan egingo dute aurten talde argazkia, iaz hau ateratako toki berean.

Organu emaitza kanpaina



EKAINAREN 8-TIK 21-ERA
BITARTEAN, MOTORRAK, ZI-
KLOMOTORRAK ETA BIZI-
KLETAK gidatzearen kontrol
kanpaina egingo dute, Euska-
diko Bide Segurtasunari buruz-

ko Plan estrategikoaren tes-
tuinguruan. Helburu nagusia
ibilgailu horien arteko istripu-ta-
sa jaistea da eta, besteak bes-
te, buruan kaskoa janztearen
garrantzia azpimarratuko dute.

Horrez gain, bete beharreko
arauetako batzuk gogoraraziko
dizkiete gidariei: gidari ororen
alkoholemia gehienezko mailak
(litroko 0’5 gramo) bizikleta gi-
dariei ere eragiten diela, herri
arteko bideetan bizikleta gida-
riek jantzi islatzaileren bat era-
matera behartuta daudela, kas-
koa erabiltzera behartuta dau-
den bezala, eta bizikletak oi-
nezkoendako guneetan ere
erabili daitezkeela, baina beti
ere oinezkoen kopuruak horre-
tarako aukera ahalbidetzen
duenean, oinezkoen lehenta-
suna errespetatuta.

DOMEKAN HERRIKO MA-
HAIETARA BERE BOTOA
EMATERA GERTURATUTAKO
eibartarrak 9.387 izan ziren
(%41'58). Europako Legebiltza-
rrerako behin-betiko emaitzak ira-
kurri ondoren, Eibarren emandako
botoak honakoak izan dira, alder-
di bakoitzari begiratuta: PSE izan
da nagusi, 3.233 botorekin. Herri-
ko bigarren indar politikoa EAJ

izan da, 2.408 botorekin, hiruga-
rrena Iniziatiba Internazionalista
(1.427), laugarrena PP 1.142),
bosgarrena EA-Aralar (654), sei-
garrena EB-Berdeak (170) eta
UPyD alderdiak, berriz, 72 boto ja-
so ditu. Beste herri batzuetan ger-
tatutakoari jarraituta, IIk kontake-
tan iruzurra salatu du; Eibarren
euren kontaketaren arabera 1.495
izan dira jasotako botoak.

a u t u a n
LLAA SSAALLLLEEKKOO 6699--KKOOAA
Uztailaren 11rako Azitain
erretegian bazkaria egingo
dute La Salle ikastetxeko
69ko kintakoak.
12.00etan Toribio
Etxebarria kalean
elkartuko dira eta, bestela,
nahiago duenak 13.00etan
Urkizun taldearekin
elkartzeko aukera izango
du. 14.00etan Azitaingo
La Salle ikastetxean
argazkia atera eta,
ondoren, bazkaltzera
joango dira. Izena
emateko 50 euro sartu
behar dira, izena
eta abizena emanda,
Banestoko 0030 3434 76
0000410271 kontuan.
Informazio gehiagorako
www.lasalleeibar69.blogs-
pot.com helbidean
edo Facebook-en.

TTXXIIRRRRIINNDDUULLAARRII EELLKKAARRTTEEAA
Urteroko moduan, Eibarko
Txirrindulari Elkarteak,
bere jarduerak
antolatzeko behar duen
dirua lortzeko asmoarekin,
sanjuanetako zapi
ofizialak salgai ipiniko
ditu herriko hainbat
establezimendutan.
Gainera, hilaren 20, 21,
22 eta 23an merkatu
plazan, zezen-plazaren
inguruan eta Guridiko
arkupeetan salduko
dituzte, euro bitan

Gidatze kontrol kanpaina hilaren 21era arte

PSE nagusi, %58’42ko 
abstentzioa izan duten
Europako hauteskundeetan
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EIBARKO INJENIARITZA ES-
KOLAK AURREKO ASTEAN,
ekainaren 4an eta 5ean, ingu-
rumenaren garapen jasanga-
rria aztertzeko jardunaldiak
hartu zituen. Jardunaldiak De-
begesaren eta energia berriz-
tagarrien arloan puntaren pun-
tan dagoen Guascor taldearen
laguntzarekin antolatu dituzte
eta horrelako kontuetan adi-
tuak diren hainbat lagunek eu-

ren hitzaldietan gai ezberdinak
jorratu zituzten, hala nola De-
babarrenean garatzen dihardu-
ten ekimenak eta klima-aldake-
taren eragina murrizteko Euro-
patik bultzatutako politikak. Ho-
riekin batera, erregai fosilen
sasoiaren amaiera eta energia
alternatibo berrien (eolikoa, fo-
toboltaikoa, biomasa eta hidro-
geno-pilak) aplikazioak aztertu
zituzten.

KUTXAK ETA SORALUZEKO
UDALAK, ARANZADI ZIEN-
TZIA ELKARTEAREN LA-
GUNTZAREKIN, auzolande-
gia antolatu dute Karakate-
Hirukurutzeta mendilerroan,
uztailaren 6tik 19ra, 15-18 ur-
te bitarteko gazteentzat. Au-
zolandegian parte hartzea
erabakitzen duten 22 gazteek

bertako trikuharri eta mendi
bideak berreskuratzen egingo
dute beharra. Horrez gain,
arratsaldero txangoak egin
eta abentura-kiroletan jardu-
teko aukera izango dute. Ize-
na emateko eta bestelako in-
formazioa eskuratzeko www.
kutxasocial.net webgunera jo
daiteke.

auzorik auzo

Gaur abiatuko dira Urkiko jaiak
Aurreko barixakuan aurkeztu zituzten aurtengo Urkiko jaiak
auzoko jubilatu etxean. Jaiek hamaika urte betetzen dituzten ho-
netan ohikoa baino astebete geroago ospatuko dira, aurreko do-
mekako hauteskundeak zirela-eta jaien egitarauko ardatza izan
ohi den Arrateko Andra Mari ikastetxea erabiltzerik ez zutelako.
Berriz ere auzoko jaien ezaugarri berezia den cava eta otarrains-
ka jaia izango da egitarauko protagonistetako bat, Brasilgo dan-
tzarien kalejirarekin batera: 180 kilo otarrainska eta 75 cava-ka-
xa banatuko dituzte auzoko tabernetan. Urrezko Otarrainska, be-
rriz, auzoko Ospela elkartearentzat izango da. Aurtengo jai-egi-
tarauak 32.000 euroko aurrekontua du eta gaur arratsaldean
abiatuko dira, 19.00etan. Buruhaundi eta Sugarri fanfarrearekin
batera, Azkona taldeko pailazoak izango dira protagonista nagu-
siak arratsaldean. Iluntzean txikiteoa egingo da auzoko taberne-
tan eta gauean, berriz, 23.00etatik aurrera Juancho El Charro-
ren emanaldiak girotuko du gaua. Asteburu osoa beteko duen
egitaraua 28. orrialdean, agendan irakur dezakezue.

Jose Antonio Gisasola
Isasi kalearen atzeko aldean Egigurentarreneraino doan
kaleak du izen hori. Aginaga auzoan jaioa, Argentinan
eman zuen ia bizitza osoa eta han aberastu egin zen.
Seme-alabarik ez izatean, bere diruaren zati bat gure
herriaren mesedetan erabili zuen: Isasiko fraideek eskola
eraikitzea erabaki zutenean berak eman zien behar zuten
diruaren zati bat eta eskola jasotzeko terrenoak.
Pegora kopurua: 2. Erroldatutakoak: 58.

Udarako auzolandegia Karakaten

eibar kaleka

Garapen jasangarria aztergai

Debabarrenean garatzen diharduten ekimenak izan dira aztergai, besteak beste.

22 gaztek izango dute auzolandegian parte hartzeko aukera.
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ikaslek amaituko
dituzte gaur

selektibitate-probak
Gipuzkoan (3.205),

Bizkaia (4.734)
eta Araban (1.236),

Euskal Herriko
Unibertsitatearen

kanpusetan.
47 tribunalek izango

dute azterketak
zuzendu eta nota
inpintzeko ardura;

horietatik 3 Eibarko
Injeniaritza Eskolakoak

izango dira. 

OOrrbbeeaakkoo kkiirroollddeeggiiaa eezz ddaa oorraaiinnddiikk zzaabbaalldduukkoo
SANJUANETARAKO ORBE-
AKO KIROLDEGI BERRIA
ZABALIK EGOTEA AURREI-
KUSITA bazegoen ere, orain-
dik piska bat gehiago itxaron
beharko da instalazioak erabili
ahal izateko. Beharrak amaituta
daude, baina igerilekuaren ur-
zirkuituan antzeman duten ara-
zo bat konpondu bitartean ez
da kiroldegia zabalduko: izan
ere, ur-zirkuituak beharko luke-
ena baino denbora gehiago be-
har du bere zikloa egiteko eta,
horregatik, aste honetan bonba
berria ipini dute, ia horrekin zir-
kuitua azkartzea lortzen duten.

Orbeako kiroldegiak eskaini-
ko dituen zerbitzuen artean, ige-
rilekua, spa edo bainuetxea eta
muskulaziorako makinez horni-
tutako gela daude, besteak bes-
te. Udal Patronatoaren bazkide-
ek doan erabili ahal izango di-
tuzte instalazio berriak, spa izan
ezik. Bertan eskainiko diren zer-
bitzu eta tratamenduak hartu

nahi dituenak horiek ordaindu
beharko ditu. Hori bai, Patrona-
toko bazkideentzat prezioa be-
rezia izango da.

300 bazkidek probatuko dute
Dena dela, behin-betiko za-

baldu aurretik, kiroldegiko hain-
bat bazkidek instalazioak pro-
batzeko aukera izango dute.
Izan ere, Patronatoko 9.000
bat bazkidetik 300 inguruk ho-
rretarako eskaera egin dute,
horretarako luzatu zaien auke-

ra aprobetxatuta. Orbea kirol-
degiko beharrak Antzibar en-
presak egin ditu eta 6 milioi eu-
ro inguruko aurrekontua izan
dute. Kiroldegia martxan ipin-
tzean urtean sortuko dituen
gastuak, berriz, 250.000 euro
ingurukoak izatea aurreikusi
dute arduradunek. Orbeako ki-
roldegiak Ipuruakoak duen or-
dutegi bera izango du: astele-
henetik barixakura 07.30etatik
22.00etara zabaltzeko asmoa
dutela azaldu dute. 

asteko

datua
9999 .... 1111 77775555

Oin dala 

urte

Atzerapen haundixarekin izan bazan be, Txantxa Zelaiko garajietako giltzak emon zittuen; danera 112 gara-
je jarri ziran martxan, subasta bittartez banatuta. Konzesiño bidez banatutakuak egin barik eguazen oindiok.

Urkizu, Legarre eta zentruan eguazen euskaldun zahar gehixen gure herrixan, Eusko Jaurlaritzak egin-
dako ikerketa baten arabera. Datu hórrekin, herritarren %36xa euskaldun zaharra zan, %9xa barrixa.

Zoritxarreko istripuan hil ziran Balaitousen Klub Deportiboko Oier Arkotxa eta Edu Gorrotxategi mendiza-
liak; eurekin zoian Mikel Etxebarria onik urten zan. Klubaren 75. anibersarixua ospatzen zan urte hartan. 

Formaziño Profesionaleko azken promoziñuari agur esan etsen Armerixa Eskolan, ordutik aurrera espezialida-
de diferentiak beste modu batian emoteko. Eskolan tradiziño haundixa euki eban sektoriaren agurra izan zan.

11999999--VVII--1111 // 227799.. ZZKKIIAA..

hamar

Eros Capecchik ixa dana irabazi eban Euskal Bizikletan. Arrateko Igoe-
rian aurria hartu etsan azken momentuan Igor Antoni eta etapia eta sail-
kapen orokorra bereganatu zittuan; Palomares hirugarren geratu zan.

La Salle Azittainek irabazi eban Armeria Sarixaren iazko ediziñua.
Irabazliak jolas-parke bat aurkeztu eben noria, tiobibo eta halakue-
kin. Ordenagaillua, inpresoria eta 750 euro irabazi eben.

Euskal Herriko errealidadia aztertu eben Portalean Xabier Aierdi,
Txema Montero eta Iñigo Bullainen hitzaldixekin. Donostiako Eliz-
barrutixak eta herriko parrokixek antolau eben hórrek hitzaldixok.

Ardantzako hirugarren faseko Babes Ofizialeko 56 etxebizitza ba-
natzeko ekitaldixa egin zan. Energixia aurrezteko prestautako etxie-
tako jabieri 75.000 eta 105.000 euro bittartian saldu jakuen etxiak.

22000088--VVII--1133 // 664422.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun
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KALEKO
INKESTA

Eguraldixa berotzen doian neurrixan, jendia 
badoia oporretarako planak egitten. Krisixak 
zenbateraiño lagunduko daben prestatze lan 
horretan argi ez badakagu be, batzuk hasi dira
buruari bueltak emoten. Dirua sobran izan ez
arren, ez gara ba Eibarren uda osua pasatzen
geratuko, ezta? Ia suertia daguan!

AAMMEELLIIAA PPAALLOOMMOO

4477 uurrttee
ssuukkaallddaarriixxaa

Galiziara juaten gara urtero eta
aurten be asmo hori dakagu. Ai-
ttangiñarreba han dakagu eta bi-
sitia egin bihar detsagu, bihartuta
gagoz hortara (barriak). Alabia
Disneylandera eruan genduan
behiñ eta semiak be gogua daka,
holan, ilusiñua egingo litxakit
noizbaitt hara juatia barriro be.

Udako oporrak 
prestauta dittuzu?

PPAATTXXII CCAABBOO

4499 uurrttee
pprroozzeessuu tteekknniikkaarriixxaa

Alikantera juateko asmua daka-
gu, izan be, etxia dakagu han. Ur-
tero-urtero juaten gara Alikantera,
beti abuztua pasatzera, eta oso
ondo, hondartzara eta abar… Ha-
landa be, Aste Santuaren hurren-
go astia be beste biaje bat egitte-
ko aprobetxatzen dogu.

AAIINNAARRAA OOUUTTEEIIRRIIÑÑOO

3322 uurrttee
llaanniikk ggaabbee

Momentuz ez dakat ezer prestau-
ta. Egixa esan, beti azken mo-
mentuan prestatzen dittugu uda-
ko oporrak, baiña pentsatzen dot
Galizia aldera juango garala, ur-
teroko moduan. Hori bai, ez dakitt
noiz eta zelan bez, ez dotelako
iñoiz aurrerapen askorekin pen-
tsatzen.

AANNDDEERR EEIIZZAAGGAAEETTXXEEBBEERRRRIIAA

1199 uurrttee
iikkaasslliiaa

Bai. Peñiskolara juango naiz fa-
melixiakin, izan be, hortik zihar
lagunekin edo bakarrik juateko
egoeria ez dago bape ondo. Beti
juaten gara hara, baiña badakat
ilusiñua Europa iparraldaldeko
herrialderen batera juateko, ho-
tza nahixago dot-eta.

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

AUTO

ekainaren           21ean

IRTEERA: 09.00, Ego-Gainetik
BUELTA: 19.00

J.A. Mogel Ikastolako
Guraso Elkartea

...eta kitto!
Euskara Elkartea

99EE

BUSA

ANTOLATZAILEAK:

OIONen

ARABA EUSKARAZ
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37. Udako Ikastaruen sa-
rrera ekitaldixa ekaiña-
ren 26xan, barixakuan
egingo da Eibarren,

Markeskua jauregixan, 18.00-
etan. Sarrera-hitzaldixa Xabier
Artaetxebarria ingenieruak
egingo dau: Zahartzearen arra-
zoiaren bila. Biologia molekula-
rretik hasi eta talde-eboluziñora
arte, zergaittik zahartzen garan
galderari erantzuten ahalegin-
duko da bere hitzaldixan. 

Hortik aurrerako eskintza,
barriz, benetan aberatsa da:
psikologixarekin, komunikazi-
ñuarekin, informatikarekin, ge-
ografixarekin, kimikarekin, pe-
dagogiarekin, kultur kudeake-
tarekin eta beste hainbatekin
lotutakuak landuko dira Mar-
keskuan bertan emongo di-
ttuen ikastaruetan eta horiekin
eta bestelakuekin zerikusixa
daken beste batzuk Baionan
eta Iruñean. 38 ikastaro-tailer
emongo dira danera. 

Teknologixa barrixak
Eibarrerako preparautako

eskintzan aittatzekua da tekno-
logixa barrixak daken pisua, bai
hezkuntzan zein liburutegi digi-
talen arluan. Gaur egungo hez-
kuntzan teknologixa barrixen
aplikaziñua bertatik bertara
ezagutzeko aukeria egongo da,

uztailleko lehelengo hiru egu-
netan martxan egongo dan tai-
llar praktikuan. Eta liburutegi di-
gitalen mundura gerturatu nahi
dabenak be eukiko dau horre-
tarako aukeria, uztaillaren 13an
eta 14an garatuko ikastaruan.
Bestiak beste, Euskal Herrixan
bertan daguazen proiektuak
ezagutzeko aukeria eskinduko
dau ikastaruak. Dana dala,
ikastaro bakotxaren gaiñeko in-
formaziño guztia www.ueu.org
webgunian eskuragarri dago.

Matrikulia, hillaren 19ra arte
Matrikula ekaiñaren 19ra ar-

te egongo da zabalik, baiña au-
keratutako ikastaruan tokixa
egon ezkero, ikastaro hori hasi
baiño astebete lehenagora ar-
teko matrikulak onartuko dittue.
Izen-emotiak errazte bidian, in-

ternet bittartez matrikula bete-
tzeko aukeria eskintzen dau
UEUk bere webgunian, saskia-
ren sistemia erabillitta: intere-
seko ikastaruaren egitarauan
sartu eta bertan agertzen dan
“saskiratu” botoiari emotia
nahikua da. Ikastaro batian bai-
ño gehixagotan matrikulatzia
nahi izan ezkero, bigarren ikas-
taruaren egitarauan sartu eta
atzera be “saskiratu” botoian
klikatu. Saskiratzia ondo egin
dan ikusteko, hasierako orrixan
ikastaro saskixa konsultatzeko
aukeria dago. Behin dana ondo
daguala konprobauta, matriku-
la egitteko “ikastaro saskia”
atalian sartu eta “matrikulatu”
botoiari emon bihar jako. Behiñ
hori eginda, matrikula orrixa za-
baldu egingo da eta hori bete
baiño ez da egin bihar, eska-

Aurtenguan zati bittan,

ekaiñaren 29tik 

uztaillaren 3ra 

eta uztaillaren 13tik

17ra bittartian emongo

dira udako ikastaruak

Eibarren, Udako Euskal

Unibertsitatearen 

egoitza nagusixa dan

Markeskua jauregixan.

Baiña Eibarren ez eze

eta ohikuari jarraittuta,

Baionan (uztaillaren

6tik 10era) eta Iruñean

(uztaillaren 20tik 24ra)

eskinduko dira udako

ikastaruak. Beste behiñ,

arlo eta jakintza-esparru

guztiak ikutzen dittuan

ikastaro sorta 

zabalarekin osatutako

eskintzarekin datoz

UEUkuak.

UUUUddddaaaarrrraaaakkkkoooo  jjjjaaaannnnttttzzzziiiirrrriiiikkkk  
aaaapppprrrrooooppppoooosssseeeennnnaaaa  UUUUEEEEUUUUnnnn

Udako ikastaruak izanda, modu praktiko eta dibertigarrixan emoten dittue klasiak.
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tzen diran datuekin. Amaieran,
ziurtagirixa agertuko da. 

Matrikulia, erdi prezioan
Prezioari begira, ikastarua-

ren izenburu aldameneko letra-
ren (A, B, C, D) araberakua da
pagau biharrekua: A letria da-
kenak 81 euro balixo dabe (69
euro ikasle, langabetu edo jubi-
lauendako eta 41 euro UEUko
kidiendako), B letrakuak 117
euro (99 euro ikasle, langabetu
edo jubilauendako eta 59 euro
UEUko kidiendako), C letra-
kuak 163 euro (138 euro ikasle,
langabetu edo jubilauendako
eta 81 euro UEUko kidiendako)
eta D letrakuak, barriz, 190 eu-
ro (162 euro ikasle, langabetu
edo jubilauendako eta 95 euro
UEUko kidiendako). 

Dana dala, diru-laguntzak
eskintzen dittu UEU-k berak,
bertan eskaeria eginda. Eta ei-
bartarren kasuan, Eibarko Uda-
lak matrikularen erdixa paga-
tzen dau, hainbat baldintza be-
te ezkero (Pegoran eskatu lei-
ke informaziñua). Aurtengo
udarako jantzirik aproposena,
duda barik, Udako Euskal Uni-
bertsitatearen eskaparatian to-
pauko dozue. 

EEIIBBAARRKKOO IIKKAASSTTAARROOAAKK
1.- BBuullllyyiinngg hhoommooffoobbiikkooaa:: nola ekidin sexu

aniztasunarekiko diskriminazioa gazteengan?
UUzzttaaiillllaakk 11--33 // 2233 oorrdduu ((BB))..

2.- EEkkoonnoommiiaa eettaa rroocckk--aa:: nazioarteko
harremanak eta mundu ekonomiaren
eragina rock mugimenduaren garapenean.
UUzzttaaiillllaakk 11--22 // 1100 oorrdduu ((AA))..

3.- DDaattuu eessppaazziiaallaakk:: gvSIG GISa
eta Mapserver mapa-zerbitzaria.
EEkkaaiinnaakk 2299--uuzzttaaiillllaakk 33 // 2255 oorrdduu ((CC))..

4.- BBeellaauunnaallddii aarrtteekkoo pprrooggrraammaakk..
EEkkaaiinnaakk 3300--uuzzttaaiillllaakk 11 // 1100 oorrdduu ((AA))..

5.- TTeekknnoollooggiiaa bbeerrrriiaakk (web 2.0 tresnak)
gaur egungo hezkuntzan: tailer praktikoa.
UUzzttaaiillllaakk 11--33 // 1155 oorrdduu ((AA))..

6.- HHeezziikkeettaa eemmoozziioonnaallaa:: berdinen arteko
harremanak hobetuz.
EEkkaaiinnaakk 2299--3300 // 1100 oorrdduu ((AA))..

7.- SSoorrmmeennaa EEssppaazziioo IIrreekkiiaann:: Sormen tek-
nikak Open Space Technologyren bidez.
EEkkaaiinnaakk 2299--3300 // 1144 oorrdduu ((AA))..

8.- YYooggaa eettaa ddeessaarrmmeeaa.. Ahimsa: yogaren
ekarpena gatazken aurrean...
EEkkaaiinnaa 2299--uuzzttaaiillllaakk 33 // 2200 oorrdduu ((BB))..

9.- LLiibbuurruutteeggii ddiiggiittaallaakk:: sarrera, teknologia
eta esperientziak.
UUzzttaaiillllaakk 1133--1144 // 1166 oorrdduu ((AA))..

10.- LLuurrrraallddee aannttoollaammeenndduuaa EEuusskkaall
HHeerrrriiaann:: gaur egungo egoera, gatazkak
eta erronkak.
UUzzttaaiillllaakk 1133--1166 // 3366 oorrdduu ((CC))..

11.- OOrrddeennaaggaaiilluuzz llaagguunndduuttaakkoo iittzzuullppeennaa,
Wordfast 5 eta PlusTools. Hastapenak.
UUzzttaaiillllaakk 1133--1144 // 1100 oorrdduu ((AA))..

12.- KKiimmiikkaa,, eenneerrggiiaa eettaa jjaassaannggaarrrriittaassuunnaa..
UUzzttaaiillllaakk 1133--1177 // 2255 oorrdduu ((CC))..

13.- EEuusskkaarraazzkkoo mmaassaa--kkoommuunniikkaazziiooaarreenn
hhiissttoorriiaa:: hastapenetatik aro digitalera.
UUzzttaaiillllaakk 1133--1166 // 2200 oorrdduu ((BB))..

14.- TTrreebbeettaassuunn iinntteelleekkttuuaallaakk:: zer dira
eta zertarako garatu ditzaket? Tailerra.
UUzzttaaiillllaakk 1155--1177 // 2244 oorrdduu ((BB))..

15.- IIddeeiiaakk ssoorrttuu eettaa aannttoollaattzzeekkoo
bbuurruu--mmaappaakk (mind mapping).
UUzzttaaiillllaakk 1133--1144 // 1144 oorrdduu ((AA))..

- BBeerrttssoollaanntteeggiiaa 22000099 (VILLABONAN,
Bertsozale Elkartearen Egoitzan).

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

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

Toribio Etxebarria, 4
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- Zer sentitu zenuen Go!azen
-eko parte izango zinela jakin
zenuenean?

Hasteko, zerbait argitu nahiko
nuke: txiki-txikitatik artista izatea
izan da nire ametsa. Haurra nin-
tzenetik dantzan, koroan (Bilbon
eta Eibarren dihardut), musika
tresnak jotzen… ibili naiz, eta
momentuan Bilboko Kontserba-
torioan ikasten nabil, ondoren
musika ikasketak egiteko. Ezus-
teko zoragarria izan zen
Go!azen-erako hautatua izatea
eta poz izugarria hartu nuen. 16
urterekin mundu honetan sar-
tzea bikaina da.
- Nolatan joan zinen, bada,
kastingera?

Dantzako irakasleak Bilbon
kasting-a zegoela aipatu zuen
eta joateko animatu zidan,
prestatua ikusten ninduelako.
Probatzeko besterik ez nintzen
joan eta hautatu egin ninduten.
- Nolakoa izan zen kastinga?

Abesti eta dantza bina egin
nituen, eta lehenengoan hartu
ninduten. Bilbon beste 200 bat
lagun zeuden eta Donostian
ere beste kasting bat egin zen.

- Udan grabatzera, beraz.
Horrela da. Sekretu bat aitor-

tuko dizut: Go!azen filmak izan
zuen arrakasta dela-eta, tele-
saila egitea pentsatu dute. Ei-
barren izango dira lehenak
hau jakiten (barreak). Uda
osoa grabatzen emango dugu
Donostian eta Azpeitian. Oso
gogorra da egunero-egunero
11 orduz grabatzen egotea;
baina, gustuko dudanez, zora-
garria da niretzat. Gainera, la-
gunekin egoteko aukera izango
dut. Jendeak, azkenean, lan
osoaren emaitza bakarrik ikus-
ten du, baina hori lortzeko egin
behar den lana handia da.
- Jakin dugunez familiatik da-
torkizu artista sena.

Gurasoak Kixka antzerki tal-
dean dihardute eta eurei eske-
rrak eman nahiko nizkie guztia-
gatik. Batez ere amari, bera
izan baita hein handi batean
aurrera jarraitzeko animatu eta
ateak ireki dizkidana. Eurak ga-
be ez litzateke posible izango
lortu dudana. Etsitzear zaude-
nean familia eta lagunen ani-
moak berebizikoak dira.

“Txikitatik artista izatea
izan dut amets”

Euskal Herrian Go!azen fenomenoa bizitzen dihardugu,

batez ere gaztetxoenen artean. Ba filmearen zaleek

pozteko aitzakia daukate, izan ere, uda honetan

telesaila grabatzen hasiko dira eta Irene Hernando

eibartarra izango da bertan. Kamara aurrean

dantzan hasteko irrikitan dago Irene.

IRENE HERNANDO,
Go!azen-eko dantzaria:

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

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta, 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia



13

Aurtengoan XIII. edizioa
zuen Armeria Eskolako
Sari Teknologikoak.

Zortzi urte igaro dira lehiaketa
sortu eta sari hauen bitartez
teknologia bultzatzea erabaki
zutenetik. Proiektu ugari gau-
zatu dira orduz geroztik, ordu
asko pasa dituzte ikasleek
proiektu horiek lantzen eta,
guztietan ez bada ere, teknolo-
giarekiko atxikimendua piztu
da askoren artean.

Lehiaketa honen bitartez
ikasleen artean formakuntza
teknologikoa bultzatu nahi da,
taldeko lana eta ideia berritzai-
leak sustatu eta, bide batez,
ekintzailearen irudia zabaldu.
Asmo horrekin antolatu ziren
sariak duela zortzi urte eta as-
mo horrekin diraute denbora
horren ostean.

Lehiaketa Armeria Eskolak,
Armeria Eskolako Ikasle Ohien

Elkarteak eta Gurasoen Elkar-
teak antolatzen dute, baina ai-
pagarria da, era berean, lehia-
keta honetan Tekniker Funda-
zioak eskaintzen duen lagun-
tza. Urtero partaidetza zabala
izaten da Armeria Sari Tekno-
logikoetan, izan ere, Debaba-
rrena, Debagoiena, Durangal-
dea, Lea Artibai eta Urola Erdi-
ko zentru pribatu zein publiko-
etako DBHko azken ikasturte-
ko ikasleek hartzen dute parte
bertan. Sarian parte-hartzen
duten zentruen hedakuntza
horrek nolabaiteko ospea
ematen diote lehiaketari.

Lehen saria Mutrikura
Aurtengo irabazleak Mutriku-

ko Institutukoak izan dira. Ju-
len Aristondo, Endika Nuñez
eta Jon Landa ikasleek Nikolas
Mendia irakaslearen zuzenda-
ritzapean egindako ‘Semafo-
roa’ izeneko proiektua aurkeztu
zuten, eta Armeria Sarien VIII.
Edizioko garaile suertatu ziren.
Lehen postuaz gain, 750 euro-
ko saria eskuratu zuten mate-
riale informatikoan (ordenagai-
lu eramangarri eta inprimagai-
luan), 750 euro ikasleen artean
banatzeko eta diploma.

Azken urteotan protagonista
izaten ari dira La Salle Azitai-
nekoak. Iaz lehen postua lortu
bazuten, aurtengoan bigarrena
eskuratu dute. Bietan, hala ere,
sarituak. Ane Azpiazu, Marina
Bedia eta Mireia Vilanova izan

dira bigarren saria eskuratu
duen proiektuaren egileak, bai-
na aipatu behar da, baita ere,
Ander Gisasola irakaslearen
laguntza jaso dutela euren lana
gauzatzeko orduan. ‘Errekaren

proiektua Azitainen’ izeneko
proiektuak 450 eurotan balora-
tutako ordenagailu eramanga-
rri eta inprimagailua, ikasleen-
tzat 450 euro eta diploma ira-
bazi ditu.

Gazteen proiektu teknologikoak sarituta
Oraindik ikasten

dihardute. Denbora
dute aurretik proiektu

serioak, modu errealean
gauzatuko direnak

lantzeko, baina
lehenengo pausoak

eman dituzte.
Irabazleak gutxi batzuk

dira beti, oraingoan
Mutrikuko Insitutu eta
La Salle Azitainekoak,

baina Armeria Eskolako
Sari Teknologikoetan

parte hartu duten denek
ikasi dute zerbait.

GAZTE
KITTO

...eta kitto!  09/VI/12
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Aurreko barixakuan literatur bazkaria izan zuten La Salle 
ikastetxeko hainbat irakasle eta ikaslek. Euskara sustatzeko 
asmoz egiten dituzten saioetatik aurtengo azkena izan zuten.
Anjel Lertxundiren "Zoaz infernura laztana" liburua izan zuten
hizpide.

Anjel Lertxundirekin literatur bazkaria

Aurtengo edizioko ikasle irabazleak eta irakasleak, euren proiektu ekin. 

Eibarko I. Gazte Duatloia jokatu zen

Ehun bat lagun izan ziren 
parte hartzen domekan gure
herrian estrainekoz antolatu
zen Gazte Duatloian. Mutil
zein neskek euren onena
eman zuten proba gogorrean. 

Irudian, parte-hartzaileak 
Zuloagatarreneko igoeran.  
/ LEIRE ITURBE
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1944-VI-24. Ibarkurutzeko iturriaren inaugurazioa. 1892tik bazegoen iturri bat, baina 1944ko maiatzaren 15ean Ibarkurutzeko iturria egiteko 
proiektuak aurrera eramaten du Udalak. Inauguraziotik egun batzuetara, ekainaren 28an, iturriari kurutze bat gehitzeko erabakia hartu zen. 
/ EIBARKO UDAL ARTXIBOA

Historia 
edo istorio?

Jesus Gutierrez
historialaria

Bai, jauna, behartsuak hotza pasa behar dutela nahi eta
nahi ez, eta ez direla hortik libratuko edozein baliabide bu-
rutzen bazaie ere. Dantza egitearen ariketara jotzen badu-
te, bero kontsolagarri eta garbiaren bila, edozein unetan
egin dezakete jauzi Elgetako moduko alkateek, moralari
baino irrigarri geratzeari lotuagoak, euren aginte-makila
aginte-zigor bihurtuta edozein kartzelan sartzeko gai dire-
nak, batez ere azken hauek Terpsicore izeneko anderea-
renganako miresmena sentitzen badute.
Jakingo duzue Zesareo Garate aipatutako alkateak bereak
eta bi eduki zituela San Pablo egunean Ubezako errome-
riara joandako gazteekin; hain gogor jokatu zuen, gainera,
alkateak agarraoak dantzatzea debekatu zuela, gizon zein
emakumezkoei 25 pezetako isuna ezartzeraino ohitura hi-
guingarri horretan jausten ausartzen zen lehenengoari. 
Horrela jakinarazten digu Eibarko gure korrespontsalak,
gertaera ikusi zuten hainbat lagunen testigantzetan oinarri-
tuz. Eta horrela sinesten dugu guk, ikusita sasoi honetan
Cesarrak txanpinoiak moduan sortzen direla.
Baina, zer demontre! Gazteak deabru hutsak dira; eta ba-
rrabaskerietan pentsatzen hasiz (barka dezatela aipatuta-
koek), Cesareo arkanjeluari zelan izorratu asmatu zuten
eta deabruaren ideia izan zitekeena eraman zuten aurrera.
Erromeria egiten den tokia, Elgetako jurisdikziokoa bada
ere, oso gertu, metro batzuetara besterik ez, Bergarako

udal terminoetan sartzen da. Ekin lanari! eta dantza egite-
aren lagunak Bergarako lurretara pasatu ziren, eta non, on
Zesareo gehiago izorratzeko, dultzainero eta danbolin-jole-
ak Elgetako jurisdikzioan geratzen diren. Azken hauek
hauspoari eman eta eman, beste haiek jauziak egiteari, eta
emaiok gogor berandu dok eta! aldamenekoak, dantzan
hasi ziren denak, erritmo bizian.
Elgetako alkatea, beti ere aginte-makila zuzen zuela, jarle-
ku hartu zuen jurisdikzio bietako eremuak banatzen diren
marraren gainean. Eta bere barrurako esan behar ei zuen:
- Marra zapaltzen duena fusilatuko diat!
On Zesareok fusila etxean laga zuenez, ezin izan zuen inor
fusilatu, baina ez horretarako motiborik ez ziotelako eman.
Mutil batek, hain lotsa handiko agintearen sudur puntaren
aurrean txantxa egitearren, bere bikotearekin behar zuena
baino piska bat haruntzago joan zen, neskaren hanka pun-
tatxoa Elgetako jurisdikzioan sartuz, dantzariak bereak
kontu handiz Bergarako eremuan zituen bitartean.
Zer egin behar zuen horren aurrean mugako lerroa zain-
tzen zuen bat-bateko karabineroak? Ba kontrabandista zi-
gortu, esaten denez, 25 pezetako isuna ezartzeaz gain pa-
rrokoari kontatuz gertatutakoa, azken honek berak egokien
ikusten duen errieta modua egin diezaion.
Ondo goaz, jaun-andreok, hortik zehar irtetzen zaizkigun
piurekin!

XX. mendearen bueltan
TTOOMMAASS EETTXXAALLUUZZEE (aita) La Voz de Guipuzkoako kazetaria izan zen 1903tik 1930eraino, hil zen arte. 
Damaskinatzailea, grabadorea eta La Marcial musika bandako partaidea, errepublikazale, liberala eta Fermin
Calbetón diputatuaren laguna izan zen. Beste eibartar batzuekin, Armeria Eskolaren sorrera bultzatu zuen
“La Escuadra Zarra”ko taldeko partaidea izan zen. Jarraian, horrela kontatzen zuen (hori bai, erderaz) 
sasoi hartako --11990099kkoo uurrttaarrrriillaa-- erromeria batean gertatutakoaren kronika.

Hiztegira jotzen badugu
aldea nabarmena da.
Historia kasuan   ho-

rrela azaltzen da definizioa:
“Historia”, hitz gordina eta
serioa beraz. Bigarren ka-
suan ostera definizioa ez da
hain serioa. Istorio: “Sucedi-
do, narración o historia de
poca monta, generalmente
anecdótica o humorística”.

Gauzak horrela, zeinek
osatu du Eibarko historia?,
nabarmena da, gure herria
Histori gorabeherek moldatu
dutela, baina nire ustetan
biztanleak ere klabeak gara.
Pertsona bakoitzak bere
neurrian osatzen du bere he-
rriko historia eta.

Hausnarketa hau gogora
etorri zitzaidan lehengo egu-
nean Eibarko Museo Indus-
triala ikustera joan nintzene-
an.  Bertan jasotzen da gure
herriko historia mendeen ze-
har,  gure arbasoen bizipe-
nak eta bizi izan zituzten
egoerak. Gauza jakina da
ez dela bat ere erraza hain-
beste mendeetako historia
laburbiltzea, gainera historia
bizia baita eta hori Eibarko
kasuan nabarmena da, gure
arbasoak betidanik langileak
eta ausarta izan baitira.

Era berean ezin da ukatu
garaiko egoera faktore eraba-
kiorra izan dela, eta nahiz eta
gure arbasoak arestian aipatu
ditugun baloreak eduki horren
ondoan garaiko egoera dago,
eta ikuspuntu ezberdinetatik
gainera: soziala, ekonomikoa,
gerrak, armen salmentak eta
mugak salmentak egiteko
kanpoko merkatuetan eta
abar luze bat. Pertsonak edo
egoerak edo biak batera?
Non dago gakoa?

Agarraoaren aurka

Udal Artxiboaren laguntzarekin



2009ko 
maiatzak 30 eta ekainak 6

ARGAZKIAK: leire iturbe, silbia hernandez,
amaia lasa eta ikastola

BESTE BEHIÑ, euskal giro jatorrian
eta kirolatasun haundixarekin ospatu
dittue Kirola Euskara Bizi jaialdi
bixak Juan Antonio Mogel ikastolako
ikasle, guraso eta irakasliak. Aurten
nagusixak izan ziran olinpiadak
ospatzen lehelenguak, oiñ artian
behintzat eguzkixak gogorren jo daben
egunian. Baiña ikasliak ez ziran
beruarekin kikildu eta izardixa gogotik
bota eben egun osuan jokatutako kirol
probetan. Haur Hezkuntzako txikixak,
barriz, ez eben atzian geratu nahi izan
eta aurreko zapatuan ekaitza zetorrela
iragarritta baeguan be, eguardira
bittartian ospatutako jaialdixa ateri
ospatzeko moduan izan ziran. Egun
bixetan aurpegi asko errepikatu ziran,
erregular, iñork ez ebalako galdu nahi
izan Iturburuko jaialdixetan parte
hartzeko aukera zoragarrixa!



trikitixa

pelotia

patinajia

sokatiria
(edade guztiak)



eskaladia

boleibola

agur dantzia

makillajia

foballa
(goikua be?)

saskibaloia hockey-xa
(behekua 
nahiko 
berezixa)



uraren 
beldur 
ala billa?

tragua
neurrixan

etorkizuna
ate joka
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- Zer zen Unibertsitate Labora-
la dorain dela 40 urte?

Unibertsitate Laborala Eiba-
rrek zuen jomuga zen, Peli Ega-
ña horren buru zela. UNIa Arme-
ria Eskolaren jarraipena izatea
nahi zen; Peli Egañak ahal zuen
guztia egin zuen Unibertsitate
Laborala sortzeko. Hasieran lan-
gileei zuzenduriko zerbait zen
eta, ondoren, hauen seme-ala-
bei zuzendurikoa. Aipatzekoa da
UNIko ikasle guztiak bakoitza-
ren mutualitateko bekarioak zi-
rela; horrek ezberdintzen zuen
zentru hau besteengandik.
- Zer da UNIa gaur egun?

Denborarekin eboluzionatzen
jakin duen zentrua eta sasoi ba-
koitzera egokitu dena. Gauza
batzuk desagertu dira beharren
poderioz. Egun bloke bi bereiz-
ten dira: alde batetik, Injeniaritza
Eskola egongo da, EHUren
menpean dagoena. Eta, beste-
tik, Hezkuntza Esparrua dago,
alderdi bitan banatzen dena: IES
Uni Eibar-Ermua eta egoitza.
- Eta etorkizunean? Nora doa
Unibertsitate Laborala?

Injeniaritza Eskola Bolonia
Proiektu famatura egokitu behar
da. Horretan dihardugu lanean:
eskaintza zabal eta gertukoa
emateaz gain, enpresekin elkar-
lanean gaude, gure ikasleek
ahalik eta formakuntza onena
izan dezaten. Egoitza, bere al-
detik, hemengo eta bailarako
zentroetarako baliagarria da;
izan ere, ikastera egitera dato-
zenak jasotzen ditu. Bestalde,
erakunde sozial, kultural eta
abarren eskura daude hemengo
azpiegiturak. Kontuan izan be-
har da gune industrialean koka-
tzen dela Eibar; horrela, Eras-
mus, Socrates eta Leonardo
programetan parte hartzen dute-
nak ere egoitzara datoz. Egoitza
ez da hotel bat; hemen, hezike-
taz arduratzeaz gain, kontu per-
tsonala sartzen da jokoan, gure
helburuetako bat pertsonaren
burutze hori delarik. IES Uni Ei-
bar-Ermua, Injeniaritza Eskola
bezala, hezkuntzaren eredu be-
rrira egokitu behar da. LOGSEa-
rekin batera, Ermuan zentrua
sortu genuen; beraz, zati bitan

banatzen garela esan daiteke.
Datorren urteari begira, gaueko
Batxilergoa galduko dugu, baina
urrutiko ikasketekin konpentsatu
nahi da galera hau. Eskola ma-
pa berriarekin hainbat aldaketa
egingo ditugu, eskaintza berari
eutsi arren, bai heziketa-ziklo,
bai batxilergoari dagokionez.
LOEarekin, batxilergo zientifiko
eta teknologikoak batu egingo
dira, baina besteak berean
iraungo du. Gainera, ikasle
gehien dituen zentrua gara, az-
ken urteetan guztietan kopuruak
behera egin badu ere.
- UNIa osatzen duten zentruek
elkarri laguntzen diozue, beraz.

Zalantza barik, elkarri ulertze-
ra behartuta gaude. Esan daite-
ke hemen daukaguna ez dela
inon aurkitzen, eta Eibar horre-
taz harro egon daiteke.
- Zer da Unibertsitate Labora-
la Eibarrentzat?

Herritar asko ez da benetan
jabetzen hemen eskaintzen de-
naz. Campus gisara hartu behar

da, eta kontuan izan ikasleen-
tzat ezberdina dela unibertsita-
tean bizitzea edo unibertsitatetik
pasatzea. Horrek sortzen duen
afektibitatea nabaria da. Harre-
man hurbila du UNIak, eta hori
plus bat da.
- Nola doaz 40. urteurrenaren
ospakizunak?

Apirilaren 25ean Unibertsitate
Laboraleko gaurko lankide eta
lankide ohiak bildu ginen. Urtee-
tan edo hamarkadetan elkar iku-
si gabe zegoen jendea, eta une
berezi eta hunkigarriak bizi izan
ziren. Asko euren bikote eta se-
me-alabekin etorri ziren hemen
bizitakoa erakusteko. Izan ere,
90. hamarkada arte, batez ere,
UNIarekiko atxikimendu handia
zuten ikasleek, euren bizitzako
sasoi garrantzitsuena pasa bai-
tzuten bertan. Ekainaren 27an,
berriz, ikasle eta ikasle ohiak bil-
duko dira UNIan. Ikasleen kopu-
rua handiagoa da, logikoki, eta
espero dugu aurrekoan bezala-
ko sentimenduak biziaraztea.

Unibertsitate Laboralak 40 urte bete ditu aurten.
Urte guzti horietan zehar gertatutakoak gogoratu
eta biziberritzeko, ekintza ezberdinak antolatu 
dituzte urtean zehar. Ekainaren 27an ikasle 
eta ikasle ohiak batzeko ordua izango da. 
Peli Egañaren ekimenez sortutako zentruan 
bizitako urteak gogoratzeko ordua.

UNI EIBAR 40. URTEURRENAREN
BATZORDEA:

“Eibar harro egon 
daiteke Unibertsitate 
Laborala izateaz”

ELKAR
HIZKETA
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76 JOKALARIK HARTU DUTE
PARTE EIBAR HIRIA bolo-pal-
ma torneoaren XXIII. edizioan
eta, sailkapen fasea amaituta,
hamasei izango dira txapelaren
bila jardungo dutenak uztaila-
ren 5ean, goizeko 09.00etatik
aurrera. Asturias, Kantabria,
Madril eta Euskadiko ordezka-
riek hartu dute parte kanpora-
ketan eta Ruben Rodríguez
izan da bolo gehien bota ditue-
na, 137rekin; Salmónek 135
etzan ditu, Oscar Gonzálezek
133, Jose R. Pedrosak 132 eta
Angel Lavínek 131, onenen ar-
tean sailkatutakoen artean.

ESKUALDERA ZABALTZEKO ASMOZ, MAIA-
TZEAN Mutrikun eta Soraluzen egindako jardu-
naldiekin jarraitzen dute Ipurua gimnastika errit-
mikoko partaideak. Joan zen domekan izan zu-
ten azken jaialdia Ipuruan eta bertan bildu ziren
300dik gora gimnasta: eibartarrekin batera, Mu-
triku, Soraluze, Markina eta Urretxuko gaztetxo-
ek erakusketa bikaina egin zuten. Hilabete osa-
tua dute Ipuruakoek eta, horrela, etzi Markinan
jardungo dute, hilaren 22an Eibarren berriro
-oraingoan Untzagan- eta, azkenik, 27an Urre-
txun. Tartean, federatutako gimnastek Ponferra-
dan banakako Espainiako txapelketa izango dute
jokoan eta Zaragozan klubetakoa.

Ipuruako gimnasten eskualdeko jardunaldiak hilabete osoan
Bolo-palmak

baditu finalerako
16 sailkatuak

Carmen, Maria, Olatz biak eta Maider, Tania eta Miriam prestatzaileekin.

ZUZPERTU ESKUDERIAKO IMANOL LA-
KAR-EK, Demon car batekin, irabazi zuen
Zamudioko VI. Slalom-a. Eibar Eskuderiak
ordezkari bi izan zituen proban: Omar Artaloi-
tiak (BMW 320i) 14. postuan amaitu zuen
sailkapen orokorrean -3. klaseko laugarrena
izan zen- eta Cristina Liébanak 26.ean.

Eskuderiako bazkide kluba
Eibar Eskuderiak bazkide kluba sortu du,

autoen munduko zaletuei hainbat abantaila

eskainiz. Arrateko Igoeraz guztiz doan goza-
tzeko aukeraz gain, eskualdeko hainbat den-
detan deskontuak egingo zaizkie bazkide
egiten diren guztiei. Denda hauen artean
daude Engimek Ingeniería, Glascontrol, Car-
men Alonsoren gestoria, Eitek
Informatika eta Bide zentro
psiko-medikoa, Olaberria-
ko zirkuitoko karting jar-
dunaldietan jaso daitezke-
enetatik aparte.

Lakar-ek irabazi zuen Zamudioko Slaloma

EIBAR TRIATLOI TALDEKO ORDEZKARI
BIAK, Deban eskuratutako postuak errepika-
tuz, maila bikainean jardun zuten asteburuko
maila olinpikoko Ondarroako triatloian. Ane Zia-
ranek junior mailako proba irabazi zuen eta Ale-
jandro Altunak 2. postuan amaitu zuen betera-
noetan. Bihar bost lagunez osatutako ordezka-
ritza joango da Eibarko taldetik Zarautzera: Iñi-
go Agirre, Alejandro Altuna, Igor Etxeberria, Jo-
su Gisasola eta Joseba Mikel Ortega Agote.
Igeriketan ia hiru kilometro (2.800 m.) egin on-
doren, bizikleta gainean beste 80 egingo dituz-
te eta, amaitzeko, azken 20ak antxintxikan.

Amaitu da foball-zaletuaren denboraldia

Eibarko triatloilariak. Ezkerrean, Ane Ziaran.

LAN MOBEL TALDEKO TXI-
RRINDULARIAK ordu bi eta 42
minutu behar izan zituen 101
kilometroko junior mailako las-
terketa irabazteko. Unben ko-
katutako helmugan 40 segun-
doko tartea atera zion Mikel Itu-
rriari (Andoaingo) eta ia minutu-
koa Xabier Aranzeta (Sumofic)
hirugarren sailkatuari. 87 txi-
rrindularik hartu zuten parte
proban, euretatik 38k amaitze-
ko. Taldeka Lan Mobel irabazi
zuen, mendiko sailkapena Ion
Iriarterentzat izan zen eta Elor-
za irabazleak tarteko helmugak
ere bereganatu zituen.

Elorza garaile
San Juan sarian

Jose Autoseko Ruben eta Baqué euren sariak jasotzen.  / LEIRE ITURBE

BAQUÉ ETA BUSTIREN BINAKA GOL eta
Caroloren beste batek 5-0koa ezarri zuten mar-
kagailuan foball-zaletuko Kopa finalaren parti-
duan. Jose Autosek erraz irabazi zion Txokori
final horretan. Partidua amaitu ostean, denbo-
raldiko sariak banatu ziren irabazleen artean.
Teknografik-Aelvasak irabazi du Liga, Zaer Mo-
tor Durango izan da 2.a, talde bereko Luisek ja-
so ditu gol gutxien eta Jose Autoseko Baqué
izan da goleatzaile nagusiena

Ziaran eta Altuna bikain Ondarroako triatloian ere
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AZKEN JARDUNALDIETAN
IKARAGARRIZKO IRAULKE-
TA EMAN DA Gipuzkoako hiru-
txirlo bola txapelketaren XL.
edizioan eta Asola-Berriko or-
dezkaria erraz nagusitu da 1.
mailako sailkapenean, bigarre-
nari (San Migueleko Iker Izagi-
rre) bost txirloko aldea atereaz
eta eta 3.ari bederatziko aban-
tailarekin. Lasturren jokatutako
azken jardunaldian, zazpina
txirlo berdindu zuten Jose Mari
Larreategi eibartarrak eta San
Andres bolatokiko Bittor Núñe-

zek, hirukote bat txirlo bakarre-
ra geratuz, tartean Bittor Asti-
garraga txapeldun berria. 

Eibarko ordezkariak, txapel-
keta nagusia irabazteaz gain,
beste hainbat sailkapen ere be-
reganatu zituzten: horrela,
Olaitz Rodríguez onena izan
zen emakumeetan, Jesus Mari
Díez beteranoetan, bikoteka
Astigarraga txapeldunak eta Bi-
ttor Ugarteburuk osatutakoa
izan zen onena eta taldeka ber-
dinketa eman zen Asola-Berri-
ko talde bien artean. ZAZPI BORROKALDI GUZTI-

RA IZANGO DIRA GAUR,
22.30etan hasita, Astelena fron-
toian. Lehenengo laurak boxeo-
larien artean egingo dira eta
beste hirurak sanda profesional
mailan. Boxeo borrokaldietan,
amateur mailakoak izango dira
hiru lehenak: super-arinetan,
Bolaños bilbotarrak eta Gaga
gasteiztarrak neurtuko dituzte
indarrak; welter pisuan, Bilboko
Castrok eta Gasteizko Bilalek;
eta pisu astunetan, Miranda de
Ebroko Stepinskik eta Khalid
gasteiztarrak. Laugarren nor-
gehiagoka neo-profesional mai-
lakoa izango da, arin pisuan
diharduten Aitor Zelaia (Gas-

teiz) eta Gorka de Jesusen (Bil-
bo) artekoa.

Jarraian, sanda borroka mo-
dalitateko hiru norgehigoka jo-
katuko dira Euskadi eta Valen-
tziako ordezkaritzen artean.
Odilo Rivera Euskadiko txapel-
duna Antonio Fernándezen
aurka borrokatuko du, Miguel
Velaz Espainiako eta Europako
txapeldunak Jan Sanchoren
kontra eta, jaialdiarekin amai-
tzeko, Ramon Quina eibarta-
rrak (Espainia, Europa eta
munduko txapelduna) Pedro
Morcillo izango du aurkari. Ur-
tero San Juan jaietako egita-
rauaren barruan sartzen da bo-
xeo jaialdi hau.

Boxeo emanaldia gauean Astelenan

SAUTSIKO COMPAN PISTAN
JOKATUKO DA areto-foballe-
ko txapelketa berri hori eta ize-
na emateko epea hilaren 17an
amaituko da. Parte hartuko du-
te bertan jubenil, kadete, infan-
til eta alebin mailako jokalariak,
hau da, 1990etik 1998raino ur-
teetan jaiotako gazteak. Adin
guztietakoen partiduak hamar
minutukoak izango dira, baina
jubenil eta kadete mailakoen

kasuan hiru jokalari izango dira
talde bakoitzeko pista osoan
eta infantil eta alebinetan launa
jokalari. Ez da alboko sakerik
izango, ezta atezainik ere; falta
guztiak zuzenak izango dira
eta gol gehien sartzen dituen
taldea izango da irabazlea.
Lehiaketa amaituta, maila ba-
koitzeko irabazleak beste tal-
deen artean egindako selekzio
baten aurka jokatuko du.

Hilaren 20an hasiko da areto-foballeko
udako txapelketa

Bittor Astigarraga, Gipuzkoako
hiru-txirloetako txapeldun

BIHAR, GOIZEKO 10.30-ETAN HASITA, San Juan igeriketa torne-
oaren edizio berria jokatuko da Ipurua kiroldegian. Igerilari bakoi-

tzak lau proba egingo ditu:
tximeleta, bizkar, braza eta
libre erako 50 metroak. Lau
probetako gehiketa egingo
da alemaniar taularen ara-
bera eta puntu gehien lor-
tzen duena izango da ira-
bazlea. Euskadiko igerilari
onenak izango dira bertan.

Igeriketako San Juan torneoa

LAU ETA ERDIAREN BARRUKO FINALERDIAN, Etxaniz erraz
nagusitu zitzaion Egañari (22-8), finalerako txartela eskuratuz eta,
binakako partiduan, Zubizarreta-Portu bikotea Unamunzaga-Agirre-
beñak osatutakoa baino gehiago izan zen (22-13). Bihar, goizeko
11.00etan hasita, txapelketako bigarren jardunaldia izango da joko-
an, honako neurketekin: lau eta erdiaren barruan, Bengoetxea El-
goibarko Lizarralderen aurka; eta binaka, Arrillaga-Pérez eta Larre-
ategi-Madariaga, nor baino nor. Finalak hurrengo zapatuan, ekaina-
ren 20an, jokatuko dira goizeko 10.30etan hasita, partidu guztiak
moduan Astelena frontoian.

Martitzenean hasi zen 
San Juan pelota torneoa

MENDI IGOERA BERRIA ANTOLATU DUTE Urkiko jaietako ardu-
radunek aurten eta, Amañako jaietan Urkoraino egiten denak jarrai-
pena izango du Urkitik Galdaramiñora egingo denarekin. Domekan
jokatuko da, 12.30etan Cepa taberna paretik hasita. Zazpi kilome-
tro eta erdiko ibilbideak (lau gora, hiru eta erdi behera) 530 metro-
ko desnibela gainditu beharko du. Izen-ematea bertan egin daiteke
irten aurretik eta sariak egongo dira parte-hartzaile guztientzat.

Galdaramiñoko igoera Urkiko jaietan



aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
Txonta, 30 - 1. eta behea 

Tfnoak:  943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

ANTENAK

SSAATT,, TTVVCC,, BBiiddeeooaa

Bidebarrieta 37 Tfnoa. 943 20 05 08
Faxa. 943 20 04 94

TTffnnooaa.. 994433 2200 3355 5555

Egurrezko mota 
guztietako lanak

Ateak - Tarimak
Altzariak

IÑAKI

Milaflores 10

EEggoo GGaaiinn zz//gg
Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
P R O F E S I O N A L A K

AROTZAK

GG

SSUUKKAALLDDEE AALLTTZZAARRIIAAKK
XX

AARROOZZTTEEGGIIAA
IIppaarrrraaggiirrrree AAnnaaiiaakk

FF.. CCaallbbeettóónn,, 44 bbeehheeaa    TTeell.. 994433 2200 2299 2277
TTaaiilleerrrraa:: AAppaallaatteeggii aauuzzooaa    TTeell.. 994433 1122 0011 9922

MMoobbiillaa:: 665577 7799 5566 7788

Aroztegia pp  Ebanister ia
pp  Obra aroztegia

Otaola Etorbidea, 27        Tel. eta Faxa. 943 201 757

Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,
armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,
eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

EELLGGEETTAA--KKAALLEE (Punto y Aparte-ren ondoan)
Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
Faxa. 943 530 392     aaiillaapprrooiieekkttuuaakk@@hhoottmmaaiill..ccoomm

OObbrraa  ggaauu zzaa tt zz ee  pp rr oo ii ee kk tt uuaakk
OObb rraa  zz ii bb ii ll aa  ee tt aa  ee rr aa ii kkuunn tt zzaa
OObbrr aa  oo ss ooaa ,,  gg ii ll tt zzaa  ee ss kkuu rr aa
GG rr eemm ii oo ee nn  kk oo oo rr dd iinnaazz iiooaa
BB ee hh ee  ee rr rr eehhaabb ii ll ii tt aa zz ii ooaa  ee tt xx ee ee ttaann
EE tt xx ee ee tt aakkoo  ee rr rr eehhaabb ii ll ii ttaa zz ii ooaa
FFaa tt xxaaddee tt aakkoo ee rr rr eehhaabb ii ll ii tt aazz ii ooaa

ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73

AROTZAK

ELEKTRIZITATEA

MMaattssaarriiaa 22 -- 77.. ppaabbiilliiooiiaa 
TTeell.. 994433 7700 0088 9955 -- FFaaxxaa.. 994433 8822 0000 2277

wwwwww..eelleeccttrriicciiddaaddgguurriiaa..ccoomm

** MMuunnttaaiiaa eettaa 
pprrooiieekkttuu eelleekkttrriikkooaakk

ELEKTRIZITATEA

MANTELEC, S.L.

l Barne apainketak
l Mantenimendu    

eta automatismoak

UUbb ii tt xxaa  77 --1111
Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

Proiektu eta erreformak
Gremioen zuzendaritza

AARRRRAAGGUUEETTAA 1122 --EEiibbaarr--
Tel. 943 20 06 98

RROOSSAARRIIOO 1155 --EEllggooiibbaarr--
Tel. 943 74 40 19

ERREFORMAK

rreemmiiooeenn
IIDDAA

JUAN PEREZ

Tel eta Faxa: 943 127 257 Mobila: 659 927 411
Bittor Sarasketa, 7 - 1. esk.  

PPAARRKKEEAA
TTAARRIIMMAAKK

BBAARRRRUUKKOO AATTEEAAKK EETTAA BBLLIINNDDAATTUUAAKK
AARRMMAAIIRRUU EENNPPOOTTRRAATTUUAAKK EETTAA NNEEUURRRRIIRRAA

EERRRREEFFOORRMMAAKK OORROOKKOORRRREEAANN

II NN DD UU SS TT RR II AA  GG AA RR BB II KK EE TT AA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08     Faxa. 943 20 67 94

www.escudero.euskalnet.net

TTRREEJJOO
TT ee ll ::  99 44 33 -- 77 55 22 55 55 77

FFaa xx aa ::  99 44 33 --77 55 22 55 55 66
16 Postakutxatila - Soraluze

G a r b i k e t a  e t a  
m a n t e n i m e n d u a

GGAARRBBIIKKEETTAAKK SS..LL..

GARBIKETAK

Tfnoa.  994433 225544 661155
Mobila 668888 660099 117711           BBaarrrreennaa,, 2266 - 6. C   

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

L impieza
Mul t i se r v i c io

E ibar



Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

wwwwww..iirraazzaabbaall..nneett

Pintura orokorra
Margotutako paperak

Zoruen kolokazioa
PVC zoruak

Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

TTffnnooaa.. eettaa FFaaxxaa.. 
994433 2200 0055 9944

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa,, 88 -- bbeehheeaa

ll Nexa 
Autocolor

ll Pintura
industriala

ll 3M
produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

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

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ssaarrrraaiilleenn ssaallmmeennttaa eettaa mmaanntteennuuaa
SSeegguurrttaassuunn--iinnssttaallaakkuunnttzzaakk

SSaarrrraaiilleenn eeggookkiippeennaakk
SSeegguurrttaassuunn kkuuttxxaakk

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ggiillttzzeenn kkooppiiaakk
TTrraabbaattuuttaakkoo aatteeaakk eettaa sseegguurrttaassuunn--kkuuttxxaakk

aasskkaattzzeenn ddiittuugguu

GGIILLTTZZAAKK

AA rrrr aa gg uu ee tt aa ,, 33   www.giltzak.com
Tfnoa. 943 70 13 91   Faxa. 943 20 86 99

% eta faxa: 943 20 39 03

KKRRIISSTTAALL AARRLLOOKKOO SSOOLLUUZZIIOOAAKK
KKrriissttaallddeeggiiaa

ERREKATXU 3an Sostoa, 16 ac behea

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

ACHA
KRISTALAK

PINTURAK

SARRAILAGINTZA

IGELTSEROAK

IInnffoorrmmaazziioo ggeehhiiaaggoorraakkoo

994433 2200 6677 7766

Asua-Erreka, 2

INDA iturgintza
UR, GAS eta 

KALEFAKZIO 
INSTALAZIOAK

l PPrrooiieekkttuuaakk             
eettaa aauurrrreekkoonnttuuaakk

l BBaaiinnuu eettaa ssuukkaallddeeeenn 
eerrrreeffoorrmmaakk

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

ITURGINTZA

santillán
klimadenda

TM

Txaltxa-Zelai, 14
Tel. 943 03 10 00             Faxa. 943 53 10 18
info@klimadenda.com      www.klimadenda.com

klimatizazioa
energi berriztagarriak

proiektuak

KLIMATIZAZIOA

LLAARRRRIIAALLDDIIEETTAARRAAKKOO:: 994433 770011 339911
((0088..0000eettaattiikk 2244..0000eettaarraa))

MMUUGGIICCAAMMUUGGIICCAA
ITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, 
GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,
PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR…
HHAANNSSGGRROOHHEE KANILEN BANATZAILEA
ZORU ERRADIATZAILEA
EGUZKI-ENERGIA

SSaann JJuuaann,, 1155
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

arregui y cortes, C.B.

EEggoo--GGaaiinn,, 33 Tel. 943 20 34 09   Mob. 600 587 335

l PINTURAK
l ESTUKOAK
l GOTELE
l PAPEREZTATZE

l LAMINATUAK
l KORTXOA
l MOKETA
l SINTASOLA

Pintura

Goi mailako
dekorazioa

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

666 74 30 98
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ORAINDIK EGUN BATZUK
FALTA ZAIZKIGU SAN JUAN
JAIETAN buru belarri sartzeko,
baina atzo Udalak aurkeztu
zuen egitaraua honez gero mar-
txan hasia dago. Asteburu ho-
netan bertan jaien inguruan an-
tolatutako hainbat ekitaldi gara-
tuko dira. Gaur gauean Astele-
na frontoiak boxeoa hartuko du,
22.30etatik aurrera. Kurruku bo-
xeo klubak antolatutako jaial-
dian, boxeo-borrokaldiez gain,
Euskadi eta Valentziako Sanda
profesionalen erakustaldiarekin
gozatzeko aukera izango da.
Bihar, berriz, Arrateko zelaiak
mustrako txakurren probintzia
mailako txapelketa hartuko du
09.00etatik aurrera (izen-ema-
tea ordubete lehenago hasiko
da). Diana elkarteak antolatuta-
ko txapelketa soziala arratsal-

dean izango da. Ipurua kirolde-
gian, berriz, Urbat igeriketa tal-
dearen eskutik Sanjuanetako
XXI. Igeriketa Txapelketa joka-
tuko da, 10.30etatik aurrera. Eta
domekan, Eibarko txori Lagu-
nak antolatuta, Eibarko Hiria
Txori Kantarien X. Txapelketa
jokatuko da Arraten (eguraldi
txarra eginez gero, Iturburun).

Garagardo Karpa 
martitzenetik aurrera

Bestalde, Eibar Rugbi talde-
aren garagardo-karpa martitze-
nean zabalduko dute, 19.00-
etan eta ekainaren 21era arte
egongo da martxan. Ohikoari
jarraituz, garagardo eskaintza
zabalarekin batera saltxitxak
eta ukondoa dastatzeko auke-
ra izango da, zuzeneko musi-
kak lagunduta.

Sanjuanetako lehenengo
asteburua martxan

- Urte bi eta erdiren ostean
Eibarrera zatozte berriz ere,
Sanjuanetan eta, gainera,
Untzagara. Nola sentitzen
zarete zita honen aurrean?

Oso kontzertu berezia da;
herrian jardutea beti delako
berezia. Bestetik, kontuan
izan behar da kiroldegian gau-
za pixka bat selektiboagoa
dela, sarrera sartzen delako
jokoan eta gogo gehiago due-
na joaten delako. Untzagan
denetarik egongo da: gogo
asko daukatenak, ikusmin eta
jakinmina dutenak, eta, beste-
tik, gazteentzat gure musika
zuzenean entzuteko aukera
ezinhobea da.
- 20. urteurrena ospatzeko
antolatu duzuen kontzertu
berezia eskainiko duzue...

Gure ibilbideari errepasoa
egingo diogu. Modu parega-
bean erantzun du jendeak
orain arteko kontzertuetan.
Aretoetan jardun dugu batez
ere, harrera ezinhobearekin.
Jendea parte-hartzeko gogoa-
rekin dago eta gure ibilbidea-
ren parte sentitzen da.
- Zenbat kontzertu geratzen
zaizkizue emateko?

Eibarkoaz gain, uztailean 4-
5 dauzkagu lotuta (Amoroto,
Barakaldo, Mendaro eta Do-
nostia). 20. urteurreneko kon-
tzertu bereziekin amaitu nahi

dugu. Abuztu eta iralerako
kontzertuak ez dira 20. urteu-
rrena ospatzeko bezala iraga-
rriko, set-lista murriztu eta
gauzak aldatuko ditugulako.
- Kontzertu berezi hauek es-
pero zenutena baino gehia-
go luzatu dira?

Hasieran bira txikia egitea
bururatu zitzaigun, maiatzera
arte gutxi gorabehera: jende-
ak aukera gehiago edukitzeko
gure ibilbidea errepasatzeko
eta guk ere, bide batez, eteki-
na ateratzeko. Baina jendea
deitzen hasi zitzaigun kon-
tzertu eske. Txiklea ahal be-
zain beste luzatu dugu, eta
eskerrak; izan ere, negua oso
gogorra izan da eta honek sal-
batu digu modu batean.
- Eibarrerako ezustekorik
prestatu duzue?

Set-lista aldatzeko asmoa
daukagu eta, piano eta gitarra
akustikoa aterako dugun
arren, zerbait berezia egitea
nahiko genuke.
- Etorkizunera begira, pro-
iekturik bai buruan?

Bira amaitu eta estudioan
sartuko gara. Durangon aben-
duan eskaini genuen kontzer-
tuarekin DVDa eta zuzeneko
CD bikoitza egingo dugu. On-
doren, lanean hasiko gara da-
torren urtera begira ea zerbait
sortzen dugun.

“20. urteurreneko kontzertuek
salbatu digute negu gogorra”

HHiillaarreenn 1199kkooaa eezz ddaa bbeessttee kkoonnttzzeerrttuu bbaatt ggeehhiiaaggoo..
EEzz AAiittoorr GGoorroossaabbeell,, XXaabbii BBaassttiiddaa,, GGaallddeerr AArrrriillllaaggaa
eettaa IIggoorr OOiiaarrbbiiddeerreennttzzaatt;; eezzttaa eerree UUnnttzzaaggaann bbiilldduukkoo
ddiirreenneennttzzaatt.. 2200 uurrttee bbeettee ddiittuu ttaallddeeaakk eettaa kkoonnttzzeerrttuu
bbeerreezziiaa aannttoollaattuu dduu hhoorrii oossppaattzzeekkoo.. SSaannjjuuaanneeii
hhaassiieerraa eemmaatteekkoo bbaa aall ddaa mmoodduu hhoobbeeaaggoorriikk??

AITOR GOROSABEL, SuTaGar-eko abeslaria:

ZAPATU ARRATSALDEKO EKAITZAK EZ ZITUEN ume eta gaz-
tetxoak kikildu eta asko izan ziren Untzagara gerturatutakoak, …eta
kitto! Euskara Elkartearen bazkide kanpainaren barruan antolatutako
jolas eta tailerrek erakarrita. Tarteka-marteka euritik babestu beharra
izan bazuten ere, aurreikusitako guztiak egiteko aukera izan zen. 

Ume mordoa ...eta kitto!-ren tailerretan
Ekaitza pasatuta, jokoak izan ziren nagusi Untzagan  / LEIRE ITURBE
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TORREKUAKO ALFA ARTE ENPRESAREN
ERAKUSKETA ARETOAK Jedd Novatt artista-
ren eskultura erakusketa hartuko du ekainaren
18tik aurrera. Nueva York-eko Brooklynen
1958an jaiotako eskulturagilearen Chaos izen-
buruko burdinezko irudi geometrikoak oso eza-
gunak dira munduko arte galeria garrantzitsue-
netan eta Chaos Vascos izenburukoak Eibarko
enpresan landu eta sortutakoak dira. Uztailera
bitartean ikusi ahal izango da Novatt-en lana
Alfa Arten.

laburrak
GGOORRUUNNTTZZ--EEKKOOEENN
ZZOOZZKKEETTAA
Ekainaren 5ean ONCE-ko
zozketaren azken lau
zenbakiekin bat egiten
duen zenbaki irabazlea
9.209 izan dela eman
dute aditzera Goruntz
abesbatzakoek. Saria
jasotzeko epea ekainaren
20an amaituko da
(irabazleak 67. posta
kutxara idatzi edo
943207511 zenbakira
deitu dezake).

OORRRRAAZZKKEERRAAKK
TTXXIIKKIITTEEOOAA GGIIRROOTTZZEENN
Kimetz ileapaindegiak,
Kultu eta Katu Kale
tabernekin elkarlanean,
¿Entre copas y pelos?
izeneko ekitaldia antolatu
du zapaturako (hilaren
13rako): 20.00etatik
22.00etara Zuloagatarren
kalean 20 modelok ilea
apaintzeko estilo eta
orrazkera ezberdinak
aurkeztuko dituzte,
denak ere Kimetz-eko
estilistek sortutakoak.
Desfile berezi hori girotzen
DJ bat izango da.

11995599--AANN JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
Urriaren 31n bazkaria
egingo dute 1959an
jaiotakoek. Joan nahi
dutenek 80 euro sartu
beharko dituzte, izena
eta abizena emanda,
Banestoko kontu
korronte honetan: 0030
3434 74 0000405271.
Argibideetarako
nacidos1959@hotmail.co
m helbidera idatzi daiteke.

Jedd Novatt artistaren
eskulturak gurean

JOSE RONCO ARGAZKILARI EIBARTARRAK ALFA LANTEGI
ZAHARREAN ateratako argazkietako batzuk Madrilen ikusgai
daude, Photoespaña Nazioarteko Argazkilaritza Jaialdiaren ingu-
ruan antolatutako erakusketan: RPHArt Galeriak ¿Entropías.
Otros imaginarios, otros vacíos de lugar? izenburuko erakusketa
kolektiborako aukeratu ditu Roncoren argazkietako batzuk, Eibar
tailer-hiria bildumaren parte diren Alfan hartutako irudietako batzuk
hain zuzen ere. Alfa-ko eraikina botatzen hasi aurretik argazkila-
riak kafetegiari, liburutegiari, zinema-aretoari eta beste hainbat
txokori ateratako irudiekin batera Linarejos Moreno, Alejandro Gar-
mendia eta Xabier Idoate argazkilarienak daude ikusgai.

Jose Roncok Alfan ateratako 
argazkiak Photoespañan

ZAPATUAN ABIATU ZEN AMUARRAINA-
REN XLIII. NAZIOARTEKO ASTEAREN
testuinguruan antolatutako argazkilaritza
lehiaketan Juan Antonio Palacios argazkila-
riaren lanak bigarren saria eskuratu du. Gaz-
tela-Leongo gobernuak urtero antolatzen
duen jaialdian hitzaldiak, erakusketak eta
lehiaketak tartekatzen dira. Palaciosi saria
eman dion argazkia, XVI. Concurso Fotográ-
fico Los Ríos lehiaketara aurkeztutako beste
batzuekin batera domekara arte egongo dira
ikusgai Leongo Caja España-ren egoitzan. 

Juan Antonio Palacios
Leonen saritua

CEF ESPAINIAKO ARGAZKILARITZA FEDERA-
KUNTZAK ALDAMENEKO ARGAZKIA aukeratu du
Italian hasi eta Europan zehar herririk-herri ibiliko
den erakusketan parte hartzeko. Irudia Bakarne Ele-
jalde Klub Deportiboko Argazkilaritza Batzordeko
presidentearen Zuhamaia2 da, Isamu Nogachi-ren
Red Cube eskulturari ateratako argazkia.

Bakarne 
Elejalderen
lana 
Europan

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

%% 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K

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 HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 201095 Faxa: 943 202564



09/VI/12  ...eta kitto!
682 zkia.

KULTURA26

ZAPATUAN MINTZA EGUNA
OSPATZEKO BILDU ZIREN
GASTEIZEN Euskal Herriko
bazter guztietatik joandako
mintzalagun, berbalagun, min-
tzakide eta abarrak eta egun-
pasa gozoa egin ahal izan zu-
ten mintzapraktika egitasmoe-
tako partaideek, tartean …eta
kitto! Euskara Elkartearen Ber-
betan programako euskaldun-
zahar eta berriek. 

Antolatzaileen berbetan,
“260 lagunek eman zuten izena
Mintza Eguneko bazkarirako,
baina bazkalorduaren aurretik,
eta batez ere bazkalostean, ze-
rrenda horretan ez zeuden as-
ko ere gerturatu ziren, jakinmi-
nak bultzatuta, eta bat egin zu-
ten Topaguneak eta Gasteizko
GEU Elkarteak Eusko Jaurlari-
tzaren, Arabako Foru Aldundia-
ren zein Gasteizko Udalaren
laguntzaz antolatutako ospaki-
zunarekin”.

Egitaraua 11.00etan hasi zen,
Matxete plazan. Bertan ongieto-
rria egin zitzaien bertaratutakoei
eta hamaiketakoa ere eskaini
zitzaien. Ondoren ibilaldi gida-
tua egin zuten Gasteizko txoko-
rik ezkutuenak eta pasadizorik
sekretuenak ezagutzeko, eta in-
guruko asko erakarri zi-
tuen kalejira ere egin
zen Landatxoraino. Lan-
datxon bazkaldu ondo-
ren, Mintza Eguneko
unerik hunkigarriena ai-
legatu zen: mintzaprakti-
ka egitasmoetan nabar-
mendu diren lagunei ur-
tero egiten zaien ome-
nalditxoa.

Berbetan programako 
kide biri saria

Sei lagunek jaso dute aurten
mintzalagunen saria, horietatik
bi eibartarrak: Kontxa Laspiur
eta Puri Pérez. Saria emateko,
arrazoiak, berriz, honela azal-
du zituzten antolatzaileek: “80
udaberritik gora duela bakoi-
tzak eta hasieratik Berbetan
proiektuan parte hartu dutela,
astean ordu bi eskainita. Azpi-
marragarria da baita ere Puri
euskaltegira joaten dela orain-
dik ere bere euskera hobetze-
ko eta Kontxak, bere sasoian
irakasle izandakoak, bere lan-
bidea jorratzen jarraitzen duela

taldekideen artean”. Aurtengo
beste omenduak Sergio Ampu-
dia (Gasteiz), Maider Irizar,
Ndiomba Ndong (Lea Artibai)
eta Gemma Verdaguer (Txorie-
rri) izan dira.

Kontxa Laspiur eta Puri Pérez Gasteizen omenduak

EUSKARAREN

TXOKOA

MMUUNNDDUUAARRII IIRREEKKIITTAAKKOO
AALLBBIISSTTEEGGII DDIIGGIITTAALL BBEE--
RRRRIIAA,, EEUUSSKKAARRAA HHUUTTSSEEAANN..
Hilabetez frogak egiten aritu oste-
an, “Zu zeu” albistegi digitalak
maiatzaren 28an hasi zuen bere
ibilbidea. Internet bidezko lehe-
nengo zuzeneko prentsaurrekoa
baliatu zuten Hasier Etxeberria
eta Mikel Lasa editoreek agerkari
digital berriaren nondik norakoak
azaltzeko. Euren xedea euskarari
sarean dagokion tokia bilatzea
izango da eta, helburua eraikitze-
ko, irakurleak informatzaile bihur-
tuko dituzte, modu horretan mun-
duari begirako leiho berria zabal-
duz. Xoraturikan irabazi nahirik
gabeko enpresak bultzatuta, sor-
tutako www.zuzeu.com web
orrialdean sartzen direnek egun-
kari batera baino, blog baten fun-
tzionamendura gehiago hurbil-
tzen den plataforman izango di-
ra. Erabiltzaileek, gainera, pertso-
nalizatzeko aukera izango dute,
informazioa ondoen datorkion
moduan jarraitzeko aukerarekin:
Facebook-en bidez, Twitter-en bi-
tartez edo RSS jarioarekin.

Hirigintza izan ohi da
hiri eta herrixetan
a razo nagusixetako bat.

Gure inguruan be
azkenaldixan hirigintzaren
inguruan gertatu dira arazo,
mobilizaziño, karta
eta kontra-karta dexente.
Txonta, Alfa - San Andres,
Corte Inglesa, Errebal
eta Erisono adibidiak besterik
ez dira.
Bariantiaren hirugarren fasiak
be eztabaida eta zeresana
emongo dau, jentiak Arrajolako
tuneletik Sosolako bidera
daguan tartia desmontiarekin,
eta ez tunelarekin, egin bihar
dala jakitten dabenian.
Nahitta ala nahi barik, baiña
dana onartuta daguanian
enteratzen gara
holako gauzetaz, eta benetan
garrantzitsuak diran gauzak
izan ohi dira. Horretarako ei da
Hirigintza Batzorde
Aholkularixa edo sortu barri
dan Herrittarren Partehartze
Mahaixa, Udalak hartu
biharreko erabagi
garrantzitsuetan herritarron
ahotsa entzuteko. Halanda be,
ez nago seguru foro horrek
ezertarako balixoko daben.
Udalak berak nahi daben
moduan kaso egiñ edo pikutara
bialduko dittuan susmua dakat.
Baiña txarrena ez da hori;
txarrena gauzak Txontan
moduan (legedixaren kontra)
amaitzia da. Herritarren hitza
be, oposiziñuaren moduan,
neutralizauko dabelako susmua
dakat. Badakizue, 21etik
11 euki, eta kontrarixuak
erakarri 19 izateko. Ritmo
horretan, hamendik urte bira
21etik 13 edo 14 eukiko dittue.
Orduan berandu izango da
"aldaketia" eskatzeko.

Aldaketa orain

Mikel 
Larreategi

Argazkian, Kontxa eta Puri aurtengo jaialdian saritutako beste lagunekin batera.

Eibarko taldeak ezin
hobeto pasatu zuen
eguna Gasteizen,
bisita gidatu
eta guzti.
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- Ramon Herrera Pérez. 57 urte. 2009-V-18.
- Jose Marcos Vivar. 53 urte. 2009-VI-3.
- Lino Fernández Lusares. 53 urte. 2009-VI-3.
- Ramon Vitoria Aranzabal. 77 urte. 2009-VI-4.
- Mario Matías Dos Angeles. 59 urte. 2009-VI-7.
- Domingo Zabala Sololuze. 81 urte. 2009-VI-7.
- Eusebio Berasaluze Agirre. 59 urte. 2009-VI-8.
- Justa Tobes López. 100 urte. 2009-VI-9.

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.

1 7 8 9
9 3 6 5 1

8 5 3
3 7

8 9 3 2 7
7 9 1
3 6 7 8

1
5 2 1 4 AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Aimar García Dávila. 2009-V-31.
- Julen Gómez Bastida. 2009-VI-2.
- Katrin Alzelai Cid. 2009-VI-3.

S
U

D
O

K
U

A

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, IKER, bixar
hamar urte beteko
dozuzelako. Ondo
pasa! Ama, aitta
eta Maialenen partez.

Zorionak, MARINA
Berraondo, hillaren
9xan hamalau urte
egin zenduazelako.
Muxu bat guztion
partetik.

Zorionak, UNAI, gaur
urte bi betetzen
dozuelako. Ondo
pasa eta muxuak,
aitatxo, amatxo
eta Markelen partez.

Zorionak, MARKEL,
atzo urte bi bete
zenduazelako. Muxu
haundi bat etxekuen
partez. 

Zorionak, EKAIN, 
bixar urtia beteko
dozulako. Etxekuen
partez. 

Zorionak, MAIDER
Urizar Bravo, gaur lau
urte betetzen dozuz-eta.
Famelixaren partez. 

AINHOA Astigarraga.
Zorionak, amatxo, 
domekan urtiak egitten
dozuzelako. Ondo 
pasau egune 
eta muxu bana Arrate
eta aitatxoren partez.

Emilio betidanik egon da Nataliaz 
maiteminduta; Institutuko azkenengo 

egunean Nataliari sentitzen duena esatea 
erabaki du, baina egun horretan jakin du 
Oxford-era joango dela Natalia. Lagunek 

ahal duten guztia egingo dute Emilio 
ere bidaltzeko...

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa
“Fuga de
cerebros”

ZZuuzzeennddaarriiaa::
FFeerrnnaannddoo GGoonnzzáálleezz MMoolliinnaa

AAkkttoorreeaakk::
MMaarriioo CCaassaass,, AAmmaaiiaa SSaallaammaannccaa,,

AAllbbeerrttoo AAmmaarriillllaa,, CCaannccoo RRooddrríígguueezz……

untzaga

...eta kitto!  09/VI/12
682 zkia.

Zorionak, LOREA Urkia
Saiz, eta domekan zure
11. urtebetetzian egun
edarra igaro daizula.
Famelixaren partez. 

Zorionak, ANE, bixar 
zazpi urte beteko
dozuzelako. Milla 
muxu etxekuen partez.
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 12
UURRKKIIKKOO JJAAIIAAKK
1199..0000..-- Jaien hasiera.
1199..1155..-- Buruhandiak
eta Sugarri fanfarrea.
1199..3300..-- Umeendako jaia,
Azkona taldea pailazoekin.
2200..0000..-- Herri-txikiteoa, Sugarri
fanfarrearekin.
2233..0000..-- Juancho El Charro-ren
emanaldia. Arrateko Andra
Mari ikastetxean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Lokura Prematura.
Urki, 10 behean.

DDAANNTTZZAA
2200..3300..-- Eibarko Dantza
Garaikide taldearen
emanaldia. Coliseoan.

BBOOXXEEOO GGAAUUAA
2222..3300..-- Boxeo gaua:
borrokaldi neoprofesional bat,
gizonezko amateurren arteko
3 borrokaldi eta sanda
profesionalaren erakustaldia
(Euskadi-Valentzia). Astelena
frontoian.

AARRIIEESS
Zenbat gauza dituzu etxean sekula
erabiltzen ez dituzunak? Garbiketa
egiteko ordua da, lekua egin eta,
nork daki, gauza berriak aurkitzeko! 

TTAAUURRUUSS
Gauzak modu batean egitea
pentsatzen bazenuen ere, aldaketak
egin ditzakezu momentuaren arabera.
Erabaki egokia hartzea da gakoa.

GGEEMMIINNII
Ai ene, Gemini maitea, pozez
zoratzen zaude, baina nork jasan
zaitzake horrela? Hala ere, zorionak
eta gozatu momentu paregabeaz.

CCAANNCCEERR
Eta zer axola dio txarto abesteak?
Begira Enrique Iglesias: ez dauka
lotsarik! Jai giroan zer hobe abestea
baino? Hori bai, letrak ikasi itzazu.

LLEEOO
Tentaziori eutsi izango ahal diozu?
Erori edo ez, urduri egongo zara
erabakia hartu aurretik. Merezi izango
al dizu hain txarto pasatzeak?

VVIIRRGGOO
Ezin izango duzu burutik kendu orain
dela egun batzuk kalean ikusi zenuen
pertsona hori. Eta berak ere berdin
pentsatzen badu?

LLIIBBRRAA
Irakurtzeko sena piztuko da zure
barnean. Zein ederra den mundu
ezberdinak sortzea, ezta? Ea liburu
egokiak aukeratzen dituzun.

SSCCOORRPPIIUUSS
Noiz sinatuko duzu bakea pertsona
horrekin? Ezin zarete beti horrela
ibili! Ikamikak alde batera laga
eta izan zaitezte pertsona helduak.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Ez, ez zabiltza bide onetik. Sasoiz
zaude, ordea, bide egokia hartu
eta gauzak behar den bezala egiteko.
Ea ez zaren bidean galtzen!

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Presta zaitez Sanjuanetarako.
Agian goiz da abisatzeko, baina
aurredenboraldia egin beharko duzu
forma onean egoteko.

AAQQUUAARRIIUUSS
Beno, lasai, pasa da dena; aurten
ez da hauteskunde gehiago izango.
Edo bai? Politikari hauekin…
nork daki hauteskunde egutegia?

PPIISSCCIISS
Gustatuko litzaizuke argentinarrek
duten azentua edukitzea, ezta?
Tamalez, saiatzen bazara ere,
ez zaizu batere naturala gelditzen.

Eguaztena 17
MMUUSSIIKKAA EESSKKOOLLAA
1199..0000..-- J.B. Gisasola Musika
Eskolaren ikasturte amaierako
kontzertua. Coliseoan.

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

Domeka 14
TTXXOORRII KKAANNTTAARRIIAAKK
0099..0000//1144..3300..-- Eibarko Hiria
Txori Kantarien X. Txapelketa.
Arraten (Eguraldi txarra eginez
gero, Iturburun).

UURRKKIIKKOO JJAAIIAAKK
1111..0000..-- Diana, Cielito Musika
Bandarekin. 1122..0000..-- Meza,
auzoko hildakoen alde.
1122..3300..-- Paella lehiaketa.
1122..3300..-- I. Mendi Lasterketa:
Urki-Galdaramiño-Urki.
1144..0000..-- Paella lehiaketaren
epai-mahaiaren epaia.
1177..0000..-- Traka, Circus Mirkus
taldearekin. 
1188..0000..-- Txokolate-jana. Sari
banaketa eta Urrezko
Otarrainska. 1188..3300..-- Wu-shu
erakustaldia. 1199..1155..-- Alma
Navarra taldearen emanaldia.
Arrateko Andra Mari
ikastetxean.

AATTZZEEGGIIRREENN TTOOPPAAKKEETTAA
1122..0000..-- Meza, San Andres
elizan. 1133..3300..-- Talde
argazkia, Untzagan.
1144..0000..-- Bazkaria, musika
eta sorpresak, Arrate hotelean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Morau Ta Agotak.
Montekako parkean.

Zapatua 13
MMUUSSTTRRAA TTXXAAKKUURRRRAAKK
0099..0000..-- Mustrako txakurren
probintzia mailako txapelketa
(izen-ematea 08.00etatik
09.00etara). Txapelketa
soziala arratsaldean izango
da. Arraten.

IIGGEERRIIKKEETTAA
1100..3300..-- Sanjuanetako
XXI. Igeriketa Txapelketa.
Ipurua kiroldegian.

OORRGGAANNOO EEMMAAIITTZZAA
KKAANNPPAAIINNAA
1100..0000//1133..3300 eettaa 1166..3300..--
Alcer Gipuzkoako Organo
emaitzaren kanpainaren
barruan, informazio mahaia.
T. Etxebarria kalean (El Corte
Inglés parean).

UURRKKIIKKOO JJAAIIAAKK
1111..3300..-- Diana, As Burgas
Galiziako Etxeko gaiteroekin.
1122..0000//1144..0000..-- Umeen Eguna:
Jolasak eta barrakak erdi
prezioan. Umeendako
jolasgunea puzgarriekin
eta motor elektrikoen zirkuitoa.
1122..3300..-- Salda eta txorizojana,
As Burgas Galiziako Etxeko
gaiteroekin (Cepa taberna
parean, arkupeetan).
1166..0000//1188..0000..-- Umeendako

Eguena 18
MMUUSSIIKKAA EESSKKOOLLAA
1177..4455..-- J.B. Gisasola Musika
Eskolaren Nagusien Banda
eta Folk-Rock-Pop bandaren
kontzertua. Txaltxa Zelaiko
kioskoan.

UUNNTTZZAAGGAA AABBEESSBBAATTZZAA
2200..0000..-- Untzagako jubilatu
etxeko abesbatzaren
kontzertua. Coliseoan.

AAMMAAÑÑAAKKOO
DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Amañako
danborradarako entsegua
(umeak).
2200..0000..-- Nagusien entsegua.
Amaña ikastetxean.

DDAANNTTZZAA::
DDaannttzzaa GGaarraaiikkiiddeeaa 33.. Ekainak 12, 20.30etan.
EEiibbaarrkkoo BBaall llee ttaa..  Ekainak 13, 20.30etan. 
MMUUSSIIKKAA::
II kkaass ttuu rr ttee  aammaaiieerraakkoo  kkoonnttzzeerr tt uuaa.. Ekainak 17, 19.00etan. 
UUnnttzzaaggaakkoo jjuubbii llaattuueenn aabbeessbbaattzzaa.. Ekainak 18, 20.00etan.
AA.. EEggiigguurreenn OOrrkkeessttrraa.. Ekainak 28, 20.00etan.

salgai

Martitzena 16
GGAARRAAGGAARRDDOO JJAAIIAA
1199..0000..-- Eibar Rugbi
Taldekoen garagardo karparen
inaugurazioa. Zuzeneko
musika emanaldia. Hilaren
21era arte egunero zabalik.
Untzagan.

jolasgunea puzgarriekin
eta motor elektrikoen zirkuitoa.
1177..0000..-- VIII. Igel-toka
txapelketak (P. Etxeberria
kalean, Rioja tabernaren
ondoan). 1199..3300..-- Cava
eta Otarrainska Jaia, Rio
Samba Show taldeak alaituta.
2233..3300..-- Berbena, La Jungla
orkestrarekin. Arrateko Andra
Mari ikastetxean.

¿¿EENNTTRREE CCOOPPAASS && PPEELLOOSS??
JJAAIIAA
2200..0000//2222..0000..-- Orrazkerak
erakusteko modelo desfilea.
DJa. Zuloagatarren kalean.

EEIIBBAARRKKOO BBAALLLLEETTAA
2200..3300..-- Eibarko Balletaren
ikasturte amaierako
ikuskizuna. Coliseoan
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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
–– EEkkaaiinnaarreenn 1144rraa aarrttee
ELISABET EGURENen margo erakusketa. Topalekuan.

–– EEkkaaiinnaarreenn 1177rraa aarrttee
PINTURA, DIBUJO ETA ZERAMIKA udal
eskolen erakusketa. Portalean.

–– EEkkaaiinnaarreenn 2200rraa aarrttee
UDAL DIBUJO ESKOLAkoen margo erakusketa.
Untzaga Jubilatu Etxean.

–– EEkkaaiinnaarreenn 2299rraa aarrttee
JOSE LUIS IRIGOIENen Bartzelona argazki
erakusketa. The Wagon tabernan (Santurtzi).

–– EEkkaaiinnaarreenn 3300eerraa aarrttee
BERTOL ARRIETAren argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.
PEDRO ARRIOLAren Errebalgo Merkatua
argazki erakusketa. Portalea tabernan.
JOSE LUIS MARTINEZen Italia argazki
erakusketa. Deustuko Beer House-n (Bilbo).

iikkaassttaarrooaakk
-- AAkkuuaarreellaa iikkaassttaarrooaa..
Noiz: Maiatzaren 30etik uztailaren 4ra, zapatuetan
(goiz eta arratsaldez). Irakaslea: Sara Beiztegi.
Izen-ematea: 943202299 edo 626984472 telefonoan. 

-- DDiibbuujjoo eettaa ZZeerraammiikkaa UUddaall EEsskkoollaa..
Matrikula: Ekainaren 2tik aurrera, Pegoran. 

–– 3377.. UUddaakkoo IIkkaassttaarrooaakk..
Informazioa eta matrikula: Ekainaren 19ra arte,
www.ueu.org helbidean edo 943821426 telefonoan.

-- EEuusskkeerraa gguurraassooeennttzzaatt..
Datorren ikasturterako aurrematrikula.
Non: Udal Euskaltegia, AEKn edo Portalean
(Euskara-Kultura sailan).

ffaarrmmaazziiaakk
1122,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ UUggaarrttee (Sta. Zezilia, z/g)
1133,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ IIbbaarrrroonnddoo (Zeharkalea, 2)
1144,, ddoommeekkaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ CCoorrttiinnaa (Zubiaurre, 29)
1155,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ AArraannbbuurruu (Gipuzkoa etor., 46)
1166,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ AAllbbeerrddii (Zubiaurre, 9)
1177,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
1188,, eegguueennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
1199,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)

lleehhiiaakkeettaakk
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 diru-laguntzak. Eskaerak eta informazioa: Ekainaren 2tik
15era, Pegoran edo Portalean.
UEU-KO IKASTAROENTZAT. UEUko Udako Ikastaroetarako matrikularen %50. Eskaerak eta infor-
mazioa: Abenduaren 31a baino lehen, Pegoran.

bbeekkaakk
VIII. JUAN SAN MARTIN BEKA.
Ikerketa esparrua: Artea.
Eskaerak eta informazioa: Irailaren 1etik
urriaren 11ra, Pegoran edo Portalean.
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– Urkizu aldean pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea, komun bi, balkoi bi
eta despentsa. Dena kanpora begira.
Eguzkitsua. Igogailua eta elbarrituentza-
ko plataforma. Tel. 605-765618. 
– Eibarko erdialdean pisua salgai. 130
m2. 3 logela. 2004an guztiz berriztua. Au-
kera ezinhobea pisu handiagora aldatze-
ko. Tel. 626-203838. 
– 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

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
627-540583.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
686-265293.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Esperientzia. Tel. 646-235195 edo
943-531903. Aida.
– Mutila eskaintzen da eraikuntzan lan
egiteko edo nagusiak zaintzeko. Interno
edo externo. Tel. 677-112824.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko edo garbiketa lanetarako arratsaldero
ordu bi. Tel. 648-196651.
– Emakumea eskaintzen da astelehen,
astearte eta ostegunetan 14.00etatik
18.00etara garbiketa lanak egiteko. Tel.
634-256471.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa lane-
tarako. Tel. 671-476869.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
616-690415.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
646-555959.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Interna edo aste-
buruetarako. Tel. 669-966611.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaindu edo eraikuntzan lan egiteko. Tel.
690-025580. Jose Pérez.
– Neska eskaintzen da arratsaldez garbi-
keta lanak egiteko. Tel. 690-791689.
– Mutila eskaintzen da furgonetarekin
banaketa egiteko edo igeltsero moduan.
Tel. 650-513412.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna edo externa. Tel. 676-008346.
– Emakume euskalduna nagusiak edo
umeak zaintzeko prest. Asteburuak bar-
ne. Tel. 676-876408.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagu-
siak zaintzeko, garbiketa lanak egin edo
umeak zaintzeko. Tel. 943-530132 edo
645-735116.
– Emakumea eskaintzen da interna mo-
duan lan egiteko. Esperientzia. Tel. 638-
482478. Lorena.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
657-142376.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
699-653874.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Gidatzeko karnetarekin. Tel. 650-
744497.
– LH duen eta Haur Hezkuntza ikasten
diharduen neskak umeak zainduko lituz-
ke. Tel. 659-709334.
– Mutila eskaintzen da banatzaile, igel-
tsero-laguntzaile edo sukaldari-laguntzai-
le lanetan jarduteko. Tel. 657-237818.
– Mutila eskaintzen da banatzaile, igel-
tsero-laguntzaile edo sukaldari-laguntzai-
le lanetan jarduteko. Tel. 638-344377
edo 943-530795.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko eta eraikuntzan edo pintore lanean
jarduteko. Tel. 630-313560. Felix David.
– Emakumea eskaintzen da 15.00etatik
18.00etara edozein lanetarako. Tel. 616-
397348.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
638-344377 edo 943-530795.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagu-
sien zaindari, kamarero, sukaldari-lagun-
tzaile eta eraikuntzan lan egiteko. Tel.
686-545884.
– Autonomoak piezak montatuko lituzke.
Tel. 660-155631.
– 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.
– 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. 

4. Lana
4.1. Lan bila

– Autorako Kenwood markako CD-irratia
salgai. Oso prezio onean. Tel. 666-
648317.
– Waeco markako auto edo furgonetara-
ko izozkailu termoelektrikoa salgai. 32 li-
tro. Tel. 666-648317.
– Izotz-makina salgai. Oso egoera one-
an. 450 euro. Gauez deitu. Tel. 669-
956450. Iban.
– 25 pulgadako telebista, Thomson mar-
kakoa, eta 0’90x0’90ko mahaia salgai.
Merke. Tel. 618-084932.

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

– 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.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. 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
lanetarako. Tel. 617-820162.
– Neska eskaintzen da sukaldari lagun-
tzaile moduan lan egiteko. Tel. 671-
343612 edo 943-531931.– Eibarko behe aldean pisua hartuko nu-

ke alokairuan. Tel. 690-980846.
– Eibarko erdialdean logela alokatzen da.
Tel. 686-286110.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 663-451436.
– Logela alokagai. Tel. 605-771995.

– Isasiko aldapan garajea salgai. Tel.
669-947125.

3.1. Salgai

2. Motorra

– Yamaha Fazer 600cc salgai. 4 urte.
Egoera onean. Tel. 650-284303.

2.1. Salgai

– Neska euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 605-
772606.
– Asteburuetarako kamarera eta sukal-
dari-laguntzailea behar dira. Tel. 943-
121262.

4.2. Langile bila

– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketa lanetarako. Tel. 648-
143804.
– Neska eskaintzen da egun erdiz ume-
ak zaindu eta etxeko lanetarako. Urteeta-
ko esperientzia. Tel. 616-727433. Amaia.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia eta informeak. Tel. 626-
335024 edo 943-254459.

– LH duen eta Haur Hezkuntza ikasten
diharduen neskak klase partikularrak
ematen ditu. Tel. 659-709334.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak

– Garajea eta trasteroa alokagai Errebal-
go etxe berrietan, Merkatu Plazaren on-
doan. Tel. 687-800230.
– Asua-Errekan hainbat neurritako loka-
lak alokagai. Tel. 600-236789.

3.2. Errentan



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



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 AZZAALLOOAA OOTTAADDUUII::

Arragueta, 20                 943 25 44 21  

GERO ETA GEHIAGO DIRA EUREN AZALAREN

OSASUNARI BEGIRATZEN DIOTENAK, FARMALUR

PARAFARMAZIAKO ZALOA OTADUI ETA ALAZNE

ARIZTIMUÑOK ONDO DAKITEN MODUAN.
HORI DELA ETA, ETA EURENGANA KONTSULTARA

JOATEN DIRENEI GEROZ ETA ARRETA HOBEA

ESKAINTZEKO ASMOAREKIN, AZALAREN INGURUKO

ANALISI ZEHATZA EGITEKO MAKINA BEREZIA

ERABILTZEN DUTE, BAKOITZAREN NEURRIRA

EGOKITUTAKO TRATAMENDUAK AUKERATZEKO.

-- NNoollaattaann eerraabbaakkii zzeennuutteenn hhoorrrreellaakkoo mmaakkiinnaa eerraabbiillttzzeenn
hhaasstteeaa??
Jende asko etortzen zaigu azalarekin lotutako kontsultak
egitera, gero eta gehiago. Izan ere, gaur egun daukagun
bizimodu-erritmoaren, elikaduraren, kutsaduraren
eta beste hainbaten eraginez, azalarekin zerikusia duten
arazoak gero eta ugariagoak dira. Hori ikusita,
eta ematen dugun zerbitzua hobetzeko asmoarekin, 
makina hau erabiltzen hasi ginen, diagnostiko
zehatzagoak egin ahal izateko.
-- ZZeerrii bbeeggiirraattzzeenn ddiioozzuuee??
Makinarekin oso modu errezean ikusten dugu azalaren
hidratazioa, nutrizioa, pigmentazioa, elastizitatea
eta bestelako ezaugarriak nolakoak diren. Horrez gain,
mikrokamerari esker buruko ile-larrua nola dagoen
erakusten digu pantailan eta, horri esker, dermatitis,
koipea, zahia eta bestelakoak dauden ala ez zehaztu

““AAzzaallaarreekkiinn 
zzeerriikkuussiiaa dduutteenn
aarraazzooaakk ggeerroo eettaa
uuggaarriiaaggooaakk ddiirraa””

dezakegu. Azken batean, norberak jakiten du azala 
nola duen, begibistakoa izaten da, baina makinak
begibistakoa den hori modu zehatzean erakusten,
nolabait demostratzen laguntzen digu. 

-- NNoollaakkoo aarraazzooeekkiinn eettoorrttzzeenn zzaaiizzuuee jjeennddeeaa llaagguunnttzzaa 
eesskkee??
Denetarik izaten da: gorritasunak, azkurak, apurtutako
zainak… Izan ere, gure azalak barrutik nola gauden
erakusten digu, gure elikadura eta bizimodua islatzen 
ditu. Erretzeak, edateak, kutsadurak, estresak…
denak eragiten dio azalaren osasunari. 

-- BBaaiittaa eegguuzzkkiiaakk eerree..
Bai, oso garrantzitsua da eguzkitik babesteko neurri
egokiak hartzea. Alperrik da hamaika produkturekin 
azala zaintzen jardutea, gero eguzkiak azala erretzen 
badu. Horregatik, arreta berezia eskaini behar zaio
norberaren azalaren fototipoari eta krema egokiarekin
babestu, batez ere umeen kasuan.


