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EESSPPEEZZIIAALLIITTAATTEE  HHOONNEENN
helburu nagusia, aho-zuloan
gertatzen diren oklusio edo
hersketa okerrak zuzenduta
funtzionaltasunaren
berrezarketa da,
etorkizunean gaitzak
agertzea saihesteko
helburuarekin.
Ortodontzia eta ortopedia
tratamenduen oinarrian
bracket-ak (aparatu finkoak)
edo/eta aparatu funtzionalak
daude. Oklusio okerraren
laztasunaren arabera,
aparatuak erabili beharreko
denboraren iraupena
luzeagoa edo laburragoa
izango da. Hala ere, kontuan
izan behar da ortodontzian
eman diren aurrerapausoei
esker tratamenduen
iraupena gero eta
laburragoa dela. 
Ortodontziari esker
lortutako emaitzak
estetikoak dira eta hortzen
jatorrizko posizio egokia
berreskuratzea ahalbidetzen
du. Gure helburua beti ere
jatorrizko hortzei eustea da,
baita periodontalki
korapilatsuak diren kasuetan
ere; horrelakoetan,
ortodontzia tratamenduak
odontologiako beste
berezitasun batzuetan

erabiltzen direnekin
bateratzen ditugu,
elkarrekin erabiltzeko. Be-
rezitasun hau, bestalde, ga-
rrantzi handikoa da
disfuntzio fonetikoak
zuzentzeko orduan eta
hainbat kasutan
tratamenduetan

logopedarekin batera,
elkarlanean jarduten da.
Ez dugu ahaztu behar aho
osasuntsua izatea osasun,
ongizate eta edertasunaren
sinonimoa dela. Gero eta
gehiago dira gure
kontsultara funtzionaltasun
eta estetika bila gerturatzen

zaizkigun helduak. Horrega-
tik, Irazabal Hortz Klinikan
eskaintzen ditugun trata-
menduak umeentzat (pre-
bentiboak eta
eragoztekoak) zein
helduentzat (zuzentzekoak),
adin tarte bakoitzaren
premietara egokitutakoak

dira. Helduen kasuan
estetikaren faktoreak duen
garrantziarekin ohartuta,
ikusten ez diren bracket
estetikoak darabilen
ortodontzia tratamendua
eskaintzen dugu. 
Horregatik guztiarengatik,
ortodontzia tratamenduen

inguruan izan dezakezun
edozein zalantza gurekin
kontsultatzeko dudarik
ez izan, gustura hartuko
zaitugu, beti ere gure
aholkua zuri emateko prest.
Gure kontsultara etorrita,
lehenengo bisita doan
eskaintzen dizugu eta bertan

diagnostikorako zein
tratamendurako plana
emango dizugu, inolako
konpromiso barik. Gure
prezioak arrazoizkoak eta
aurrekontuak itxiak direla
ikusiko duzu eta, gainera,
ordaintzerako orduan
erraztasun guztiak eskainiko
dizkizugu.
Garrantzitsua da zure ahoa
zaintzeko biderik egokiena
prebentzioa dela gogoan
izatea, eta ortodontzia
tratamendu egokiari esker
aho-osasunarekin lotutako
arazo asko saihestu
ditzazkezula etorkizunean.

Julian Etxeberria, 12 - 1. esk.                              Tel. 943 208552

RPS 04/02

Tratamendu aurreratuenak
Irazabal Hortz Klinikan

ORTODONTZIA
odontologiaren
espezialitate bat da,
zeinak masailezurren
eta bertan dauden
hortzen aldakuntza
morfologikoen,
garapenarekin lotutakoen
eta posizioarekin
zerikusia dutenen
ikerkuntza, prebentzioa
eta zuzenketa
ahalbidetzen duen. 

ANTONIO MURILLO doktorea AINHOA ZULUETA doktorea

“ORTODONTZIAK ESTETIKA 
ETA FUNTZIONALTASUNA 
LOTZEN DITUEN EMAITZA 

ESKAINTZEN DU”

OONNDDOORREENNLLEEHHEENN

OONNDDOORREENNLLEEHHEENN
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GGEERRUUNN..-- Begietako gaitza, lausoa. Gaztelerazko ‘‘ccaattaarraattaa’’. “Beti ezagutu
detsaraz gerunak begixetan”.
GGEEZZAALL ..-- Itsasadarreko ur geza. “Berriatun gezala, Ondarruan kresala”.
GGIIBBEELL -- HHAAUUNNDDII..-- Patxada haundikoa, lasaia. “Halako gibel-haundirik ez dot
ezagutu bizixan”.
GGIIBBEELLAA((KK ))  EEUUKK II..-- Oso patxada handikoa izan. Normalean pluralean
erabiltzen da. “Horrek dauikaz gibelak! Andria urkatzen lanian eta bedori
tabernan”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““ZZiirrkkuulluuaann  mmuuggiittzzeenn  ggaarraa  bbeenneettaann  eessaann  nnaahhiikkoo  ggee--
nnuukkeeeennaarreenn  iinngguurruuaann,,  bbeenneettaann  eessaann  nnaahhiikkoo  ggeennii--
ttuuzzkkeeeenn  hhiittzzaakk  mmiinnggaaiinnaa  eerrrreekkoo  bbaalliigguuttee  bbeezzaallaa..
IIrriittss  ddaaiitteekkee  uunnee  bbaatt  nnoonn  gguurree  iinngguurruukkooaakk  gguuzzttiizz
ddeessppiissttaattuu  ddiittuugguunn,,  hhaaiinnbbeessttee,,  eezzeenn  eezz  bbaaiittaakkiittee  nnoorr
ggaarreenn..  IIrruuddiippeennaa  ddaauukkaatt  gguurree  eeggiiaa  iinnttiimmooeenneekkiinn  lluurr--
ppeerraattuukkoo  ggaaiittuuzztteellaa  gguu  gguuzzttiiookk””

((EEiiddeerr  RRooddrríígguueezz,,  kkaazzeettaarrii,,  ggiiddooiillaarrii  eettaa  iiddaazzlleeaa))

““GGuurrddiiaa  eettaa  gguurrppiillaa  aassmmaattuu  zziirreenneettiikk,,  llaauu  eeddoo  bboosstt
mmiillaa  uurrtteezz,,  eessttaannkkaattuuttaa  eeggoonn  ggaarraa;;  tteekknniikkaarreenn  eessttaa--
bbiilliiddaaddee  hhoorrrrii  eesskkeerr  ggaarraattuu  ddaa  ppeennttssaammeenndduu  kkllaassii--
kkooaa..  OOrraaiinn,,  tteekknniikkaa  eezziinn  kkoonnttrroollaattuuzz  nnoollaa  ggaabbiillttzzaann,,
ppeennttssaammeenndduuaakk  eettaa  ppooeessiiaakk  eezz  dduuttee  lleekkuurriikk  iizzaannggoo
zziibbeerrnneettiikkaa  hhaauu  eessttaabbiilliiddaaddee  iizzaatteerraa  hheelldduu  aarrttee..  MMee--
zzuuaa  ggaalldduu  eeggiitteenn  ddaa  tteekknniikkaarreenn  ssooffiissttiikkaazziiooaann””

((PPaattzziikkuu  PPeerruurreennaa,,  iiddaazzlleeaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Udalbiltza -Euskal Herriko Udalen eta Udal Hautetsien
Biltzarra- nazio-instituzioa zazpi lurraldeetako ia 1.800
udal hautetsik sortu zuten 1999ko irailaren 18an Bilboko
Euskalduna Jauregian. Bere helburuak gauzatze aldera,
hamaika ekimen bultzatu, sendotu, babestu eta aurrera
atera izan ditu azken ia hamaika urteotan. 

Oztopoz jositako ibilbidea izan du, horien artean na-
barmenena 2003an, Madrilgo Auzitegi Nazionalak agin-
duta, erakunde nazionalaren aurkako polizia operazioa.
Operazio horren aurrean, udal hautetsi, ordezkari politi-
ko, sindikal, kultural eta sozial asko eta anitzek, milaka
herritarrekin, erasoa salatu zuten Bilboko kaleetan “Bai
Udalbiltzari, bai Euskal Herriari” lelopean.

Orain, zazpi urte geroago, Udalbiltzaren aurkako epai-
keta dator. Fiskalaren zein herri-akusazioaren eskaerak,
hautetsi eta langile izan diren 22 lagunentzako, 10 eta 23
urte bitarteko espetxe zigorrera heltzen dira. Eta Udalbil-
tza erakundearen behinbetiko ilegalizazioa eskatzen da.

Udalbiltzako hautetsi eta langile ohien aurka Madrilgo
Auzitegi Nazionalean eramaten diharduten auzibidea ir-
moki salatzeko eta estatuko gobernuaren fiskal nagusiak
gaur egun eusten diharduen akusazio publikoa erretira
dezala eskatzeko manifestazioa egingo da uztailaren
17an, 17.30etan hasita, Bilboko La Casillatik udaletxe-
raino. Hor izango dugu aukera injustizia hau salatzeko.  

EIBARKO EZKER ABERTZALEA

UUDDAALLBBIILLTTZZAA  EETTAA  EEUUSSKKAALL  HHEERRRRIIAARREENN  AALLDDEEKKOO  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOOAA  BBIILLBBOONN

OHARRA
Datorren astekoa (hilaren 16koa) izango da opor aurretik kaleratuko den azken zenbakia.
Hori dela-eta, hurrengo asteetako berririk edo zorion agurrik kaleratzea nahi izanez gero,

kontuan izan hor izango duzuela azken aukera. Barkatu eragozpenak.
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a u t u a n
EELL  CCOORRTTEE  IINNGGLLEESSEEKKOO
TTEERRRRAAZZAA
El Corte Inglesek terraza
ireki du gaur 3. pisuan
aisialdi ekintzetarako.
Udara begira eraman dute
aurrera ekimen hau eta
udako eguraldi ona
aprobetxatzea da
helburua.

AARRRRAATTEEKKOO  TTXXOOSSNNAAKK
Arrateko Jaietan txosna
ipini nahi izanez gero,
uztailaren 16ra arte
egongo da eskaera egiteko
epea Pegoran (13.30ak
arte). Bilera eguna eskaera
guztiak jasotzean
zehaztuko da. Txosna
kopurua eta neurriak,
bestetik, dagoen tokiaren
arabera emango dira.

LLIIPP  DDUUBB  GGRRAABBAAKKEETTAA
BBEERRRRIIAA
Euskarazko I. Lip Dub
Lehiaketak martxan
jarraitzen du oraindik eta
eguaztenean, San Fermin
egunean, grabaketa berria
egin zen Untzaga eta
Txaltxa Zelaian. Ahotsak.
com-eko kideek egin zuten
grabaketa eta euren lana
egun gutxitan egongo da
ikusgai www.youtube.com
/eibarorg webgunean.
Azken lan honez gain
beste lau lan aurkeztu
dira, eta uztailaren 19ra
arte dago epea zabalik.
Guztira 6.000 euro
banatuko dira sarietan.

AURREKO ASTEKO EGUENEAN BATZARRA
EGIN ZUTEN METALEKO LAB SINDIKATUKO

ORDEZKARIEK, ARMERIA ESKOLAN, eta bilera
amaitu ondoren Azitaingo industrialderaino oinez jo-

an ziren, JAZ Zubiaurre enpresa
parean agerraldia egiteko. Metal-
gintzaren hitzarmenaren harira, sin-
dikatuko ordezkariek ADEGIk egin
nahi dituen murrizketen aurkako
hainbat ekimen gauzatu dituzte az-
ken hilabetetoan eta, eskualdeko
ordezkariak Eibarren elkartu zirela
aprobetxatuta, ADEGIko presiden-
tea den Eduardo Zubiaurreren lan-
tegi parean prentsaren aurrean
agertu zuten murrizketen inguruan
egiten duten irakurketa.

LABeko ordezkarien protesta

EUSKO TREN-EN HAINBAT AU-
TOBUS LINEAREN IBILBIDEAK
ALDATUTA DAUDE ASTE HONEZ
GEROZTIK, Ego Gain kale ingu-
ruan egiten diharduten beharrak di-
rela-eta. Izan ere, kalea itxita dago
beharren ondorioz eta abuztuaren
amaiera arte hala egotea dago au-
rreikusita. Horregatik, autobusek
ohiko ibilbidea aldatu egin behar
izan dute, kalea itxita egotean Un-
tzagaraino sartzerik ez dute-eta.
Beraz, autobusek lehenengo bira
Saihetsan hartuko dute, San Andres
pasealekutik aurrera egin eta Valen-
ciaga lantegia egon zeneko aldapan gora, euren ibil-
bidearekin jarraituko dute. Horrez gain, San Agustin
zeharkalea ere itxita dago, lurzorua aldatzeko beha-
rrengatik eta Eusko Trenek azaldu duenez, “uztaila-
ren 10etik aurrera eta besterik esan arte, Mallabia-
Ondarroa eta Ermua-Azpeitia autobus-lineen ibilbi-
dea aldatu egingo da Eibarren asteburuetan: Untza-
gako geralekuaren ondoren (taxi geltokiaren aurre-
an) saihesbidera sartuko da Azitaineraino heltzeko,
Geltoki kaletik sartu gabe, eta horrela, Iparragirreko
bide berriaren aldamenean egingo da geraldia, On-

darroara heldu ahal izateko errotonda berean bira
eginez”. Horrekin batera, Bideberrietako geralekua
Azitainen kokatuko da.

Trenbidea moztuta zapatu gauean
Bestalde, uztailaren 10etik 11rako gauean Er-

mua-Ardantza tartean trenbidea moztuta egongo
da beharrengatik eta, ondorioz, tren bidezko zirku-
lazio erregularra bertan behera geratu eta Ermua
eta Eibar bitarteko zerbitzu osoa autobus bidez es-
kainiko dute.

Autobusetan aldaketak, beharren ondorioz

DOMEKAN, ETA OHITURARI
JARRAITUZ, AKONDIA BA-
SERRIAN SAN PEDROKO
MEZA ETA KONJUROA OS-
PATU ZUTEN Mandiola baila-
rako eta inguruko bailaretako
baserritar askok. Sinismena-

ren arabera, San Pedro ermi-
tan urtero errepikatzen duten
errituari esker ekaitzak eta
txingorrak uztetatik uxatzen
dituzte, jasotzeko prest dau-
den sasoi honetan hondatu
ez daitezen.

San Pedroko konjurua Akondian

Abuztuaren amaiera arte egongo da itxita Ego Gain kale ingurua. / EEKKHHII BBEELLAARR

ADEGIk egin nahi dituen murrizketak
salatu zituen LAB-ek egueneko

agerraldian. / EEKKHHII BBEELLAARR
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ERREBAL MERKATU PLA-
ZAKO DENDARIEK EKAINA-
REN 29-AN EGINDAKO ZOZ-
KETAN Geli Santiagok irabazi
zuen sari nagusia (200 euroko
erosketa-txartela). 25 euroko
txartel bana irabazi dutenak, be-
rriz, jarraian aipatzen ditugunak

dira: Josefina Argoitia, Mª Rosa
Aranburu, Aurori Alonso, Ana
Belén Sologaistua, Arrate Martí-
nez de Lejarza, Josefa Manga-
na, Antonia Vila, Victoria Este-
ban, Arrate Unzetabarrenetxea,
Pilar Rabadán, Nerea Uriona-
güena eta Merche Muñoz. 

auzorik auzo

Gaur arratsaldean abiatuko dira jaiak San Kristobalen, eki-
taldira gonbidatu duten Felix Elkoroiribe Zerbitzuetako tek-
nikari ohiak txupinazoa botatzearekin batera. Hortik aurrera
eta domeka gauerarte ez da atsedenik izango parrandan ibili
nahi duenarentzat, auzoko jai batzordeak antolatutako egita-
rauari esker. Gainera, ohikoa den moduan, asteburu honetan
ere ospatuko den Lambretta motorren kontzentrazioko antola-
tzaileekin elkarlanean jardun dute eta, horri esker, besteak bes-
te, gaur gauean Queen festa pantaila handian jarraitzeko auke-
ra izango da, jarraian La Guardia taldeak eskainiko duen kon-
tzertua hasi bitartean. 
Aurten, gainera, San Kristobal egunak jaiekin bete-betean egin-
go du, bihar baita gidarien zaintzaileari Elizak eskainitako egu-
na. Ekitaldiak goizetik abiatuko dira, umeendako joko eta beste-
lakoekin. Eta domekan, bakailao txapelketaren ondotik aurten
omendu nahi izan duten auzokideari eskainitako ekitaldi berezia
ospatuko dute. Ega-Zelai baserria izango da omenaldiko prota-
gonista. Jaiak 21.30ak arte jarraituko du. 

Gisastu Bide kalea
Herriaren beheko aldean, Urkizutik Txontarako sarreran
ezkerreko aldean dagoen kaleak darama Gisastu Bide izena.
Gisastu izenari buruzko erreferentzia Juan San Martinen “Eibar
eta Elgetako Toponomastika” liburuan jasota dator, XVIII.
eta XIX. mendeetaraino atzera egin eta baserri-izen modura. 
Pegora kopurua: 1. 
Erroldatutakoak: 69.

eibar kaleka

San Kristobalgo jaiak bete-betean

Merkatuko zozketako irabazleak

LA SALLE AZITAIN IKASTETXEKOEK IKASTURTE AMAIERAKO
AGUR EKITALDI BEREZIA OSPATU ZUTEN, urtero egin ohi duten
moduan. Argazkietan ikusten dituzuenak Batxilergoko eta 6. Mailako
ikasleak dira, ikasturtea pozarren agurtzen. Bestalde, Irakaskuntza
Sustatzeko Elkargoak (ISE) eta La Salleko zuzendaritzak 2009-2010
ikasturteko ikasleak zoriondu nahi ditu, lortu dituzten emaitzengatik; ho-
rrekin batera, ikastetxeko beharginei, familiei eta IGEri  eskerrak eman
nahi dizkiete eta opor zoriontsuak igaro ditzatela opa diete.

Ikasturte amaiera La Sallen
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aldiz joaten dira urtero
sendagilearengana.
Paziente guztietatik
%12 dira abusatzen

duten horiek, kontsulten
denboratik %60

hartzen dutenak. 40tik
15 beharrezko izatea
onartuta ere, soberako
bisita horiek ataskoa

sortzen dutela
anbulatorioetan dio

Juan Sánchez Vallejo
mediku eta idazleak.

asteko

datua
44440000

INGURUMENAREN GAIAREKIN KONTZIEN-
TZIA PIZTU ETA PLASTIKOZKO POLTSEN
ERABILERA MURRIZTEKO ASMOZ, 11.000
poltsa berrerabilgarri banatuko dituzte Eibarko
Udalak eta Eibar Merkataritza Gune Irekiak.
Herriko buzoietan ingurumenarekin lotutako
gaien gaineko informazio-liburuxkak banatuko
dituztela aurreratu dute aste honetan bertan
eta liburuki horietan, poltsa ekologikoengatik
trukatzeko txartela aurkituko dute herritarrek.
Txartel horiek moztuta, Pegorara edo Eibar
Merkataritza Gune Irekiari atxikitutako dende-
tara jo beharko da poltsak eskuratzeko. Gaiz-

ki-ulertuak saihesteko, “txartel barik poltsarik
banatuko ez dela”, azpimarratu zuen Mertxe
Garate zinegotziak.

Poltsa marroi kolorekoa da eta “Dame vida-
Emoidazu bizia” leloa darama idatzita. Eibar Mer-
kataritza Gune Irekiari atxikitutako dendek, gai-
nera, poltsa berrerabilgarriak erabiltzen dituzte-
nak sarituko dituzte erabiltze soilagatik. Kanpaina
abendura arte egongo da martxan. Jesus Re-
menteria Ingurumen zinegotziaren berbetan,
“ekimen honen bitartez 300 kg hondakin eta 200
kg CO2 gutxiago sortuko dira”. Poltsak 50 bat al-
ditan erabiltzeko modukoak dira.

ARMERIA ESKOLA SORTU ZU-
TELA 100 URTE BETEKO DIRA
DATORREN URTEAN, 2012-AN,
baina honezkero mendeurrenari
begira beharrean hasita daude.
Ezer baino lehen, ospakizun ho-
rren ingurukoen irudia aukeratze-
ko lehiaketa ipini zuten martxan
orain hilabete batzuk eta eguaz-
tenean eman zuten ezagutzera
lehiaketako lehen saria eskuratu
duen logotipoa: Nicolás Vázquez
López bilbotarrak sortutakoko
“Gatillo” izenburuko diseinuak
irabazi du lehiaketa. Lanak Ar-
meria Eskolaren inizialekin, “A”
eta “E” letrekin jokatzen du, biak
erabilita  suzko arma baten kol-

pekaria irudikatuta. Mendeurre-
neko logoa aukeratzeko lehiake-
tan zazpi partaidek jardun dute
lehian eta epaimahakideek Nico-
lás Vázquez ez ezik (1.000 euro)
beste lan biren egileak ere saritu
nahi izan ditu: Elgoibarko Kinaka
Designek eta Eibarko Nestor Pé-
rez Valenciagak 300 euroko ak-
zesit bana eskuratu dute.

Jose Luis Novoa Armeria Esko-
lako zuzendariak eguazteneko
sari banaketan adierazi zuenez,
“logo berriaren atzean eskolaren-
tzat estrategia berri bat dago.
Mendeurrenarekin hasi eta jauzi
kualitatiboa emango dugu, muga
berriak gaindituta”.

Armeria Eskolaren logo berria

11.000 poltsa
berrerabilgarri

DOMEKAN CICLO CLÁSI-
CA IZENBURUPEAN AN-
TOLATUTAKO EKIMENAK
10 BIZIKLETA KLASIKO
BATU ZITUEN GUREAN.
Lehenengoz antolatutako to-
paketak aintzinako bizikleten
jabeak erakartzea zuen hel-
buru, batez ere horietako as-
ko Eibarko fabriketatik irten-
dakoak izan daitezkeelako.
Izan ere, bizikleta produkzio-
ari begira, Eibar puntaren
puntan egon zen estatu mai-
lan, XX. mende hasieran ar-
magintzak izan zuen krisia-
ren aurrean askok bide horri
jarraitzea erabaki zuelako.
GAC, BH eta Orbea izan zi-
ren garrantzitsuenak, batez
ere behargin asko zituztela-

ko, baina ez bakarrak. Anto-
latzaileen deialdiari erantzu-
nez, Guadalajara, Madril, Za-
ragoza, Errioxa eta Bizkaiko
parte-hartzaileak batu ziren
domekan, eurekin bat egitera
animatu zen eibartar baka-
rrarekin batera. Kalean ikus-
gai egon ziren bizikletek jen-
de asko erakarri zuten eta
ikusmin handia eragin zuten.
Besteak beste 1895. urteko
Columbia (Ingalaterran egi-
na), Motobecane bat eta Su-
per Cil bat ikusteko aukera
izan zuen jendeak. Parte-
hartzaileek, bestalde, Muse-
oa eta bizikleta fabrika ga-
rrantzitsuenak egon ziren to-
kiak bisitatu zituzten, elkarre-
kin bazkaltzera joan aurretik.

Urteetan atzera bizikletan



Pasa-falta:
- Nagusiak, 26 euro
- Umeak, 20 euro
Rugbi:
- Nagusiak, 26 euro
...eta kitto!:
- Nagusiak, 20 euro 

Kamisetak SALGAI

Azkenengo EGUNAK!
...eta kitto!n SALGAI

(Urkizu, 11)

5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoak

AUTO
ESKOLA

ZEZEN
BIDE

San Andres, 1 ac
Tel. 943 20 34 45
EIBAR

GIDA-BAIMENAK

ORDUTEGIA:
09.30-13.00
15.30-20.30
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GAZTE
KITTO

8

Karpeta eta boligrafoarekin dabiltza
gazteak. Uda da, baina ez dituzte
ikasketak amaitu. Autoan nola ibili

behar den eta zein arau bete behar dituz-
ten ikastera doaz autoeskolara. Gaztetu
egiten dira autoeskolak urteko sasoi hone-
tan, gazteek denbora libre gehiago dutela-
ko batik bat. Solozabal Autoes-
kolako Loreak hori baieztatzen
du, “sasoi honetan gazteak dira
gehiengoa eta urtean zehar per-
tsona nagusiagoak datoz”.

Autoeskolek, hala ere, ez dute
aparteko sasoia bizi. Zergatik?
Arrate, Zezenbide eta Solozabal
autoeskolakoek iritzi bera dauka-
te: “Krisi ekonomikoa”. Arrate
Autoeskolakoen berbetan, “ego-
era oso kaskarra da, krisia oso
sakona baita”. Bere iritziz, hala
ere, “hemen dirua badago, he-
men ez dago estatu espainiarre-
an dagoen langabezia indize altua, baina
jendeak dirua gastatzeko beldurra dauka”.

Solozabaleko Loreak dioenez asko naba-
ritu izan da krisia. “Iaz uztailerako jendea
itxaroten geneukan sartzeko, eta orain ez da
horrela, ezta gutxiago ere”. Lorearen ustetan
ere krisia da egoeraren eragilea. “Lehen
gazteek uda partean lan egiten zuten auto-
eskola ordaindu ahal izateko, baina orain lan
asko ez dagoenez hori ezinezkoa da”.
Zezenbide Autoeskolako Jacintok ere

egoera berbera deskribatzen du. “Iaz bai-

no %15 baino ikasle gutxiago ditugula
esango nuke. Gainera, udan gazteak
gehiago dira ikasleen artean, baina ez da
gehiegi igartzen ere”. Ikasle kopuruaren
jaitsiera hau urte osoan ematen ari dela
dio Jacintok. Eragileak? “Krisia, jaiotza-ta-
sa baxua... hori pentsatzen dut”.

Garestia ala ez?
Krisi ekonomikoaz gain beste kasu bat

azpimarratzen du Arrate Autoeskolako ar-
duradunak. “Gidatzeko baimena lortzea
oso garestia da”. Bere berbetan Gipuzko-
akoa da Espainiako garestiena, eta horri
jendeak gaur egun duen erosteko ahal-
men urriagoa gehitzen bazaio, jaitsiera
ikusten da autoeskoletan izena-ematen
dutenen zerrendan. “Asko eta askok, ha-
la ere, izena emanda dute, baina ez dute
ezer egiten ezin dielako aurrerago dato-

zen gastuei aurre egin”.
Zezenbideko Jacintoren

ustez, bestetik, garestia den
edo ez esatea nahiko erlati-
boa da. “Autoeskolak gas-
tuak ditu eta horiek betetzeko
ipinitako prezioak dauzkagu.
Noski, dirua ere irabazi behar
dugu, bestela negozioa itxi
beharko genuke”. Zentzu ho-
netan, hau azpimarratzen du:
“Aurten iazko prezioei eutsi
diegu, baina kontuan izan be-

har da ikasleek atentzio pertsonalizatua
behar dutela eta horrek dakartzan gas-
tuak altuak dira”.

Uda, sasoi aproposa?
Jacintoren ustetan uda ez da momentu-

rik aproposena gidatzeko baimena atera-
tzeko. “Jende gehiagok ematen
du izena orain eta horrek esan
nahi du irakasle batek ikasle
gehiago izango dituela bere esa-
netara, horrek dakartzanarekin:
arreta gutxiago eskaintzea ikasle
guztiei, estres gehiago, itomena...
Jendeak bizkor atera nahi du kar-
neta, baina denbora behar da, be-
raz, nire ustez hobe da urtarrilean
edo otsailean egitea”.

Udan dagoen eguraldi onak eta
egunak luzeagoak izateak jendea
anima dezakeela pentsatzen du
Solozabaleko Loreak, “baina ez

da oso garrantzitsua. Baliteke uda aldean
jende gehiago apuntatzea praktikak egite-
ko, baina ez da oso nabaria”.

Ikastaro intentsiboak
Jacintok aipatu bezala, jendeak bizkor

atera nahi du gidatzeko baimena, eta ho-
rretarako eskaintzen dira orain ikastaro in-
tentsiboak. 5, 6 edo 10 egunetan modu
trinkoan ikasi ostean azterketara doaz
ikasleak, eta Loreak dioenez emaitzak oso
onak dira. “Ikasleen %99ak gainditzen du
azterketa”. Zezenbidekoak ere iritzi bera
du, baina horrela ikasitakoa errazago
ahazten dela dio. Hala ere, jende gehiago
erakartzen du sistema berri horrek.

Arrate Autoeskolakoen berbetan, hala
ere, sistema hau “iruzurtia” da. “Klaseak
jaso ostean azterketara zoazen paper bat
sinatu behar duzu. Eta zerbait gertatzen
bazaizu eta prest ez bazaude, edo dena
delakoa? Hona edonor etor daiteke astean
6 egunetan, nahi dituen orduak egin eta
nahi beste test, inongo konpromiso barik.
Erreklamu hutsa dela deritzot”.

Autoeskolak, 
UDAN GAZTEAGO

KKllaassee  eettaa  aazztteerrkkeettaakk  aammaaiittuu  oosstteeaann,,  uuddaakkoo  ooppoorrrreekk  ddeennbboorraa  
lliibbrreeaa  eesskkaaiinnttzzeenn  ddiiee  gg aazztteeeeii..  AAiissiiaallddiirraakkoo  aauukkeerraa  eezz  ddaa  ffaallttaa,,
bbaaiinnaa  iikkaassttaarrooeekkiinn  uurrttee  oossookkoo  mmaarrttxxaarrii  jjaarrrraaiittzzeeaa  aauukkeerraattzzeenn
dduuttee  aasskkookk..  AAuuttooaa  gg iiddaattzzeekkoo  bbaaiimmeennaa  aatteerraattzzeekkoo  ssaassooiiaa  ddeellaa
iirriisstteenn  ddiioottee  hhaaiinnbbaatt  gg aazztteekk..
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LLOOLLAA GGOONNZZAALLEEZZ

3322  uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Begittantzen jata kontuan hartu
bihar dana bakotxaren egoera fi-
sikua dala, bakotxak autua gida-
tzeko dakan ahalmenari. 40 urte-
ko bat 80 urtekua baiño kaxkarra-
go egon leike; holan, adiñak ez
daka garrantzirik zentzu horretan,
baiña pertsoniaren egoeriak bai.

Gidatzeko 
adin mugarik 

ipiñiko zenduke?
JJOOSSEE AALLBBEERRTTOO LLAANNAASS
6611  uurrttee
ddeennddaarriixxaa

Begittantzen jata ez dala urtieri
bakarrik begiratu bihar; bakotxa-
ren zentzu eta habilidadiak hartu
bihar dirala kontuan. Pertsona
bakotxa zelako egoerian daguan
begirau bihar da. Gaiñera, ikusi
dodanez, zenbat eta nagusixago,
orduan eta kontu haundixagua
dakela autuakin.

IINNEESS BBLLÁÁZZQQUUEEZZ
5588  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Ez dakitt, neretako pertsoniaren
arabera ipiñi biharko zan mugia.
Badago jendia 60 urtekin 40kuak
baiño hobiago daguazenak. Ba-
kotxak ikusi bihar dau zelan da-
guan autua gidatzeko. Nik ez da-
kat gidatzeko baimenik, baiña ho-
lan pentsatzen dot.

BBEENNEEDDIICCTTOO AARRNNAAIIZZ

8811  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Autua erabiltzen dot oindiokan.
Alacanten egoten naiz urtian
gehixena eta ibiltzen naiz, umien
billa eskolara juateko eta abar.
Pentsatzen dot mugia bakotxak
ipiñi bihar dabela. Zeiñek esaten
detsu ni baiño gaztiagua dan bat
txartuago ez daguala? Ez da adi-
ñaren arabera erabaki bihar.

Gidatu ahal izateko gehixenezko adiña 
ipintzeko eztabaidia egon da azken aldixan,
baiña DGT-ko Anna Ferrer-ek esan dabenez,
pertsona bakotxak ikusi biharko dau noiz 
ez dan gai autua gidatzeko. Holan, ez da 
mugarik egongo, momentuz, adiñari 
dagokixonez autua gidatzeko.

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK

- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

� eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

TABERNABIDEBARRIETA, 1
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Baiña, zelan amaittu dabe 8
eibartarrek Hego Afrikan,
gure herriko koloriak jantzi-

tta daroiazela? Taldeko kidieta-
ko batekin, Oskar Berazarekin
berba egin dogu eta berak kon-
tau deskuz biajiaren gorabehe-
rarik inportantienak: “Egixa
esateko, neu taldiari batzen az-
kenetakua izan naiz, ipiñi biha-
rreko dirua ipiñi eta askoz zeri-
kusi gehixago ez dot euki
abentura honen sorrerarekin.
Izan be, biajia egitteko kontu
guztia Ipuruan, Eibar foball tal-
dia ikustera juaten ziranen ar-
tian pentsau eben aspaldixan.

Partiduetan emoziño haundirik
ez eguala eta berbetan jardu-
ten eben eta, holan, erdi bro-
metan erdi serixo, baten batek
hurrengo foball mundiala Hego
Afrikan jokatuko zala bota, bes-
tiak animau… eta holan hasi
zan dana”.

Hasieran animautakuen ar-
tian, arrazoi ezberdiñak bittar-
tian, batzuk bidian geratzen
juan dira, baiña halanda be gu-
re herrixa ordezkatzeko talde
politta osatzia lortu dabe, eta
baitta ondo ordezkatu be. Talde
argazkixeri begiratu baiño ez
da bihar horrekin konturatzeko.

Izan be, Mundialera juango zi-
rala erabagi ebenetik oso argi
zeken zer nahi eben: “Azkenian
foballarena aitzakixa izan da,
benetan biajia egittera animau
bagara Ciudad del Cabo eza-
gutzeko gogua genkagulako
izan da. Mundialarena anima-
tzeko beste arrazoi bat izan da,
baiña ez inportantiena”. Eta ho-
lan, ekaiñaren 16tik 25era bi-
ttartian Hego Afrikan ibilli dira.

Partido bittan
Halanda be, behiñ hara juan-

da, partidorik ez ikustia peka-
tua litzakela argi ikusten eben

eta, sarrera bakotxak 15 euro
kostauta, ba partido bittan egon
ziran: “Portugal eta Ipar Korea-
ren arteko norgehiagokan eta
Camerun eta Holandaren arte-
kuan egon giñan eta oso ondo
pasau genduan. Egixa esan
bihar badogu, partido bixetan
oso ondo pasau genduan, han
daguan giruak ez daka zeriku-
sirik hamengo edozein partido-
tan egon leikian giruarekin.
Mundialera juandako jendia jai-
xa bizi izatera juan da, koko-
jantzitta ibiltzera, dantzan eta
umore onian ibiltzera eta, bide
batez, euren taldiari animuak
emotera. Baiña jendia ez da
hasarratzen partiduaren gora-
behera edo emaitzarengaittik,
estadixo baten barruan egonda
be foballa ez zan inportantiena,
oso bestelako girua egon da gu
egon garan partido bixetan.
Pentsau, garagardua saltzen
eben estadixuan bertan eta ez
dogu burrukarik edo bestelako
gorabeherarik ikusi. Han da-
guazen batzuk lagunak egittera
juandakuak dirala ikusten zan,
beste batzuk euren gogoko tal-
diarekin batera erretratua etara
nahi eben… pixkat denetarik
topatzen zenduan”.

Biajia egitteko modua be be-
rezi xamarra izan da, dana eu-
rak antolatu dabelako: “Bueno,
guk antolatu baiño gehixago,
gutariko batek preparau dau
dana. Jose Antonio “Txeo” Va-
lencianok aurretik be bere kon-

Munduko edozeiñ tokittara juanda be, jendetza
batzen daben jarduerarik aittatzekotan, seguruenik
kirolarekin lotutako zeozer etorriko jako ahora
bateri baiño gehixagori. Eta kirolaren barruan,
foballa letra haundixekin idazten dala azaldu
biharrik ez dago. Horregaittik, egunotan martxan
daguan Hego Afrikako Mundialak populaziño
gehixena erakartzen dabela esatian ez dogu
gezurrik esaten. Baiña gehixenak telebisiño, irrati,
egunkari edo internet bittartez segitzen daben
bittartian, beste batzuk zuzenian bizi izateko
aukeria izan dabe eta euren esperientziaren barri
emon deskue handik bueltan.

GEURE
GAIA

10

KKiirroollaa  bbiiaajjaattzzeekkoo  aaiittzzaakkiixxaa  bbee  bbaaddaa

Okasiño bakotxerako
kamisetak eta 

bestelakuak eruan
dittue eibartarrak.
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tura atzerrira bidaiatzen jardun-
dakua da eta berak hartu dittu
hegazkiñerako txartelak, bertan
egotian zer ikusi geinkian begi-
ratzen ibilli zan aurretik, internet
eta bestelakuak erabillitta, lo
egitteko tokixa be berak topau
eban… benetan gidari aparta
izan dogula esan bihar dogu”. 

Hiri modernua, 
Mundialarengaittik

Ciudad del Cabo, “Europako
edozeiñ hiriburu moderno ba-
ten parekua” topau dabela
azaldu desku Berazak: “Edifi-
zio haundixak, modernuak…
denetarik daka, beste edozeiñ
hirik euki leikian moduan, Fe-
rrari automobillak saltzeko den-
dia be parian tokau jakun, pen-
tsa! Halanda be, argi dakagu

guk ezagutu dogun hirixa aldez
aurretik garbittuta eguala, ez
dogu eskalerik ikusi eta iñork
ez desku trabarik egiñ, baiña
pentsatzen dogu bestela, Mun-
dialaren aurretik eta amaitzen
danian atzera be hiriburu peli-
grosua izango dala, beste hiri-
buru haundi askoren modo-
kua”. Eta holan pentsatzeko
pistak aldamenian euki dittue,
eurak egon diran etxian bertan:
“Hotel batera juan barik, han
emon dittugun egunak etxe ba-
tian pasau dittugu eta hango
etxe guztietan Rotweiller bana
edo pare bat zeken eta hesi
elektrifikauak ikusten gendua-
zen. Guria 5 logela bikotzeko
etxia zan, bakotxa bere komu-
narekin eta geu bakarrik egon
gara, bertako gizon bik lagun-

duta.  FIFAk, Mundiala dala
eta, hotel gehixenak hartuta zi-
ttuan aldez aurretik eta bertako
habitaziñuak oso karuak dira,
horregaittik kontakto batzuren
laguntzarekin, internet bidez
etxia alokau genduan, hamen
nekazal-turismo bat alokatzen
dan moduan. Eskursiñuetarako
ideiak eta tramitiak, barriz,
etxian eguazen lagun bixak
egitten zeskuezen sarrittan”.

Tiburoiekin igarixan
Turismua egitteko hartu da-

ben tartian hamaika toki ezagu-
tu dittue: “Lehelengo egunian
teleferikuan igo giñan, hirixaren
bista panoramikuarekin goza-
tzeko, furgonetan Cabo de
Buena Esperanzara juan gi-
ñan, arrantzalien herri batian

pinguinuak eta fokak ikusi gen-
duazen, trena hartu eta kostal-
deko herrixak ezagutzeko au-
keria izan genduan, safari ba-
tian egon giñan, marrazo zuri-
xak gure inguruan igarixan euki
dittugu, gu kaixola barruan ge-
guazela”. Benetan esperientzia
edarra izan dala argi laga des-
ku, biajiaren irudixak oindiok bi-
zi-bizirik dittuala.

11GEURE
GAIA

Foball Mundiala ez da urtero ospatzen
eta bere inguruan piztutako ikusmiña
apartekua da, horretan dudarik ez.

Baiña foballaren ostian gurian zaletu mor-
dua mugiarazten daben kirolik bada, argi
dago bizikletarekin gogoratu bihar dogula
derrigor. Oin dala egun batzuk abiatu zan
Frantziako Tourraren inguruan mugitzen
diran euskaldunak millaka kontatzen dira
eta Eibartik be ez dira gitxi urtero edo ixa
urtero etaparen bat zuzenian ikusteko ai-
tzakixarekin Pirinioetara edo ingurua jua-
ten diranak. Leire Kareaga holako espedi-
ziño bateko partaidia da eta, berak kontau
deskun moduan, “bereziki zaletua ez ba-
naiz be, nere gizona aspaldidanik juan
izan da, haren aittaren pausuen atzetik.

Honezkero hirugarren generaziñua be
martxan dakagu”.

Kareagak 3 urtetan bizi izan dau Tourra
zuzenian eta aurten be urteroko taldia ba-
tu eta bertara juango dirala esan desku:
“Izan be, txirrindularitza gustau barik be,
han oso ondo pasatzen dau jendiak. Ka-
rabanak eta kotxiak bide baztarrian apar-

kau eta geu be han ipintzen gara, karrete-
ra aldamenian, ardau botillarekin-eta, al-
damenian daguazenekin tratuan hasten
zara… oso anbiente politta egoten da”.
Etapa eguna baiño pare bat egun lehena-
go mendira juateko ohitturia izaten dabe,
borda batera eta mendira, barriz, kanpi-
ñakin juaten dira. Eta etapa eta etapa bi-

ttartian, eurak be mendi
buelta batzuk egitteko apro-
betzatxen dittue han emo-
ten dittuen egunak: “Nere
gizonak urte bittan Irunetik
Lourdesera bittarteko bidia
bizikletan egiñ eban, baiña
aurten ez dau holakorik
egingo. Aubisquen egon gi-
ñan iaz eta aurten, barriz,
Hautacam-era juango gara”.

BBeeggiixxaakk  
PPiirriinniioottaarraa  
bbeeggiirraa

Eibartik Tourrera urtietan juandako zaletuak txirrindularixak noiz pasatuko diran zaiñ.
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BILBOKO JOKALARIA JAEN
TALDETIK DATOR, AURRE-
TIK SUTIL MODUAN, eta ez
da bakarra izango 2. A mailara
igotzeko promozioan sartu zen
Andaluziako taldetik gure arte-
ra etorriko dena. Iñigo Ros erdi-
lariak ere Eibarrekin jokatuko
du hurrengo denboraldian
(gaur aurkeztuko dute) eta biak
izango dira, beste taldekide
guztiekin batera, hilaren 19an
aurredenboraldia hasteko. Le-
henengo taldearekin hasiko da
entrenatzen ere Mikel Abaroa
filialetik datorren jokalaria. Tal-
deak jokalari berrien bila dihar-

du, zehazki “atzelari polibalente
bat, bandako beste bat eta au-
rrelari biren atzetik”, Merino zu-
zendari teknikoaren esanetan.
Eibar B-k, bestalde, Jokin Ló-
pez ondarrutarra eta Aritz Mar-
tínez (Getxoko Arenas) fitxatu
ditu aste honetan.

Uztailaren 26tik aurrera kon-
tzentrazioa egingo dute Aran-
tzazun eta, aurredenboraldiko
partiduei dagokienez, Ormae-
txea Memorialean Reala hartu-
ko dute Ipuruan, abuztuaren
11n, eta badute beste neurketa
bat ere hitzartuta 17rako, ordu-
ko horretan Amurrion. 

Alex García, Eibar KE-ren lehen
fitxaketa denboraldi berrirako 

25 EGUN EMANGO
DITUZTE JAPONIA-
KO HIRIBURUKO JU-
DOKO KODOKAN
INSTITUTUAN. Hila-
ren 15ean abiatuko da
haruntza Kalamua ju-
do taldeko hirukotea:
Nekane Muguruza jiu-
jitsuko infantil mailako
Espainiako txapeldu-
nak, Eneko Lores mai-
la bereko Euskadiko
txapeldunak eta Manu
Agirre gerriko beltza 7.
danak osatzen dute taldea. Aipatutako Kodokanen hainbat entre-
namendu egingo dituzte, euren prestaketa hobetzeko, japoniarre-
kin eta beste herrialde askotako ordezkariekin. Aurretik, baina, ge-
rriko beltza eskuratzeko hainbat azterketa egingo dira bihar Logro-
ñon eta han izango dira Kalamuako batzuk.

Herriko judokak Tokiora entrenatzera

LEIRE OLABERRIAK EZIN IZAN DU JARRAITU
GIROAN ESPAINIAKO LASTERKETETAN azken
aldian zeraman ibilbidearekin. Garaipenak bata
bestearen atzetik, Debabarrena Eibarko taldearekin
zazpi lasterketa irabazi ditu Italiara joan aurretik.
Juanjo Sebastianek zuzentzen duen taldeak etapen
bila borrokatzeko asmoa zuen Giroaren lehenengo
astean, baina Ina-Yoko Teutenbergek bereganatu
ditu lehenengoko hiru etapak eta aukerarik gabe la-
ga ditu txirrindulari euskaldunak. Olaberriak, gaine-
ra, lasterketa laga du erorketa batengatik.

Olaberriaren erorketa Giroan

NAFARROAKO HIRI HORRETAN
JOKATUTAKO INFANTIL MAILAKO
EUSKAL HERRIKO TXAPELKETAN,
gure herriko ordezkaritzak oso maila
onean jardun zuen eta nesken taldeak
brontzezko domina eskuratu zuen
4x100 metroko errelebo proban (muti-
len taldeak 4. postuan amaitu zuen pro-
ba berean). Donostian jokatutako jar-

dunaldian, bestalde, Markel Alberdik
lau proba irabazi zituen juniorretan: 50,
100 eta 200 libreak eta 50 metroko txi-
meleta estiloan. Nekane Tejedorrek 50
eta 100 metroko braza estiloko probak
bereganatu zituen. Bertan izan ziren
Ander Romarate (3.a 100 libreetan) eta
Aitzol Arrillaga (azken honek bizkar es-
tiloko probetan hartu zuen parte) ere.

Urbateko igerilarien emaitza onak Tuteran

HURRENGO ZAPATUAN, HILAREN 17-AN, WA-
TERPOLO-HONDARTZA MODALITATEKO 4. TOR-
NEOA jokatuko da Mutrikun, egun osoa iraungo duen
lehian. Hamar talde izango dira guztira aurtengo edi-
zioan, euretatik lau 1. maila nazionalekoak eta Leioa
mistoa. Estiu Gironi, Bartzelonako Universitat Autono-
ma, Leioako Askartza, Master Askartza, CD Bilbao,
Gasteizko Lautada, Tximistarri, Hernani eta Urbat-Ur-
kotronik izango dira Leioarekin jardungo dutenak. Ja-
sotako dirua Eugenia Epalza Esklerosi Anikoitzaren
Fundazioari emango zaio. 

Waterpolo 4. torneoa Mutrikun Markel Alberdi.



15KIROLAK

IRAILAREN 11-N ALCOBEN-
DASEN EZ BADU IRABAZ-
TEN, LIGA SAILKAPENEKO
AZKEN POSTUETAN HAS-
TEKO ARRISKU HANDIA du
Arrate eskubaloi taldeak hu-
rrengo denboraldia. Aipatutako
jardunaldi horren ondoren,
Bartzelona Ipuruan, Ciudad
Real Quijote Arenan, Leongo
Ademar Ipuruan eta Naturhou-
se La Rioja Logroñon izango
baititu aurkari. Dalibor Cutura
taldetik joanda eta taldearen
jokoaren iparra zeinek eraman-

go duen oraindik ere erabaki
barik, Arratera etorriko diren jo-
kalari berriek ez dute errazta-
sun handirik izango euren arte-
ko moldatze lan horretarako;
edo agian bai, talde handi ho-
riei zelan erantzuten dioten
arabera. Dena dela, gauza bat
bestearengatik, denboraldi
amaiera errazagoa egokituko
zaie Julian Ruizen mutilei, pun-
tu beharrean baldin badaude
Cuenca 2016, Fraikin Grano-
llers eta Puerto Sagunto izan-
go dituzte aurkari-eta.

Liga hasiera zaila 
Arraterentzat Asobalen

JOSE ANTONIO AZNARREK
EZUSTEA EMAN ZUEN ETA
IAZKO IRABAZLEA IZANDA-
KO FOMBONA IZENKIDEARI
GARAIPENA OSTU ZION. As-
turiarra zen faborito nagusia,
batez ere goizekoan irabazi eta
gero, baina azkenean lau se-
gundoko tartea kendu zion Az-
narrek, batez ere uretarako
gurpilak erabili zituelako azken
honek. Raul Borreguero izan
zen podiumeko 3.a turismo
maila horretan, irabazlearen-
gandik ia zortzi segundora.

CM mailakoek turismoen ia
abiadura berean jardun zuten
arratsaldeko fasean eta hor ere
goizeko irabazleak azken sail-
kapeneko 2. postuarekin konfor-
matu behar izan zuen: Pedro

Roca (Silver Car S2) izan zen
irabazlea, Iñigo Martínezi aurrea
hartuz, eta manga bietan 3.a
izan zen Pantxo Egozkue histo-
rikoa igo zen podiumeko azken
tokira. Euskal txapelketari dago-
kionez, Ruben Nogueiras oña-
tiarra (CM Silver Car) nagusitu
zen erraz, Asier Mugarza eta
Jon Etxeberriaren aurretik.

Escudería Eibar-ek bikain
antolatu zuen proba beste
behin, eguraldiak sortutako
arazoei maila txukunean aurre
eginez; euriak, dena dela, era-
gina izan zuen zaletu gutxiago
gerturatzeko. Datorren urtean
40. ediziora helduko da hain
izen handia duen Espainiako
mendi txapelketarako baliaga-
rria den proba.

Aznarren Audi A4 Arrateko 
auto igoeraren palmaresean

10/VII/9  ...eta kitto!
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SAN JUAN TORNEOAREKIN AMAITU DA EIBARKO SASKIBA-
LOI TALDEEN DENBORALDIA. Torneoa hiru taldeen arteko lehia
bilakatu zen, hirurak ere herrikoak; horrela, Ruibal Alquiler de Ve-
hículos eta Katu Kale talde federatuekin batera, VL Baloncesto Ei-
barko beteranoek osatutakoak hartu zuen parte torneoan. Ruibalek
erraz bereganatu zuen trofeoa, beteranoei 66-46 irabaziz eta Katu
Kaleri (baja asko izan ziren talde honetan) 71-36 gailenduz. Bi gal-
tzaileen arteko lehian, azken segundoetan sartutako saskiratzeak
erabaki zuen Katuk 41-39 irabaztea. Ander Mauriz izan zen torne-
oko jokalari onena eta Unai Otxandiano puntu gehien lortu zituena.
Bestalde, denboraldi berrirako sortu behar den nesken taldeko par-
taideen lana ere ikusteko aukera izan zen. 

Denboraldi amaiera saskibaloian

Aznar, Fombona eta Borreguero El Corte Inglés-aren aurrean ipinitako podiumean, jendearen 
txaloei erantzunez

Probaren bezperan, barixakuan, egin ziren autoen egiaztapenak. / MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII

Berrios hegalekoa da Arraterekin kontratua berritu duten gutxienetako bat.
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ATZO BERTAN ANNE BROIT-
MAN-EK ARTE GALERIA BE-
RRIA INAUGURATU ZUEN BIA-
RRITZEN eta galeriak ikusgai
izango duen lehenengo erakusketa
Juan Luis Baroja Collet artistaren
grabatuekin osatutakoa izango da.
Uztaila eta abuztuan martxan egon-
go den erakusketa martitzenetik za-
patura bitartean bisitatzeko aukera
izango da, 10.30etatik 13.00ra eta
15.00etatik 20.00etara (8 Rue
Gambetta helbidean).

- Siria eta Jordaniako argaz-
kiak erakutsiko dituzu. No-
lakoa izan zen bidaia?

Bidaia egiteko, hegazkin
txartela hartu genuen soilik.
Jordaniara heltzean autoa
alokatu eta berarekin mugitu
ginen. Autoa, kanping-a eta
lotarako zakua izan ziren osa-
gaiak, horrela edonon akan-
patzeko; Sirian ere antzera.
Bidaia polita izan zen; ez ge-
nuen denborarik galdu hote-
lak hartzen eta ezer. Eta dirua
ere aurreztu genuen, noski.
- Zer saiatu zara erakusten?

Oporrak dira, argazkilaria
naiz eta oporretako argazkiak
ateratzea gustatzen zaizkit.
Denbora nuen eta ikuspegi
ezberdinak eskaintzen dituz-
ten herrialdeak dira Jordania
eta Siria, bai leku historiko,
bai paisaia natural, bai basa-
mortu, bai itsasoei dagokie-
nez. Hori guztia eskertzekoa
da argazkilari batentzat.
- Argazkiak bidaia egiteko
aitzakia dira edo bidaia da
argazkiak egiteko aitzakia?

Gauza da bidaiek hainbat
gauza dakartzatela beti eure-
kin: besteak beste, kirola (bizi-
kletan ibili, mendiak igo, eska-
lada ...) eta argazkiak.
- Zure lanbidearekin dator...

Oporretan ere argazkiak
egiten ditut. Baina tira, kirola
eta argazkiez gain, motxila

eta lasaitasuna ere osagai na-
gusiak dira bidaietan. Batetik
bestera mugitzeko, bestetik,
autoak alokatzen ditugu, bizi-
kletak erabiltzen ditugu edo
autobusean goaz.
- Urteak daramatzazu diapo-
ramak egiten. Nolakoak iza-
ten dira?

Niretzat diaporamak guztiz
ikusizkoak dira. Irudiak eta
musika sinkronizatzen ditut
eta, horrela, bidaiariaren sen-
tsazioa jasotzen du hartzaile-
ak atmosfera horren bitartez.
Ez da off-ahotsa duen doku-
mentala; niretzat irudia eta
soinua da diaporama.
- Zuretzat zer da bidaiatzea?

Gaur egunean dugun auke-
ra, kontu asko erakusten diz-
kizuna, eta etxean dituzun
gauzak bezalakoak baina ez-
berdinak ezagutzeko aukera
ematen dizuna. Horrek ez du
garrantzia handirik: aukera
bat da eta aprobetxatu egiten
dut. Gogoratzen dut egindako
bidaiak erakustera txikitan
jendea diapositibekin zetorre-
nean (Alpeak, glaziarrak eta
abar) eta pentsatzen nuen na-
gusitan bertara joango nintze-
la. Orain nire bidaiak antola
ditzaket eta leku askotara jo-
an naiteke (handik irten ez
daitekeen jendearengana,
adibidez). Pentsatzen dut hori
aprobetxatu beharra dagoela.

“Bidaiatzeko aukera
aprobetxatzen dut”

MMuunndduukkoo  hhaaiinnbbaatt  ttxxookkoo  hheerrrriirraa  eekkaarrrrii  ddiittuuzzttee  aassttee
hhoonneettaakkoo  ddiiaappoorraammeekk..  MMaarrtt iittzzeenneeaann  hhaassii  eettaa  aattzzoorraa
aarrttee,,  AAffrriikkaakkoo  LLaa  TTrraaddaarrtt   bbaassaammoorrttuuaa  eettaa  HHiimmaallaayyaakkoo
iirruuddiiaakk  eesskkaaiinnii  ddiirraa..  MMaarrtt iinn  BBoonnoo  eeiibbaarrttaarrrraakk,,  bbeerree
aallddeett iikk,,  SSiirriiaa  eettaa  JJoorrddaanniiaarraa  eegg iinnddaakkoo  bbiiddaaiiaarreenn
iirruuddiiaakk  eerraakkuuttssii  zziittuueenn  aattzzoo  ssooiinnuuaarreekkiinn  llaagguunndduuttaa..

MARTIN BONO, argazkilaria:

FERNANDO BEORLEGI AR-
TISTAREN INGURUKO ERA-
KUSKETA ZIKLOARI EKIN-
GO DIOTE GAUR BERTAN
ZARAUTZEN, Sanz Enea kul-
tur etxean. Uztailaren 9tik irai-
laren 12ra arte martxan izango
den “Gogoaren pintzelkada ga-
rratzak” erakusketan artista ei-
bartarraren lanen bilduma za-
bala egongo da ikusgai: 40ko
hamarkadan lehenengo pau-

suak eman zituenetik hasita,
XXI. mendearen hasieraraino,
azken lanetaraino doan tartean
sortutako koadroak egongo di-
ra ikusgai, egunero, 18.30eta-
tik 20.30etara. Horrez gain, Be-
orlegiri buruzko liburua aurkez-
tuko dute: Juan Luis Mendiza-
bal, Rafa Castellano, Mª Jose
Aranzasti eta Mikel Beorlegik
idatzitako liburua Juantxo Ega-
ñaren argazkiekin osatu dute.

Irailaren 17tik azaroa-
ren 15era, berriz, Eiba-
rrek hartuko dio txanda
Zarautzi, zikloa osatzera
etorriko den bigarren era-
kusketa batekin. Gaur
zabalduko duten erakus-
ketan baino bilduma han-
diagoa ikusgai izango de-
la aurreratu digute ardu-
radunek. Zikloari amaiera
emateko, azaroan Liza-
rrako Maezturen Museo-
an egingo dute erakuske-
ta, aurreko erakusketeta-
ko hainbat lanekin eta
Nafarroarekin lotura du-
ten beste lan batzuekin.

Beorlegiri buruzko erakusketa zikloa

Baroja Collet Biarritzen
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17KULTURA
AZKEN HIRU GAUETAN BIDAIEI BURUZKO
DIAPORAMAK IKUSTEKO AUKERA IZAN DA
SAN ANDRES ELIZAKO KLAUSTROAN, Arrate
Kultur Elkartearen eskutik eta gaur, berriz, udako
programazioa agurtzeko antzerki irakurria eskai-
niko dute Maite Lorenzo, Ernesto Barrutia eta
Eduardo Falces aktoreek, 22.00etatik aurrera.
Zati bitan banatutako ikuskizuna izango da: lehe-
nengo zatian hainbat autoreren poemak eskaini-
ko dituzte, estilo ezberdinei jarraituta; bigarren za-
tian, berriz, Miguel Hernández poetari omenaldi
modukoa egingo diote, jaio zela 100 urte betetzen
diren honetan. Ikuskizunaren lehen zatian “El
brindis del bohemio” (Guillermo Agirre Fierro),
“Qué lástima” (León Felipe), “Cuando nace un
hombre” (Ángela Figuera), “A un olmo seco” (An-
tonio Machado) eta “A Margarita” (Rubén Darío)
interpretatuko dituzte. Ondoren, Hernándezen

“Elegía a Ramón Sije”, Las nanas de la cebolla,
Las abarcas desiertas, Aceituneros, El Herido eta
Insomnio eskainiko dituzte eta, agur gisa, Jose
Mª Samaniegoren “El cañamón” irakurriko dute.

Aktoreei laguntzen Leticia Ibáñez (gitarra),
Yasmin Saoud (pianoa) eta Naome Saoud (bioli-
na) musikariek eta Alberto Toledano argi-teknika-
riak jardungo dute. Sarrera doan da. 

laburrak
HHIIZZKKUUNNTTZZAA  EESSKKOOLLAA
Uztailaren 20era arte bete
ahal izango da Eibarko
Hizkuntza Eskola Ofizialerako
matrikula internet bidez.
Ikasle ofizialek urte osoan
eskolak jasotzeko eskubidea
izango dute eta, azterketa
egin eta gaindituz gero,
ziurtagiri ofiziala jasoko dute.
Eibarko eskolak alemana,
euskara, frantsesa eta
ingelesa ikasteko aukera
eskaintzen du eta azterketa
bi izaten dira ikasturtean,
ekainean eta irailean.
Azterketak Hizkuntzen
Europako Erreferentzia Marko
Bateratuaren arabera daude
mailakatuta: A2, B1, B2 eta
C1. Informazio gehiago
eskuratzeko, www.eoieibar
heo.net webgunean begiratu
daiteke.

ZZEEZZEENNZZAALLEEEENN  TTXXAANNGGOOAA
Eibarko Pedrucho
Zezenzaleen elkarteak
Santanderrera txangoa
antolatu du uztailaren
25erako. 50 lagunentzat tokia
dago eta nahi duenak Arkupe,
Leo eta Zubigain tabernetan
eros dezake txartela (75 euro
bazkideentzat, 85 euro
besteentzat). Prezioaren
barruan garraioa,
hamarretakoa,
transbordadorea, bazkaria eta
zezenketarako sarrera daude.

AABBOONNTTZZAAKKOO  ZZOOZZKKEETTAAKK
Abontzako Itturrixa Elkarteak
jaietan egindako zozketako
irabazlerik ez da agertu
oraindik: lehenengo saria
(4.045) jaietako txosnan
bertan saldu zuten eta
bigarrena (49.155) Ipuruako
jubilatuen etxeko tabernan.
Etxean txartelak dituztenei
ondo begiratzeko eskatzen
dute antolatzaileek.

Poema emanaldia San Andreseko klaustroan

URTERO SAN JUAN JAIETAN EGIN OHI DU-
TEN MODUAN, GORUNTZ ABESBATZAKO
ANDREK egun batzuk eman dituzte Eibartik kan-
pora, toki berriak ezagutzen eta, nola ez, kontzer-
turen bat edo beste ematen. Aurten Edinburgon
(Eskozia) egon dira, J. Munitiz Jesusen Konpai-
niako abadeak egindako gonbidapenari erantzu-
ten. Izan ere, abadeak hainbat senide dauzka Ei-
barren eta, horregatik, abesbatzako kideek lehe-
nagotik ezagutzen zuten. Munitizen ardurapeko
parrokia beste bat izan arren, eibartarren bisita ze-
la eta, espreski Edinburgoko Jesusen Bihotzaren
elizara joan zen, Goruntzekoei harrera egin eta

kontzertua eskaini behar zuteneko meza esatera.
Eibartarrek eskainitako programan abesti euskal-
dun ezagunak eta Eskoziako kanta herrikoi bi ba-
tu zituzten. Munitizek elizara bertaratutakoei abes-
batza aurkeztu eta abesti bakoitzaren inguruko
azalpenak eman zizkien eta hango jendeak oso
ondo hartu zituela azaldu digute Goruntzekoek.

Eta Eskoziara egindako bidaiaren zapore go-
zoa oraindik ezpainetan dutela, datorren dome-
kan Amañako Salbatore elizan jardungo dute
kantuan, 11.00etako mezan, orain dela gutxi hil
zen M. A. Basurko bertako parrokoa izandakoa
gogoan.

Goruntz abesbatza, Eskoziatik Amañara

Goruntz-eko 
partaideak
J. Munitiz

abadearekin
(ezkerrean)
Edinburgon.

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

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

EEggiigguurreennttaarrrreenn,,  1188
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

– Lora eta landare 
natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA
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KULTURA18
Udako ikastaroak Markeskuara bueltan

UZTAILAREN AMAIERA ARTE ARGAZKI ERAKUSKETA BI
EGONGO DIRA MARTXAN, Klub Deportiboko Argazkilaritza
Taldearen eskutik: Depor tabernan Pedro Morak Urki foball tal-
deko jubenilei ateratako irudiak daude ikusgai, J.A. Palacios, Al-
berto Luke eta J.I. de Castro Deportiboko argazkilarien lagun-
tzarekin prestatutako erakusketan. Eta El Ambigú tabernan Ane
Ariasen “Vendimia” izenburukoak mahats-bilketarekin lotutako
hainbat argazki batzen ditu.

Argazkilarien lanak tabernetan

UDAKO EUSKAL UNIBER-
TSITATEAK ANTOLATUTA-
KO UDAKO IKASTAROEK
AURRERA DIRAUTE: ekai-
naren 30ean Eibarren abiatu-
tako eskaintzak aste honetan
Baionan izan du jarraipena
eta astelehenetik aurrera gu-
rera bueltatuko dira ikastaro-
ak, Iruñeak erreleboa hartu
arte. Eibarko ikastaroen lehe-
nengo txandak, besteak bes-
te, Xabier Amuriza, Gotzon
Carcar eta Itziar Salegi ekarri
zituen Markeskuara. Uztaila-
ren 12tik 16ra, berriz, peda-
gogia, psikologia, soziologia
eta informatika arloko hainbat
ikastaro landuko dituzte.

ASTEBURUA TORREDEM-
BARRA (TARRAGONA) AL-
DEAN EMANGO DU KEZKA
DANTZA TALDEAK, Bertako
Ball de Pastorets taldeak 10
urte betetzen dituela ospatze-
ko antolatu duten ekitaldi-sor-
tan parte hartzen. Bihar Kata-
luniako hainbat Ball de Pas-
torets-ek bat egingo dute eta
eibartarrak bilkurako gonbi-
datu bereziak izango dira,
Arrateko ezpata-dantzekin.
Bilkuran Vendrell, Tarragona,
Vilafranca del Penedés, Vila-

nova i la Geltrú eta Torredembarrako dantza taldeek jardungo dute,
makila luzeekin figurak osatzen joaten diren “ball the pastorets” (ar-
tzainen dantza) delakoa eskaintzen.

Kezkako dantzariak Tarragonara

AURREKO ASTEKO BARIXAKU GOIZEAN URKIZUKO PAR-
KEA BIZIKLETA ETA LITERATURARAKO TOPAGUNE bilaka-
tu zen, EAEko hainbat liburutegik (Juan San Martin Udal Liburu-
tegiak barne) herririk-herri garatzen diharduen Bizi Letra kanpai-
nari esker. Irakurzaletasuna indartzeko asmoari jarraitzen dion
ekimenarekin bat egin zutenek, bizikleta ekologiko berezi bate-
ra igo eta ozenki irakurri behar zuten, txirrindulariak pedalei era-
giteko. Eibarko liburutegiak 23,6 km. lortu zituen eta bizikletaren
irabazlea Jule Martín izan zen.

Bizi Letra kanpaina arrakastatsua

Arrakasta izan dute aurten ere udako ikastaroek.
Argazkian, Itziar Salegirena. 

MARTITZENEAN II. BIOLIN, PIANO ETA SOKAZKO INSTRU-
MENTUENTZAKO GANBARA MUSIKA KONTZERTUA eskai-
niko dute aipatutako instrumentuen ikastaroetan diharduten 2.
mailako ikasleek. Harituz kultur elkarteak, Eibarko Udalaren lagun-
tzarekin antolatutako kontzertua Coliseoan izango da, 20.00etan.

Ganbara Musika Coliseoan

BIHAR LAMBRETTA MOTO-
RREN VII. TOPAKETA EDO
KONZENTRAZIOA EGINGO DA
eta, hainbat ekitaldi antolatzeaz
gain, Lambretta Klubekoek poster
berezia eman dute argitara, Lam-
bretta etxeak sortutako hainbat
motor ezberdinen irudiekin, eta
nahi duenak erosteko aukera izan-
go du, zapatuan 10 eurotan salgai
egongo baita. Egitaraua osatzen
duten ekitaldiei dagokienez, ohi-
koa den bezala San Kristobal au-
zoko jaiekin bat egingo dute hain-
batetan (ordutegi zehatzak agen-
dan begiratu, 20. orrialdean).

Lambretten VII. Topaketa, poster eta guzti



Zorionak, JUNE, 
zure zortzigarren 
urtebetetzian. Famelixa
danaren partez. Ondo
pasau oporretan!

Zorionak, GAIZKA,
astelehenian urte bi
egingo dozuz-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, ELENE
gure printzesari,
gaur urte bi egitten
dozuz-eta. Patxo bat
etxekuen partez.

Zorionak, AITOR Ekiza
Basurto, gaur 11 urte
betetzen dozuz-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, NAROA,
domekan 12 urte bete
zittuan-eta gure neska
haundixak. Etxekuen
partez.

Zorionak, UNAI Alberdi,
astelehenian sei urte
egingo dozuzelako. Aitta,
ama, Irati eta aitxitxa-
amamaren partez.
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AGENDA
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.

- Demetria Hernández Herrera.
91 urte. 2010-VII-2.

- Guadalupe Expósito Díaz.
80 urte. 2010-VII-6.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Melany Ariane Ceballos Justiniano.
2010-VI-15.

- Unai Murillo Paredes.
2010-VI-24.

- Eneko Murillo Paredes.
2010-VI-24.

- Iraia Santos Pagei.
2010-VI-25.

- Iñigo Uria Azurmendi.
2010-VI-26.

- Maialen Zenarruzabeitia Gallastegi.
2010-VI-28.

Zorionak, ELENE eta MAIDER, 
urtiak bete dozuez-eta. 
Muxu bat etxekuen partez.

2 8 3
6 9

1 8 5
8 7 6 9 4

1 8
5 4 9 7 6
4 5 2

9 3
6 4 8 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SS
UU
DD
OO
KK
UU
AA
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AGENDA20

hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Ez zaitez itxaroten gelditu; joan
zaitez zu zeu aurretik. Bera ez da
etorriko; beraz, zuk egin beharko
duzu ahalegin guztia.

TTAAUURRUUSS
Ohiturak ohitura dira; eta,
poliki-poliki aldatu egiten badira
ere, bereari eusteak badu
bere xarma. Jarraitu horrela.

GGEEMMIINNII
Tourreko txirrindularien antzera
ibiliko zara, gora eta behera.
Kontuz ibili, ez zaitez erori!
Ea maillot horia lortzen duzun.

CCAANNCCEERR
Momentu zoragarria zuretzat.
Pentsatu ere egiten ez zenituen
gauzak gertatuko zaizkizu
eta bereziki pozik egongo zara.

LLEEOO
Ezin dituzu gauza bi aldi berean
egin; beraz, pazientzia eduki eta
egizu dena banan-banan. Ea horrela
gauzak ondo egiten dituzun.

VVIIRRGGOO
Ez da txantxetan ibiltzeko unea.
Egoera ez da oso ona eta edozein
txantxak haserrea sor dezake
zure inguruan. Kontu egizu!

LLIIBBRRAA
Zerbaitetan sinesten baduzu,
zergatik ez egin horren alde?
Pentsatzen duzuna baino indar
gehiago daukazu; erabili ezazu!

SSCCOORRPPIIUUSS
Errealitatea ez da beti bakoitzak
nahi duen modukoa, baina zure
esku dago hori moldatzea. Aurki
izango duzu horretarako aukera.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Edozer gauzagatik kezkatzen zara.
Hartu dena lasaiago. Aste honetan
berri garrantzitsua hartuko duzu,
baina ez zara larritu behar.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Lasai egon zaitezke: inork ez dizu
ezer esango egindako gauza
txarrengatik. Hala ere, hurrengorako
badakizu; saiatu ondo egiten.

AAQQUUAARRIIUUSS
Hondartzara bazoaz argi ibili,
hondar-azpikoek gustuko dituzte
zure hankak-eta. Behera begira
ibili badaezpada.

PPIISSCCIISS
Dantzalekuetan inor baino
trebeago ibiltzen zara. Udan jairako
gogoa izango duzu; hori bai,
biharamon gogorrekin!

Zapatua 10
LLAAMMBBRREETTTTAA  EEIIBBAARR
0099..0000//1122..0000..--
Lambretta Eibar
VII. Kontzentrazioa.
Akreditazioa eta
erakusketa. Untzagan.
1122..3300..-- Parte-hartzaileen
kalejira herriko kaleetan.
1133..0000..-- San Kristobalera
VII. Igoera.
1144..3300..-- Bazkaria, Arrate
hotelean.
1188..3300..-- Irteera
(Lambretta motorrean)
eta Mutrikun bainua.
2233..0000..-- Udako festa,
San Kristobalgo plazan.

SSAANN  KKRRIISSTTOOBBAALLGGOO
JJAAIIAAKK
1100..3300..-- Umeentzako
marrazki lehiaketa.
1111..3300..-- Haurrentzako
Molto motorren
kontzentrazio-lasterketa.
1122..3300..-- Herri-sandiada
(Aizarna parkean).
1133..0000..-- Aurkezpen-
kalejira: Lambretta
motorren VII. Igoera.
Piskolabisa, motorren
erakusketa eta sari
banaketa.
1177..0000..-- Erlojupeko XVII.
San Kristobal Igoera.
1199..3300..-- XI. Dardo
Txapelketa (nagusientzat).
2211..0000..-- Herri afaria.
2233..0000..-- 60ko
hamarkadako festa,
DJ Alex eta go-goekin.
0000..0000..-- El Guateque
de La Década-ren
emanaldia.
0011..3300..-- Udako Jaia
DJ Alex eta go-goekin.
0022..0000..-- Queimada.
0033..0000..--.- Txokolate-jana.
San Kristobalen.

Martitzena 13
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- II. Biolin, piano
eta sokazko
instrumentuentzako
ganbara musika
kontzertua. Coliseoan.

Barixakua 9
SSAANN  KKRRIISSTTOOBBAALLGGOO
JJAAIIAAKK
1199..0000..-- Jaien hasierako
txupinazoa eta kalejira,
Orkestrarekin.
1199..1155..-- Umeentzako
jolasak (toka eta dardo
txapelketa, scalextric
erakustaldia). Txorizoa,
urdaiazpikoa eta gazta
auzoko tabernetan.
2222..3300..-- Queen
superfesta, pantaila
handian.
0000..0000..-- Kontzertua:
La Guardia.OndorenDJ
Manu eta DJ Oxide Manu.
San Kristobalen.

AAMMAAÑÑAAKKOO  JJAAIIAAKK
2211..3300..-- Bertso-afaria,
Unai Iturriaga eta Igor
Elortza bertsolariekin.
Caserio tabernan.

AANNTTZZEERRKKII
IIRRAAKKUURRRRIIAA
2222..0000..-- “Una noche
de verano con poemas
del alma” (Maite Lorenzo,
Ernesto Barrutia
eta Eduardo Falces).
San Andres elizako
klaustroan.

Domeka 11
LLAAMMBBRREETTTTAA  EEIIBBAARR
1100..0000..-- Irteera
eskualdean zehar,
hamarretakoa
eta vermoutha.
1122..0000..-- Kalejira.
1144..0000..-- Agur ekitaldia.

SSAANN  KKRRIISSTTOOBBAALLGGOO
JJAAIIAAKK
1111..0000..-- Tirolina eta ohe
elastikoa.
1122..0000..-- Auzoan
hildakoen aldeko meza.
1122..1155..-- Bakailao
txapelketa (ajoarriero
erara, Aizarnako parkean).
1133..4455..-- 2010eko
auzokideari omenaldia:
Ega-Zelai baserria.
1144..0000..-- Piskolabisa.
1177..3300..-- Freskagarri
eta gozokien banaketa.
1199..3300..-- Berbena, Araba
orkestrarekin.
2200..0000..-- The Wolf Style
hip-hop taldearen
emanaldia.
2211..3300..-- Jaien amaierako
traka. San Kristobalen.

AAMMAAÑÑAAKKOO  JJAAIIAAKK
1111..0000..-- Auzoan
eta Eibarren hildakoen
aldeko meza, Goruntz
abesbatzaren
parte-hartzearekin.
1133..3300..-- Krabelinen
jubilatuentzat eskainiko
den bazkarirako
autobusaren irteera.
1144..0000..-- Jubilatuendako
bazkaria eta Miguel Angel
Basurko Amañako
parrokoa izandakoari
omenaldia. Krabelin
jatetxean (Arraten).

Antzerki irakurria izango da 
San Andresko klaustroan.
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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//AA llaatteeeenn 665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--
NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.
Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,
19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-
etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-
etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-
nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  La-
neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.30. Zapa-
tuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,
13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--EEIIBBAARR..  Egunero: 16.00.
Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,
13.30 eta 18.30. 
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--
BBAARR..  Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-
ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-
negunak: baita 05.47 eta 06.47. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Uztailaren 9ra arte
LAMBRETTA MOTORREN erakusketa.
Eibarko dendetan.

– Uztailaren 30era arte
“EGOAIZIAREN JOAN-ETORRIAK”.
Portalea Jatetxean.

– Uztailaren 31ra arte
““ FFuu ttbbooll  CC..DD..  UUrrkk ii  JJ uu vv eenn iill”” PPEEDDRROO  MMOORRAAren
argazki erakusketa. Depor tabernan.

““ VVeennddiimm iiaa”” , AANNEE  AARRIIAASSen argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.

– Abuztuaren 31ra arte
BAROJA COLLET-en grabatu erakusketa.
Anne Broitmanen arte galerian (Biarritzen).

– Irailaren 12ra arte
““GGooggooaarreenn   ppiinn ttzzeellkk aaddaa  ggaarr rraattzzaakk ””
FERNANDO BEORLEGIren artelan erakusketa.
Sanz Enea kultur etxean (Zarautzen).

iikkaassttaarrooaakk
--  PPeerrkkuussiioo  ttaaiilleerrrraa..
Noiz eta non: UUzzttaaiillaakk   66,,  1133,,  2200  eettaa  2277aann, 11.00etatik 12.30etara (umeak)
eta 19.00etatik 20.30etara (nagusiak), Amandrian (Bittor Sarasketa, 2).
Izen-ematea: 644387847 telefonoan.

– TTaarroott  TTeerraappiiaa  MMiinntteeggiiaa..
Noiz eta non: UUzzttaaiillaakk   1155,,  2222  eettaa  2299aann, 17.00etatik 18.30etara,
Amandrian (Bittor Sarasketa, 2). Izen-ematea: 644387847.

– BBaacchh  LLoorreeeenn  MMiinntteeggiiaa..
Noiz eta non: UUzzttaaiillaakk   1155,,  2222  eettaa  2299aann, 19.00etatik 20.30etara,
Amandrian (Bittor Sarasketa, 2). Izen-ematea: 644387847.

ffaarrmmaazziiaakk
99,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
1100,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
1111,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
1122,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
1133,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
1144,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 20)
1155,,  eegguueennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
1166,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

lleehhiiaakkeettaakk
--  AAssiieerr  EErrrraassttii  EEiibbaarrkkoo  XXII..  LLaabbuurrmmeettrraaiiaa  JJaaiiaallddiiaa..
Lanak aurkeztea: Urriaren 8ra arte, Pegoran. Informazioa: www.planocorto.es, www.eibar.net

– IInnddaalleezziioo  OOjjaanngguurreenn  XXXXIIIIII..  AArrggaazzkkii  LLeehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkeztea: Urriaren 8ra arte, Pegoran.



1. Etxebizitza

– Pisua salgai Mendaron. 70 m2.
3 logela, egongela, sukaldea eta ko-
muna. Dena kanpora begira.
150.000 euro, negoziagarriak. Tel.
943-700690.
– Armagin kalean pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komuna
eta ganbara. Kalefakzioa. Sartzeko
moduan. Tel. 675-700864.
– Legarren pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. Bi-
zitzera sartzeko moduan. Berriztuta.
24.500.000 pta. Tel. 659-687736.
– Duplexa salgai Elgetan. 85 m2.
3 logela, egongela beheko suarekin
eta bainugela bi. Berogailua. Guztiz
jantzita. 180.000 euro. Aukera apro-
posa gazte edo bikoteentzat. Tel.
685-751891.
– Pisua salgai Eibarko erdialdean.
3 logela, egongela, sukaldea, komu-
na eta despentsa. 160.000 euro.
Tel. 636-930962 edo 649-091192.
– Pisua salgai Armagin kalean
(Txaltxa-Zelai ingurua). 2 logela,
egongela, sukaldea, bainugela eta
kamarotea. Igogailua. Jantzita eta
berriztuta. Tel. 679-668719.

1.1. Salgai

– Neska eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak edo umeak
zaintzeko. Tel. 638-344377.
– Mutila eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, sukaldean laguntzeko
eta garbiketa lanetarako. Tel. 690-
156040.
– Emakumea eskaintzen da erizain-
laguntzaile moduan. 20 urteko es-
perientzia. Uztailean eta abuztuan
familiarekin; bestela, interna mo-
duan. Tel. 610-936839.    
– Emakume euskalduna eskaintzen
da irailetik aurrera umeak ikastolara
eramateko. Tel. 615-755991.    
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanetarako eta nagusiak zain-
tzeko. Tel. 686-435056.    
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanetarako eta nagusiak zain-
tzeko. Tel. 636-274458.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketa lanetarako.
Tel. 656-493864.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 608-147559.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Oporretan ere bai. Tel.
686-802342.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Oporretan ere bai. Tel.
675-421933.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Oporretan ere bai. Tel.
650-152866.
– Mutila eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 628-740765.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel.
669-742789.
– Neska eskaintzen da asteburue-
tan nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 690-359554.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel.
618-050902.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 685-765340.
– Emakumea eskaintzen da aste-
buruetan nagusiak zaintzeko. Tel.
646-358709.

– Ileapaindegiko gailu eta produk-
tuak salgai, jubilazioa dela-eta. Se-
kadorak, silloiak, plantxak... Tel.
943-207630. Mª Carmen.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– Ileapaindegirako 1. mailako ofizia-
la behar da. Esperientziarekin. Tel.
943-530000.
– Kamarera/o behar da Maixa ta-
bernan. Jornada erdiz. Tel. 605-
908924.
– Kamarera/o behar da asteburue-
tarako Aldatz tabernan. Tel. 943-
206143.
– Kamareroa behar da terrazarako.
Tel. 943-701207.

4.2. Langile bila

– Titulodun emakumea eskaintzen
da nagusiak edo menpekotasunak
dituztenak zaintzeko. Tel. 619-
859032.
– Emakume arduratsua eskaintzen
da sukaldari laguntzaile moduan,
garbiketak egiteko eta nagusiak
zaintzeko. Tel. 691-060164.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Asteburuak barne. Tel. 646-
180072.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Asteburuak barne. Tel. 669-230164.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Asteburuak barne. Tel. 686-
614201.
– Neska eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak edo umeak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 671-
854136.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko. Tel. 606-641609.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
ketak egiteko eta nagusiak edo
umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 629-
994385.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
ketak egiteko eta nagusiak edo
umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 669-
966611.
– Neska arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko eta
garbiketa lanetarako. Tel. 625-
992721.

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. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

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

– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko astelehenetik ostiralera.
Esperientzia. Tel. 630-268100. Ma-
noli.
– Emakumea eskaintzen da taber-
narako zerbitzari herriko jaietan eta
asteburuetan. Esperientzia. Tel.
617-894103.
– Neska eskaintzen da edozein la-
nerako. Tel. 620-471145.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 697-532613.
–Mutila eskaintzen da sukaldean la-
guntzeko, igeltsero peoi moduan eta
merkantziak banatzeko. Tel. 638-
344377 edo 943-530795.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 638-
344377 edo 943-530795.
– Neska eskaintzen da kamarera
moduan, garbiketak egiteko eta
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel.
657-142376.
– Mutila eskaintzen da kamarero
edo peoi moduan. Esperientzia. Tel.
697-481483.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 943-171583.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko, egunez zein
gauez. Tel. 645-461600.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 646-821678.

3. Lokalak

1.2. Errentan
– Pisua alokagai abuzturako Deban.
Handia, leku onean eta merkea. Tel.
943-701394.
– Pisua alokagai Eibarko erdialde-
an. Logela bi. Jantzita. Tel. 672-
428273. 
– Calpen (Alacant) apartamentua
alokagai ekaina eta uztailerako.
Hondartzaren 1. lerroan. Igerilekua
eta garajea. Tel. 943-171107.

– Jubilazioa dela-eta, jatetxea tras-
pasatzen da Eibarko erdigunean.
Aukerako prezioan. Tel. 943-
207019.
– Txabola salgai, terrenoarekin.
Azitaingo poligono industrialean.
Berritzeko. Tel. 618-875007.
– Lokala salgai Urkizu aldean. 90
m2. Prezio ezin hobea. Deitu
17.00etatik aurrera. Tel. 606-
773886.
– Erabilpen askotarako txoko edo
lokala salgai edo alokagai Eibarko
erdialdean. Berriztua, sukaldea eta
komunarekin. Tel. 669-293427.

3.1. Salgai

– Errefortzu klaseak emango nituz-
ke uztailean: Matematikak, Fisika,
Kimika... Tel. 620-197174.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak

– Txintxilla kume bi oparitzen ditut,
kaiola eta guzti. Tel. 605-772606.

4.2. Eman

4. Lana
4.1. Lan bila

10/VII/9

3.2. Errentan
– Lokala alokagai Elgoibarren, eros-
teko aukerarekin. 125 m2. Lehen ta-
berna izandakoa, soziedade bat egi-
teko edo biltegi moduan erabiltzeko
egokia. Deitu 19.00etatik 22.00eta-
ra. Tel. 649-446716.
– Garajea alokairuan Urkizun. Ma-
rradun partzela. Tel. 609-453946.

– Scooter 125 motorra salgai. 3 ur-
te. 6.700 km. Tel. 630-810099 edo
617-099029.

2. Motorra
2.1. Salgai





SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

BBEERRRRIIAA
TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  77
TTeell.. 994433  7700  2233  8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

EEssttaazziiññoo  kkaalleeaa,,  88                    
TTeell..  994433  7700  2233  7788

TTEEOORRIIKKAA  AATTEERRAATTZZEEKKOO  
IIKKAASSTTAARROO  TTRRIINNKKOOAAKK

MMaatteerriiaa  aarrrriisskkuuttssuuaakk    //    CC..AA..PP..

Merkantziak eta bidaiariak garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo  agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak

Bista Eder Hortz Klinika
Bista Eder, 19 - behea -EIBAR-
943 70 00 82 / 943 20 84 75


