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IITTXXUURRAA..-- Antza, tankera. “Jauntxo itxura gehixago eukan bihargiñana baiño”.
IITTXXUURRAABBAAKKOO..-- Itxura txarrekoa, zatarra. “Itxurabako agura zahartxo, ximel da gaizki jantzi bati”.
Zentzugabea. Gaztelerazko ‘‘ddiissppaarraattaaddoo’’. “Sagarrak eskubariakin batu? Gauza itxurabakuagorik
horraittio...”.
IITTXXUURRAAZZKKOO..-- Itxura onekoa. “Pelikula itxurazko bat ez dabe botatzen”.
IITTXXUURROOSSOO..-- Tajuzko, itxura oneko. “Etxia da itxurosua, baiña etxekuak itxurabako zoro batzuk”.
Ganoraz, ondo samar. “Ez zan asko jardundakua, baiña perretxiko batzen be itxuroso ibilli zan”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
AASSTTEEAANN
EESSAANNAAKK

“Elizan krisian
dagoena bere egitura
monarkiko-absolutista
da, ez Jesusekin
konprometitutako
jarraitzaileen
komunitatea. 331
kanonak Aita Santuari
ematen dizkion
ahalmenak Jainkoa
bihurtzen dute“

(LLEEOONNAARRDDOO BBOOFFFF, TEOLOGOA)

“Edaten den
lehenengo alkohol
tantak, edozein dela
eskuan dugun edaria,
norbanakoaren
gaitasunei eragiten
die. Alkohol tasa
zerora jaistea ondo
dago. Garagardo bat
ez edateagatik ez zaio
inori ezer gertatuko“
(EEUUGGEENNIIAA DDOOMMEENNEECCHH, ISTRIPU-KALTETUA)

“Hemendik joatera
behartutakoek botoa
ematea putxerazoa?
Mingarria zaigu
askori Errenterian bizi
zen ertzain bati
ukatzea Txileko
legebiltzarkide
pinochetista bati
aitortu nahi zaizkion
eskubideak euskal
jatorria izateagatik“

(RRAAMMOONN EETTXXEEZZAARRRREETTAA, IDAZLEA)

“Parlament-en
gehiengoa gara
independentistok:
manifestazioan izan
ginen, fisikoki, 80
135etik. Demokrazia
errespetatuz ere, ezin
gara erreferendum
batetik abiatu: gaurko
komunikabideekin
suizidioa litzateke“
(TTOONNII SSTTRRUUBBEELLLL, SI-KO PARLAMENTARIA)

eskutitzak
Gogoratu hilero Azken Ostirala Euskal Preso eta

Iheslarien eskubideen aldeko eguna dugula. Eta
oraindik 613 preso ditugula, 48 kartzeletan ba-
rreiaturik. Horietatik 13k gaixotasun larriak dituzte,
eta Iosu Uribetxeberria bezalaxe, kalean egon be-
har lukete. Beste 69 preso Parot dotrina aplikatuta
daude, hau da, kondena beteta duten arren, kar-
tzelan jarraitzen dute.
Horien kasuan, Estrasburgoko Epaitegiak garbi

laga du: Espainiar Estatuak dotrina hau ezartzean,
Giza Eskubideak urratzen dituela alegia. Hau idaz-
terakoan, ez dakigu zer erabaki hartuko duen Au-
dientzia Nazionalak, Ines del Rioren kasuan; sen-
tentzia hori dela-eta, irailaren 20an egingo duen
bilkuran. Hauen talante demokratikoa ezagututa
ezin izan esperantza haundirik.
150ek berriz 3/4  edo 2/3k beteta dituzte eta bal-

dintzapeko askatasunean egon behar lukete; Mikel
Zarraberen kasua da horietako bat. Eta, guzti ho-
rietatik, 7 preso dira soilik Euskal Herrian daude-
nak. Beste guztiak ehundaka kilometrotara sakaba-
natuta daude, tartean Ibon Muñoa eibartarra, Puer-
to de Santa Marian zokoratuta.
Eta egoera honi buelta eman beharra daukagu;

gutxienez salbuespeneko neurri hauek indargabe-
tu behar ditugu.
Gure ustez, eta uda honetan Iosu Uribetxebe-

rriaren kasuan garbi geratu denez, mobilizazioa da
bide bakarra: kaleak bete behar ditugu kartzelak
hustutzeko. Eta horretara gonbidatu nahi ditugu ei-
bartar guztiak, datorren irailaren 28an, Azken Osti-
rala, 19:30etan Untzagan burutuko dugun herri mo-
bilizazioan parte hartuz.
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UUddaallaakk  MMuuggiikkoorrttaassuunn  IIrraauunnkkoorrrraarreenn  EEuurrooppaakkoo  AAssttiiaarreekkiinn  bbaatt egingo dau eta horretarako do-

mekarako programaziño berezixa preparau dabe Debegesaren, CDR-en, Euskotrenen, De-

babarrena txirrindulari taldiaren eta Eibarko Txirrindulari Alkartiaren laguntasunarekin. Goi-

zeko 10.00etan hasi eta 13.00ak bittartian Untzagan bizikleta elektrikuen erakustaldixa egin-

go dabe eta nahi dabenak probatzeko aukeria be eukiko dau. Horrekin batera, Debabarre-

neko Garraio Publikuaren mapia eta ordutegixak banatuko dittue; eta Eibarko Txirrindula-

rixen alkartiak antolatuta, Pedal Eguna ospatuko dabe. Bes-

tiak beste martxa zikloturistia eta mountain bike martxia

egingo dira eta umiendako ginkania be ipiñiko dabe mar-

txan. Eta programiari amaiera biribilla emoteko, 13.00etan

Untzagatik bizikleta martxiak urtengo dau, Karmen kalerai-

ño bajau eta atzera be Untzagan amaitzeko.

Mugikortasunaren Astia geurian be

HHeerrrriikkoo  iikkaasslliieerrii  llaa--

gguunnttzzeekkoo  mmaarrttxxaann

ddaagguuaazzeenn  pprrooggrraammaakk

presentau zittuen

martitzenian udale-

txian: Umeak Eskola-

ra programiari jarrai-

ttuta, 1997ko urtarri-

llaren 1etik 2010eko

abenduaren 31ra bi-

ttartian jaixotako

umiak izango dabe laguntza jasotzeko au-

keria. Dirulaguntzak Ikasleei programako

laguntzak, barriz, irakaskuntza arautuko

edo lanbide-prestakuntzako ikaslieri zu-

zenduta dagoz. Eskaerak 1987ko urtarrilla-

ren 1etik 1996ko abenduaren 31ra bittar-

tian jaixotakuak egin leikiez. Kasu bixetan

laguntasuna 60'10 eurokua izango da eta

dirua eskolarako materixala (testu liburu-

rik ez) Eibarko dendetan erosteko erabilli

biharko dabe. Izan be, Eibar Merkataritza

Gune Irekiak kanpaiñiarekin kolaborau egi-

tten dau eta, horregaittik, alkarteko den-

detan erosiz gero, eurak zuzenian trami-

tauko dabe eskaeria. Bestela, eskaerak

EMGI-ren egoitzan (Untzaga Plazia, 7-3 be-

hean) aurkeztu biharko dira (azken eguna

urrixaren 31 izango da).

Ikasliendako diru-laguntzak

EEiibbaarr  MMeerrkkaattaarriittzzaa  GGuunnee  IIrreekkiiaakk  kkaannppaaiiññaarreekkiinn  kkoollaabboorraattzzeenn  ddaauu..

aauuttuuaann

Aniaiz Ariznabarretari

ongietorrixa egingo jako hillaren

28xan, 20.30xetan Txaltxa

Zelaixan. Ostian afarixa egingo

dabe gaztetxian eta txartelak

aldez aurretik erosteko aukeria

egongo da, betko tokixetan.

AANNIIAAIIZZII  OONNGGIIEETTOORRRRIIXXAA

Eibarko Eroskik irailla eta

urrixan erosketa-karro biña

zozketatuko dittu langabezixan

daguazenen artian. Zozketan

parte hartzeko NAN eta

langabetu-txartela informaziño

puntuan presentau biharko dira.

Bestalde, nahi dabenak

langabetueri produktuak

emoteko aukeria daka,

dendetan ipiñi dittuen

edukiontzixetan sartuta.

LLAANNGGAABBEETTUUEENN  AALLDDEE

MMªª BBLLAANNCCAA MMEENNDDIIZZAABBAALL GGAANNDDIIAAGGAA

ZZUURREE  LLAANNKKIIDDEEEENN  PPAARRTTEEZZ

GGuurree  bbiihhoottzzeeaann  
iirraauunneenn  dduuzzuu  bbeettiikkoo..

DDoonnoossttiiaakkoo  ZZiinneemmaallddiixxaarreenn  bbaarrrruuaann, Javier

Agirresarobe argazki-zuzendari eibartarrak

Zinezko Bizitza Sarixa jasoko dau. Kutxa-

bankeko Urrezko Zerbitzuak emoten da-

ben sarixa, Bilbe VI izeneko eskulturia

emoteko ekitaldixa domekan izango da.

Sarixa jaso eta jarraixan Montxo Armenda-

rizen “Bihotzeko sekretuak”, Agirresarobe-

ren argazki-zuzendaritzapian egindako

biharra emongo dabe.

Zinezko Bizitza Sarixa jasoko 
dau Javier Agirresarobek

Udaleko ordezkarixak urrixan

hasiko dira atzera be auzuetako

billerak egitten, hauteskundiak

pasau eta gero. Oinguan,

gaiñera, Maixa herrittarren

parte-hartzerako taldekuak

eragille izango dira.

AAUUZZUUEETTAAKKOO  BBIILLLLEERRAAKK
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GGaauurr  eettaa  bbiixxaarr  bbiittttaarrttiiaann  oossppaattuukkoo  ddiittttuuee  jjaaiixxaakk

LLeeggaarrrreenn..  Txupinazua gaur 20.00etan botako

dabe eta jarraixan kalejiria egingo da, trikitila-

ri eta buruhaundixak lagunduta. 20.30xetan pa-

tata tortilla txapelketia hasiko da eta gabian

kontzertua emongo dabe Badarumba eta Ce-

rebral Effusion taldiak. Bixar

eguardittik ekingo detse pro-

gramiari, kalejiria eginda. Pro-

gramak jasotzen dittuan bes-

te ekitaldixak hónetxek dira:

saldia eta txorizua banatzia,

umiendako jolasak, herri baz-

karixa, makillaje taillarra

umiendako, Etel eta Agirrere-

kin dantzaldixa, “Barreen la-

borategia” umiendako ikuski-

zuna, txokolate-jana, kalejiria

eta kontzertua eta erromerixia

Ni Neu eta Xero Xiette taldie-

kin (ordutegixa 20. orrixan).

Gaur hasiko dira Legarreko jaixak

AAsstteelleehheenniiaann  eekkiinn  zzeettsseenn  aauurrtteennggoo  ggrriippiiaarreenn  kkoonnttrraakkoo  bbaa--

kkuunnaazziiññoo  kkaannppaaiiññiiaarri 'Gripea hementxe dago. Txertoa jarri'

izenburuarekin. Kanpaiñiari urrixaren 31n amaittuko da

eta, horren harira, 400.000 txerto erosi dittue, bakotxa 2,83

eurotan. Aurkezpenian arrisku taldietan daguazenak (65

urte edo gehixago dakenak, diabetesa dakenak eta gaixo-

tasun kronikuak dittuenak) bakunia ipintziaren garrantzi-

xa azpimarratu eben. Txertua ipiñi nahi dabenak bere osa-

sun zentrura jo biharko dau eta bertan txandia eskatu.

Gripiaren kontrako 
txertaketa kanpaiña
martxan

GGaauurr  eegguunn  pprriissaakkaa  bbiizzii
garanik ezin gero ukatu.
Dana prisaka eta harrapataka
egin bihar honen kontra
“slow” (astiro, geldo)
izeneko filosofixiak ekin
detsa indarrian jartzeari,
ostaldeko gure zibilizaziño
honetan. 
Prisaka bizi bihar hau ez da
betikua. Nik ez dot uste
aittitta zana prisaka bizi izan
zanik. Ezta gure aitta zana
be. Nahiz bixak industria-
gizartian bizi eta egunero,
astelehenetik zapatura,
taillarrian 12-14 ordu egin. 
Gure aurrekorik gehixenak
gu baiño bihargiñaguak izan
ziran; baiña, halanda be, ez
ziran gu bezin prisaka bizi
izan. Guk ez dihardugu egun
guztian zihar prisaka bihar
asko egin nahi dogula,
bihargiñ amorratuak
garalako, zelan edo halan,
denbora urri-urrixan, ziharo
bestelango gauza askotara
heldu gura dogulako baiño.
Abixadia modan daguan
honetan, sekulako bildurra
hartu detsagu gauzak geldo
eta motel egittiari, baiña
gure aurretikuen biharrian
egitteko modua ez zan
geldua edo motela,
sosiguza baiño. 
Jatorrizko esanguran,
sosiguzak zerikusi gitxi
dauka geldo, motel, astiro
edo alper samar
jarduntziarekin, lasai, bare,
trankil, patxadaz, kontuz eta
zentzunez aritziarekin baiño. 
Eta danok be apurtxo bat
sosiguztuko bagiña zentzun
guztietan?

Sosiguz

L. Alberto 
Aranberri
“Amatiño”

DDaattoorrrreenn  aasstteerraa--

kkoo,,  iirraaiillllaakk  2266rraakkoo

ddeeiittttuuttaa  ddaagguuaann

ggrreebbaa  oorrookkoorrrraarreenn

hhaarriirraa, agerraldixa

egiñ eben eguaz-

tenian Eibar Bil-

duko ordezkari-

xak, grebaren gai-

ñian daken jarre-

ria azaltzeko. Age-

rraldixan irakorri

ebenari jarraittuta, "Debabarrenian be egoera
ekonomikua oso larrixa da. 3.700 langabetu
baiño gehixago dagoz, horretako 2.000tik gora
Eibarren. Langabezixa tasa ixa %16kua da,
Euskal Herriko altuenetakua, eta datuak gero
eta okerraguak dira". Egoera horren aurrian
"desadostasuna agertu" eta "erantzun sendua

emoteko asmoz", herrittar guztieri dei egin de-
tse iraillaren 25ian Untzaga plazan 19.00etan

grebari babesa emoteko egingo dan manifes-

taziñuan parte hartzeko. Deialdixari babesa

emon detsen erakundiak Alternatiba, Aralar,

Eusko Alkartasuna, Ezker Abertzalea, LAB eta

EHNE dira.

Grebaren aldeko manifestaziñua 25ian

EEiibbaarr  BBiilldduukkoo  oorrddeezzkkaarriixxaakk  hhaaiinnbbaatt  eerraaggiillllee  ssoozziiaalleenn  bbaabbeessaa  jjaassoo  ddaabbee..

AAuurrtteenn  bbee  iizzaannggoo  ddaa  uummiieennddaakkoo  iikkuusskkiizzuunniikk  LLeeggaarrrreekkoo  jjaaiixxeettaann..
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AAllddeerrddii  ssoozziiaalliissttaakk  uurrrriixxaarreenn  2211eekkoo  hhaauutteesskkuunnddiieettaarraakkoo aurkeztuko

dittuan hautagaixen zerrendan lau eibartar dagoz: Gipuzkuako ze-

rrendaburua, azken hauteskundietan legez, Iñaki Arriola Gipuzko-

ako PSE-EEko idazkari nagusixa eta Etxebizitza, Herrilan eta Ga-

rraio sailburua da. Zerrendan laugarrena, barriz, Miren Gallastegi

da, Eneko Andueza 15. postuan dago eta Ana Telleria 18.ian.

Lau eibartar sozialisten
Legebiltzarrerako listan

ZZaappaattuuaann  oossppaattuu  zziittttuueenn  jjaaiixxaakk  BBaarrrreennaa  kkaalleekkuuaakk, ohitturiari ja-

rraittuta eguardixan paella lehiaketiarekin hasi eta, jarraixan,

lehiaketara presentautako arrozekin auzoko parkian herri-baz-

karixa eginda. Paella onenak preparau zittuenendako sarixak

banatu zittuen eta bazkalostian musian jokatzeko aukeria izan

eben animau ziranak.

llaagguunn  hhaarrttuu  ddiittttuuee  kkaannppookkoo
iiggeerriilleekkuuaakk  eekkaaiiññaa  eettaa  iirraaiillllaa
bbiittttaarrttiiaann..  3388..556633  aabboonnaauuaakk
iizzaann  ddiirraa  eettaa  33..114477--kk  ssaarrrreerriiaa
ppaaggaauu  ddaabbee..  EEgguunneekkoo
bbaattaazzbbeesstteekkuuaa  336644

eerraabbiillttzzaaiilllleennaa  iizzaann  ddaa,,
bbaaiiññaa  eekkaaiiññaakk  2266xxaann  11..668899

llaagguunn  aallkkaarrttuu  zziirraann..

asteko

datua
4411..771100

AArrrraattee  iizzeenneekkuuaakk  ddoommeekkaann  oossppaattuu  eebbeenn  eeuurreenn  jjaaiixxaa, Arratera igo

eta bertan egun-pasa ederra eginda. Azken ediziñuetan jaixaren

aitxakixarekin prestatzen dittuen jokuak gero eta pisu haundixa-

gua hartzen dihardue eta aurten moto-lasterketak izan dira pro-

tagonista. Edarto pasau eben jaixarekin bat egiñ ebenak.

Moto-lasterketak Arrate
izenekuen jaixan

Paella janda
ospatu zittuen
jaixak Barrena
kalekuak

IIGGNNAACCIIOO GGOOEENNAAGGAA GGAALLAARRRRAAGGAA
(II..  uurrtteeuurrrreennaa -2011-IX-23-)

UURRAAKK  DDAAKKAARRRREENNAA  UURRAAKK  DDAARROOAA
ZZUUKK  EEMMAANNDDAAKKOOAA  GGUURREEKKIINN  GGEERRAATTZZEENN  DDAA..

-- EE tt xxee kkooaakk --

Haren aldeko meza ospatuko da hilaren 30ean 
(domekan), 12.00etan hasita, San Pio X. parrokian.

PPaaeellllaa  
lleehhiiaakkeettaarreenn
iirraabbaazzlleeaakk..
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UUzzttaarroo  aarrrraarroo  hhaarrttaakkoo  aatteeaann

Mahastiak zeharkatu genituen. Hegabera galdu bat begiztatu genuen zeruan

eta hegaberak bi soineko zuri begiztatu zituen airean. Bere galbideari segitu

zion. Ez zituen inork soinekoak habitatzen. 

Mahats hostoen geriza morean etzan ginen. Mahats mulkoak lehertu genituen

azal gurietan. Ardoa haginka edan genuen. Lehen eta azken mozkorra izan zen

hura.

Mahats ale heldugabe erraldoia zirudien ilargiak hotz iratzarri gintuen desira

nerabearen lozorrotik. Zure eskua hartu nuen nirean urtaroz nahastu ote ginen

jakiteko. Mila zauritan eroritako hegabera begitandu zitzaidan esku ahurretan

irristatu zitzaigun gorria. 

Mahatsa biltzera heldutako ijitoek igitaitxoak zorrozten zituzten galsoro soildu

berri ez hain urrunetan. Kilkerren sehaska kanta mututu egin zen. Uztaro arraro

hartako atean geundela jakin genuen.

kolaborazioa

Asier Serranoren

musika

literatura

2011. urtean kaleratutako
“Haize berri bat” izeneko dis-
koa kaleratu du Etxek Baga-Bi-
ga diskoetxearekin. Oraingo
honetan Iban Gurrutxaga gita-
rrajolea soilik izan du lagun.
Patagonian bizi izandako
abenturak eta El conquistador
del fin del mundo saioaren in-
guruan sortutako kantuak bul-
tzatu die disko hau kaleratze-
ra. Sei kantu berri eta aurreko
diskoetako lau kantu arrakas-
tatsuenak daude diskoan, de-
nak bertsio akustikoan. 

Etxe
“Haize berri bat”

Etsaiak hardcore talde mitiko-
ko hiru kide batu dira Txapel-
punken lan honetarako. “Krem
de la Krem” da Lekeitioko tal-
dearen lan berria eta bertsioz
osatuta dago: punk talde eza-
gunen hamalau bertsio mol-
datu dituzte guztira. Cicatriz,
Eskorbuto, Zer Bizio, Kortatu,
MCD... 1980ko hamarkadako
euskal rock erradikaleko ezin-
besteko taldeen kantuak bil-
tzen ditu Txapelpunken disko
honek.

Txapelpunk
“Krem de la Krem”

Egarri egunak 1977ko uda har-
takoak: asean gozatu nahi ditu
gazteria matxinatu batek as-
katasuna, maitasuna, berdin-
tasuna, edertasuna. Egarri
anitz honek gatazkan murgil-
duko du heziketa sozial eta
sentimentalean aurreneko
pausoak ematen ari den pro-
tagonista, hats kolektiboaren
eta indibidualismoaren artean
bere ezintasun, ahuldade eta
ametsekin, gizontasun berri
baten bila.

Koldo Izagirre
“Egarri egunak
portualdean”

Saizarbitoriak bere eleberri in-
timoena idatzi du, asteburu
bat eta azken maitasun-istorio
bat kontatzeko aitzakiarekin,
bere bizitzaren errepasoa egi-
ten baitu egileak. Egileak ere
atzera begiratzen du, bere
paisaiak dakartza gogora, da-
goeneko existitzen ez den Do-
nostia, aro baten amaiera, zo-
rionekoa, indarkeriaren azke-
narekin datorrena.

Ramon Saizarbitoria
“Martutene”

LIBURU SALDUENAK
1.- “Ni Vera” Itxaso Martin
2.- “Tximistak” Jean Echenoz
3.- “Orbanak” Pello Lizarralde
4.- “Martutene” Ramon Saizarbitoria
5.- “Hiru gutun Iruñetik” Patxi Zubizarreta

““AAmmaa  EEiibbaarrrreenn  ddaaggoo””  du izena BBeerrnnaarrddoo  AAttxxaaggaakk bere
ama zenari buruzko testu nahiko biografikoa kontatzen
duen eta BBK-k erdi-isilka argitaratu duen liburuak. 
“1937 Bizitzak eta bonbak” bildumaren barruan kokatzen
da lan hori, “Bizkaiko gaiak” izeneko liburu-sortan. 
Atxagak atera behar duen “Nevadako egunak” liburuko
azkenaurreko atala izango da aipatutakoa. Mª Izaskun
Garmendia Albizturren jaioa zen, baina neskatilatan 
Eibarren bizi izan zen, “zoriontsu gainera”.
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A
tzo, guk ale hau inpren-
tara bialdu eta gero,
zan egittekua jardunal-
di hauetako mahai-in-

gurua, Debabarreneko kontsu-
mo taldien parte-hartziarekin.
Ugaritzen doiaz halako taldiak,
antolatzailliak esaten daben
moduan “bittartekaririk gabe-
ko modelo barri bati jarraitzen
detsenak”. Modelo hórretan
ezaugarri desbardiñeko as-
muak batzen dira, “zigilluzko
produktuekin batzuk, zigillorik
bakuak bestiak”. Kontsumi-

tzailliak hartutako iniziatiberi
jarraitzen detse askok: “Badira
denda bat dakena produktuak
banatzeko, kalian bertan sal-
tzen dabenak...”.
AAzzaattaappoorrrruuaa da Eibarren tal-

de esanguratsuena. Urtebete
eta erdi da alkartia osatu zala
eta 50 bazkidien bueltan da-
bil. Osasuntsu elikatzia dake
helburu eta, bide batez, gure
produktueri erreparatzia eta
sasoian sasoikuari eustia. Ba-
razkixak Itziarko Doniene ba-
sarrittik ekartzen dittue eta

gaztaia eta ogixa Eibarko So-
solakua dira. Eta bestelako
produktuak? “Hamen ez da-
guana kanpotik ekartzen do-
gu”, diñoskue. Euren dendia
Juan Gisasola kalian dago eta
eguaztenetan zabaltzen dabe
bezeruentzat, arratsaldeko
17.00etatik 20.00ak arte: or-
daintzen daben kuotia 12 eu-
rokua da hillero. JJoossuu  GGiill herri-
ko basarrittarrak be otarrak
banatzen dittu etxerik-etxe
eta “Bizkaittik etorrita, zuze-
nian produktuak saltzen di-
ttuena” badago be.

AAZZOOKKIIAA  EETTAA  UURRTTEEEERRIIAA
EEnnrriikkee  GGiissaassoollaa Eibarko

“Sosola” basarrikuak ogixa eta
gaztaia eruango dittu bixarko
azokara. Ogixa egitteko tailla-
rra be ipintzeko asmua ekan,
baiña azkenian Aizpea bere
neskalagunak gozogintza tai-
llerra ipiñiko dau “galletak-eta
azkarrago egitten diralako eta
umiak probatzeko-eta apro-
posagua dalako”. Ez da taillar

Debabarreneko Nekazaritza
Ekologikuaren I. Astia

Datozen urtiotan jarraitzeko asmua dakan ekimen
barrixa dakagu aste honetan: Debabarreneko Aste
Ekologikua. Martitzenian eskindutako hitzaldixarekin
hasi zan Astia, EHKO proiektuaren barri emonez
Portalean egin zan ekitaldixan. Hor “Ekologikua,
basarrikua eta Euskal Herrikua” asmua zelan doian
lantzen azaldu eben hizlarixak. Atzo mahai-ingurua
izan zan eta bixarko azokiak eta etziko urteeriak
amaieria emongo detse Astiari. Biolur, Debemen,
Eibarko Merkatarixen Ellkartia eta Eibarko Udala
dira jardunaldixon. antolatzailliak

AAzzaattaappoorrrruukkoo  bbeezzeerrooaakk  IIttzziiaarrkkoo  DDoonniieenneerraa  eeggiinnddaakkoo  bbiissiittaann..

� ttaarrttaakk
� eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta, 28 
�� 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIII LLLLAAAARRRR RRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564

AZOKIA
BIXAR GOIZIAN
URKIZUN
GGooiizzeekkoo  0099..0000eettaattiikk
eegguueerrddiikkoo  1144..0000aakk  aarrttee..
ppaarrttee--hhaarrttzzaaiilllliiaakk::
Sosola (Eibar)
Itxesi (Eibar)
Txillarre (Elgoibar)
Miriam Onaindia (Elgoibar)
Doniene (Itziar)
L. Malaxetxeb. (Berriatua)
Pikunieta (Antzuola)
Zuloeta (Arrasate)
Aitor Eizmendi (Zumaia)
Mireia Segura (Zumaia)
Goiabe Sukaldea (Aia)
Aldabazal (Tolosa)
Aikur (Urretxu)
Lanbide (Aramaio)
Ecochips (Zarabiku)
Ibarborda (Unanu)
Bodegas Mendiko (Aibar)
Kontxi (Falces)
M. Sarasola (Nafarroa)
Flor y Nata (Kalagorri)
Ecoliva (Errioxa)
Embutidos Gil (Errioxa)
La Verdera (Ciudad Real)
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bakarra izango, sukaldaritza-
kua eskinduko dau-eta Simo-
ne Begiristain eibartarrak “era
berezixan, beste modu batian,
janarixak prestatzeko eta su-
kaldatzeko era” erakutsiko
desku-eta.

Domekako urteeriari dago-
kixonez, horko gidarixa izango
dan “Sosolak” berak esan des-
kunez, “Euskal Herriko Kan-
tauri aldeko ekosistema natu-
rala zelakua dan jakitteko
hainbat erreferentzixa eskin-

tzen dabelako” hautatu dabe
Abontza errekatik doian ibil-
bidia. Dibersidadia be eskin-
tzen dau paseo horrek eta “az-
pimarratzekua da basarritta-
rren eragiñ argixa horretan”.
Programaziñuan urteeriaren

amaieria 17.00etarako iragarri-
tta badago be, Enrikek diño
“eguardi aldian amaitzeko mo-
duan gagoz, Sosolan bertan
mokadua hartuta. 09.00etan
hasi ezkero erraz egin geinke.
Animatuko neuke jendia”.

TXALTXA ZELAI
PARKING-ean

KRISI-PREZIOAK

Krisiaren eta 
BEZ-aren

IGOERAREN AURKA

Ordubete: 1ʼ18 euro (eguneko muga: 10 euro)

prezioak
JAISTEN
ditugu

...eta kitto! 12/IX/21 � 818 zkia.

Jaarrdduunnaallddiixxeennaa  eettaa  aazzookkiiaarreennaa  aauukkeerraa  mmoo--
dduuaann  iikkuusstteenn  ddaauu Itxesiko Jaione Yeregik: “Ez-
jakiñ asko dago eta informaziñua askotan ez
dogu ondo bideratzen eta, herrixan holako
zeozer egonda, hor izan bihar dogula uste
dot”. Konbentziduta dago jendia janari eko-
logikuetara gero eta gehixago gerturatzen da-
la, “batez be osasunagaittik, prebentzio mo-
dura, elikadurak etorkizuna markatzen deu-
tsu-eta”. Bezeruengaittik galdetuta, azken al-
dixan gaztien artian nabarittu dau gorakadia,
“batez be emakumiak, euren umiengaittik ar-
duratuta. Lehen gaixo gehixago etortzen zan”.
Elikagai “ez ohikuak” izanda, jendiak askotan
“nahi bai, baiña zelan prestau ez dakixala” di-
ño. Jarrerak aldatziarena norberaren esku da-
guala uste dau: “Gero eta aukera gehixago do-

gu eta informatu biharko geunke: transgeni-
kua jatia nahi badogu ondo, baiña jakinda zer
jaten dogun”.
Itxesi dendako jabiak “berdurakin egindako

konserbak” salduko dittu azokan, “berotu eta
jateko prest”. Horrekin batera, detergente
ekologikuak “erropetarako eta labadoran era-
biltzekuak” eta umiendako mota askotako
“txutxeak” erakutsiko dittu. Degustaziñorako
puntua be ipiñiko dau, bertan saltxitxak, han-
burgesak eta mueslixa probatzeko. Eta txufa-
mix-a erakutsiko dau: “Zure esniak (soja, arro-
za, frutak) egitteko aukera emongo deutsun
batidora modokua da”. Dendan, gaiñera, oi-
llasko ekologikua saltzen dabe: “Enkarguz
ekartzen dogu: oillasko osua, zatixetan... eu-
ren bandejetan”.

JAIONE 
YEREGI:
“Informaziñua 
jasotzeko 
aukeria 
eskintzen dau
Astiak”

Afari 
osasungarrixak
Elikadurak eta osasunak
daken loturari gero eta
gehixago erreparatzen detsa
jendiak eta Itxesik, horri
erantzun nahixan, afari
osasungarrixak antolau dittu.
Momentuz lau saio dagoz
prestauta, hillian behin,
eguenetan egingo diranak:
lehelengua hillaren 27xan eta
hurrenguak urriaren 18xan,
azaruaren 22xan eta
abenduaren 13an, azken hau
berezixagua “Gabon bezperan
izango garalako”. Afarixak
Portaleko sukaldian egingo
dira: “Jatekua prestau nahi
dabenak 18.30xetan
hasiko dira eta afaltzia
bakarrik nahi dabenak
20.30xetan”. Preziua 10 euro
da eta izena 943-203219
telefono zenbakixan emon
leike edo itxesi@telefonica.net
helbidera idatzi. Lehelengo
saioko menua honakua da:
gazpatxua, itsas-espagetixak
porru eta almendrekin,
brokolia eta arroz osua
kakahuete kremarekin,
sagar pudiña eta kukitxa.
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--  NNooiizzttiikk  eesskkuubbaallooiiaann  eettaa  zzuu--
ttooiinneenn  aarrtteeaann??
Hiru urte eta erdi dira dago-

eneko, Arratek atezaina behar
zuela enteratu nintzenetik.
Kantxako jokalari ere jardun
nuen hasieran.
--  BBeessttee  kkiirroolleettaakk  iibbiillii  zzaarraa??
Errugbian bizpahiru urtetan.

--  GGooggoorrrraa  iizzaann  ddaa  AArrrraatteettiikk  EEii--
bbaarr  EEsskkuubbaallooiirraakkoo  jjaauuzziiaa??
Nahiko antzera dihardugu,

teknikoek-eta jarraitzen dute-
lako. Pena izan zen Arrateren
desagerpena, baloratu behar
baita Bartzelona moduko talde
handiak Eibarren ikustea.
--  AAzzkkeenn  ddeennbboorraallddiikkoo  ssaarriieenn
aarrtteeaann,,  zzeeiinneekk  eeggiinn  zziizzuunn  iilluussiioo
hhaannddiieenn??
Euskal Ligakoan lortutakoak

meritu handiagoa du, denbo-
raldi osokoa delako eta jokala-
ri onenarentzat. Leonen esku-
ratutakoak atezain onenarena
zen eta txapelketa hartakoa
bakarrik.
--  IIddoolloorriikk  bbaaii  aattee  aazzppiiaann??
Omeier Frantziako selekzio-

ko atezaina eta orain At. Ma-
driletik Bartzelonara joan den
Sterbik. Ez dut ahaztu nahi
Gojko Vucinic Arrateko atezai-
na izandakoak eskaini didan

laguntza. Asko erakutsi dit eta
prest dago beti laguntzeko.
--  EEsskkuubbaallooiiaa  eezz  ddaabbiill  ttxxaappllii--
gguuaakk  bboottaattzzeekkoo  mmoodduuaann......
Ez. Telebistan gutxi ematen

dute eta, jarraitzen badut ere,
kostatzen zait informazioa ja-
sotzea.
--  ZZeeiinn  ddoohhaaii  ddiittuuzzuu  aatteezzaaiinn
mmoodduuaann??
Zeozer nabarmentzekotan,

flexibilitatea; bizkor mugitzen
naiz. Hala ere, badut oraindik
zer hobetu.
--  ZZeellaakkoo  eessppeerriieennzzttiiaa  iizzaann  dduu--
zzuu  sseelleekkzziiooeekkiinn??
Oso ona. Hiru urte dihardut

Euskadikoarekin. Espainiatik
ere deitu zidaten, baina diru
kontuengatik ez nintzen joan.
--  IIkkaasskkeetteekkiinn  kkoonnppaattiibbiilliizzaattzzeeaa
eerrrraazzaa  eeggiitteenn  zzaaiizzuu??
Batxilergo Artistikoa dihar-

dut ikasten eta ondo noa, az-
terketekin-eta ez dut arazorik.
--  BBaadduuzzuu  aammeettssiikk??
Noizbaiten goi mailan joka-

tzea gustatuko litzaidake.
--  DDeennbboorraallddii  bbeerrrriirraakkoo,,  zzeerr  aass--
mmoo  ddiittuuzzuu??
Goragoko mailan jokatuko

dugu eta ez da iaz bezain erra-
za izango. Ea lehenengo bos-
ten artean sailkatzen garen.

Eibar Eskubaloiko atezain hau jubenil mailako lehen urtean
dago eta iaz, kadete mailako bigarren urtean, Euskal
Ligako jokalari onenaren saria irabazi zuen eta baita
atezain onenarena Leonen jokatutako Espainiako
txapelketaren fasean. Urrats sendoak ematen dihardu
Mikelek Fernando Fernández “entrenatzaile bikainaren”
aginduetara, eta goi mailan jokatzea du amets. Euskadiko
selekzioaren hainbat deialditan izan da dagoeneko. 

teen ajeak

Mikel Guerra 
(ESKUBALOI ATEZAINA)

"Vucinic maisu
handia izan
da niretzat"

BARRIO autobusak eta mikrobusakBARRIO autobusak eta mikrobusak

www.autocaresbarrio.es
info@autocaresbarrio.es 994433  1177  1155  0011  //  AAllddaappaa,,  66  ((EERRMMUUAA))

MMOOBBIILLAA::  665599  8877  8899  8899

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

�� 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K
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11kirola

AAuurrrreekkoo  bbaarriixxaakkuuaann  AArrrraatteenn  jjookkaattuuttaakkoo gizon-pro-

ban, Jose Antonio Egurrolak erraz gainditu zuen be-

re buruari ipinitako erronka. 1.780 kiloko harriarekin

metroa bete zuen 10 minutu eta 15 segundotan, ho-

rretarako ordu erdi zuenean. Horretarako, 110 tiral-

di eman zizkion harriari denbora horretan. Afaria,

beraz, erraz poltsikoratu zuen.

Mendigoitxik apustua
irabazi zuen Arrateko
harriarekin

MMoouunnttaaiinn--bbiikkee  iirrtteeeerraarreekkiinn  hhaassiikkoo  dduuttee

jjaarrdduunnaallddiiaa, goizeko 09.30etan hasita.

Horko ibilbidea honakoa izango da: Eibar,

Eizaga, Santa Marina, San Roman ermita,

Elgeta, Larralbiltzearra, Egotxeaga, Kara-

bieta, Azurtza, Topinburu eta, Azitainera

jaitsita, Untzagan amaitzeko. 10.00etan,

bestalde, zikloturisten hitzordua izango

da: horiek Ermura joko dute, Trabakuara

igo eta Ondarruraino joateko, Debatik pa-

satuta honaino etortzeko.

Gaztetxoagoendako aktibitateak 11.30-

etan hasiko dira. 8tik 10 urtera artekoek

itzuli bi eman beharko diote T. Etxebarria,

Zuloagak, Plaza Barria, Calbetón eta Un-

tzagak osatutako zirkuitoari eta 10etik 12

urtera artekoek hiru emango diote zirkui-

to berari. Batean zein bestean ez da lehia-

ketarik izango eta parte-hartzea izango da

kontuan. 12.00etan, bestalde, ginkanan

parte hartu ahal izango dute denek.

Aurten Pedalaren Egunak Mugikortasun

IJasangarriaren Astearekin egingo du bat

eta, hori dela-eta, 10.00etatik 13.00a arte

bizikleta elektrikoen erakustaldia egingo

da Untzagan (probatzeko aukera izango

da) eta 13.00ean bizikleta ibilera egingo

da Untzagatik Karmen kaleraino, Untzaga-

ra bueltatzeko.

Pedalaren Eguna
ospatuko dute
domeka goizean

GGooiizz  oossooaa  hhaarrttuukkoo  dduuttee  PPeeddaallaarreenn  EEgguunnaarreenn  iinngguurruuaann  aannttoollaattuuttaakkoo  aakkttiibbiittaatteeaakk..

matrikula

Sostoa 1, 1. solairua Tfnoa: 943 201 379
eibar@aek.org

zabalik
EUSKALDUNTZE OROKORRA
(AURREZ AURREKOA EDO AUTOIKASKUNTZA)
XEDE BEREZIKO IKASTAROAK
(AURREZ AURREKOA)
• 1. / 2. / 3. (EGA) eta 4. mailak 
• Hizkuntza eskakizunak: IVAP, Irale, Osakidetza
ON LINE
• H-100 (Euskaltzaindiaren arauak) 
• H-501 (Testugintza)
• 3. eta 4. mailak
• EGA lantzeko zerbitzu osagarriak
• Administrazio idazkiak
• Eskatzailearen neurriko ikastaroen diseinua
• Glotodidaktika

22 00 11 22 // 11 33   EE UU SS KK AA RR AA   II KK AA SS TTAA RR OO AA KK
goizeko 07.00etatik aurrera

Udalaren laguntzaz BEKA SISTEMA

JJoossee  AAnnttoonniioo  EEgguurrrroollaa  AAzziittaaiinnggoo  jjaaiieettaann  bbeessttee  hheerrrrii--kkiirroollaarriieekkiinn..



OOSSAASSUUNN

Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74

�  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

�  Min-Unitatea
�  Inkontinentzia urinarioak
�  Kirol medikuntza
�  Ama izateko prestakuntza

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA 

EEEErrrr rrrreeeehhhhaaaabbbbiiii llll iiii ttttaaaazzzz iiiiooooaaaa

OOSSAASSUUNN
GGIIDDAAGGIIDDAA

EEEEssss tttt eeee tttt iiii kkkkaaaa    kkkk llll iiiinnnn iiiikkkkaaaa

DDDDeeeennnntttt iiii ssss ttttaaaakkkk PPeeddrroo  EEttxxeebbeerrrriiaa  GGiissaassoollaa
DDEENNTTIISSTTAA

Calbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

HORTZ KLINIKA

T. Anitua 16, behea
Tel. 943 20 73 57

- odontologia biologikoa eta orokorra
- terapia neurala
- osteopatia
miren albistegi sojo

UUrrkkiizzuu,,  1133  ((OOrrbbeeaakkoo  DDoorrrreeaakk))
TTeellff..::  994433  112200  220000  --  994433  442255  770066
wwwwww..mmaarriiaaddoolloorreessoollaaiizzoollaa..ccoomm

IIkkuusstteenn  eezz  ddeenn  oorrttooddoonnttzziiaa

Ortodontzia
ume eta

helduentzat

Mª Dolores Olaizola Doktorea

EEIIBBAARRKKOO  ZZEENNTTRROO  MMEEDDIIKKOOAA

hortz-klinika
UNTZAGA

UUnnttzzaaggaa,,  22 - 1. Eskuma   
Tfnoa. 994433  7700  2255  9922

OOddoonnttoollooggiiaa  oorrookkoorrrraa  //  OOrrttooddoonnttzziiaa  //  IInnppllaanntteeaakk

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.        943-702896

ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

RPS 336/05

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

HELBIDE ETA TELEFONO BERRIAK
Errebal, 14
t. 943 201 721 GASTESI

Ho r t z - K l i n i k a

OOddoonnttoollooggiiaa  oorrookkoorrrraa  //  OOrrttooddoonnttzziiaa  
IInnppllaanntteeaakk  //  LLaasseerr  TTeekknnoollooggiiaa  //  PPAADDII

BBiiddeebbaarrrriieettaa,,  1100 --  22..  eesskkuummaa 994433  7700  0000  9900

JJeessuuss  MMªª  GGaasstteessii  --  AAnnee  GGaasstteessii

Monica Martín Fonseca 
DOKTOREA

644 kolegiatu zkia. 

calbetón hagin klinika

Tel. / Faxa: 943 03 33 03

Fermin Calbeton, 6 - 1. A

clinicacalbeton@euskaltel.net

B. IZAGIRRE
clínica dental

hortz-klinika

EGUNERO
Untzaga, 5 - 4.                  Tel. 943 70 23 85

R.
P.
S.
 1
49
/1
2

EEggiigguurreenn,,  66  --  bbeehheeaa                            994433  220066  004444

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA

KIRURGIA
ESTETIKOA

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

Irribarreetan adituak
ESPEZIALITATE GUZTIAK

JJuulliiaann  EEttxxeebbeerrrriiaa,,  1122  --  11..  EEsskk..  
TTffnnooaa..  9943 20 85 52

wwwwww..cclliinniiccaaiirraazzaabbaall..ccoomm

RPS 04/02

ARRETA-ZERBITZU
INTEGRALA



IIññaakkii  RRiivveerroo  ZZaabbaalleettaa

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)
Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,,  4488
EEIIBBAARR

994433  220033005500

EERRDDIIKKOO KKAALLEE 5544
AARRRRAASSAATTEE

994433,,  779999774466

PPPPssss iiiikkkkoooollllooooggggooooaaaakkkkPPPPooooddddoooollllooooggggooooaaaakkkk

OOOOkkkkuuuullll iiii ssss ttttaaaakkkk

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

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

HHeemmeenn  zzuurree  ttookkiiaa  iizzaann  nnaahhii  bbaadduuzzuu::  
ddeeiittuu  994433--220066777766  tteelleeffoonnoo  zzeennbbaakkiirraa

PPssiikkoollooggiiaa  kklliinniikkaa eettaa

PPssiikkootteerraappiiaa  zzeennttrrooaa

Oscar Mondragon Lili

UUrrkkiizzuu,,  1133  --  bbeehheeaa
Telf. 943 206823 eta 686 859023

MMAADDIINNAA
RRAADDIIOOLLOOGGIIAA

– Mamografiak
– Dentsitometriak (osteoporosi 

ikerketa eta balorazioa)
– Hortz-scanner 3D-etan

(inplanteak ezarri aurreko   
hezur baloraziorako)

TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGOOAAKK:: AAzzkkaarraattee
eettaa  GGoonnzzáálleezz  BBoosscchh  ddookkttoorreeaakk

TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK hhaazzkkuunnttzzaa  ffaakkttoorreeeettaann
aabbeerraattssaa  ddeenn  ppllaassmmaarreekkiinn

Toribio Etxebarria, 4 - 1. ezk.  943-202857

RRRRaaaaddddiiiioooollllooooggggiiiiaaaa

S. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

OSTEOPATIA
NEUROLOGIA

NEURO-ESTIMULAZIOA

�

JJOOSSEE  AALLBBEERRDDII

San Juan 11 - solairuartea

943 20 19 82

aarrrraattssaallddeezz

PPSSIIKKOOLLOOGGIIAA  KKLLIINNIIKKOOAA  
EETTAA  OOSSAASSUUNN  ZZEENNTTRROOAA

Coro Ortíz de Urbina
PSIKOLOGOA

G201987 kolegiatua

- Masterra Praktika Klinikoan
- Patricioner P.N.L.
- Master P.N.L.

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,,  2277 --  BB,,  11..  ssoollaaiirruuaa,,  99..  bbuulleeggooaa
TTeell..  667755  770066  880077

FFFF iiii ssss iiiiooootttteeeerrrraaaappppiiiiaaaa

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

AARRRRAAGGUUEETTAA,,  2200
TLF: 994433  5533  0066  4422

ane_mendia@hotmail.com

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
994433  1122  1144  9933

EELLEENNAA  
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia

AARROORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

--  AAffaassiiaakk
--  DDiissffoonniiaakk
--  DDiissllaalliiaakk
--  DDeegglluuzziioo  aattiippiikkooaa

Ana Artamendi

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  1100 --  66..  eezzkk..  ((EEIIBBAARR))
TTeell..  994433  2200  2277  1155

--  DDiisslleexxiiaakk
--  HHiizzmmootteellttaassuunnaa
--  EEsskkoollaa  aarraazzooaakk
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BBaaii,,  iilluussiioonnaattuuttaa  nnaaggoo..
Eibar foball taldearekin esan
nahi dut. Lehenik eta behin,
gure Manixen lan ikaragarria
azpimarratu nahi nuke. Bere
zenbakiak hor daude eta ezin
zaio eskertu baino egin.
Dena dela, ziklo aldaketa bat
egon dela ematen du.
Eta aurtengo Eibarri
Bartzelonaren antza hartzen
diot. Ez naiz erotu, ez.
Pentsa ezazue. Garitano

dugu aulkian. "B" taldetik
dator, eta taldeko jokalari
ohia da. Guardiolarekin
berdin berdin gertatu zen.
Biek zelai erdian jokatzen
zuten, eta euren foball ideia
oso antzerakoa da.  Eibarrek
egin dituen fitxaketak,
baloiarekin jolasteko izan dira.
Lehenengo partidatan argi
eta garbi gelditu zaigu zein
den Garitanoren filosofia.
Eta Guardiolak duenaren
oso antzerakoa da. Noski,
ez daukagu Messi, Xavi edo
Iniesta bezalakoak, baina gu-
re arerioak ere ez dira
Real Madril, Valentzia edo
Sevilla izango.
Guzti honengatik,

"feeling" berezia sentitzen
dut aurten. Ipuruan ondo pa-
satuko dugulakoan nago.
Kopan ere poztasun
ikaragarria izango
dugulakoan nago. Aurten
bai, dio nere buruak,
eta ilusioa ez dut galduko.
Garitanogan konfiantza

haundia daukat, eta
Eibartzelona taldea jaiotzen
ari dela uste dut, benetan.
Prentsaurrekoetan ere mutil
lasaia da, Guardiola
bezalakoa. Gainera, kolore
berdinak dauzkagu eta, nork
daki, agian Kopan ere
elkartu gaitezke. Idazteari
lagako diot; izan ere,
ilusioak eskuak dar-dar
batean ipini dizkit. Aupa
Eibartzelona! Aurten bai!

Eibartzelona

Borja
Rodríguez

B I Z I A  A R R I S K U A N
Everest munduko teilatua parke tematikoa bihurtu dute azken aldian: 300 alpinistekin
osatutako ilarak ohiko egin dira. Horietako askok, gainera, esperientzia urria dute.
Udaberri honetan bakarrik 11 lagunek laga dute bizi bertan; hori bai, ezin garestiago
ordainduta horretara dedikatzen diren agentziei. Negozio arriskutsua bihurtu da
“azken bidaia” izan daitekeen hori, baina 50.000 euro ordainduta sokak eta beste
ipintzen diete euren bezeroei halako merkatu espedizioak antolatzen dituztenek.
1993ra arte hildako bakarra izan zuen Everest-ek nekea dela-eta; ordutik hona,
20tik gora dira euren bizia horrela laga dutenak. Mendi horretan 235 lagun hil dira
guztira, euretatik 65 Nepaleko sherpa etniakoak. Munduan hamalau mendik dute 8.000
metrotik gora, baina Everest-eko gaina da zapalduena: 1953an Edmund Hillaryk eta
Tenzing Norgayk igo zutenetik, 3.800 lagun izan dira goi-goian. Bisitarien hutsunei
zeinek egiten dieten aurre? Oxigenoaren erabilerak... eta sherpak, nola ez!

ap
un

ti
a

HHaassiieerraa  oonnaa  eemmaann  zziiootteenn  EEiibbaarrkkoo  KKlluubb  DDeeppoorr--

ttiibbookkoo  ppiilloottaarriieekk Kluben Arteko txapelketari:

Astelenan jokatutako partiduetan, Arrillagak

eta Urionabarrenetxeak 22-15 irabazi zieten Al-

de Zaharrekoei kadeteetan eta Unamunzagak

eta Bengoetxeak 22-8 Oiartzungo bikoteari se-

niorretan. Gaur Zubizarreta eta Agirresarobe

kadeteek Lezoko ordezkariak izango dituzte

aurrez-aurre eta Larreategi eta Agirrebeña se-

niorrek Zestoako bikoteari egingo diote aurre.

Jaialdia 19.00etan hasiko da.

Pilota partidu bi 
gaur Astelenan

HHeerreenneegguunn  eemmaannddaakkoo  pprreennttssaauu--

rrrreekkooaann  jjaarrdduunnaallddii  bbeerreezzii horren

zehaztasunak eman zituzten

egun horretarako antolatze lane-

tan jardun dutenek. Eurek esan-

dakoaren arabera, “klubaren
ateak herritarrei zabaldu eta
parte hartzera gonbidatu” nahi
dituzte; horregatik, batzorde ba-

koitzaren “errepresentazioare-
kin” batera, “norberak probatze-
ko aukera” ere izango du. Zapa-
tu horretarako egun guztirako

egitaraua prestatu dute: 09.00etan, mendi-ir-

teera eta Urkoko kobazulora; 10.00-etan, ar-

gazkiak ateratzen hasi eta roll-eskien erakus-

taldia; 12.00etan, xake erraldoia, pilotako es-

ku-babesen demostrazioa, urpeko ekintzeta-

ko bideoa, txirrindularien autobusa eta

squash-a. Arratsaldean, 18.00etan, barru herri-

koia, xake partidak eta errekastoaren jaitsiera

espeleologi taldearekin, San Andreseko kan-

pandorrera eta udaletxeko erlojura eskalatze-

arekin batera, eta baita ekilibrismo erakustal-

dia T. Etxebarrian; 19.15etan, altuera eta hesi

jauzia, errelebo lasterketarekin. Ate irekien

eguna ixteko, Kezkak erromeria antolatu du

20.30etatik 22.30etara. 

HHeerrrrii--bbaazzkkaarriirraakkoo  ttxxaarrtteellaakk

Eguna biribiltzeko, zelan ez, herri-bazkaria

antolatu dute Eibarko Klub Deportibokoek.

Toribio Etxebarria kalean egingo da, 15.00etan

hasita, eta txartelak salgai daude Deporren

bertan (12 euro helduak eta 8 umeak). Beste-

lako ekintzetan parte hartzeko ere izena ema-

tea komeni da.

Deporrek ateak zabalduko ditu hilaren 29an

AAnnttoollaattzzaaiilleeeekk  ggooggoorr  ddiihhaarrdduuttee  pprreessttaakkeettaa  llaanneettaann..
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LLaauu  jjaarrdduunnaallddii  iizzaannggoo  ddiittuu  ttxxaappeellkkee--

ttaa  hhoorrrreekk, azkena urriaren 20an joka-

tuko dena Eibarko Asola-Berriko bo-

latokian. Aurretik, baina, beste hiru

jardunaldik izango dute bolariek sail-

kapena zehazten joateko: lehenengo

bihar jokatuko da Bolibarko Iruzu-

bietan, hilaren 29an Soraluzeko Ezo-

zian izango da bigarren jardunaldia

eta urriaren 6an Markinako Barinagan

izango du hitzordua hirugarrenak. Jar-

dunaldi guztiak arratsaldeko 17.00-

etan hasiko dira.

Euskadiko hiru-txirlo txapelketa hastear

AAuurrrreekkoo  aasstteebbuurruuaann  hhaassii

zzeenn  ffoobbaallll--zzaalleettuuaarreenn Kirol-

jokoa ligaren edizio berria

eta neurketa parekatuak

izan ziren zazpi partidue-

tan. Txokok irabazi zuen al-

de handienarekin (5-1 Az-

kena Kaltoni), Garaje Garcí-

ak 4-2 irabazi zion Sporting-

i, Alkidebak 3-2 EzDok-i,

Koskor azken txapeldunak

2-1 Caserío XOK-i, emaitza

berarekin Tankemansek Irukiri, Durango 1-0

nagusitu zitzaion Fontanería Mujikari eta Es-

morgak eta Aretok bana berdindu zuten.

Asteburuko partiduak honakoak izango

dira: bihar, 09.00etan, EzDok-Azkena eta

Sporting-Durango; 10.30etan, Txoko-Garaje

García; eta 12-00etan, Tankemans-Alkide-

ba. Etzi, bestalde, 09.00etan, Caserío XOK-

Iruki eta Areto-Mujika; eta 10.30etan, Es-

morga-Koskor.

Foball-zaletuen bigarren jardunaldia
jokatuko da asteburuan bbeerrrriiaakk

Gaizka Garitanoren taldeak

Lasesarren jokatuko du bihar

arratsaldean, 18.00etan hasi-

ta, Ligako bosgarren jardu-

naldiari dagokion neurketa.

Eskozia la Bravak eta Pre-

mier Bidaiak-ek goizeko

11.00etan irtengo den auto-

busa antolatu dute Barakal-

dora joateko. Partidua, dena

dela, ETB-1ek emango du zu-

zenean. Astean zehar lagu-

nartekoa jokatu dute eibarta-

rrek Azpeitian, Lagun Onak-

ekin, bina berdinduz.

BBAARRAAKKAALLDDOO--EEIIBBAARR

Eibar KEko Foball Eskolan

parte hartzeko epea luzatu

egin dute eta hilaren 28an

amaituko da neska guztien-

tzat eta, mutilen kasuan, ba-

karrik 2004an jaiotakoentzat.

Ikasturteko aktibitateak Ipu-

ruako anexoan egingo dituz-

te eta urrian hasiko dira. Au-

rretik Eibarko arduradunek

bilera egingo dute umeen gu-

rasoekin.

FFOOBBAALLLL--EESSKKOOLLAA

Urriak 7
Kilometroak
Andoainen

J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea / ...eta kitto! Euskara Elkartea

Irteera:
09.30etan
Buelta:

19.30etan
-8 euro-

“Gure artean
ez bazaude
ere, GUREKIN
zaitugu BETI”
ETXEKOAK

JUAN LUIS ULAZIA LANDAJUAN LUIS ULAZIA LANDA
1. urteurrena (2011-IX-25)1. urteurrena (2011-IX-25)
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PPoorrttaalleekkoo  eerraakkuusskkeettaa  aarreettoo--
aakk  ggaauurr  eekkiinnggoo  ddiioo ikasturte
berriari, 19.00etan Juan Anto-
nio Palacios argazkilariaren
erakusketa inauguratzeare-
kin batera. Hamaika sari ira-
bazi dituen argazkilariak gai
eta estilo ezberdinak islatze-
ko ahaleginari jarraituta au-
keratu ditu erakusketarako lanak eta nahi duenarentzat bisita gi-
datuak eskainiko ditu, hilaren 27an eta urriak 4an, 19.00etan ha-
sita. Erakusketa, berriz, urriaren 14ra arte egongo da ikusgai, ohi-
ko ordutegian: martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara.

Juan Antonio 
Palacios 
Portalean

HHiillaarreenn  hhaassiieerraann  aasstteebbeettee  eemmaann  dduu  EEsstthheerr  GGaallaarrzzaa  aarrttiissttaa ei-
bartarrak Italiako Genoa hirian, bertako Palazzo Ducalean orain
egun batzuk ospatu zuten nazioarteko akuarelarien sinposioan
parte hartzen. Euskal Akuarelarien Elkarteko kidea den eibar-
tarrarekin batera elkarte bereko beste bazkide batzuk ere joan
ziren eta bakoitzak bertan erakusteko eramandako lanekin era-
kusketa egin zuten hilaren 13an. Galarzak formato handiko akua-
rela aukeratu zuen erakusteko eta han bizi izandako esperien-
tziarekin pozarren bueltatu da.

Esther Galarza Italian izan da
--  NNoollaakkooaa  ddaa  ggaauurrkkoo  iikkuusskkiizzuunnaa??
1937an Gernikako bonbardaketaren ondoren Euskal Herriko

milaka eta milaka umek erbestera ihes egin behar izan zuten
eta hori da ikuskizunaren ardatza. Guk ume horietako zazpi au-
keratu ditugu eta euren bizipenak kontatzeko, musika, dantza
eta ikus-entzunezkoak erabiltzen ditugu. Ikuskizuna berez
orain dela 10 urte estreinatu genuen, baina aurten bonbarda-
ketaren 75. urtemuga bete dela eta, berriz ere taularatzeko es-
kaera egin ziguten.
--  IIkkuusskkiizzuunneerraakkoo  aauukkeerraattuu  ddiittuuzzuueenn  zzaazzppii  uummee  hhoorriieekk  bbeenneettaann
eexxiissttiittuu  zziirreenn??
Bai, ikuskizuna prestatzen hasi ginenean dokumentazio la-

na egin genuen, besteak beste ikus-entzunezkorako irudiak ja-
sotzeko eta guk bizia ematen diegun ume horiek benetan exis-
titu ziren, nahiz eta gertatutakoa kontatzen dugunean guk tau-
la gainean erakusten duguna batzuetan fikzionatuta egon.
--  NNoollaakkooaa  iizzaann  ddaa  oorraaiinn  uurrttee  bbaattzzuukk  eessttrreeiinnaattuuttaakkoo  llaannaa  bbeerrrriizz
eerree  ttaauullaarraattzzeeaa??
Guretzat ikuskizun oso kutuna da, ez bakarrik kontatzen

duen istorioarengatik. Izan ere, Kukai dantza konpainiaren eta
Tanttaka antzerki konpainiaren arteko lehen elkarlana ikuski-
zun honetan sortu zen eta lehenengo entseguan bertan hasita
hamaika oroitzapen burura etortzen hasi ziren.
--  NNoollaakkoo  hhaarrrreerraa  iizzaann  dduu  iikkuusskkiizzuunnaakk??
Oso harrera ona izan du, bai Euskal Herrian baita hemendik

kanpora eskainitako emanaldietan ere. Besteak beste, ume ho-
riei harrera egiteko Ingalaterran, Southamptonen sortutako el-
kartekoen aurrean jardun genuen. Eta tarteka, gaur egun aiton-
amonak diren Havana barkuan ihes egindako ume horietako
bat agertu zaigu, bidairako txartela eskuan duela, eta egia esan
horrelakoak oso bizipen indartsuak dira. Beste ibatzuetan,
ikus-entzunezkoan emandako irudietan gurasoren bat ezagu-
tzea ere gertatu zaio norbaiti.

"Gaur taularatuko duguna
kutunetarikoena dugu"

Kukai dantza konpainiak gaur 20.30etan Coliseoan
emango du  "1937 Gogoaren Bidezidorretatik"
ikuskizuna. Mireia Gabilondoren gidoiari jarraituta eta
bere zuzendaritzapean eta Jon Mayaren koreografiarekin,
dantzariek 1937ko maiatzaren 7an Euskal Herriko
milaka haurrek gerratik ihesi erbestera egindako bidaia
gogora ekarriko dute, ume haietako zazpiren istorioak
ardatz modura hartuta. Sarrerak 10 euro balio du.

JJOONN  MMAAYYAA dantzari eta koreografoa

GGaauurr  ggaauueerrddiittiikk  aauurrrreerraa  KKoosskkoorr  ttaabbeerrnnaann  kkoonnttzzeerrttuuaa ematen izan-
go da Pedro Makay kantautore bilbotarra. "Pedro Makay" eta "Ojos
negros" albumak grabatu dituen musikari gazteak etxetik kanpo
hainbat estiloren eragina jaso du, baina 2011az geroztik Europara
bueltatu eta zuzeneko emanaldiak eskaintzen dihardu Alex Lopez,
Josemi "El Mago" eta Kepa Calvo musikariek lagunduta.

Pedro Makay-ren kontzertua
Koskor tabernan
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llaabbuurrrraakk

Udal Euskaltegiak eta AEK-k,

Udalarekin lankidetzan, 0-12 ur-

te bitarteko umeen gurasoentza-

ko euskera saioak (hasierako

maila, maila ertaina eta hobe-

kuntza maila) antolatu dituzte.

Klaseak astelehenetik eguenera

izango dira umeen eskola or-

duetan. Diru-laguntzak ere

egongo dira.

Hasiera maila neurtzeko probak

irailaren 19an izango dira, Porta-

lean, 17.00etatik 19.00etara. In-

teresa duenak umearen ikaste-

txean edo euskaltegietako bate-

an eman dezake izena.

EEUUSSKKEERRAA  GGUURRAASSOOEENNTTZZAATT

Aurten 50 urte egin edo egingo

dituztenek urriaren 20an bazka-

ria egingo dute Iruki sagardote-

gian. 125 lagunek eman dute ize-

na, baina norbait animatuz gero

irailaren 30era arte dauka izena

emateko aukera. Jaia eguerdian

hasi eta iluntzera arte izango da,

hainbat ekitaldirekin.

5500  UURRTTEEKKOOAAKK

UUrrrriiaa  eettaa  aabbeenndduuaa  bbiittaarrtteeaann
1133  iikkaassttaarroo  eesskkaaiinniikkoo  ddiittuu
UEUk Eibarren eta Iruñean.
Udazkeneko eskaintzaren
berri eman zuten eguazte-
nean Ane Sarasua UEUko
kudeatzaile nagusiak eta
Mari Karmen Menika ikaste-
txe nagusiko arduradunak.
Sarasuaren berbetan, “Ei-
barko eta Debabarreneko
erreferentzia akademikoa
izan nahi du UEUk. Horreta-
rako, Eibar inguruko euska-
razko formazio eskaintza za-
baldu nahi dugu, beti ere
etengabeko prestakuntza-
ren alorrean. Bestetik, gure-
tzat Eibarko eskaintza hau
ere oso garrantzitsua da,
izan ere, UEU oraindik ego-
era ekonomiko delikatuan
dago eta udako ikastaroekin
gertatu den bezala, hauek
ere arrakastatsuak izatea
nahiko genuke”. Horrela, az-
ken zazpi urteetan eginda-
koaren bidetik, udazken ho-
netan Markeskuan hamar
ikastaro emango dira, hiru
atal nagusitan banatuta: in-
formatika eta teknologia be-
rriak atalekoak "Moodle 2.0-
ren oinarrizko erabilera (on

line)", "Ubuntu: ordenagai-
lua modu erraz eta librean
erabiltzeko" eta "Marketina
interneten" dira; giza eta gi-
zarte-gaiak atalekoak "Gura-
so/hezitzaile eta haurren el-
kar ulertzea", "Sexualitatean

aholkularitza egiteko jarrai-
bideak osasun arloan", "Bi-
leren dinamizazioa", "En-
tzun zure gorputza", "Min-
gostu gabe bizi, ezerekin,
inorekin. Zure bizitza abe-
rasteko gakoak" eta "Sorme-
na lantzeko tailerra"; eta
osasun zientziak atalekoa,
berriz, "Neuromuskulueske-
letikoen froga diagnostiko-
ak". Ikastaroetan izena ema-
teko edo informazio gehia-
go jasotzeko www.ueu.org
helbidera jo daiteke edo
943 82 14 26 telefono zenba-
kira deitu.

UEUk hamar ikastaro emango ditu
Markeskuan abendura arte

AAnnee  SSaarraassuuaa  eettaa  MMaarrii  KKaarrmmeenn  MMeenniikkaa  aauurrkkeezzppeenn  eekkiittaallddiiaann..

JJOONN JJOOSSEEBBAA AALLDDAAZZAABBAALL MMUUGGUURRUUZZAA
II..  uurrtteeuurrrreennaa (2011-IX-19)

Haren aldeko urteurren MEZA ospatuko da 
irailaren 23an (domeka), eguerdiko
12.00etan, San Andres parrokian.

MMªª  BBllaannccaa  MMeennddiizzaabbaall  GGaannddiiaaggaa

SSAANN  AANNDDRREESS iikkaasstteettxxeekkoo  iirraakkaassllee,,  iikkaassllee  eettaa  gguurraassooaakk

ZZUURREE iirrrriibbaarrrree  eettaa  ssaammuurrttaassuunnaa  
bbeettiirraakkoo  iizzaannggoo  ddiirraa  GGUURREE  AARRTTEEAANN..

UUddaakkoo  iikkaassttaarrooeettaann
ppaarrttee  hhaarrttuu  dduutteenneeii
eeuurreenn  bbiizziippeennaakk
BBiizziippoozzeenn  bbllooggeeaann
iippiinnttzzeekkoo  ddeeii  eeggiinn

nnaahhii  ddiieettee
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EEuusskkaarraarreenn  GGiizzaarrttee  EErraakkuunnddee--
eenn  KKoonnttsseeiilluuaarreenn  eesskkuuttiikk 40
herritan egingo dira bihar Eus-
karaz Bizi Nahi Dut herri-laster-
ketak, tartean Eibarren. Adina-
ren arabera, lau lasterketa
abiatuko dira bihar 11.00ak al-
dera Untzaga edo ingurutik: 6
urtera artekoek San Andres eli-
za paretik ekingo diote laster-
ketari, Calbetón kalea igaro eta
Untzagaraino (200 metro); 6-11
urte bitartekoek Untzagan hasi,
Calbetón pasatu, Zuloagatarre-
nen kaletik jarraitu eta Toribio
Etxebarriatik egingo dute an-
txitxiketan (500 metro); 12-17 urte bitartekoek
aurreko ibilbidea birritan egingo dute, 1.000
metroko ibilbidea osatuta; eta 18 urtetik gora-
koentzat ibilbidea 5.000 metrokoa izango da
(Untzaga, Calbetón, Julian Etxeberria, Toribio
Etxebarria, udaletxearen atzeko aldetik Lega-
rrera, handik Amañara, Torrekuan buelta eman
eta Ego Gainetik Untzagara, Bidebarrietan be-

hera Urkizu zeharkatu, Barrenara ailegatu au-
rretik Barakaldo kalerako errebuelta hartu, Ur-
kizutik gora jarraitu Errebal, Toribio Etxebarria
eta Untzagaraino, han amaitzeko).
Prezioak, berriz, honako hauek dira: haurren

izen-ematea euro bi eta izen-ematea + kamise-
ta 7 euro; helduen izen-ematea 5 euro eta izen-
ematea + kamiseta 10 euro. Aldez aurretik ize-

na eman ez dutenek 10.00etatik aurrera
Untzagan horretarako tartea izango dute
bihar bertan.
Kamiseta hartu ala ez aukerakoa izan-

go da eta ez da dortsalik izango. Laster-
ketan parte hartzen duten guztiei diplo-
ma emango diete oroigarri gisa eta di-
ploman bertan zenbaki bat egongo da
idatzita, egunean bertan egingo den
zozketan parte hartzeko. Partehartzaile
bakoitzak 3 opariren (argazki makina,
mp3, bideokamera, presio-eltze elektri-
koa…) zozketan parte hartuko du

Euskaraz Bizi Nahi Dut lasterketa 
egingo da bihar goizean

PPoorrttaalleeaann  eeggiinn  zzeenn  eekkiittaallddiiaarreenn  aauurrkkeezzppeennaarreenn  iirruuddiiaa..

eeuusskkaarraarreenn  ttxxookkooaa

�� EEuusskkaarraa  FFrraannkkffuurrtteekkoo  UUnniibbeerrttssiittaatteeaann

Zortzi bat urte da euskara eraman zu-
tela Frankfurteko Unibertsitatera. Eus-
kara Hizkuntza-zientzia Enpirikoen Sai-
laren barruan dute, hizkuntza kauka-
soide izendatuta, eta Baskisch I, II, III
eta IV eskaintzen dute bertan. Erro-
manisten sailean, bestalde, euskal
kultura, literatura eta historia eskain-
tzen da. Unibertsitatean hiru mila ale-
dun euskal liburutegia ere badute eta
arduradunen nahia da euskara derri-
gorrezko ikasgaia bihurtzea, horrela-
korik ez baitago Alemanian. Euskara-
alemana hiztegia digitalizatzen dihar-
dute, on line kontsultagarri ipintzeko.

�� II..  BBeerrbbaagguunneeaa  aannttoollaattuu  dduuttee  BBiillbboonn

Mahaiaren inguruan elkartuko dira eus-
kaldunak eta euskaldun hartzaileak
euskara euskaraz elkarbanatzeko as-
moz. Bilboko I. Berbagunea Bizkaiko
Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak ena-
tolatu dute irailaren 25ean, martitze-
nean, egiteko. Euskararen erabilera ka-
lera ateratzeko xedez, Alhondigan ma-
haiak ipiniko dituzte eta, moderatzaile-
aren bidez, euskaldunak eta euskara
ikasten ari direnak solasaldien katea-
tuko dira. Hainbat gai jorratu behako di-
tuzte berriketa saioetan eta mahaiz al-
datzen joango dira. Jende ezaguna
izango da parte-hartzaileen artean.BBaaddaarrooiiaazz  EElliixxiiaakk  uurrttee  bbaattzzuukk

bere gobernupean izan dittuan
elixa, baselixa eta beste edozenbat
eraikin bere izenean jartzen.
Nafarroan egin dan katalogo batek
diñuanez, 1.000 gora dira Elixiak
bere egin dittuanak. Euren arteko
bat, ederra benetan, Otsagabiako
Muskilda.
Oker dabil baiña hori erakunde

hori uste badau eskubide guztiak
dakazela hori egitteko. Millaka eta
millaka izan dira katedral, elixa eta
abarrak egitten jardun izan daben
bihárginak. Hónek be harako Cesar
erromatar harengandik esaten zana:
Caesar pontem fecit, haren modura
péntsatzen dabe. Hau da: Cesarrek
egin eerraaggiinn eban zubixa. Gaiñera,
euren eskuez izardixaz kanpo,
herrittar guzti-guztiak págatu izan
detsez, mendeetan eta mendeetan,
hamarrenak eta bestelako zergak
Elixíari. Baina nok zer egin izan
daben ez detsa inportantziarik
emoten itxúria Elixiak. 
Elixia katakunbetan urten eta

Constantino erregeak estadu
hizkuntza déklaratu ebanian amaittu
ziran herittartasunak. Guri bizitzea
tokatu jakun “zezenaren narrua”
(eta ez ondiok sinpatiko bátzuek
deitzen daben narruzko zezen),
esaten jakon espazio fisikoan,
ez gabiz ejenplu barik. Podería
izatea aspaldi ikasi eban Elixiak.
Esaterako, Inkisiziñuak, erakunde
bildurgarrixak, askatasunari hegalak
moztu zetsazen ixa 400 urtean,
Aragoiko Fernando katolikoa
deittuak ezarri ebanetik XIX.
mendea ondo sartu arte
(1478-1834). Hain zuzen, mende
horretan bertan, Mendizabalen
desamòrtizaziñúa etorri zan.
Elixiak zekazen lur, eraikin, orube,
edozelako monumentu enkantean
saldu ziran. 
Eibarren bertan bi adibide baiño

ez ikuseragitteko edonora zabaltzen
zala haren jabetasuna. Bazan, XIX.
mendean bertan, Ótola auzoan, gaur
desagertuta dagoan UUrrbbaannggooaa
básarrixa. Elixíana, jakiña. Bada,
berau be urten eban subastara.
Marcos Larrañaga gizaseme batek
erosi eban. Baina handik denporaldi
batera ez zebala ordaintzen eta
barriro be enkantera urten eban.
Bertan baillaran, Katalangoa

básarrixa, 1866xan Elorrixoko
mojena zan. Maizterra Juan
Narbaiza zan. Noiz kanbixatu zan
jabez ezin esan. 

Elixia eta
desamortizaziñua

Antxon
Narbaiza
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llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

Zorionak, JUNE,
eguaztenian bost urte
bete zenduazen-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren partez.

Aupa, JOSU eta JOSELUIS!
Zorionak bixori, etxekuen partez.

Zorionak, BRIGIDA eta MATEO, zuen urrezko
ezteietan. Muxu haundi bat famelixaren
partez.

Zorionak, DANEL,
hiru urte betetzen
dozuz-eta! Muxu
haundi bat
famelixaren partez.

Ongi-etorri hillaren
12xan jaixo zan IKER
Peña Eguren-i. Laztan
haundi bat amatxo
Maider eta aitatxo Joni.

Zorionak, LAIA,
astelehenian bost urte
beteko dozuz-eta. Prest
ospatzeko? Kriston jaixa
egingo dogu! Asko-asko
maitte zaittugun partez.

hildakoak
- Serafina Agirrebeña Osa. 84 urte. 2012-IX-13.
- Gerardo Larrañaga Iriondo. 87 urte. 2012-IX-14.
- Elena Suárez Arizmendiarrieta. 58 urte. 2012-IX-14.
- Javier Aranberri Trokaola. 78 urte. 2012-IX-15.
- Mª Blanca Mendizabal Gandiaga. 47 urte. 2012-IX-16.
- Manuel Expósito Díaz. 79 urte. 2012-IX-17.
- Victor Iglesias Arizaga. 77 urte. 2012-IX-17.
- Valentin Ostiategi Negueruela. 83 urte. 2012-IX-18.

jaiotakoak
- Ixone Ortíz de Zarate Torre. 2012-IX-7.
- Iker Peña Eguren. 2012-IX-12.
- Aiur Ariznabarreta Mugerza. 2012-IX-12.
- Ane Díaz García. 2012-IX-12.
- Oier Teruel Turrillo. 2012-IX-13.
- Naha Hatra Sahla. 2012-IX-13.
- Lorea Pérez Lastra. 2012-IX-14.

(1 ARETOAN)
21ean: 22.30
22an: 17.00, 19.45, 22.30
23an: 17.00, 20.00
24an: 20.30

(2 ARETOAN)
21ean: 22.30
22an: 17.00, 19.45, 22.30
23an: 17.00, 20.00
24an: 20.30

””EElleeffaannttee  BBllaannccoo””
Zuzendaria: PPaabblloo  TTrraappeerroo

””TTeedd””
Zuzendaria: SSeetthh  MMccFFaarrllaannee

””QQuuéé  eessppeerraarr  ccuuaannddoo......””
Zuzendaria: KKiirrkk  JJoonneess

zziinneeaaCCoolliisseeooaann
(ANTZOKIAN)
21ean: 22.30
22an: 19.45, 22.30
23an: 20.00
24an: 20.30

””PPiirraattaass””  33DD
Zuzendaria: PPeetteerr  LLoorrdd

(ANTZOKIAN)
22an: 17.00
23an: 17.00

Zorionak, OIER Salas
Garaiburu, bixar lau
urte egingo dozuz-eta.
Aitxitxa eta amamaren
partez.

Zorionak, YURENE,
eguaztenian lau urte
bete zenduazelako.
Ama, izeko eta osaba,
amama eta aitxitxa eta
birramamaren partez. 

Zorionak, LUKEN. Gaur
urtetxo bat: konturau
orduko haundi egin
zara. Patxo bat etxeko
danon partez.

Zorionak, ODEI, zure
bigarren urtebetetzian.
Jarraittu haiñ alai guri
barre eragitten. Muxu
haundi bat danon partez.

Zorionak, BEÑAT
Arrillaga Salaberria,
haraiñegun bi urte
egin zenduazen-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, MARTXEL,
txapeldun, atzo bost
urte haundi egin
zenduazen-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, AMETS
Vega, atzo bi urte egin
zenduazen-eta. Muxu
haundi bat etxekuen
partez.
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ARIES
Aurreko astean zeozer laga zenuen
“zintzilik” batekin. Bihar izango duzu
horri beste buelta bat emateko aukera.

TAURUS
Zure bihotzean baten bat tok-tok egiten
dabil. Ez izan beldurrik eta zabaldu
ateak, damutzen hasi baino lehen.

GEMINI
Lasai, pozik eta energiaz beteta zaude.
Hain baikor zaude ingurukoak kutsatzen
hasi zarela. Animo eta segi horrela.

CANCER
Ahula zarela ematen badu ere, burua
hotz izateko gaitasun handia duzu;
horrek asko lagunduko dizu egunotan.

LEO
Batzuetan norberari tokatzen zaio “fitxa”
mugitzea. Nahi duzun hori eskuratzeko
pausotxoren bat eman beharko zenuke.

VIRGO
Despiste horiek, irribarre sinple hori...
Maiteminduta zaude-eta! Cupidoren
gezi hori bihotzeraino heldu zaizu.

LIBRA
Ikasturte hasiera gogorra, ezta? Lasai,
gutxinaka egoera berrira egokituko
zara-eta. Itxaropenik ez galdu, arren! 

SCORPIUS
Aspaldi ezagutu zenuen pertsona hori
agertuko da berriz ere zure bizitzan.
Naturaltasunez jokatu; zortea alde duzu.

SAGITTARIUS
Aurreko asteburuko ajea eguaztenean
kendu eta gero, emaiozu atseden
gorputzari eta baztertu parrandak.

CAPRICORNIUS
Osasun aldetik ahul samar zabiltza;
garbiago jatea komeni zaizu. Saiatu
bizimodu lasaiagoa eramaten.                      

AQUARIUS
Lagun zentzuduna izaten zara, baina
azken aldian ez dago zure aldamenean
egoterik: dena da kexa eta purrustada.

PISCIS
Larregi eskatzen diozu zure buruari
eta horrek ez dizu lagatzen zoriontsua
izaten. Errealistago jokatu behar duzu.

BARIXAKUA 21
LLEEGGAARRRREEKKOO  JJAAIIAAKK
2200..0000.. Txupinazoa.
Kalejira, trikitilari eta
buruhaundiekin.
2200..3300.. Patata-tortilla
txapelketa.
2222..3300.. Kontzertua:
Badarumba eta Cerebral
Effusion. Legarren.

DDAANNTTZZAA
2200..3300..-- "1937 Gogoaren
Bidezidorretatik" dantza
ikuskizuna, Kukai dantza
konpainiaren eskutik.
10 euro. Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
0000..0000..-- Pedro Makay-ren
kontzertua. Koskor
tabernan.

ZAPATUA 22
AASSTTEE  EEKKOOLLOOGGIIKKOOAA
0099..0000//1144..0000..
Debabarreneko I. Aste
Ekologikoa. Azoka
eta tailerrak. Urkizun.

HHEERRRRII--LLAASSTTEERRKKEETTAA
1111..0000.. "Euskaraz Bizi
Nahi Dut" herri lasterketa.
Untzagan. 

LLEEGGAARRRREEKKOO  JJAAIIAAKK
1122..0000.. Kalejira, trikitilari
eta buruhaundiekin.
Salda eta txorizoa,
Piztu elkartean.
1133..0000.. Umeentzako
jolasak.
1144..3300.. Herri bazkaria.
1166..3300.. Makilaje tailerra
umeentzat. Etel eta
Agirrerekin dantzaldia.

MARTITZENA 25
MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOOAA
1199..0000..-- Irailaren 26ko
greba deialdiari babesa
emateko manifestazioa.
Untzagan.

ikastaroak
� Umeentzako Irakurketa Kluba liburutegian
Hartzaileak: LHko 1., 2., 3. eta 4. mailako umeak.
Non eta noiz: Urriak 23 eta azaroak 20, 18.00etatik
19.00etara, Portalean.
Informazioa eta eskaerak: Irailaren 21era arte, Pegoran.

� Helduen Irakurketa Kluba liburutegian
Non eta noiz: Urriak 9, azaroak 13 eta abenduak 11,
19.00etatik 20.00etara, Portalean.
Informazioa eta eskaerak: Irailaren 21era arte, Pegoran.

� Lehen Sorospen eta Sorosle ikastaroa
Non eta noiz: Irailaren 25etik urriaren 17ra, 19.00etatik
21.00etara, DYAren ordezkaritzan (Pagaegi, 5).
Informazioa eta izen-ematea: 943464622 telefono
zenbakian.

� Argazkigintza Digitala (lehen urratsak)
Non eta noiz: Urriak 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 eta 31
eta azaroak 5 eta 7, 19.00etatik 21.00etara Portalean.
Informazioa eta izen-ematea: Irailaren 17tik 24ra,
Pegoran. 

� Kotxeen mekanika eta etxeko konponketak
Non eta noiz: Urriaren 9tik azaroaren 27ra arte,
martitzenetan, 17.50etatik 19.50etara Andretxean.
Informazioa eta izen-ematea: Andretxean (943700828
telefono zenbakian), Berdintasun Arloan (Portalean,
943708440 telefono zenbakian). 

� Autodefentsa feminista
Non eta noiz: Urriak 20, goiz eta arratsaldez Portalean
(ikastaro gelan).
Informazioa eta izen-ematea: Andretxean (943700828
telefono zenbakian), Berdintasun Arloan (Portalean,
943708440 telefono zenbakian). 

� "Sentitu, pentsatu ekin eta mugitu feminismoan!"
Non eta noiz: Urriaren 1etik azaroaren 5era arte,
astelehenetan, 18.00etatik 20.00etara San Andres ikastetxean.
Informazioa eta izen-ematea: Andretxean (943700828
telefono zenbakian), Berdintasun Arloan (Portalean,
943708440 telefono zenbakian). 

DOMEKA 23
AASSTTEE  EEKKOOLLOOGGIIKKOOAA
0099..0000..-- Baserria eta
ekologia: Abontza
errekatik ibilbidea.
Legarretik abiatuta.

MMUUGGIIKKOORRTTAASSUUNN  AASSTTEEAA
1100..0000//1133..0000.. Bizikleta
elektrikoen erakustaldia
eta probatzeko aukera,
dohainik. Debabarreneko
Garraio Publikoaren Mapa
eta Ordutegiaren
banaketa. Pedalaren Eguna
Eibarko Txirrindularien
Elkarteak antolatuta:
zikloturista martxa,
mountain bike martxa
eta ginkana haurrentzat.
Untzagan.
1133..0000.. Bizikleta martxa:
Untzaga-Karmen-Untzaga.

1177..3300.. "Barreen
laborategia" umeentzat
ikuskizuna.
1188..3300.. Txokolate-jana,
umeentzat.
1199..3300.. Kalejira,
buruhaundiekin.
2222..3300.. Kontzertua eta
erromeria: Ni Neu eta
Xero Xiette. Legarren.
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erakusketak
� Irailaren 28ra arte
"Xaouen", MARTA IRUSTA. Bitxien
erakusketa. Topalekuan.

� Irailaren 30era arte
AFOTMIR, MONTCADA I REXACH-eko
argazkilari elkartea. Erakusketa.
Klub Deportiboan.
BAKARNE ELEJALDE. Argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
JOSE IGNACIO DE CASTRO. Argazki
erakusketa. El Ambigú kafetegian.
“Mendi artean" BIXENTE
EIZAGAETXEBERRIA. Argazki erakusketa.
Untzagako jubilatu etxean.

� Urriaren 14ra arte
JUAN ANTONIO PALACIOS. Argazki
erakusketa. Portalean.

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

9 8 3 2 7
4 9

3 1 5
1 7 6 8

2 1 5 7
6 9 2

7 6
5 2 7 9 4 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

SSOOSS  ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ....................994433  7700  8844  0000
PPoorrttaalleeaa..........................994433  7700  8844  3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa ............994433  2200  1155  2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa 994433  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.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOONNOOSSTTIIAA--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-eta-
tik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaie-
gunak: 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-eta-
ra orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
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..  Laneguna:
11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.00. Zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00.  
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta
jaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. EEII--
BBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00eta-
tik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara ordu-
ro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: bai-
ta 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

farmaziak
� barixakua 21

EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)

� zapatua 22
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)

� domeka 23
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)

� astelehena 24
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)

� martitzena 25
EGUNEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)
GAUEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)

� eguaztena 26
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)

� eguena 27
EGUNEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

� barixakua 28
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

SSUUDDOOKKUUAA



1. Etxebizitza

– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, garbiketak egiteko eta taber-
nan sukaldari. Tel. 610-997046.
– Neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
617-844142.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta etxeko garbike-
tak egiteko. Tel. 617-571210.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta etxeko garbike-
tak egiteko. Tel. 617-571210.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko orduka. Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da umeak zain-
tzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 636-
423493.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko. Tel. 636-419214.
– Mutila eskaintzen da sukaldari-la-
guntzaile jarduteko, biltegian lan egi-
teko eta igeltsero moduan. Gidatzeko
baimenarekin. Tel. 688-302653.
–Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, garbiketak egiteko eta sukalda-
ri-laguntzaile jarduteko. Tel. 632-
306915.
–Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta edozein lanetarako. Tel. 616-
218076.
– Emakumea eskaintzen da hoteleko
kamarera moduan, sukaldari-lagun-
tzaile jarduteko, nagusiak edo umeak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
608-474923.
– Neska eskaintzen da sukaldari-la-
guntzaile jarduteko, nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 686-052084.
– Neska eskaintzen da sukaldari-la-
guntzaile jarduteko, nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 608-376387.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Orduka edo interna. Tel. 646-
143287.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia
eta erreferentziak. Tel. 632-619997.
Trinidad.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Esperientzia. Tel. 608-
147559.

– Autorako segurtasun aulkia salgai. 1
taldea, Chicco markakoa. Tel. 669-
208763.

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. 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

1.1. Salgai
– Pisua salgai Estaziño kalean. 2 lo-
gela, egongela, sukalde-jangela, 2 ko-
mun eta trasteroa (8 m2). Igogailua. 81
m2. Guztiz berriztua eta altzariekin.
Tel. 660-739563.
– Pisua salgai Mogel kalean. 2 logela,
egongela, sukalde-jangela, komuna,
ganbara eta balkoi handia. Berritzeko
eta igogailua jartzekotan. Tel. 645-
008496.
– Pisua salgai Errekatxu kalean. Lo-
gela bi, jangela, sukaldea eta komu-
na. Altzariekin. Berogailua. Sartzeko
moduan. Merke. Tel. 659-757572.

1.2. Errentan
– Logela hartuko nuke alokairuan Ei-
barren edo inguruan. Tel. 628-872295.
– Gela biko pisua hartuko nuke alo-
kairuan Ermuan. Tel. 608-474923.
– Pisua konpartituko nuke beste lagun
batekin Eibarko erdialdean. Tel. 689-
236575.
– Pisua alokagai Unibertsitate Labo-
ralaren parean. Lagun bat edo biren-
tzat. Tel. 660-378181 eta 943-207271.

12/IX/21  ...eta kitto!
818 zkia.

5. Irakaskuntza

– Pertsona bat behar da DBHko klase
partikularrak emateko. Tel. 622-
824468.

5.1. Eskaerak

– Gizona eskaintzen da baserriko la-
nak egiteko, tabernak garbitzeko eta
nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
688-812845.
–Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, sukaldari-laguntzaile jarduteko
eta garbiketak egiteko. Esperientzia
eta erreferentziak. Tel. 649-775029.
–Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, sukaldari-laguntzaile jarduteko
eta garbiketak egiteko. Esperientzia
eta erreferentziak. Tel. 608-348180.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari
jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
674-027961.
– Neska eskaintzen da edozein lane-
tarako, batez ere ileapaintzaile mo-
duan. Tel. 652-305279.
–Neska arduratsua eskaintzen da as-
tean birritan eta zapatu goizetan etxe-
ko lanak egiteko. Tel. 680-973549.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 660-213652.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 681-065683. Maria.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 605-129530.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 630-826813.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
netarako, nagusiak zaintzeko eta su-
kaldari-laguntzaile. Tel. 606-569927.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Baita gauez
ere. Tel. 636-362251.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Baita gauez
ere. Tel. 669-311385.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
tabernak, elkarteak... garbitzeko. Tel.
660-073781.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko (baita gauez eta
ospitalean) eta pegorak garbitzeko.
Tel. 699-609190.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da etxeko lanak egiteko. Tel. 687-
114707.
–Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, garbiketak egiteko eta tabernan
sukaldari. Tel. 637-294236.
– Pedagogiako 3. mailako ikaslea es-
kaintzen da umeak zaintzeko eta kla-
seak emateko arratsaldez. Tel. 677-
591982.

3. Lokalak

– Garaje itxia alokagai Antonio Gisa-
sola kalean. Tel. 610-698277.
– Taberna alokagai Eibarren, jubila-
zioa dela-eta. Sozietate edo elkartea
egiteko aproposa. Tel. 672-777429.

3.2. Errentan

– Astelehen goizean txori txiki marroia
aurkitu nuen T. Etxebarria kalean. Tel.
943-200345.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Neska behar da arratsaldeko
16.30etatik 20.30etara umea zaintze-
ko. Tel. 650-981443.
– Logopeda behar da kabinete priba-
tu batean. Tel. 943-202715 eta 670-
824327.
– Sukaldaria behar da Eibarko taberna
baterako asteburuetan. Tel. 677-
380689.
– Ileapaintzailea behar da ilepaindegi
batean. Jornada erdiz eta ostiraletan
egun osoz. Esperientzia baloratuko
da. Tel. 675-462463.

4.2. Langile bila

4. Lana
4.1. Lan bila
– Biolin eta cello bikotea eskaintzen da
ezkontzak, mezak eta beste ekitaldie-
tan musika jartzeko. Tel. 666-269636
(Elorri) eta 666-329728 (Joana).
–Mutila eskaintzen da garbiketak egi-
teko, nagusiak zaintzeko... Tel. 645-
555265.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 698-604531.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 609-205572 eta 618-
175692.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Erreferentziak.
Tel. 638-233739.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 632-236564.
– Emakumea eskaintzen da etxeko-
lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Orduka. Tel. 645-557141.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 648-505256 eta 943-
821537.

– Neska eskaintzen da klase partiku-
larrak emateko banaka, urte osorako
edo zatika. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 632-348446.
– Psikologian eta Psikopedagogian li-
zentziatua eskaintzen da LH klase
partikularrak emateko. Tel. 628-
591462.
– DBH eta LHko ikasleentzako edo-
zein ikasgaietako klaseak ematen di-
tut. Tel. 660-197589.
– Atzerriko hizkuntzan diplomatuak LH
eta DBHko klase partikularrak ematen
ditu. Tel. 651-503971.
– Euskerazko klaseak ematen ditut.
Azterketetarako prestakuntza: EGA,
HABE, IVAP... Tel. 620-608065.
– Neska euskaldunak etxeko lanekin
lagunduko lieke DBH-ra arteko ume-
ei. Tel. 687-033834.
– Klase partikularrak ematen ditut. Tal-
de txikiak. Tel. 685-739709 eta 943-
127365.
– Alemanierazko klaseak ematen di-
tut. Metodo erraza eta atsegina. Ikas-
le trukea eta azterketen prestaketa.
HEO. Tel. 647-275374.
– Ingelesezko klaseak ematen dira.
Euskaldun zein erdaldunentzat, haur
zein helduak. Tel. 660-378181 eta
943-207271.

5.2. Eskaintzak

–Urkin pisua konpartitzeko laguna be-
har dut. Tel. 686-735525.

1.3. Konpartitzeko

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxekolanak egiteko. Or-
duka. Tel. 690-134485.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Orduka. Tel. 626-197217.



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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