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EEuusskkoo JJaauurrllaarriittzzaakkoo KKuullttuurraa SSaaiillaakk eettaa KKuuttxxaakk 

ddiirruuzz llaagguunndduuttaakkoo aallddiizzkkaarriiaa

Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euske-
ra gogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldun
gehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egi-
ten zaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,
euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzen
zuten euskera jatorraren berri jasotzeko.

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

aasstteekkoo eessaallddiiaakk HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA
“Eskola erabat autista da inguruan gertatzen ari dena-
rekiko. Eskolak ematen duen prestakuntza ez da prak-
tikoa, eskolatze prozesuari jarraitzeko ez bada. Gaine-
ra, gazteak eskolatik kanpo bizi dira eta ikasten dute bi-
zitzen; eskola ez zaie interesatzen. Horregatik, ez dira
sartzen museoetan: aspergarriak iruditzen zaizkie”

((IImmaannooll AAggiirrrree,, iirraakkaasslleeaa))

“Politikarako erabili genuen musika sasoi batean, baina
egun politikariek badituzte bestelako bitartekariak.
Oraingo kantautoreak rap abeslariak dira; baina sasoi
batekoak ez bezala, askatasunean dihardute gaur egun.
Abesti izugarri onak egiten dituzte, eraldatzaileak. Eta
kalea ere hor dago. Eta Internet, salaketa egiteko”

((LLuuiiss EEdduuaarrddoo AAuuttee,, kkaannttaauuttoorreeaa))

EEGGIITTTTEEKKOORREENN BBAATT EEGGIINN..-- Neurriz kanpoko gauzaren bat egin. “Egunen batian egin bihar dot egi-
ttekoren bat”.
EEGGIITTTTEEKKUUAA EEGGIINN..-- Zeozer apartekoa (txarra edo ona) egin dugula adierazteko. “Ene! Nik egin juat
egittekua, purua zalakuan giltza erre”.
EEGGOOSSTTUU..-- Gorputzaren atalen bat erre, erresumindu. “Daguan beruakin, hankak egostu egin jakoz”.
Azaleko erredura. “Hainbeste ibiltzekin egostuak egin jakoz”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Kaixo!!!
2 urteko ume bat naiz, eta nahiz eta oraindik hitz

gutxi batzuk bakarrik esaten jakin, azken egunotan
gertatu zaidana kontatuko dizuet. Hori bai amatxo eta
aitatxon laguntza ezin bestekoa izango dot.

Nire izena ez dut esango, baina lasai, segituan ja-
kingo duzue nor naizen. Esan dudan moduan ama-
txok eta aitatxok lagunduko didate, nik hitz bat bota-
ko dut eta horiek adieraziko dute esan nahi dudana,
bale?

Ordua  zen!!!: Behingoz badakit ze ikastolara joan-
go naizen datorren urtean.

Buaaaaggg!!!: Ez naiz nire etxe aurreko eskolara jo-
ango.

Je, je, je...!!!: Federico Mayoko gelak askoz polita-
goak dira eta bertako umeak eta irakasleak txupi-guai
dira. (Hori esaten didate aitatxok eta amatxok). Ea
egia den!

Katxis!!!: Euria denean, hotz egiten duenean, neka-
tuta baldin banago..., ezin izango naiz ikastolara oinez
joan.

Berdin diiiiit!!!: Amatxok edo aitatxok kotxean era-
mango naute eta Pirritx eta Porrotxen abestiak ipiniko
dizkidate. Abesten eta dantzan joango naiz eskolara.

Oraintxe bertan pixka bat urduri nago, datorren ur-
tean aurkituko dudanagatik; lagun berriak, irakasle be-
rriak, eskola berria ... Baina aitatxok esan dit lasai ego-
teko ikastolako partaide guztiak lagunduko didatela
nire egokitzapenean. Beti izango dudala sorbalda bat
nire haserreak eta negarrak lasaitzeko.

Aitatxooooo!!! Galdera bat. Zer da bermarema-
zioa? Ikasle ohia? IInnjjuussttiizziiaa? Zozketa? Hori badakit!
Dona-dona ezta?

Bag!! Niri gehiago gustatzen zaizkit, katxiporre-
ta,  pistatxo, ondo ibili maripili! Askoz ere polita-
goak dira eta horiek gainera askoz ere hobeto uler-
tzen ditut.

Eta orain sekretutxo bat: nire aitatxo pixka bat bu-
ru gogorra da (hobeto esanda oso, kuadrilakoak ere
esaten dute) eta orain pixkat haserre dago, baina la-
sai! Oso ona da eta seguru pasatuko zaiola. ZZiiuurr nnaa--
ggoo datorren urteko olinpiadetan, irteeretan... lagun-
tzeko prest egongo dela.

Amaitzeko:
Muxutxo bat denontzat eta patxo handi bat nire la-

gun guztientzat!!!!!
IIkkaassttoollaakkoo iikkaasslleeaa

BBII UURRTTEEKKOO UUMMEE BBAATTEEKK IIKKAASSTTOOLLAARRII
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Eibarko Dendarien Elkarte-
ak Errebal Center-en al-
deko dokumentua aur-

keztu zuen eguaztenean, Erre-
baleko merkataritza zentru be-
rriaren aurka azken asteetan
egon diren kritikei erantzute-
ko. Merkatarien iritziz, “Errebal
Center ekimen positibo eta
mesedegarria da ikuspuntu ko-
mertzial batetik” eta, horrez
gain, zonalde honetarako aur-
keztu ziren alternatibetatik
“onena” zela azaldu zuten.

Dendarien Elkartekoen us-
tez, azken asteetako kritikak
“bidegabeak” dira. Gainera,
gaineratu zutenez,  “proiektua-
ren aurka daudenak ez dira
Dendarien Elkartera etorri gure
iritzia eskatzera”. Aipatu behar
da, bestetik, elkarte honek he-
rriaren erdialdean dauden
merkatarien %80aren interesak
batzen dituela.

Proiektua kritikatzen dutenen
argudioak ere baloratu zituz-
ten. Zentzu horretan, elkarte-
koek zera esan zuten: “Proiek-
tuaren aurka daudenek baiezta-
tzen dute alderdi sozialistaren
2003ko hauteskunde kanpai-
nan egindako lehen proposa-
menak tamaina txikiagoko eta
aurrealdean espazio libre auni-
tzeko diseinuan planteatzen
zuela Errebalentzat. Zentzu ho-
rretan, Eibarko Dendarien Elkar-
tetik diogu hura maketa bat ze-
la, merkatua berritzeko ideia
bat eta besterik ez”.

KKaalltteettuueenn ppllaattaaffoorrmmaa
Errebal Center-en eraiketare-

kin kaltetuak sentitu diren Erre-
baleko bizilagunek plataforma
bat sortu dute, eta plataforma
osatzen duten hainbat kidek eu-
ren eskariak eta protestak zein-
tzuk diren aurkeztu zituzten

Arrate Kultur Elkartean. Horrela,
merkataritza zentrua egitearen
aurka ez daudela azpimarratu
zuten, baina aurkeztu zen lehen
muntaiaren eta azkenean onar-
tu den proposamenaren artean
puntu amankomunak aurkitu
behar direla aipatu zuten.

Sinadurak jasotzen jardun
dute Errebaleko bizilagunen
plataformakoek; horrela, “500
bat sinadura” jaso zituzten
maiatzaren 10ean “ordubete

eskas inguruan”. Hala ere,
ekimenarekin jarraitzeko as-
moa dute eta firmak jasotzen
jarraitzea nahi dute. Maiatza-
ren 10ean, sinadurak jasotzeaz
gain, Errebal Center-en egin
diren irregulartasunen gainean
ikusentzunezkoa aurkeztu zu-
ten Untzagan. Bertan, ‘Errebal:
la promesa olvidada” bideoa
eta “Errebal Center: una evolu-
ción de película” muntaia aur-
keztu ziren.

Hilabete honetan bertan agintariek
inauguratutako Ardantzako lokala
berriz inauguratu zuten Afagi elkarte-

koek aurreko barixakuan, elkarteko bazkide-
en artean ezagutzera emateko asmoarekin.
Ardantzako etxebizitza berrian beheko solai-
ruetako batean dagoen lokala Udalak Afagi

(Alzheimer gaixotasuna dutenen senitarteko-
en elkartea) eta Deparkel (Parkinson gaixoen
elkartea) elkarteei laga die, euren jarduna
bertan garatu ahal izateko. Astelehen, eguaz-
ten eta barixakuetan Parkinson gaixoen elkar-
teak bere terapiak egingo ditu eta martitzen
eta eguenetan, berriz, Alzheimer gaixoen se-

nitartekoak batu eta jendea hartzeko au-
kera izango dute. Afagi elkartekoek az-
ken aldian hilean behin tailer monografi-
koa ematen dihardute eta hurrengoa,
ekainaren 12koa, Ardantzan izango da:
Lahar elkartekoek emango dute eta be-
reziki zaintzaile lanak egin behar dituzte-
nentzat pentsatuta dago. 16.00etatik
17.30etara emango da. Informazio
gehiagorako edo izena emateko
943297118 telefonora deitu edo
www.afagi.org helbidea kontsultatu.

Dendariak Errebal Center-aren alde

Afagikoak egoitza ezagutzera ematen

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak 
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SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak

Jende asko animatu zen domekan,
Museoaren Nazioarteko Eguna zela
aprobetxatuta, Eibarko Armagin-

tzaren Museoa bisitatzen. Egun osoan
sarrera doan izan zen eta, horrez gain,
maisu grabatzaileak zuzenean lanean
ikusteko aukera paregabea izan zuten
museora joan zirenek. Armak apain-
tzeko erabili ohi diren teknikak hobeto
ezagutzeaz gain, umeentzat propio
prestatutako tailerrak egin ziren baita
ere. Eibarko Armagintzaren Museoa
Portalean dago, 5. solairuan eta, bes-
teak beste, gure herrian egindako ar-
ma bilduma dago ikusgai, lan proze-
suaren inguruko hainbat azalpenekin
lagunduta.

Museoaren Egun
arrakastatsua



Maite Etxaniz Foru
Diputatuak eta Gi-
puzkoako hainbat

elkarteko ordezkariek elkarla-
nerako hitzarmenak sinatu di-
tuzte. Hitzarmenetan jasota-
koari jarraituz, Gipuzkoako Fo-
ru Aldundiak 3.707.000 euro
bideratuko ditu menpekotasu-
nen bat duten helduen eta
pertsona ezgaituen eguneko
zentro eta egoitzetan egoki-
tze eta berritze lanak egiteko.
Eibarren San Andres Funda-
zioak (Legarreko Ospitalak)
jasoko du dirulaguntza horren
zati bat, egoitza berritu eta in-

darrean dagoen legealdira
egokitzeko. Laguntzak Euskal
Finantza Kontseiluak martxan
jarritako Gizarte Azpiegituren

Garapen Fondotik sortu dira,
lurraldean gizarte azpiegitura
berriak martxan jartzeko hel-
buruarekin. 
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EESSKKOOLLAA AAGGEENNDDAA
Datorren ikasturtean herriko ikastetxeetan banatuko
duten Eskola Agendaren azalen diseinua aukeratze-
ko lehiaketa Azitaingo La Salle ikastetxeko Julia
Gauger Méndezek (15 urte) irabazi du. Lehiaketan
Eibarko ikastetxeetan matrikulatuta dauden 12-18
urte bitarteko gazteek har zezaketen parte eta aur-
ten 31 lan aurkeztu dira.

MMUUSSEEOOAARREENN MMEERRCCHHAANNDDIISSIINNGG--AA
Udalak Armagintzaren Museoaren Merchandising-
a diseinatzeko lehiaketa antolatu du, Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean jaso dutenaren arabera. Lehia-
ketan publizitate, diseinu eta industria-diseinuko

ikasle eta profesionalek har dezakete parte, bakarka
zein taldeka. Diseinuek “Eibar” eta “Museoa” berba
izan beharko dute eta lanak irailaren 15era arte aur-
kezteko aukera izango da. Informazio gehiagorako
edo lanak entregatzeko Pegorara jo behar da. 

4455 EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA AALLOOKKAAIIRRUURRAAKKOO
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak alokairu sozia-
lean emateko 45 etxebizitza antzeman ditu. Dena
dela, Udalak kalifikazio horrekin 150 bat etxebizitza
dauzka aurretik antzemanda. Jaurlaritzatik Bizigune
programa erabiltzen dihardute hutsik dauden etxe-
bizitza horien jabeak alokairu baldintza berezietan
ematera animatzeko.

autuan

Diputazioaren laguntza jasoko du Ospitalak

Aurreko urteko es-
perientzia eta ge-
ro, aurten ...eta

kitto!-k berriz ere kamise-
tak eta beste hainbat jantzi
ipiniko ditu salgai. Salmen-
ta gaur bertan hastea au-
rreikusita bazegoen ere,
azken orduko arazo batzuk
medio datorren astera arte
itxaron beharko dugu di-

seinu berriak ikusi, gustu-
kuena aukeratu eta erosten
hasteko. Datorren barixa-
kuan 19.00etan Untzagan
egongo dira salgai jan-
tziak. Udaberrirako aurten-
go modari jarraituta disei-
nu fresko eta erakargarriak
eskainiko ditu ...eta kitto!
Euskara Elkartearen kolek-
zio berriak.

...eta kitto!ko arropa, 
datorren asterako

Astelehenean, 19.30etan hasiko den udal-
batzarrean Iñaki Arriola alkateak alkate-
tzari uko egingo dio, ordurako gai orde-

neko laugarren atalak jasotakoaren arabera. Arrio-
la Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusi aukeratu
zuten aurreko zapatuan, Donostian egin zen
ezohiko kongresuan. PSEk jakinarazitakoaren ara-
bera, hautagaitza bakarra izan da Arriolarena eta

botoen gehiengoa, %98,31a lortu du. Maiatzaren
17an aurkeztu zuen Arriolak hautagaitza. Egun ho-
rretan bertan azpimarratu zuen Eibarko alkateak
zailtasunak izango dituela alkatetza eta idazkaritza
nagusia uztartzeko eta "seguruenik" Eibarko kar-
guari uko egingo ziola. Horrekin batera, alkate iza-
teari lagatzeko erabakia hartuz gero, Eibarko alka-
te Miguel de los Toyos izango zela aurreratu zuen.

Arriolak astelehenean lagako du alkatetza

Aurtengo lehen urte-
laurdenean bost per-
tsona fisikok jo dute

auzitegietara Autonomi Er-
kidegoan euren burua kie-
bran deklaratzeko. 

2004ko irailean Konkur-
tso legea indarrean sartu
zenetik, arazo finantzieroak
dituzten familiak, zor handia
dutelako bai hipotekarenga-
tik bai bestelako kredituen-
gatik, aukera daukate kie-
bran deklaratzeko. Izan ere,
lege horrek aukera ematen
die familiei euren burua
kaudimengabe deklara de-
zaten eta, ondorioz, auzite-
giek euren ondasunen aur-
kako bahiturak gerarazten
dituzte. 

Zein abantaila dauzka kie-
bran deklaratzeak? Epaite-
giak kiebra deklaratzearen
ondoren, familiak (edo per-
tsona fisikoak) lortzen du
bai zorren kobrantza gera-
raztea bai bere aurka dihar-
duten kobrantzako proze-
dura judizialak geraraztea
(bahiturak…). Aldi berean,
bere ondasunak ezingo ditu
ikutu. Epaileak administra-
dore batzuk izendatuko ditu
familaren egoera finantzie-
roa kudeatzeko. 

Administradoreok etxean
sartzen diren dirusarreren
kopuru jakin bat ematen
diote familiari bizi ahal iza-
teko, eta gainerakoa zorrak
ordaintzeko gordetzen du-
te. Posible da hartzekodu-
nekin egiten den hitzarme-
nean zorraren kita bat (be-
herapen bat) adostea,
%30aren ingurukoa izan
daitekena.

Abantaila da, bestalde,
kiebra deklarazioarekin zo-
rrek ez dituztela interesik
sortzen (hipotekadun zorre-
tan ezik). Eta hipotekadun
zorraren ordainketa urte be-
tez etenda geratzen dela;
beraz, urte horretan ez da
ordaindu behar. Ez ahaztu,
hala ere, hipotekadun kre-
ditua ordaindu egin behar-
ko dela, nahiz eta beran-
duago izan.

Familien kiebra

EElleennaa LLaakkaa
((AABBOOKKAATTUUAA))



Elkarlanean Eskolako Agenda 21
proiektuan parte hartzen duten uda-
len eta ikastetxeen artean lankide-

tzan sortutako proiektua da, herritarrak
uraren inguruan sensibilizatzeko helburua-
rekin jaioa. Ikasturte amaiera honetan, es-
kualdeko ikasleek hainbat irratsaiotan har-
tuko dute parte, egindako lana aurkezteko. 

Elkarlanean proiektuan parte hartu du-
ten ikastetxeak Debako Mendata BHI, El-
goibar BHI, Eibarko Mogel Isasi, Eibarko

Urkizu LH, Elgoibar Ikastola eta Mutrikuko
San Miguel Ikastetxea dira. Debabarrene-
ko Eskolako Agenda 21 prozesuan parte
hartzen duten ikastetxeek urtero inguru-
menarekin lotutako gairen bat lantzen du-
te. Iaz uraren gaia landu zuten eta aurten,

Elkarlanean proiektuaren bidez, egindako
lanaren inguruan herritarrak sensibiliza-
tzea dute helburu, hainbat irratsaio egin-
da. Irratsaioak aste honetan emitituko di-
tuzte, Arrate Irratiko "Arratsaldean Zuekin"
irratsaioan.

Debegesak 60 lagun inguru bildu zi-
tuen barixakuan, Ekintzailearen As-
teari amaiera emateko. Ekitaldia

aste horren amaiera izateaz gain, abiapun-
tua ere izan zen, Debabarrena Ekinean Sa-
rea abian jarri baitzen. Debegesak antola-
tutako ekitaldia sari banaketa batekin hasi
zen, bertan ezagutzera eman baitzen ‘De-
babarrena Ekinean’ markaren logotipo
lehiaketaren irabazlea. 300 euroko saria
Santanderretik etorritako Gerardo Bezani-
llak jaso zuen, Marina Barrena Eibarko Ar-
magintzaren Museoaren zuzendariaren es-
kutik. Jarraian, eskualdean ekintzailetasu-
naren inguruan lanean ari diren hainbat
pertsona eta erakundek aurkezpenak egin
zituzten. Parte hartu zuten ekintzaileek De-

begesaren aholkularitza
jaso dute euren negozioa
martxan jartzeko orduan,
besteak beste, Oscar La-
rred, Kinaka Design, Na-
gore Tena, Trebetek edo
Debamatikaren kasuak
aurkeztu ziren. Erakunde-
en artean, Tekniker, Bic Berrilan, CAN edo-
ta Debako Aitzuri koroaren kasuak aurkez-
tu ziren. 

EEkkiinnttzzaaiilleeeeii ssaarriiaakk
Ekitaldiaren amaieran, balore ekintzaile-

en errekonozimenduak banatu zizkieten
Debegesaren aholkularitza jaso duten hiru
ekintzaileri: “Iniciativa Plus” saria Sebas

Etxabek (SEI) jaso zuen, Tinkotasunaren sa-
ria Aritz Arrietak (Play Records) eta Talde
Lan izpirituaren errekonozimendua Miren
Martinezek eta Ibon Muguruzak (EGAZ).
Sarien ekimena Caja Navarrak babestu
zuen. Sarituek ilusioz jaso zuten saria Cris-
tina Zumeta Debegesako Berrikuntza eta
Enpresa arduradunaren eta Mertxe Garate
Eibarko Industria zinegotziaren eskutik.

Danon ahotan
6
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Ekintzailearen Astearen amaiera

Uraren inguruko 
irratsaioak

ORAIN DELA

Bultzatu programia zala-eta, kultura eta gizarte arloko
taldiak protagonista bihurtu ziran. Herriko 50 taldek
parte hartu zeben egindako erakusketian eta, horrez
gain, lau hitzalditan horren inguruko barri emon zan.

Eco-txak txakur kakak jasotzeko tramankulua hasi zan ka-
lian erabiltzen. Metalezko pintza batzuk ziran, bol-
tsa berezi batera lotuta zeguazenak. Gure herrixan 300
pintza banatu zittuan Deba Beheko Mankomunidadiak.

Sasoi hartan sinadura bilketa egin zeben Unibersi-
dade Laboraleko LH-1eko ikasliak herriko ikastetxie-
tan. Euren asmua zan klasiak gabaz be jartzia, bes-
tela kanpora urten bihar ziralako klasiak jasotzera.

Gure herriko Luther musika taldiak disko barrixa ka-
leratu zeban, “Mugan” izenburuarekin. Hamalau abes-
tik osatzen zeben disko hori, heavy-tras bittarteko es-
tilokuak. Grabazinua, bestalde, Bilbon egin zeben.

10 urte
11999988--VV--2222 
223355.. ZZKKIIAA..
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Gaur eguardixan presen-
tau dabe auzoko jubi-
lau etxian aurtengo jai-

xetako programia Urkiko jai ba-
tzordeko kidiak. Programaziño-
ko ekitaldi gehixenak datorren
asteburuan izango dira, baiña
bixar eta etzi hurrengo astebu-
rurako preparatzen juateko eki-
taldi batzuk egingo dira. 

Bixar, Unben, 17.00etatik
aurrera foballeko VI. Lauko
txapelketia jokatuko dabe nes-
kak, Urki KE-ak babestuta. Eta
domekan, barriz, Aire Libreko
VI. Pintura lehiaketia egingo da
11.00etatik aurrera, Urkiko ka-
lietan. Parte hartu nahi dabe-
nak auzoko elizaren aldamene-
ko lokalera jo biharko dabe,
09.30xak eta 11.00ak bittar-
tian, izena emoteko eta kua-

druak egitteko mihise eta pa-
pelak zigilluarekin markatzera.
Sari bi emongo dittue nagusi-
xen atalian (300 euro lehelen-
guarendako eta 180 euro biga-
rrenarendako); umien atalian
(15 urtera arte) 30 euroko lau
sari emongo dittue. Artistak
14.00ak arteko epia izango da-

be euren lanak amaitzeko eta
epaimahaiko kidiak 17.00eta-
rako emongo dittue irabazlien
izenak. 

AACC//DDCC eettaa PPaassssiioonnaattttaa
Datorren barixakuan, barriz,

19.00etan hasiko dira ekitaldi-
xak. Gabian, 23.15etatik aurre-

ra rock kontzertua hasiko da
Arrateko Andra Mari ikaste-
txian: The Bon Scott Band tal-
diak AC/DCren omenezko
emanaldixa eskinduko dau.
Kataluniako taldia sortu zanez
geroztik AC/DC talde ezagu-
naren abestixak eta euren ber-
siñuak osatzen dabe taldiaren
errepertorixua. Telonero mo-
dura, barriz, Norman (Eibar-
Mutriku) taldekuak jardungo
dabe. Eta hortik aurrera, zapa-
tu eta domekan goixian hasi
eta gaberaiño adin eta gustu
guztiak asetzeko moduko pro-
gramaziñua: umiendako jola-
sak, cava eta otarrainska jaixa
Rio Samba Show taldiarekin,
berbenia Passionatta orkesta-
kuekin, paella lehiaketia... nun
aukeratu ez da faltauko. 

Urkiko jaixak, hurrengo astebururako motorrak berotzen

Zeruan laiño ugari
egonda eta euri pis-
kat botata be, San Isi-

drok ondo babestu zittuan
Arratera juandako basarritta-
rrak eta patroiaren omenez-
ko jaixa giro ederrian pasau
eben aurreko asteko egue-
nian han batu ziran Debaba-
rrenako 300dik gora basarri-
ttarrak: mezia, prozesiñua,
eta herri kirolak... piskat de-
netarik izan eben goizian.
Kantabrian bazkaldu ondo-
ren, barriz, bazkaloste luzia
egiñ eben, bertsolarixak eta
trikitilarixak girotuta eta, on-

doren, eguna amaittu aurre-
tik, azken urtiotako ohittura-
ri jarraittuta, idi-demarekin
agurtu eben San Isidro egu-
na, datorren urteko maiatza-
ren 15era arte.
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auzorik auzO
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San Isidro lagun izan 
zeben basarrittarrak

DDOORRAA AARRCCOO AAXXPPEE
(JUAN MAIDAGANen alarguna)

2008ko apirilaren 16an, 94 urterekin, 
Zarautzen hil zenaren SENDIKOEN IZENEAN
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Goian, aizkolarien torneoan 
jardundako hiru bikoteak
jasotako sariekin. Proba amaitu 
ondoko egur jasotzeak ere izan 
zituen jarraitzailerik.
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Asteburuan giro paregabian pa-
sau zittuen jaixak Abontzako
poligonuan. Abontzako Itturri-

xa alkarteko kidiak kontau deskuenez,
“aurtengo ediziñuan marka guztiak
hautsi dittugu, paella erraldoia jaten
350 lagun bildu giñan-eta. Berrikuntze-
ri begira, ‘Hitzez hitz-Te sabes la letra’
lehiaketako lehelengo ekitaldixa be oso
politta izan zan. Nahiz eta berandu ha-
si, jendiak oso ondo pasau eban eta as-
kok hartu eben parte kantu lehiaketan”.

Edozelan be, barixaku eta zapatuan
egindako beste guztiak be jende asko

erakarri eben Egigurentarreneko parke-
raiño: Voces y Cuerdasen emanaldia,
Gorriti eta bere animaliak, karaokia,
berbena, ume jolasak,…

Jaixaren antolatzailliak diñuenez,
“etorrittako jendiak azaldu deskunez,
jai paregabiak pasau dittue eta animuak
jaso dittugu oiñ arteko martxan jarrai-
tzeko. Eskerrak eman bihar detsagu
etorritako guztieri, eurak diralako gure
jaixen arima”. Jaixetako zozketako zen-
baki irabazliak, barriz, zapatu eta do-
mekako ONCEren zozketako zenbaki-
xekin erabagiko da. Zorte on!

Jai jendetsuak Abontzan

Asteburu bete-betia bizi eben Ur-
kizu aldian aurrekua, As Burgas
Galiziako Etxeko jaixak zirala

eta. Dia das Letras Galegasek gurian eta
inguruko herrixetan bizi diran galiziar as-
ko erakarri zittuan eta, zelan ez, Galizia-
rekin harremanik izan barik, beste barik
ondo pasatzeko gogua izan eban askok
egiñ eban bat jai giruarekin. Zelan ez,
beste behiñ jatekuak eta batez be olaga-
rruak izan eban arrakastarik haundiña,
Galiziako ardau tipikuekin batera. Horrez
gain, umiendako barrakak eta hiru egu-
netan egon ziran berbenak jende mordua
erakarri eben eta giro paregabian pasau
zittuen jaixak.
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Konfekzioak

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

%% 943 20 22 33    Zuloagatarren, 7

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

Olagarro eta musika jaixa Urkizun

Ohiko olagarrua jateko, barraketan 
ibiltzeko... danerako tartia izan zan.
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IIkkeerr EElloorrzzaa
1177 uurrttee,, iikkaasslliiaa
Ba neri ondo begittantzen jata plasti-
kozko poltsak kobratzia. Gero esaten
dabe berotegi-efektua eta halakuak da-
guazela, eta hortan plastikuen erabille-
ra masibuak zerikusixa daka. Bestela
be, plastikuak erreziklau egin biharko
litxakez edo, bestela, behin baiño
gehixagotan erabilli.

Ondo ikusten dozu 
plastikozko poltsak 
kobratzia?

VViiccttoorr CCaarrrraassccoo
3366 uurrttee,, iinngglleess iirraakkaasslliiaa
Nik txarto ikusten dot plastikozko pol-
tsak kobratzia, hori zerbitzuaren ba-
rruan dagualako. Nik uste dot danak
dakala arrazoi bat. Holan, dana errezi-
klatzia daguala begittantzen jata eta
plastikuak be erreziklatzen diranez,
txarto ikusten dot erabiltziagaittik ko-
bratzia.

MMaarriiaa LLiimmiiaa
5522 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
Ba txarto ikusten dot, hori zerbitzua-
ren barruan sartzen da eta horregai-
ttik gastatzen dogu guk dirua. Nik
hauxe egingo neuke: iñori bez emon,
bakotxak etxetik beria eruan eta kitto!
Lehen holan egitten genduan eta ho-
lan egin biharko litzakela begittan-
tzen jata.

SSoonniiaa AAddaann
3355 uurrttee,, llaannggiilllliiaa
Nik ondo ikusten dot, plastikozko pol-
tsak larregi erabiltzen dittugu. Adibi-
dez, poltsa batian bost gauza sartu
ahal izanda be, poltsa bakotxian gauza
bi sartzen dittugu eta beste bat hartzen
dogu. Holan, poltsak kobratzia ikusten
dot dala erabillera errespontsable bat
egitteko bidia.

Erosketak egitteko orduan
ohittuta gagoz erosittakua
plastikozko poltsetan 
gordetzen. Poltsak, 
erosittakua ordaintzen dan
lekuan pillatuta egoten dira
eta nahi bihar beste 
hartzeko aukeria daka 
erosliak. Baiña ez leku 
guztietan. Izan be, 
supermerkatu asko 
kobratzen hasi dira 
plastikozko poltsak 
hartziagaittik eta hori
neurrixori zabaltzen doia
herrialde askotan. Holan, 
Irlanda, Danimarka 

eta Hego-Afrikan bihartuta dagoz poltsak kobratzera,
eta Gordon Brown Britania Handiko Lehen Ministruak esan
eban horren alde euala. Plastikozko poltsak naturarentzako
kaltegarrixak dirala-eta hartu dabela erabaki hori diño Brownek,
eta baitta bestiek be. Baiña kontsumitzaille askok pentsatzen 
dabe negoziua egitteko eta euren aurpegixa garbitzeko 
erabagixa dala, ez beste ezer gehixago. Espaiñian be, 
Ingurugiroko Ministerixuak 2010ian erabillera bakarrerako
plastikozko poltsak debekatzia nahi dittu. Izan be, Espaiñia da,
Greenpeacekuen berbetan, materixal honen ekoizle 
garrantzitsuena eta plastikozko poltsen Europako hirugarren
kontsumitzaile nagusixena.

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

9  Psikiatria
10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Alergologia
14  Koloproktologia
15  Urologia
16  Erizaintza

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeeettaakkoo 

11.. ssoollaaiirruuaa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044
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l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
l Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
l Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
l Nazio eta Nazioarteko trasladoak
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994433 220011 995511

Funeuskadi taldea

Mugica 
Ehorzketa
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-- NNoollaakkooaa ddaa zzuukk ddiisseeiinnaa--
ttuuttaakkoo ppeeggaattiinnaa??

Ba ‘txikitometro’ bat as-
matu dut, txikito eta edariak
neurtzeko tramankulua. Au-
toen abiadura markatzen
duen tresna antzeko bat.
-- NNoollaa iinnssppiirraattuu zziinneenn??

Lanera gidatzen nindoala,
pegatinaren asuntuari bueltak
ematen eta "argia" ikusi nuen.
-- MMeettooddookkoo aakkttoorreeeekk eeggii--
tteenn dduutteenn bbeezzaallaa,, zzuu eerree
ppaappeerreeaann ssaarrttuu eettaa ppeeggaattii--
nnaa ddiisseeiinnaattuu aauurrrreettiikk jjuueerr--
ggaann iibbiillii bbeehhaarr iizzaann zziinneenn??

Noski baietz, dokumenta-
tzearena oso garrantzitsua
da. Koadrilako lagunei eske-
rrak eman behar dizkiet bere

laguntzarengatik "kanpo
ikerketa"-n. Hurrengo erron-
da nik ordaindu beharko dut.
-- SSoodduuppeekkooaa iizzaannddaa,, nnoollaa
iizzaann zzeennuueenn lleehhiiaakkeettaa hhoo--
nneenn bbeerrrrii??

Interneten aurkitu nituen
lehiaketaren oinarriak eta,
hain dibertigarria iruditu zi-
tzaidanez, pegatina aurkez-
tera animatu nintzen.
-- HHoorrrreellaakkoo bbeessttee ssaarriirreenn
bbaatt iirraabbaazzii dduuzzuu??

Pegatina diseinatzen lortu
dudan lehengo saria da hau,
baina aurten, adibidez, Eran-
dioko komiki lehiaketan edo
Sondikako jaietarako kartela-
ren irabazlea izan naiz. Badi-
rudi aldi onean nagoela.

“Lanera gidatzen nindoala
piztu zitzaidan ideia”

Iratxe Maruri izan
da ‘Alkohol gehiegi ez
edateko umore kutsua
daukan pegatina’
lehiaketaren irabazlea.
Sodupeko 29 urteko
neskak ‘txikitometro’
bat diseinatu du
pegatinaren barruan.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Ez zara batere ondo konpontzen
teknologia berriekin eta datorren
astean arazoren bat edo beste
izango duzu zentzu horretan. Egin
ahal duzun gauzarik onena ordena-
gailu eta horrelakoekin ez ibiltzea
da, ahal den heinean behintzat.

ttaauurruuss
Zenbat gustatzen zaizun besteak
kritikatzea! Hori ondo dago kriti-
kak aurpegira esaten badira, bai-
na atzetik gaizkiesaka ibiltzea ez
dago batere ondo. Hala zuri hori
egitea gustatuko litzaizuke? Segu-
ru ezetz.

ggeemmiinnii
Gemini maitea, datorren astea zo-
ragarria izango da zuretzat. As-
troak zure alde daude eta dena
nahi duzun bezala aterako zaizu.
Maila ekonomikoan zorioneko be-
rriak jasoko dituzu. Eskuzabala
izan zaitez ingurukoekin.

ccaanncceerr
Horoskopoko zeinuen artean zu
izango zara aste honetan zorion-
tsuena. Zorteko zaude eta gauzak
era oso positiboan ikusten dituzu,
izan ere, gertatzen zaizkizun gau-
zak zoragarriak dira. Merezi du-
zu, beraz, gozatu ezazu!

lleeoo
Hutsune bat sentituko duzu zure
barnean hurrengo egunetan. Zer-
baiten edo norbaiten falta izango
duzu eta hutsune hori era batean
edo bestean betetzen saiatuko za-
ra. Kontu handiarekin ibili, ea ze-
rekin betetzen duzun hutsunea.

vviirrggoo
Munduan zu bakarrik bizi zarela
uste duzu. Beti zure kontuetan
pentsatzen: zu, zu, zu eta zu. Ba,
jakizu zutaz gain badagoela bizi-
tza eta besteek ere gauzak ondo
egiten dituztela, nahiz eta zuk ho-
ri ez onartu.

lliibbrraa
Sanjuanak hor daude jada! Gogoa
daukazu, ezta? Nola gustatzen
zaizun juergan ibiltzea, zurea bai
marka ederra! Ba joan zaitez pen-
tsatzen denbora oso azkar pasa-
tzen da-eta! Hori bai, zure osasu-
na zaindu ezazu.

ssccoorrppiiuuss
Politikarako dohai handiak ditu-
zu. Agintzea ikaragarri gustatzen
zaizu eta inguruko guztia antola-
tzea maite duzu. Hala ere, politi-
kan arituz gero, zintzoa izan zai-
tez, politikari ustelez beteta bai-
tago mundua!

ssaaggiittttaarriiuuss
Daukazunaz gozatu behar duzu
eta inork ezin dizu hori izorratu.
Datorren asteotan bizi-poz gehia-
gorekin ikusiko duzu bizitza eta
aurpegian igarriko zaizu. Inguru-
koak, gainera, oso pozik egongo
dira zure jarrerarekin.

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Loteria edo zozketaren batean
parte hartuz gero, zerbait irabaz-
teko aukera handiak izango dituzu
datorren astean. Gainera, amodio-
an ere zorteko izango zara, beraz,
jokoa eta amodioa ez dira esaten
duten bezain bateraezinak.

aaqquuaarriiuuss
Amets beroak izango dituzu aste-
buruan. Agian izan duzun espe-
rientziaren batengaitik izango da,
baina bero-bero ibiliko zara ame-
tsetan. Hori bai, esnatu orduko
dena normaltasunera itzuliko da,
beti bezain hotz.

ppiisscciiss
Ikasten bazaude aste gogorra pa-
satuko duzu. Badakizu ikasleen
artean garai hauek erabakiga-
rriak direla: azterketak, lanak…
Hala ere, gogor lan eginez gero
emaitza paregabeak lortuko ditu-
zu. Animo!

horoskopoa

Gaztekitto
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Hilabete bat besterik
ez da falta Sanjuane-
tarako eta forma har-

tzen ari dira jaiak. Danborra-
darako entseiuak aurrera do-
az, egitaraua zehaztu doa eta
jendea irrikitan dago herria
jai-giroan ikusteko. Gazteek
protagonismo handia izango
dute Sanjuanetan eta, azken
urteetan egin den bezala, di-
ru-laguntza bat jasoko dute
herriko gazte koadrilek:
6.000 euro.

Sanjuanetan herriko koa-
drilen partaidetza sustatzea
eta jai-giroa piztea da diru-
laguntza ematearen helbu-

rua. Koadrilek jaso ahal izan-
go dituzten 6.000 euroak
jantziak, jaietarako materia-
lak eta zarata ateratzeko jaie-
tan erabiltzen diren tresnak
erosteko dira.

BBaallddiinnttzzaa eettaa bbeetteebbeehhaarrrraakk
Koadrila bakoitzak 10

pertsona eduki behar ditu
gutxienez (1993az aurreti-
ko jaiotakoak izan beharko
dira eta euren adinen arte-
an ezin da egon 5 urtetik
gorako aldea) eta koadrila-
ko kideen %90, gutxienez,
Eibarren erroldatuta egon
behar da.

6.000 euro 
koadrilentzat 
Sanjuanetan
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Koadrilek, bestetik, hainbat
betebehar izango dituzte diru-
laguntza jasoz gero. Horrela,
Lizarrako dultzaineroen on-
gietorrian eta horren ondo-
rengo kalejiran parte hartu be-
har izango dute, koadriletako
kideek gehiegizko alkohol
kontsumoaren kontrako pega-
tina soinean eraman beharko
dute eta Sanjuanetarako egi-
tarauaren ekitaldi bitan gu-
txienez parte hartu beharko
dute, besteak beste.

EEsskkaarreeaakk eekkaaiinnaarreenn 
22ttiikk 1166rraa

Diru-laguntza eskabideak
Pegoran aurkeztu behar dira

ekainaren 2tik 16ra eta, horre-
tarako, dokumentu hauek aur-
keztu behar dira: ‘Koadrilen-
tzako laguntzak’ izeneko es-
kaera orria, Eibarko Erroldan

ez dauden koadrilako kideen
NANa eta ordezkapena ema-
teko idatzia (koadrilako kide
gutzien izenak jasotzen dituen
dokumentua).

Azkenengo urte bietan gazteen kuadrilek pisu handia izan dute
sanjuanetako jai egitarauan.

Espainolak ailegatu baino
lehen Ameriketan ezagu-
tzen zuten tabakoa. Kon-

kistatzaileak ailegatzerakoan
Europara zabaldu zen, batez
ere, ematen zitzaion balio tera-
peutikoarengatik. Bizkor-biz-
kor, ingelesek eta espainolek
mundua ordura arte ezezaguna
zen substantziarekin inbaditu
zuten, eta errepresio handia
eragin zuen agintari ugariren
aldetik.

XVIII. mendetik aurrera, de-
bekuak gelditu egin ziren eta
tabakoaren erabilera apurka
igotzen joan zen. Joan den
mendean zigarroa onartua ze-
goen gizartean, eta industria
iraultzarekin zigarroaren fabri-
kazioa errazteaz gainera, zabal-
du eta errotu egin zen ohitura
hori. Zineak, publizitateak eta
modernotasuna lortzeko de-
sioak, zabalkundean lagundu
zion status soziala eman zion
tabakoari. Orduz geroztik ikusi
dugu hedatuen dagoen subs-
tantzia izateaz gain, osasun
arazo gehien eragiten dituene-
takoa ere badela.

Tabakoaren mendean eror-
tzeak, ondorio negatiboez
gain, ba omen du saririk. Sari
horiek bakarrik kontsumoaren
hasieran ikusten dira, behin ta-
bakoaren mendean erori eta
gero, substantziarekiko dugun
mendekotasunak eusten dio-
eta kontsumoari.

Sari edo etekinak, esan be-
zala, kontsumoaren hasieran
egoten dira. 14 eta 16 urte bi-
tartean erretzen hasten gara
nagusiagoak sentiarazten gai-
tuelako, beste batzuekiko be-
reizten gaituelako, nagusien
munduan mugitzen uzten di-
gulako eta gainera, azterketa
edo estres egoeren aurrean
edo eta erlaxatzeko orduan,
badirudi lagundu egiten duela.
Tabakoaren ondorioak oso-oso
urruti ikusten ditugu, beste ba-
tzuen kontua da, ez doa gure-
kin. Baina ziur nago zuen gura-
soek edo ni bezalako pertso-
nek gogorarazten dizuetela
zeintzuk diren tabakoaren on-
dorio txarrak, ze izan baditu,
eta egiazkoak dira: arazo kar-
diobaskularrak eta arnas apara-
tuarenak. Birika, laringe eta
esofagoko minbizia. Erretzen
ez baduzue ez duzue zuen gor-
putza kutsatuko, ezta ondoko-
arena ere, ez duzue zuen eko-
nomia kutsatuko eta ez dituzue
tabako-konpainiak aberastuko.

Tabakoa

JJaaiioonnee AAzzkkuuee
((DDRROOGGOOMMEENNPPEEKKOOTTAASSUUNN

TTEEKKNNIIKKAARRIIAA))

La Salle Azitaingo 1., 2. eta 4. DBHkoek abentura aste
batez gozatzeko aukera izan dute: 1. mailakoak 
Sendaviva Parkean izan ziren maiatzaren 15ean, 
animaliekin eta atrakzioetan primeran pasatzen. 
2. mailakoak, berriz, aurreko asteburua Zuhatza 
uhartean eman zuten. Irakasleek azaldu digutenez,
“oso gutxik ezagutzen zuten uharte zoragarri hori, 
eta biziki zoratuta bueltatu dira, esperientzia 
errepikatzeko gogoarekin. Hemendik eskerrik beroenak
Zuhatzako egonaldi hau ongi gertatzeko ahaleginen
bat edo beste egin dutenei”. Eta 4. mailako ikasleak,
berriz, Otsagabian izan ziren maiatzaren 12tik 14ra.

Hilaren 5etik 9ra, Eibarko UNIn izan
ziren Alemaniako Dortmund-eko
Lanbide Heziketako Ikastegi 
Politeknikoko lau irakasle, hemengo
Lanbide Heziketak duen 
funtzionamendua ezagutzen. 
Batez ere, Nazioarteko Merkataritza
zikloa eta balizko enpresa izan zuten
hizpide. Bisita hau EJE (Europar 
Enpresa gaztea) programaren barruan
egin zen. Argazkian Sibila, Helke, 
Petra eta Beatriz irakasleak, bertoko
Elena Berasaluze eta 
Mª Jose Lazkanorekin batera.

Alemaniako irakasleak Uni-n bisitan

Abentura astea La Sallekoentzat
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-- 3300 uurrttee AAmmaaññaakkoo jjaaiiaakk
aannttoollaattzzeenn.. NNoollaa hhaassii zziinneenn
ggooggoorraattzzeenn dduuzzuu??

Ba, orain dela 30 urte he-
siak ipintzen hasi nintzen, To-
yos, Rodríguez, Sabino eta
beste batzuei laguntzen eta
gaur egun ere, 30 urte pasa-
tu eta gero, hesiak ipintzen
eta mugitzen jarraitzen dut.
Jaiak antolatzeko ardura gure
gain hartu genuen eta, gero,
denborarekin, batzuk Jai Ba-
tzordea lagatzen joan ziren,
oraingo egoerara ailegatu ar-
te. Urte batean ia ez zen jairik
ospatu, ni dimititzekotan
egon nintzen-eta, baina ez zi-
daten laga eta, azkenean, hi-
labete bitan dena prestatu eta
jaiak egin ziren eta hor jarrai-
tzen dugu. Dena dela, jende-
ari Jai Batzordearekin bat egi-
teko gonbidapena egin nahi
diot, parte hartzera animatze-
ko. Ez dago jaia nik egiten
dudan moduan zertan antola-
tu, baina pena izango litzate-
ke jaiak galtzea inork antolatu
nahi ez dituelako. 
-- BBaaiinnaa zzuu eezz zzaarraa AAmmaaññaann
bbiizzii.. BBaadduuzzuu lloottuurraarriikk aauuzzoo--
aarreekkiinn??

Mirasolen jaioa naiz eta la-
gunak ere Amañakoak ditut,
horregatik sartu nintzen Jai
Batzordean, eurei laguntzen. 
-- EEzz ddaa eerrrreezzaa iizzaannggoo uurrtteerroo
hhoorrrreellaakkoo pprrooggrraammaazziiooaa
oossaattzzeeaa,, eezzttaa??

Oso zaila da dena antola-
tzea, baina jende asko etor-
tzen da jaiarekin bat egitera
eta animatu egiten zaituzte.
Egia esateko, Amañan eta
Amañatik kanpo jende askok
bere esker ona erakusten dit
eta egiten dudan lana balora-

tu egiten du. Aurten ere, bes-
teetan bezala, jende guztia-
ren gustuko jaiak antolatzen
ahaleginduko naiz. Kritika gu-
txi jasotzen dut, baina jaso-
tzen ditudanak min emateko
egiten dizkidate. Badauzkat
etsai batzuk, baina alde posi-
tiboarekin geratzen naiz. 
-- AAmmaaññaa aauuzzoo bbaatt ddaa,, bbaaiinnaa
hhaann eeggiitteenn ddiirreenn jjaaiiaakk eezz ddii--
rraa aauuzzoorraa mmuuggaattzzeenn,, EEiibbaarr--
kkoo eettaa bbeessttee hheerrrriieettaakkoo jjeenn--
ddeeaa eerree eerraakkaarrttzzeenn dduuttee.. 

Esku artean darabilgun au-
rrekontuarekin, zenbat herri-
tan nahiko lukete horrelako
jaiak egitea! Amaña eta Eibar-
ko jendeaz gain, inguruko he-
rrietako jende asko erakartzen
dugu: Soraluze, Arrasate, El-

goibar, Deba... hainbat herri-
tako jendea etortzen zaigu
eta euretako askok urteak da-
ramatzate jaietara etortzen. 
-- EEttaa hhoorrii SSaann FFeerrmmiinneekkiinn
‘‘kkoonnppeettiittuu’’ eeggiinn bbeehhaarr dduu--
zzuueellaa.. NNoollaa eeggiitteenn dduuzzuuee??

Inoiz ez gara izan San Fer-
minen beldur. Jende asko
etortzen da beti eta euretako
batzuk Iruñeara joan eta hu-
rrengo egunean, gaupasa

eginda, Amañan ibiltzen dira.
Aurten Sankristobalgo jaien
antolatzaileekin piskat min-
duta nabil. Badira 3 urte kul-
tura zinegotziak jaiak astebu-
ru bakarrean egiteko eska-
tzen hasi zela, auzo biek jaia
batera ez ospatzeko, baina
aurten, eurei aldatzeko eska-
tu diet eta ezetz esan didate.
Beraz, pena da, baina astebu-
ru berean ospatuko ditugu
jaiak auzo biek. Bata bestea-
rekin lehiatzen gabiltzala di-
rudi, baina ez naiz joko horre-
tan sartuko. 
-- UUzzttaaiilleerraakkoo aasstteebbuurruuaa
pprreessttaattzzeeaarreekkiinn nnaahhiikkooaa eezz
eettaa nnoollaa aanniimmaattuu zzaarraa
bbiihhaarrkkoo jjaaiiaallddiiaa aannttoollaattzzeenn??

Aurretik ere, 25 urte bete
genuenean, Oskorri ekarri
genuen eta aurten beste zer-
bait egin nahi genuen, Eibar-
ko herriari eskerrak emateko.
Izan ere, herriari eskertzeko
asko daukat, laguntza handia
ematen digute eta jende as-
kok hartzen du parte jaietan.
Beste auzotetako jende asko
joaten da Amañara eta, ho-
rregatik, Untzagan herri guz-
tiarentzat zerbait antolatzea
gustatzen zait. Biharkoa oso
egun polita izango da, egu-
raldiak laguntzen badigu. 
-- EEttaa zzeerr mmoodduuzz ddaauukkaazzuuee
AAmmaaññaakkoo jjaaiieettaakkoo eeggiittaa--
rraauuaa??

Bagoaz programazioa osa-
tzen, baina oraindik ezin du-
gu ezer aurreratu. Oso pro-
grama herrikoia izango da, al-
daketa gutxirekin eta, hori
bai, aurtengo protagonistarik
handienak haurrak izatea nahi
dut. Berriz ere jai arrakasta-
tsuak izatea espero dugu.

“Eibarko herriari eskerrak emateko
jaia izango da biharkoa”
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Jose Antonio Alberdi ‘Gomak’ Amañako jaien 30. urtemuga modu berezian ospatu nahi du eta, horregatik,
egun osorako ekitaldiak antolatu ditu biharko. Amañako Jai Batzordearen ekimena izanda ere, duda barik 

berezia izango da zapatukoa. Izan ere, ekitaldiak ez dira Amañan izango eta egutegiari begira, berriz, 
uztaila oraindik urruti geratzen zaigu, baina jaialdiko antolatzaileak horrela eskertu nahi dio Eibarko 

herriari "30 urtetan Amañan jaiak antolatzeko orduan emandako laguntza". Musika, pailazoak 
eta erromeria izango dira, besteak beste, bihar 11.00etatik aurrera Untzagan.

““AAmmaaññaann eettaa
AAmmaaññaattiikk kkaannppoo

jjeennddee aasskkookk
eesskkeerr oonnaa

eerraakkuusstteenn ddiitt””



ddiisseeddee eessttuuddiiooaa.. Jardiñeta 14, behea. 

Tfnoa. 943 20 05 65.   disede@disede.com www.disede.com

proiektuak. erreformak. altzariak. sukaldeak

etx
e a

pai
nke

ta 

geh
iga

rria
BIZITZEKO
ESPAZIOAK



izitzako arlo guztietan topa-
tzen ditugun arau guztiekin
gertatzen den moduan, deko-
razio munduan dauden arauak

apurtzeko aukera ere badago eta hala
egiten dute askok. Azken batean, etxe-
bizitzaren itxurak bertan bizi denaren
nortasuna islatu ohi du eta, horregatik,
arauak apurtzera animatu nahi duena-
rentzat, esperimentatzeko ideia batzuk
azalduko ditugu jarraian. Hasteko,
etxeko gela txikiren bat aukeratu, lor-
tutako efektua gustukoa den ala ez
probatzeko. Eta lasai hartu: arauak

apurtzeak ez du zertan esan nahi har-
monia eta estiloak edozein modutan
hautsi behar direnik:
- Arauen arabera, kolore argiekin mar-
gotu behar dira hormak. Ahaztu horie-
kin eta kolore indartsuagoak aukeratu.
Familia bereko koloreak hautatu eta
konbinatuz gero (laranja eta horia; ur-
dina eta berdea...) gelak ez du txikia-
goaren itxurarik emango. 
- Apaletan-eta, apaingarri bat ipini ba-
rik asko elkarrekin ipini. Oso beteta
egotearen itxura ez emateko sekretua:
mota bereko objektuak erabili, nahas-

tu barik (argazki-marko bildumak, hau-
tsontziak...).
- Altzari-pieza handiak ipini, txikiak era-
bili beharrean. Garrantzitsuena jende-
aren joan-etorriei traba egingo ez du-
ten tokietan ipintzea da. 
- Estanpatuak konbinatu (adibidez, ma-
rradun burko-zorroak eta loradun tapi-
zatuak). 
- Koloreei dagokienez, ezarritako arau
guztiak apurtzeko aukera zabala dau-
kazu. Ideia bat: erabili beltza kolore
neutro gisa. Edo zure kolore gustukoe-
nak aukeratu gela apaintzeko.

B
Dekorazio arauekin apurtuz

San Juan 15 -EIBAR-   Tfnoa. 943 20 10 30

MUGICAMUGICA
I T U R G I N T Z A

- KKAALLEEFFAAKKZZIIOOAA
- FONTANERIA
- GAS INSTALAZIOAK
- BAINUETAKO BERRIKUNTZAK
- AIRE EGOKITUA
- EGUZKI ENERGIA
- LURREKO KALEFAKZIOA
- IKERKETA ENERGETIKOAK
- HANSGROHE txorroten banatzailea



attrezzo

Arragueta, 7             
Tel. : 943 127 196

PPRROOIIEEKKTTUUAAKK   EERRRREEFFOORRMMAAKK
BB AA RR NN EE  DD EE KK OO RR AA ZZ II OO AA

PROIEKTUAK  -  ERREFORMAK  -  OBRA ZUZENDARITZA  -  ALTZARIAK  -  GREMIOAK

FRAN URQUIDI
DEKORAZIOA

BIDEBARRIETA, 27
TEL. ETA FAXA: 943200151

BISITAIGUZU GURE ERAKUSKETA BERRIAN



Arragueta 12. EIBAR 
Tel. 943 20 06 98

Errosario 15. ELGOIBAR 
Tel. 943 74 40 19

PPrrooiieekkttuu 
eettaa eerrrreeffoorrmmaakk
PPrrooiieekkttuu 
eettaa eerrrreeffoorrmmaakk

aur egun asko zabaldu da de-
koratzaile profesionalei etxebi-
zitzaren inguruko proiektua es-
katzeko ohitura. Horrelakoe-

tan profesionalek ondo baino hobeto
jakin ohi dute euren lana nola egin be-
har duten, baina, hala ere, norberak
ideia batzuk aldez aurretik argi izatea
ez da soberan izango. Izan ere, etxebi-
zitzan bizi izango denaren arabera,
modu batekoa edo beste batekoa izan-
go da etxea. 

Dekoratzaile guztiek, lehenengo eta
behin, etxebizitzan biziko den jendea-
ren inguruko oinarrizko informazioa
batzeko ahalegina egiten dute: bizitza-
estiloa, egoera ekonomikoa, gustuak...

Datu orokorrak izanda
ere, hortik lortutako in-
formazioa oso lagunga-
rria izango da proiektu
egokia sortzeko orduan.
Aurreproiektuak lau atal
nagusi izan ohi ditu: 
--  PPrrooiieekkttuu tteekknniikkooaa::
eraikuntza arloko guztia
sartuko da horretan. Hor-
mak, sabaiak, eskaile-
rak... Horrez gain, argizta-
pena, elektrizitatea, kale-
fakzioa, aire-girotua, iso-
lamendua eta bestelako-
ak nola kokatu arlo horre-
tan jasoko da. Planoak, erabiliko diren
materialak... horiek guztiak aldez au-
rretik ondo zehaztea komeni izaten da.
-- DDeekkoorraazziioo--pprrooiieekkttuuaa:: lamina grafi-
koz osatu ohi da. Adibidez, altzariekin
jantzitako solairuak edo geletako ba-
naketa jasoko dituzten laminekin.
-- MMeemmoorriiaa:: idatzizko dokumentu ho-
rretan bete beharreko baldintzak jaso-
tzen dituzte. Besteak beste materialak,
instalazioak eta entrega-epeak zehaztu
ohi dituzte idatzian. 
-- AAuurrrreekkoonnttuuaa:: legeak dioenari jarrai-
tzen dion ekonomia-estudioa da, az-
ken batean. Erabilitako materialen ara-

berako aldaketa txikiak onartzen ditu,
baina askoz gehiagorik ez. 

Horrez gain, gaur egun familia mota
asko dago eta bizitzeko modu ezberdi-
nak. Horregatik, etxebizitza norberak
behar izango duenari ahalik eta modu-
rik egokienean moldatu ahal izateko,
kontuan izan beharko da etxebizitza
horretan nor eta nola bizi izango den:
familia bat izango den, lagun bakarra-
rentzat etxebizitza izango den, bikote
bat baino ez den biziko ala, aldiz, bizi-
tzeko eta lanerako etxebizitza izango
den. Hortik aurrera aukera amaigabe-
ko zerrendak zabaltzen joango dira.

G
Bakoitzaren neurrirako proiektuak
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ttoorriibbiioo eettxxeebbaarrrriiaa,, 2211
tteell.. ffaaxx:: 994433770000881188

nneeuurreeddeeccoo@@tteelleeffoonniiccaa..nneett



IIffaarr kkaallee 66 -- bbeehheeaa    

Tel. eta Faxa:
994433 220066 333399

MUEBLES
DE COCINA
Y BAÑO

C O C I N A S

banatzailea

OOttaaoollaa hhiirriibbiiddeeaa,, 33     TTeell.. 994433 7700 1188 8855

MMMMOOOOTTTTAAAA  GGGGUUUUZZZZTTTTIIIIEEEETTTTAAAAKKKKOOOO  AAAALLLLTTTTZZZZAAAARRRRIIIIAAAAKKKK    
KKKKOOOOLLLLTTTTXXXXOOOOIIIIAAAAKKKK  ////   SSSSOOOOFFFFAAAAKKKK  ////   .... .... ....

ulmar

construcciones
metálicas

S.L.

EErraaiikkuunnttzzaa mmeettaalliikkooaakk
AAlluummiinniioozzkkoo eettaa PPVVCCkkoo AArroozztteeggiiaa

TTxxoonnttaa 3300 -- 11..aa eettaa bbeehheeaa
TTeell.. 994433 1122 1133 6677    
FFaaxxaa.. 994433 1122 0011 5500

EERRAAKKUUSSKKEETTAA::
Urkizu 26 (EIBAR)
Tel 943 12 74 01

etxe 
apainketa
gehigarria

gehigarria etxe apainketa
etxe apainketa gehigarria
gehigarria etxe apainketa
etxe apainketa gehigarria
gehigarria etxe apainketa
etxe apainketa gehigarria
gehigarria etxe apainketa
etxe apainketa gehigarria



Errebal, 21
% / Faxa

943 20 19 22

Parketak
Alfonbrak
Osagarriak

ALFONBRAK

S. Agustin, 5
943 20 22 31

PINTURAK

Parketak
Alfonbrak
Osagarriak

bagliettobaglietto

SSaannttaa AAnnaa,, 44--66 ––EEllggooiibbaarr––   TTeell.. 994433774411223344
mmuueebblleessiirriioonnddoo@@eeuusskkaallnneett..nneett



txebizitza batean dauden es-
pazio eta gelak margotzeko or-
duan, gaur egun hamaika au-
kera eskaintzen dute dekora-

tzaileek. Aukeratzen dugun kolorearen
arabera, gela handiagoa edo txikiagoa,
argiagoa ala ilunagoa ikusiko da. Gai-
nera, tonuaren arabera gure animoa-
rengan eragin dezake. Horregatik, oso
garrantzitsua da koloreak ondo auke-
ratzea, ezer margotzen hasi aurretik. 
Behin kolorea aukeratuta, erabiliko du-
gun pintura mota hautatu beharko du-
gu. Hainbat ezaugarri kontuan hartuta,
aukera egokia egiten baldin badugu,
margotutakoak luzaroagoan eta egoe-
ra hobean irautea lortuko dugu. 

Gela zertarako erabiliko dugun ara-
bera, tonu batzuk besteak baino ego-
kiagoak izango dira. Horra hor hainbat
aholku, gure etxebizitzan harmonia
egokia lortzen laguntzeko:
-- BBaaiinnuuggeellaa:: urdin, berde eta turkesak
oso lasaigarriak dira eta kolore horiek go-
mendatzen dituzte bainugeletarako. La-
rrosa eta horiak egokiak dira baita ere,
urarekin kontaktuan egotean sortzeko-gi-
roa lortzen baita. Kolore ilunak saihestea
gomendatzen dute eta, erabiltzekotan,
landare batzuekin orekatu daitezke.
-- SSuukkaallddeeaa:: hemen ia aukera guztiak di-
ra onargarriak. Horiak ongizatearen itxu-
ra emango du eta marroiak, berriz, ziur-
tasunarena. Beixa, berriz, giro guztietara
oso modu egokian moldatzen da.
-- LLooggeellaa nnaagguussiiaa:: kolore hotza auke-
ratzea aholkatzen dute, modu egokian
atseden hartzeko egokienak dira-eta.
Añila aukera ona izan daiteke, baina
berde oso argiak kolore epelekin na-
hastuta giroa orekatzen du. 
-- HHaauurrrreenn llooggeellaa:: tono pastelen alde-
ko apustua lasai askoan egin dezakegu
eta beldurrik gabe kolore indartsuago-
ekin eta bestelako apaingarriekin na-
hastu. Umea jaioberria edo oso txikia
denean larrosa eta urdin oso argiak
erabili daitezke. 

Dena dela, koloreak aukeratzeko or-
duan altzarietako estiloak zeresan han-
dia izango du: baserri-estiloarentzat
kolore naturalak (marroiak, berdeak...)
dira egokienak; hiri barruan, berriz,
hobeto geratzen dira kolore hotz eta
sinpleagoak; eta estilo erromantikoa-
rentzat pastel-tonuak gomendatzen di-
tuzte; kolore fresku eta biziak gazteen
etxebizitzetarako gordetzen dituzte. 

E
Kolore bat gela bakoitzeko

Toribio Etxebarria, 14 % 943 20 42 59
Faxa: 943 20 61 19    ecasamania@telefonica.net

l Altzariak

l Erreformak

l Opariak eta  
menajea

SUKALDE
ALTZARIAK
AROZTEGIA

Calbeton 4, behea Tel. 943 20 29 27 / 943 12 01 92
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txebizitza baten barruan ele-
mentu guztiek betetzen dute
toki eta funtzioren bat eta ho-
riek ematen diote nortasuna,

azken batean. Hormek, altzariek... gure
arreta eskatzen dute, baina zapaldu be-
har dugun zoruari erreparatzea ez dago
gaizki. Izan ere, lehenago aipatu ditu-
gun elementuak bezain garrantzitsua
da gure oinen azpian egongo den hori. 

Dirua arazoa ez den kasuetan, mar-
mola eta iztukadura erabilita gure etxe-
bizitza jauregi baten pare laga dezake-
gu. Hori bai, horiek aukeratuz gero, ar-
gi izan garesti irtengo zaizuela, garesti

bezain dotoreak dira-eta. Gainera, du-
ten edertasun guztia agerian gera da-
din, espazio zabal eta argietan koka-
tzea komeni izaten da. 

OONNAA,, EEDDEERRRRAA EETTAA MMEERRKKEEAA
Baina poltsiko guztiek ezin diote ho-

rrelako aurrekontuari aurre egin eta,
normala denez, aukera merkeagoak
ere badaude: kortxoa eta ekonomia
ahulagoak askoz ere hobeto moldatzen
dira elkarrekin eta beste abantaila ba-
tzuk ere badauzka. Arina da, hezetasu-
nari aurre egiteko orduan primerakoa
eta, hori gutxi balitz, isolatzaile ezinho-
bea da soinu eta tenperaturarentzat.
Beraz, musikazaleen kasuan dudarik ez
izan: instrumenturen batekin praktika-
tu nahi dutenentzat edo, beste barik,
musika ekipoa astintzearen aldekoen-
tzat aukerarik egokiena da eta inguruan
bizi direnek eskertu egingo dute. Gai-
nera gero eta efektu ederragoak lortzen
dira kortxoari esker.

Granitoak ia estilo guztiekin bat egi-
teko erreztasun ikaragarria du: baserri-
inguruetan oso egokiak dira bere inda-
rra eta gogortasuna eta etxebizitza mo-
dernoagoetan, berriz, itxura soil eta
dotorea lortzeko oso aproposa da. 

Eta egurrari buruz zer esan? Ba, gra-

nitoarekin gertatzen den bezala, estilo
guztiekin bat egiten duela. Aldez au-
rretik berniza emanda edo, beste ba-
rik, naturalean eros daitezke egur-lis-
toiak, gero norberak nahi duen amaie-
ra aukeratzeko. Edozein gelatan ipini
daiteke, gainera: logela, egongela zein
bainugelan, denetan ondo emango du. 

Azulejuak, bestalde, beti kontuan
hartu behar dira, ahaztu ezin dugun
‘klasikoak’ dira. Gaur egun merkatuan
dauden mosaiko eta bestelakoei esker
hamaika aukera ematen dute eta ez
ahaztu garbitzeko errezak izaten direla.

E
Indarrez zapaldu

ATSEDENERAKO
GUZTIA:
Oheak. 

Koltxoiak.
Kanapeak. 
Somierrak. 
Nordikoak
(Edredoiak 

eta fundak).
Konplementoak.

San Juan 24
20600 EIBAR

Tel. 943 20 86 14

IIbbaarrkkuurruuttzzee 55ALTZARI
ERAKUSKETA
eta
SALMENTA

TTeelleeffoonnooaa::  
994433 2200 3377 1155

altzariak, koltxoiak 
eta SUKALDEAK
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zure etxea dekoratzeko aholkulariak
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994433 2200 8800 0066

Aroztegi berria Eibarren
Diproca Ateen erakusketa.
Etxe erreformetan 30 urtetik 
gorako esperientzia duen enpresa.
Ateak, armairuak, oholtzak, etb. 
Salmenta puntu ugari inguruko zonaldean.

Isasi, 17 -behea- (Eibar)

Tfnoa. 943 10 83 00
Faxa. 943 10 83 02



ulegoak diseinatzeko orduan,
dekoratzaile zein profesiona-
lak espazio zabal eta argiak
lortzen ahalegintzen dira. Be-

raz, tokia alferrik betetzen duten ele-
mentu eta apaingarriak soberan dau-
de. Altzarien kokapena pentsatzeko or-
duan, hainbat funtzio edo helburu izan
behar da buruan beti: erosotasuna,
erabilgarritasuna, ergonomia eta itxura
edo irudia. Horiei jarraituta, diseinu
arina duten altzariek lortzen dute arra-

kastarik handiena. Koloreari begiratu-
ta, berriz, koloreen batzearen aldeko
apustua nagusitu da azken aldian eta,
nola ez, altzarien praktikotasunak eta
erabilgarritasunak zer esan handia
izan ohi du bata ala bestea aukeratze-
ko orduan.

AARRGGIIZZTTAAPPEENNAA 
Oinarrizko irizpide horiez gain, disei-

nua egiteko orduan argiztapenari ondo
erreparatu behar zaio. Azken batean,

ordu asko ematen da bulegoan lanean
eta, horregatik, ahal dela ahalik eta
modurik egokienean aprobetxatu be-
har da argi naturala. Hala ere, leihoe-
tan pertsiana edo estore batzuk ipin-
tzea ezinbestekoa izaten da, besteak
beste ordenagailuaren pantailan nahi
ez ditugun distira eta isladak saiheste-
ko eta gure begiek atsedena har deza-
ten. Horrez gain, bulegoan lanean jar-
dungo duen lagun bakoitzeko mahai
gaineko lanparatxoa ipintzea komeni-
garria dela diote adituek; behargina es-
kuina izanez gero, lanpara ezkerreko
aldean kokatu behar da, itzalak saihes-
teko eta behargin ezkerren kasuan, be-
rriz, alderantzizko kokapena egin be-
harko da.

KKOOLLOORREE EEGGOOKKIIAAKK
Bestalde, dekorazio-adituen ikerkete-

tan koloreei aparteko garrantzia ematen
zaie, giro egokiak beharginaren errendi-
menduarengan eragin positiboa duela-
koan: urdina erlajaziorako gune argi-
tsuetarako ideala da; gorriak, berriz,
sormena eta energia indartzen ditu; la-
ranja norberaren burua kontrolatzeko
lagungarria da eta segurtasuna transmi-
titzen du; eta bioleta eta berdea bilera
geletarako erabili ohi dituzte.

B
Lanerako giro egokia sortzen
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Klub Deportiboaren urte-
ko egunik handiena,
ekitaldiz betetakoa, os-

patuko dute beste behin Arra-
ten eta inguruan. Horrela, goi-
zeko 08.15etan, oinez igotze-
ko irtengo dute Deporren au-
rretik, Santa Kurutz, Parla-
mentoko zuhaitzetatik eta Ka-
lamuatik pasatu ondoren,
Arratera heltzeko. Oinez joan
beharrean, roll-eskietan igoe-
ra egiteko animatzen direnek,
bestalde, 09.30etan irtengo
dute Itzioko parketik eta Arra-
tera joango dira zuzenean,
hori bai, errepideko bihurgu-

neak errespetatuz. Eguerdiko
11.45etan, Kaeloren oroime-

nezko pelota partiduen ordua
izango da: partidu bi jokatuko

dira eta batzorde horretako
ordezkaririk onenak jardungo
dute. Ordu berean, salda ba-
natuko da bertaratutako bazki-
deen artean eta, ordu erdi ge-
roago, hau da, 12.30etan,
ohiko domina-banaketa egin-
go da mendizale saiatuenen
artean.

Bazkaria ere izango da eki-
taldiei amaiera aproposa ema-
teko. Arratsaldeko 14.30etan
hasiko da eta bertan parte har-
tzeko izena eman nahi dutenek
gaur dute azken aukera,
19.30etatik 20.30etara Klube-
ko lokaletan.

Deporreko atletak gustoa
hartu diote azken aldian
podiumera igotzeari eta,

horrela, Durangon jokatutako ju-
benil eta junior mailako Euskadiko
txapelketetan, Jokin Azkoagak ira-
bazi egin zuen 200 eta 400 me-
troko probetan eta, nesken arlo-
an, Ainhoa Bergarak disko jaurti-
ketan eta Oihana Sarasketak mar-
txako bost kilometrokoan gauza
bera lortu zuten.

Jubenil mailako Peio Osorok 2.
postua eskuratu zuen pertika jau-

zian eta 3.a disko jaurtiketan. Eta
juniorretan, Ane Zabala 4.a izan
zen jabalina jaurtiketan. Laura Al-
bistegik, bestalde, 3. postua esku-
ratu zuen Espainiako Unibertsita-
teen arteko Txapelketetan altuera-
ko jauzian.

Gipuzkoako infantil mailako txa-
pelketan, bestalde, Asier Azpia-
zuk urrezko domina bereganatu
zuen jauzi hirukoitzean, 2.a izan
zen jabalinarekin, 3.a luzera jau-
zian eta 4.a disko jaurtiketan.
Martin Vouilloz 2.a izan zen pisua-

rekin eta jauzi hi-
rukoitzean eta Mi-
ren Zulaikak ere
brontzezko domi-
na bi lortu zituen.
Asteburu honetan
Gipuzkoako Txa-
pelketa absolutua
izango da jokoan.

Finalista Eguna ospatuko da domekan Arraten

Atleta gazteenen lorpenak

Ez da lan samurra izaten roll-eskietan Arratera igotzea.
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Deporreko atleta 
gazteenak, Asier 
Cuevasi Udaletxean
egindako omenaldian.

A
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Kaelo Memoriala Deporreko
pelotari onenekin

Artilleria guztiarekin aurkeztuko da Deportiboko
pelota batzordea Arrateko frontoi estuan. Hor
euren abilezia guztia erakutsi beharko dute pe-

lotariek tantoa sartzeko frontoiko txoko guztiak baliatuz.
Lehenengo partiduan, Labaka eta Unamunzagak Zubiza-
rreta eta Agirrebeñaren aurka jardungo dute eta, biga-
rrenean, Arrillagak eta Bengoetxeak osatutako bikoteak
Etxanizi eta Egañari egingo die aurre.

Udaberri Torneoko lau t’erdiaren barruan, bestalde, oso
emaitza onak lortu dituzte gure herriko ordezkariek eta
zazpitik bost izan dira kanporaketa bakarrera jokatuko den
bigarren fasera pasatu direnak.

Toribio Etxebarria, 4

SEBASTIAN, L’OREAL
WELLA, CLAIROL,
Schwarzkopf, REVLON
eta Aparatologia

PRODUKTUAK:

den-dena 
zure ilearentzat

BIDEBARRIETA, 3   Tel. 943 12 07 35
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Eibar Foball Taldeko jarrai-
tzaileek egun handia os-
patuko dute domekan,

modu horretan arratsaldeko
18.00etan, guztiz indarberritu-
ta, animo onenekin foball tal-
deari laguntzeko. Eibar Foball
Taldeko peñen arteko VII. jar-
dunaldi horietan Peña Txinbera
(Athletic), Eibarko Errealzaleak
(Real Sociedad), Peña Celtista
Eibarzale (Celta), Peña Madri-
dista (Real Madrid) eta Eibarpo-
ol, Peña Mandiola eta Eskozia
la Bravak hartuko dute parte.
Aldi berean, oraingoan Peña
Zarahuecha (Real Zaragoza) ere
gonbidatu dute; peña hori Car-
melo Eibar KE-ko jokalariaren
jaioterrikoa -Borjakoa- da eta,
hori aprobetxatuz, omenaldia
egingo diote erdiko pibotari.

Egitarauari dagokionez, do-
mekan goizeko 10.00etan ha-
siko dira ekitaldiak, Ipuruako

anexoan Eibar KE-ko eta peñe-
tako seekzioaren arteko parti-
duarekin. Eguerdiko 12.15etan
hamarretakoa izango da Peña
Txinberaren lokalean, txorizoa
eta sagardoarekin. Egunaren
pegatinak banatuko dira eta
“2008ko Bihotz Gorriurdina”
hirugarren aldiz emango den
saria zeini dagokion jakingo

dugu. 13.00etan herri-poteoa
hasiko da erdialdean eta,
14.45etan inguruan, bazkaria
egingo dute Armeria Eskolako
frontoian. 17.15etan hasiko di-
ra, bestalde, domeka arratsal-
deko partidua girotzen, Untza-
gan kontzentratu eta kalejiran,
bandera handiarekin, zelairako
bidea hartuz. 

BBeehhaarrrreezzkkoo ggaarraaiippeennaarreenn bbiillaa
18.00etan hasiko da Eibar

eta Xerezen arteko partidu ga-
rrantzitsua, andaluziarrendako
jaitsierari ihes egiteko eta ei-
bartarrendako denboraldia la-
saitasunez amaitzeko. Xerezek
bigarren itzuli dotorea egin du
eta, ia 2. B mailan egotetik, be-
re burua libratzeko gertu dago;
horregatik, partidu zaila izango
dute eibartarrek oraingoan ere.
Manixen taldeari dagokionez,
Ipuruan izango dituen azken
aukeretakoa izango da.

Bestalde, Eibar KE, Athletic
eta Sestaoko Gaizka Toquero
jokalaria akordio batera heldu
dira. Toquerok Athletic-ekin si-
natu du kontratua 2010eko
ekainaren 30era arte; aurreden-
boraldia Athletic-en jokatuko
du eta abuztuaren 15ean era-
bakiko da han jarraituko duen
ala Eibarrera etorriko den.

Murtziako Torre-Pachecon
asteburuan jokatuko
den Eskola Adinekoen

Espainiako txapelketan, lehen Gaz-
tediaren txapelketa zena, Ipurua
Gimnasia Erritmikako ordezkari bi
izango dira Euskadiko selekzioare-
kin: Garazi Pablogorrán eta Maider
Jiménez. Selekzio bakoitzak hamar
ariketekin egingo du lan eta, Pablo-
gorranek soka, mazak eta zintare-
kin jardungo duen bitartean, Jime-
nezek aroarekin eta zintarekin
egingo ditu ariketak. Zapatu goize-
an entrenamenduak egingo dira
eta arratsaldean lehiaketa.

Aurreko asteburuan, bestalde,
Ipuruako gimnastak jardunaldi bi-
koitzari egin zioten aurre: zapatuan
Gipuzkoako Eskola Txapelketa jo-
katu zen Zarautzen, eta han izan zi-
ren Amaña, Itzio eta La Salle-Isasi-
ko infantil eta alebin mailako bost
gimnasta. Eta domekan, Leioako
Sakoneta kiroldegian, bakarkako
mailako Euskadiko txapelketa joka-
tu zen. Onintze Pablogorrán (infan-
tiletan), Olatz Ibaibarriaga eta Olatz
Laskurain (juniorretan) eta Garazi
Pablogorrán, Maider Jiménez eta
Helena Jauregi (seniorretan) izan
ziren Ipuruako ordezkariak.

Eibarzaleen Egunaren VII. edizioa domekan

Ipuruako gimnastak Eskola 
Adinekoen Espainiako txapelketan

Ipuruako 
gaztetxoenak

Zarauzten 
jardun zuten
asteburuan.

Sailkapen orokorra estutzen doa aurreko postue-
tan daudenen artean eta, San Rokeko tiraldia jo-
katu eta gero, San Migueleko Angel Ibarluzeak

puntu biko aldea kentzen dio Asola Berriko Gamix Ro-
driguezi; baina asko gerturatu dira Floreagako Jose Mu-
ñoz eta San Migueleko Imanol Osoro, liderrarengandik
hiru puntura baitaude. Jarraian eta, puntu bakarreko al-
deaz, Asola Berriko hiru ordezkari daude: Sergio Rodri-
guez (19 txirlo), Bittor Astigarraga (18) eta Juan Luis
Rodriguez (17).

Taldekako sailkapenean, Asola Berri A da nagusi, 82
txirlorekin, Asola Berri B (70) eta San Miguel A (68) tal-
deen aurretik. Hurrengo tiraldia bihar jokatuko da, arra-
tsaldeko 17.00etan, oraingoan ere Elgoibarren: San
Migueleko bolatokian.

Gero eta alde txikiagoa
Gipuzkoako hiru-txirlo 

txapelketan

Manix entrenatzailearen peña berriak parte hartuko du lehenengo aldiz
Eibarzaleen Egunean.
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Miguel Perez Valenciagak sei gol
sartu zituen, Urbat-Urkotroni-
ken erdiak, Easoren aurka Do-

nostian jokatutako Federazio Kopako bi-
garren partiduan. Gorabehera handiko
partidua izan zen Eibarko waterpolistek
jokatutakoa eta, lehenengo laurdenean 4-
1 irabazten joan eta gero, atsedenaldira
Easoren aldeko 7-5koarekin erretiratu zi-
ren aldageletara, 6-1 galdu baitzuten ei-
bartarrek bigarren laurden horretan. Hiru-
garrenean, 2-3ko partzialak eibartarrak
gol bakarrera laga zituen azkenekoari be-
gira; eta horko 2-4koak garaipen ezin es-
tuagoa eman zion Urbat-Urkotronik tal-

deari. Perezen sei golekin batera, bina gol
lortu zituzten Iñigo eta Zigor Etxeberriak
eta Ibai Ulaziak. 

Abuztuaren 20an hasiko
du aurredenboraldia
Asobal Ligako taldeak

Logroñon, bertako taldearen
aurkako partiduarekin. Handik
hiru egunera berriro jokatuko
du talde beraren aurka Elgoiba-
rren eta, hilaren 27an, Ciudad
Real guztiz ahaldunaren aurka
neurtuko ditu indarrak Zu-
maian. Egiako Torneoa izango
da hurrengo lehia eta, zaila bai-
no gehiago, ezinezkoa egingo
zaio Arrateri iazko garaipena

errepikatzea. Zergatik? Hona
hemen aurkariak: Portland, Le-
ongo Ademar eta Ciudad Real,
alajaina! Torneo hori abuztuaren
29an eta 30ean jokatuko da eta,
behin irailean sartuta, 3an Por-
tlanden aurka jokatuko dute ei-
bartarrek Tolosan eta 6an Valla-
doliden kontra Muskizen.

GGiippuuzzkkooaakkoo KKooppaa
jjuubbeenniilleennttzzaatt

Arrateren jubenil mailako
taldeak Gipuzkoa Kopa irabazi

du beste behin, oraingoan
Ereintza 23-14 eta Elgoibar 24-
19 gainditu eta gero. Modu

horretan, denboraldi bikaina
itxi dute Fernando Fernánde-
zek entrenatutako jokalariek.

Aareto-foballeko jubenil mailako tal-
deak ezustea hartu zuen Ipurua ki-
roldegian jokatutako finalerdieta-

ko partiduan eta Ligan, bai hemen eta bai-
ta kanpoan ere, Zarautzi irabaztea lortuta
bazuen ere, oraingoan kostaldekoak gehia-
go izan ziren, 3-6 nagusituz. Inoiz baino za-
letu gehiago bildu zen Ipurua kiroldegian,
baina taldeak ez zuen egunik onena izan
eta hasieratik izan zuen markagailua aurka.  

Debabarrenako kadeteen taldeak, bestal-
de, 3-4 galdu zuen La Sallerekin. Hau da jo-
koan dagoen talde bakarra eta Hirukide jaso-
ko du bihar Ipuruan, 11.30etatik aurrera. Bes-
te talde nagusien denboraldia amaitu da.   

Relojes Mondainek 
3-6 galdu zuen

Garaipen estua Urbateko waterpolistentzat
Easoren aurka Donostian (11-12)

Arrateko jubenil mailako taldea Gipuzkoako Federazio Koparekin.

Arratek aurredenboraldiko 
egutegia itxi du
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-- ‘‘OOrrqquueessttaa ddee CCáámmaarraa
SSaann JJuuaann ddee EEiibbaarr’’ ssoorrttuu
bbeerrrrii dduuzzuu.. NNoollaa bbuurruurraattuu
zziittzzaaiizzuunn pprrooiieekkttuu hhaauu
eeggiitteeaa??

Kontserbatorioetan jotzen
eta ikasten dauden ikasle
asko ezagutzen ditut eta
euren praktikak hiru hilabe-
tero edo euren kontserbato-
rioetan eskaintzen direnean
egiten dituzte (praktikak or-
kestra modura). Eurek zer-
bait gehiago egitea nahi zu-
ten, gustatzen zaielako, eta
horrelako orkestrarik ez da-
goenez, pentsatu egin
nuen, kontaktuak egin, bu-
ru-hauste batzuk izan ni-
tuen, egun batzuk ondo lo
egin gabe pasatu nituen
eta, azkenean, orkestra sor-
tzeko jende nahikoa bildu
nuen eta aurrera.
-- ZZaaiillaa iizzaann ddaa oorrkkeessttrraa
oossaattzzeeaa??

Zaila ez, gertatzen dena
da musikariek gauza asko
egiten dituztela euren
egunerokotasunean eta
denak eibartarrak ez dire-
nez, hor dago arazoa. Bes-
te gauza askotan dabiltza-
nez, batzuk parte hartu
nahi izan dute, baina ezi-
nezkoa izan da. Hala ere,
proiektua hasi aurretik ba-
nekien zer aurkituko nuen.
Gainera, Eibarren Iñaki Or-
begozo nuen lagun eta as-
ko lagundu dit. Berak egin
dituen kontaktuekin eta nik
egin ditudanekin, gehi la-
gun batzuekin, orkestra
osatu dugu.

-- NNoollaakkooaa ddaa kkaammeerraa oorr--
kkeessttrraa bbaatt??

Orkestrak, normalean,
txikiak, ertainak eta handiak
izaten dira. Orduan, handi-
handia ez da, antolatzeko
eta abar oso zaila delako.
Horrela, uste dut kopuru
egokia dela orkestrarena
(60 bat musikari), mugitze-
ko eta abar errazagoa dela-
ko guretzako. Hala ere, ho-
rrek ez dio kalitaterik ken-
duko orkestrari, jendeak
pentsatzen duelako musika-
riak kentzean kalitatea ere
murriztu egiten dela, eta ez
da horrela.
-- EEiibbaarrrreenn iizzaannggoo dduu eeggooii--
ttzzaa oorrkkeessttrraakk.. ZZeerr ddeellaa
eettaa??

Konponbide onena izan
delako. Beste herri batean
egoitza ipintzea kontuan
hartu nuen batzarrak egite-
ko orduan eta abar, baina
Eibarrek betetzen ditu bal-
dintza onenak. Izan ere, Ei-
barren Hezkuntza Esparrua
daukagu eta bertan batza-
rrak egiteko aukera oso ona
dago, Eibartik kanpoko
kontzertuetara joateko au-
tobus geltokia ere badauka-
gu eta abar.
-- ZZeerr eemmaannggoo ddiioo oorrkkeessttrraa
hhoonneekk mmuussiikkaarrii??

Musikariak maila batekin
hasten dira eta nire asmoa

da, denbora aurrera joan
ahala, musikarien maila ho-
betzea. Musikoak badira
ere, ikasten daude oraindik,
nahiz eta seguru nagoen
etorkizunean irakasle edo
profesionalak izango diren.
Orduan, esperientzia hartu-
ko dute, musikari moduan
hazi egingo dira eta nahi
dutenean utzi egingo dute,
baina errelebua egotea oso
garrantzitsua izango litzate-
ke. Azken finean, helburua
denok elkartzea eta musikaz
elkarrekin gozatzea da.
-- EEiibbaarrkkoo mmuussiikkaarriieekk eerree
lleekkuuaa iizzaannggoo dduuttee oorrkkeess--
ttrraann??

Momentu honetan 10 ei-
bartar daude orkestraren ba-
rruan. Besteak Euskal Herri-
ko puntu ezberdinetatik da-
toz eta kantabriar bat dago.
-- OOrrkkeessttrraakkoo kkiiddeeeekk,, ggaaii--

nneerraa,, eessppeerriieennttzziiaa eettaa mmuu--
ssiikkaa mmuunndduuaann oossppee hhaann--
ddiiaa dduueenn zzuuzzeennddaarrii bbaatt
iizzaannggoo dduuttee..

Beno, zuzendaria izan be-
har da gauza guztietaz ar-
duratu behar dena, progra-
mazioa egin eta musikalki
hau aurrera atera behar
duena. Horrez gain, kon-
tzertuak antolatu, babesleak
bilatu eta beste hainbat
gauza egin behar ditu zu-
zendariak. Aprobetxatzen
dut lerro hauetatik babesle-
ak eskatzeko, asko eskertu-
ko genukeelako hauen la-
guntza.
-- SSaannjjuuaanneettaann eesskkaaiinniikkoo
dduuzzuuee lleehheenn kkoonnttzzeerrttuuaa..
OOrrkkeessttrraarreenn iizzeennaa oommeenn--
ttzzeekkoo mmoodduu bbaatt ddaa??

Izena horrela sortu zen;
nola lehen kontzertua San-
juanetan eskainiko dugun,
Eibarko Udalak hainbeste la-
gundu digun eta, gainera,
Eibarren egongo garenez,
pentsatu genuen izen hori
ipintzea egokia zela.
-- SSaannjjuuaanneettaakkoo kkoonnttzzeerrttuuaa
eeggiinn eettaa ggeerroo,, zzeerr??

Gauzak antolatzen gabil-
tza. Berba egin dugu hainbat
gauza berritarako, baina
oraindik ez dago ezer lotuta.
Oraindik hasten gaude, baina
dinamika hartu bezain laster
dena aurrera joango da.

“Musikaz elkarrekin 
gozatzea da gure helburua”
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Euskal Herriko 60 bat musikari
biltzen dituen orkestra berri
bat sortu da Eibarren: 
‘Orquesta de Cámara San Juan
de Eibar’. Pedro Palacín 
eibartarra izango da zuzendaria
eta herriko 10 musikarik 
hartuko dute parte.
Estreinua ekainaren 21ean
izango da Eibarren.

““IIkkaasslleeeekk 

pprraakkttiikkaakk 

bbaaiinnoo ggeehhiiaaggoo

nnaahhii zzuutteenn;; 

hhoorrrreeggaattiikk 

ssoorrttuu dduugguu 

kkaammeerraa””
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Ken Zazpi taldiak gaur gabian emon-
go daben kontzertuarekin hasi eta
ekaiñaren 1a bittartian euskal girua

nagusittuko da gurian. Bixar bertan Urkizu
eta Untzaga bittartian osatuko dan jende-
illariarekin segiduko dau programiak: ‘Tan-
tanez tantan Eibarren Euskaraz blai’ Eibarko
Euskalgintzak alkarlanian antolatutako eki-
taldixak herritar ugari erakartzia aurreikusi-
tta dago. 

Programaziñuan hurrengua ‘1908ko
Euskal Lore Jokoak Eibarren’ liburuaren
aurkezpena izango da. Antxon Narbaiza
ikertzailearen azken lanak berezittasunik
izango dau, gaiñera. Liburua izanda be, pa-
per gaiñian idatzi barik formato digitala
izango dau Ego Ibarra batzordiak argittara
emongo daben azken biharrak. Ia 100
orrialdetan, Eibarko Lore Jokoen gaiñeko

informaziñua eta dokumentaziñua batziaz
gain, lau ataletan eta hainbat azpiataletan
ehunurteurrenaren harittik hainbat gai lan-
du dittu egilliak eta eranskin eta dokumen-
taziñuarekin osatu. 

11990088kkoo aabbuuzzttuukkoo LLoorree JJookkooaakk ggoogguuaann
Liburuaren hasieran jasotzen daben mo-

duan, “aurtengo abuztuaren 20xan beteko
dira ehun urte Lore Jokoak ospatzen hasi
zirala Eibarren. Urteurren hori eibartar he-
rritarreri gogorarazteko, Eibarko Udalari
garai hura berbizituko daben bihar bat argi-
ttara emotia bururatu jakon. Hasteko, Lore
Jokoak gure historixa laburrian zer izan zi-
ran azalduko dogu, XIX. mendian zihar Eu-
ropako Hegoaldian erruz zabaltzen hasi zi-
ranetik. Abbadiaren ekarpena Euskal Herri-
ra lehelengo eta, gero, Donostiako Batza-

rreak emon nahi izan zetsan kultur ikutu sa-
konagua aittatuko dogu. Eibarko ospakizu-
netan kokatuz, horrelako jai batzuren festa-
esparruak nola antolatu ziran agertzen do-
gu. Ardatz nagusi bi izango zittuan Eibarko
Festen antolamenduak: lehelengo eta
behiñ, Herriko Arte eta Industria erakuske-
tia, arrakasta betiarekin (millaka eta millaka
gertuko zeiñ urrutiagoko bisitari izan zi-
ttuan). Alfredo Laffitte Batzarreko buruak
sei millatik gora zenbatu zittuan. Bigarre-
nik, kultur alderdixak izan eban protagonis-
mua azpimarratuko genuke. Zihatzago
esateko, haren atal bat baiño ez zan izan
idatz-sariketia. Eibarko historixari buruzko
Monografia sariketaz dihardugu”. 

AArrkkuu--ddaannttzzeenn jjaaiiaallddiixxaa
Dana dala, internet euskarri izango da-

ben liburu digitalaren berezittasunak eta
bestelako azalpenak martitzenian, hillaren
27xan, 19.30xetan Portalean egingo dan
aurkezpenian emongo dittue aditzera egi-
lliak berak eta Andoni Egaña bertsolarixak. 

Eta hurrengo asteburuan, barriz, arti-
sauak, basarrittarrak eta dantzarixak izango
dira protagonista. Iazko dantzen ardatza
makillak izan baziran, aurtengua arku-dan-
tzak osatuko dabe, Ezpalak arku-dantzen
naziñoarteko jaialdixan. Baiña horren eta
beste batzuen barri hurrengo astian, Euskal
Jaixari eskindutako asteburuaren atarixan
emongo dogu.

...eta kitto!/2008-V-23

Lore Jokoak eta Euskal Jaixa eskutik oratuta
Gaur gabian, 22.00etatik aurrera Coliseo antzokixan Ken Zazpi musika
taldiak emongo daben kontzertuarekin hasiko da Eibarko XLIII. Euskal Jaixa.
Datozen egunetan hainbat ekitaldi garatuko dira gurian, Euskal Jaixaren
programaziñuaren barruan. Halanda be, programautako ekitaldi nagusiñak
hurrengo asteburuan, maiatzaren 31n eta ekaiñaren 1ian pillau dittuela au-
rreratu eben Klub Deportibuan eguazten arratsaldian emon eben
prentsaurrekuan.

Hillaren azken asteburuan pillatu dittue ekitaldi nagusiñak. Iaz makil-dantzak protagonista
izan baziran, aurten arku-dantzak hartuko dabe errelebua Ezpalak jaialdixan.

Liburuak formatu digitala izango dau 
eta internet zintzilikatuko dabe. Aurkezpena
martitzenian Portalean egingo dabe.

Erreportajea
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Matrallako irrati libreak
sei urte bete ditu eta
hori ospatzeko jaia

prestatu du zapatuan Tallarra
Gaztetxean. Horrela, Josu Gil
kantautoreak eta Norman rock
and roll talde eibartarrak kon-
tzertua eskainiko dute 22.00eta-
tik aurrera. Sarrera doakoa izan-
go da eta, nahiz eta kontzertua
22.00etan hasi, irratikideek au-
rreratu dutenez, eurak bertan
izango dira kontzertuaren aurre-

tik ere giroa berotzen. Eboluzioa
jasan du Matrallakok hasi zene-
tik, horrela, teknologia berrieri
esker egunean 24 orduz emiti-
tzen dute. FMko 102.8an dago
entzungai Matrallako eta inter-
neten bloga ere badauka: ei-
bar.org/blogak/matrallako. Irrati-
ko kideek jendea programaren
bat egitera animatu nahi dute.
Horretarako nahikoa da ideia bat
izan eta eurekin harremanetan
ipintzea.

Matrallako Irratiaren 
6. urteurren jaia

Laburrak
HHAARRIIXXAA EEMMOOTTEENN

Aste honetan, eguazten
arratsaldean egitekoa zen
Harixa Emoten atzeratu
egin dute antolatzaileek.
Beraz, Patxi Zubizarretak
euskararatutako ‘Mila eta
bat gauen gauak’ lanaren
inguruko tertulia ekainaren
17an izango da, aste hone-
tarako aurreikusita zeuden
ordu eta toki berean.

AARRGGAAZZKKII RRAALLLLIIAA

Ekainaren 1ean argazki rallia
egingo da, Argazkilaritza
Maiatzean programari agur
esateko. Zuri-beltzean eta
digitalean parte hartzeko
aukera izango du hala nahi
duenak. Rallia 08.30ak eta
09.30ak bitartean hasiko da
(izen-ematea barne) eta De-
por paretik abiatuko dira
partehartzaileak. 14.30ak
arterako tartea emango zaie
argazkiak ateratzeko.

SSUUKKAALLDDAARRIITTZZAA

Izen-ematea zabaldu eta
berehala bete ziren Unai
Magunazelaiak emango
duen sukaldaritza ikastaro-
rako zeuden tokiak. Sukald-
daritzan lehen urratsak
emateko ikastaroaren lehe-
nengo saioa astelehenean
izango da, Portaleko sukal-
dean.

UUEEUU--KKOO IIKKAASSTTAARROOAAKK

Uda gero eta gertuago da-
go eta UEUren ikastaroetan
izena emateko epea ekaina-
ren 20ra arte egongo da za-
balik. Betiko moduran, ikas-
taro eskaintza zabala izango
da. Matrikula betetzeko edo
ikastaroen gaineko informa-
zioa lortzeko www.ueu.org
helbidera jo dezakezue.

33
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Maiatzaren 30ean,
Euskal Jaiaren ba-
rruan,  5-8 urte bitar-

teko haurrek eta gurasoek Un-
tzaga plazan jolasean jarduteko
aukera izango dute festa-giro
ezin hobean. Euskara batzorde-
tik adierazi digutenez, “ikastur-
tean zehar, ikastetxe guztiekin
adostuta, hainbat jolas landu
dira Haur Hezkuntzako 3. mai-
lako umeekin eta Lehen Hez-
kuntzako 1. eta 2. mailako
umeekin: Maria (soka saltoan
egitekoa), Kainete (korroan ja-
rrita baloiaz jolastekoa), Txakur
bat erosi dut (binaka egiteko
esku-jolasa), Karabin karaban
begiratzera noa (taldean jolas-
tekoa), Ikusi Makusi (igarkizun
jolasa) eta Zubiri Zubiri (lerro-

kaketa jolasa). Gurasoei ere bi-
dali zaizkie jolas horien gaine-
ko azalpenak. Helburua jolas
giroan euskaraz ere jardutea
da,  euskara modu informalean
eta naturalean erabiltzea eta,
bestalde, ikustaraztea badirela
euskaraz ere, beste edozein
hizkuntzatan moduan, goza-
tzeko eta ondo pasatzeko au-
kera ematen diguten orotariko

jolasak”. Ekitaldia 17.30etan
hasi eta 19.30etan amaituko
da. Hasieran, makilatzeko eta
txapak egiteko aukera izango
da, bertaratzen direnak anima-
tzen joan daitezen eta, gero,
jolasak egingo dira. Egitasmoa
garatzeko Udalak eta Eibarko
ikastetxe guztiek hartu dute
parte eta ekitaldiaren koordi-
nazioaz Astixa arduratuko da. 

Kalian jolasian, barixakuan Untzagan
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l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
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UUrrkkiizzuu,, 1111 ((EEuusskkaaddiikkoo KKuuttxxaarreenn oonnddooaann))
TTeell..//FFaaxxaa:: 994433 7700 0066 3311

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA
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Josu Gilek kontzertua eskainiko
du, Norman taldearekin batera.

Badira 10 urte Topaguneak sortutako Kultur
Errota sortu zela. Hamarkada honetan oro-
tariko 1.500 emanaldi egin dira herri asko-

tan eta oraindik ere, ekimeneko arduradunek dio-
ten moduan, “biraka darrai Errotak”. Hori ospa-

tzeko, emanaldi berezia antolatu dute maiatzaren
29rako, eguenerako. 19.00etatik aurrera, Portale-
an, Ander Lipus, Gilkitxaro antzerki taldea, Ko-
kein eta Asier Serrano izango dira batera, askotan
errepikatzen ez den ikuskizuna eskaintzen.

Kultur Errotaren emanaldi berezia
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Umeen bertso emanaldi
bi egongo dira aste ba-
ten buruan Coliseoan.

Izan ere, atzo Probidentziako
Andra Mari, Juan Antonio Mo-
gel, La Salle eta Amaña ikaste-
txeetako umeek bertso-jaialdia
eskaini zuten; eta datorren

eguenean (maiatzak 29) Arra-
teko Andra Mari, Urkizu, eta La
Salle eta Juan Antonio Mogele-
ko taldeen txanda izango da.
Iaz Bertsozale Elkartetik sortu-
tako ekimenak jarraipena izan
du aurtengo ikasturtean eta,
gainera, oso harrera ona izan

du gurean. Izan ere, aurten
emanaldi bakarra izan beharre-
an bi antolatu behar izan dute,
gero eta ume gehiago animatu
da-eta. Egitasmoan parte har-
tzen dutenek, Ahozkotasuna
eta Bertsogintza lantzen dihar-
dute Bertsozale Elkartearen gi-
daritzapean. Helburuen artean
ahozko adierazpidea hobetzea,
komunikazio eraginkorrak ba-
liaraztea, hizkuntza aldetiko
sormena bultzatzea, jendau-
rrean berba egiteko oztopoak
gainditzea, ideiak ordenatzen
laguntzea eta komunikatzaile
onak izan daitezen hezitzea
daude. Datorren asteko jaialdi-
rako sarrerak jada erosteko
moduan daude, euro batean. 

Joseba Aranzabal eta Mikel
Treviño eibartarrak eta
Amaia Ajuriagerra gasteiz-

tarra izan dira ‘Sanjuanak 2008
Eibarren’ kartel-lehiaketaren
garaileak. Hirukoteak ‘Soka-
dantza’ izeneko kartela aurkez-
tu zuen lehiaketara eta beste
20 partaideen artean garaile ir-
ten ziren.

Umeen mailan, berriz, Ar-
kaitz Bilbao Azerrieka eta bere
‘Kañonaxua’ kartela izan dira
irabazleak 11 eta 14 urte bitar-

tekoen artean. 10 urte arteko-
en umeen mailan, bestetik,
Olatz Jaio Arregui izan zen ira-
bazlea ‘Jaiak’ kartelarekin.

‘‘TTxxiikkiittoommeettrrooaa’’
Alkohol gehiegi ez edateko

umore kutsua daukan pegati-
naren lehiaketa Sodupeko Ira-
txe Maruri Mantillak irabazi du.
Bizkaitarrak ‘Txikitometroa’
izeneko pegatina aurkeztu
zuen eta beste 38 pegatinen
artean garaile suertatu zen.

Sanjuanetako pegatina eta kartela

Umeak bertsotan

Ezpata-dantzen munduko jaialdi handiene-
an parte hartzen dihardute Kezka dantza
taldekoek Ingalaterran, Yorken. Gaur hasi

eta astelehena bitartean Sword Spectacular ez-
pata-dantza jaialdia ospatuko dute eta eibarta-
rrek Arrateko Amaren ezpata-dantzak erakutsiko

dituzte. Asteburu honetako jaialdian 9 herrialde,
50 ezpata-dantza talde eta 700 ezpata-dantzari
bilduko dira. Italia, Alemania, Txekia, Belgika,
Norvegia, Austria, Amerikako Estatu Batuak eta
Ingalaterrako taldeekin batera Euskal Herriko ez-
pata-dantzen ordezkaria izango da Eibarko Kez-

ka dantza taldea. Lau urtean behin ospa-
tzen da Sword Spectacular jaialdia dela-eta,
zapatu eta domekan York-eko kaleak Euro-
pa eta Amerikako ezpata-dantzariek beteko
dituzte, eta domeka arratsaldean emanaldi
berezia eskainiko dute taldeek York Theatre
Royal antzokian. 

Bestalde, Ingalaterratik bueltan atseden
hartzeko aukera handirik ez dute izango
dantzariek, maiatzaren 31n Iruñean eta
ekainaren 1ean Eibarren (Euskal Jaian) Ezpa-
lak arku-dantzen nazioarteko jaialdian parte
hartzen egongo dira-eta.

Kezkako dantzariak York-en

Beldurtuta gabiltza la-
purretekin. Abisuak
daude emanda: inmi-

granteak etortzen dira aste-
buruetan Bizkaitik (nondik
bestela) eta sartzen dira
dendetan (gehienetan) eta
etxeetan (gutxietan).

Nik ere izan dut holako
bisita. Gutxi lapurtu zuten
baina geratzen da sensazioa
zure intimitatea inbaditu
dutela. Kasu gehienetan
atxilotuak atzerritarrak izan
dira, inmigranteak.

Desazelerazioa, krisia,
pobrezia.... Egoera honetan
holako ondorioak aurreikus-
teko modukoak dira.

Baina beste esperientzia
berezi bat izan dut lapurre-
kin: Neska-mutil normalak,
gure gizarte aberatseko se-
me-alabak ibiltzen dira kale-
ko eta tabernetako altzariak
lapurtzen euren lokalak osa-
tzeko. Nik ere batzutan
pentsatzen dut gaur egun-
go gazteak oso babestuta
daudela eta euren autono-
mia bultzatu behar dugula.
Baina nik ikusitako kasuan
behintzat sobran zeukaten
autonomia, baina besteen
errespetuaren gainetik, es-
krupulo barik.

Edukazioa gizarte osoa-
ren ardura izan behar da:
eskola, familia, polizia, la-
gunak, telebista, edonor.

Eredu sozial positiboak
transmititu behar ditugu,
baloreak. Esate baterako,
gure seme-alaben aurrean
komentario guztiak negati-
boak badira politikoei bu-
ruz, poliziei buruz (zipaioak,
udaltzainak), Madrili buruz,
azken finean autoritateari
buruz. Orain gainera zer-
gak ordaintzea tokatzen da.
Derrigorrezkoa, beharrez-
koa, banatzeko.

Lapurrak

IIññaakkii ZZuubbiillllaaggaa
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-- BBoosstt uurrttee bbeettee ddiittuu BBeerrrriiaakk..
ZZeeiinn bbaalloorraazziioo eeggiitteenn dduuzzuu llee--
hheenn 55 uurrttee hhaauueenn ggaaiinneeaann??

Lehen bost urteen balorazioa
guretzat ona da. Oso egoera
zailean abiatu genuen Berria,
Euskaldunon Egunkariaren on-
doren sortu zen giro hartan. Bai-
na urte hauetan lortu dugu Be-
rria kalean izatea eta egunez
egun indartzen joatea; bestetik,
proiektu bezala Hitzaren bidez
zazpi eskualdetako toki-egunka-
rietan parte izan eta abiatzea;
eta, azkenik, telebistarako bidea
egitea Hamaika-ren bidez. 
-- EEuusskkaalldduunnoonn EEgguunnkkaarriiaarreenn
iittxxiieerraakk eeuusskkaarraazzkkoo eegguunnkkaarrii--
rriikk ggaabbee uuttzzii zzuueenn EEuusskkaall HHee--
rrrriiaa.. NNoollaa bbeettee dduu BBeerrrriiaakk hhuu--
ttssuunnee hhoorrii??

Hasteko gauza bi: alde bate-
tik, Berriak bai bete du Euskaldu-
non Egunkariaren hutsunea, izan
ere, euskarazko egunkari bat ze-
goen tokian euskarazko beste
egunkari bat jarri delako. Baina,
bestetik, Egunkariak utzitako zu-
loa ezin du inork bete eta uste
dut hutsune hori gaur egun ere
agerikoa dela.
-- NNoollaakkoo oossaassuunnaa ddaauukkaa ggaauurr
eegguunn aaddiieerraazzppeenn aasskkaattaassuunnaakk
EEuusskkaall HHeerrrriiaann??

Uste dut ez daukala osasun
onik. Herri batean oraindik posi-
blea baldin bada epaile batek,
beste inongo arrazoirik gabe,
egunkari bat itxi eta baldintza-
peko itxierari bost urtetan eus-
tea, une honetan gertatzen ari
den bezala edo Egin-ekin gerta-
tu zen moduan, ezin da esan
adierazpen askatasunak osasun
ona daukanik, inondik inora.

-- EEttaa nnoollaakkoo oossaassuunnaa dduu BBee--
rrrriiaakk??

Ona. Momentu honetan Be-
rriak egituratuta dauka bere ira-
kurle kopuru bat (70.000 irakur-
leren bueltan dabiltza zenbakiak
eguneroko irakurleak kontutan
hartzen baditugu) eta uste dut
herri honetako euskaldun kopu-
rua kontuan hartuta hori oso ba-
lekoa dela. Balekoa dela, gaine-
ra, kontutan izanda egunkarien
irakurketa ez dagoela momentu
onenean. Egunkari guztien ira-
kurle kopurua murrizten doa eta
kanpoko neurketek ematen diz-
kiguten datuen arabera, egune-
roko irakurleak ez diren irakurle-
ak kontutan hartuta, 120.000
irakurle dira Berriaren inguruan
dabiltzanak.
-- NNoollaa iikkuusstteenn dduuzzuu BBeerrrriiaarreenn
eettoorrkkiizzuunnaa??

Ondo ikusten dut. Etorkizuna
ez dago samurra eta asko dago
egiteko. Gaur egun, oraindik
elementu asko daukagu lantze-
ko. Horrela, Berriaren inguruan
produktu berriak sortzen joan
behar dira euskaldun gehiago
erakarri ahal izateko euskarazko
hedabideen erabilerara, irakur-
tzera, ikustera eta entzutera. Be-
rriaren etorkizuna planteatu be-
har da ez bakarrik paperari lotu-
ta, baizik eta beste elementu ba-
tzueri begiratuta. Horregatik in-
terneten hartzen dugun lekua
eta telebistara begira egin dugu-
na. Erronka nagusi bat daukagu,
bai Berriak, bai gainontzeko ko-
munikabideek, euskaraz ari ga-
renok bereziki, zer eta nola
egingo dugun gero eta jende
gehiagorengana iristeko.

Berria egunkariak 5 urte
bete ditu eta hori
ospatzeko Euskal Herri
osoan zehar ekitaldiak
egiten ari dira. Horrela,
atzo Markeskua jauregian
bideoa eta hitzaldia
eskaini zuten urteurrena
ospatzeko. J. M. Larrarte
Berriako Kontseiluko 
Idazkaria ere bertan izan zen.

JJUUAANN MMAARRII LLAARRRRAARRTTEE,,
BBEERRRRIIAAKKOO KKOONNTTSSEEIILLUUKKOO IIDDAAZZKKAARRIIAA::
““IInnoorrkk eezziinn dduu bbeettee

EEgguunnkkaarriiaarreenn hhuuttssuunneeaa””
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firin faraN

AArrggaazzkkiillaarriittzzaa MMaaiiaattzzeeaann pprrooggrraammaazziiooaarreenn bbaarrrruuaann,, oorraaiinn
eegguunn bbaattzzuukk aarrggaazzkkiillaarriittzzaa ttaaiilleerrrraa eemmaann zzuueenn GGaabbrriieell BBrraauu aarr--
ggaazzkkiillaarriiaarreekkiinn bbeessttee ssaaiioo bbaatt aannttoollaattuu dduuttee KKlluubb DDeeppoorrttiibboo--
kkoo aarrggaazzkkiillaarriittzzaa ttaallddeekkooeekk.. Oraingo honetan ‘Luces de Africa’
bere liburua sinatzera etorriko da argazkilari ezaguna, maiatzaren
27an (martitzenean). Portalean sinatuko ditu bere liburuaren ale-
ak, 18.30ak eta 20.00ak bitartean. Bestalde, gogoan izan Brau eta
beste argazkilarien lanak ikusgai egongo direla hilaren amaiera
arte, herriko erakusketa areto eta tabernetan (ikus 37. orrialdeko
agenda).

EEuusskkaarraa BBiizziibbeerrrriittzzeekkoo PPllaann NNaagguussiiaarreenn ((EEBBPPNN)) bbaarrrruuaann aannttoollaa--
ttzzeenn ddiirreenn,, eettaa UUddaall EEuusskkaalltteeggiiaakk eettaa AAEEKK--kk eesskkaaiinnttzzeenn ddiittuuzztteenn
gguurraassooeeii zzuuzzeenndduurriikkoo eeuusskkaarraa ssaaiiooeettaann ddaattoorrrreenn iikkaassttuurrtteeaann
ppaarrttee hhaarrttzzeekkoo aauurrrreemmaattrriikkuullaa eeppeeaa eekkaaiinnaarreenn 66rraa aarrttee eeggoonnggoo
ddaa zzaabbaalliikk.. Aurten 5 guraso talde aritu dira euskara ikasten, aurre-
ko urtean baino bat gehiago. Bestetik, saioetan parte hartzeko inte-
resa izanez gero, Euskara, Kultura eta Hezkuntza sailera deitu behar
da 08.00etatik 15.00etara 943708435 (Ane) telefonora.

Gurasoentzako euskara klaseak

Gabriel Brau argazkilariaren liburua
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XXXXIIVV.. DDeebbaa BBeehheekkoo EEsskkoollaarrtteekkoo AAnnttzzeerrkkii EErraakkuusskkeettaarreenn bbaa--
rrrruuaann ‘‘CCaassii RRoommeeoo yy JJuulliieettaa’’ aannttzzeezzllaannaa iizzaannggoo ddaa HHeezzkkuunnttzzaa
EEssppaarrrruuaann eegguuaazztteenneeaann,, mmaaiiaattzzaarreenn 2288aann,, 1155..0000eettaattiikk aauurrrreerraa..
Antzezlana William Shakespeareren lanaren moldaketa da eta
pailazo bi eta musika izango dira protagonista. Guadalajaratik da-
torren A Priori Producciones talde profesionalaren antzezlana
Marta Torresek zuzentzen du, ordubeteko iraupena dauka eta 6
urtetik gorako umeentzat pentsatuta dago. Urteroko moduan,
antzerki erakusketaren barruan eskualdeko ikastetxeetako umeek
hainbat antzezlanekin gozatzen dihardute. 

`Casi Romeo y Julieta´ Hezkuntza Esparruan



...eta kitto!/2008-V-23

Euskal Meteorologia Agentziatik

EZEGONKORTASUNA
ZAPATUAN ezegonkortasuna handitu
egingo da. Hodeiak ugaritu
eta zaparradak bota ditzake, batez
ere arratsaldean. Mendebaldeko
haize ahula ibiliko da, tarteka bizi.
Tenperatura gradu pare bat jaitsiko
da. DOMEKARAKO ez da aldaketa
handirik espero.

eguraldia

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

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

telefono jakingarriak

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

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

barixakua
23

AATTEE IIRREEKKIIAAKK
1166..0000..-- Ate Irekiak. Armeria
Eskolan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..0000..-- Ken Zazpi taldearen
kontzertua. Coliseoan.

domeka
25

FFIINNAALLIISSTTAA EEGGUUNNAA
0088..1155..-- Irteera (Depor pare-
tik). Santa Kurutz, Parlamen-
toko zuhaitzak eta Kalamua-
tik Arratera. 0099..3300..-- Itzioko
parketik irtenda, Arraterako
roll-ski igoera. 1122..0000..-- Kaelo-
ren oroimenez eskuz binaka-
ko pelota partida bi. Bazkide-
entzako salda. 1122..3300..-- Do-
minak banatzea. 1144..3300..--
Bazkaria.

EEIIBBAARRZZAALLEEEENN EEGGUUNNAA
1100..0000..-- Eibar K.E-ko betera-
noak eta Peñetako Selekzioa-
ren arteko partidua (anexo-
an). 1122..1155..-- Hamarretakoa
eta oroigarrien banaketa (Pe-
ña Txinberan). 1133..0000..-- Pote-
oa. 1144..4455..-- Bazkaria (Arme-
riako frontoian). 1177..1155..-- Za-
letuen kontzentrazioa Ipu-
ruara igotzeko. 1188..0000..-- Ei-
bar-Xerez. Ipuruan.

UURRKKIIKKOO JJAAIIAAKK
1111..0000..-- Aire Libreko VI. Pin-
tura Lehiaketa.

zapatua
24

PPLLAATTEERR TTIIRRAALLDDIIAA
1100..0000..-- Plater-tiraldia eta pis-
kolabisa, Diana elkarteare-
kin. Arraten.

AAMMAAÑÑAAKKOO JJAAIIAAKK
1111..0000..-- Tabernaren irekiera:
sagardoa, txorizoa eta odo-
lostea piperrekin. 1122..0000..--
Musika, Kupela taldearekin.
1133..3300..-- Bertsolariak: J. Agi-
rre eta A. Larrañaga. 1188..3300..--
Pailazoak: KKO, Truko eta
Bolenwaider: ‘Taulara’ an-
tzezlana. 1199..3300eettaattiikk
2222..3300eettaarraa:: Erromeria, Ku-
pela taldearekin. Untzagan.

TTAANNTTAANNEEZZ TTAANNTTAANN
1122..0000..-- ‘Tantanez Tantan, Ei-
barren euskaraz bai’ ekital-
dia. Giza-katea Urkizutik Un-
tzagaraino.

UURRKKIIKKOO JJAAIIAAKK
1177..0000..-- VI. Lauko Foball Tor-
neoa (neskak). Unben. 

MMAATTRRAALLLLAAKKOO JJAAIIAA
2222..0000..-- Matrallako irratiaren
6. urteurren jaia. Kontzertua:
Josu (kantautorea, Eibar) eta
Norman (rock&roll, Onda-
rroa). Tallarra gaztetxean.

eguena
29

EESSKKOOLLAARRTT.. AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- Sallabente LHI (Er-
mua). Hezkuntza Esparruan. 

UUMMEEEENN BBEERRTTSSOO JJAAIIAALLDDIIAA
1188..0000..-- Iturburu, Urkizu,
Arrateko Andra Mari eta La
Salle ikastetxeko ikasleen
bertso jaialdia. Sarrera: euro
bat. Coliseoan.

KKUULLTTUURR EERRRROOTTAA
1199..0000..-- Kultur Errotak 10 ur-
te eta 1.500 emanaldi ospa-
kizuna. Ander Lipus, Kokein,
Gilkitxaro antzerkia eta Asier
Serrano. Portalean.

AAMMAAÑÑAAKKOO DDAANNBBOORRRRAADDAA
2200..0000..-- Entsegua (nagusiak).
Amaña ikastetxean.martitzena

27
SSOORRMMEENN IIKKAASSTTAARROOAA

0099..1155..-- ‘Nola bultzatu sorme-
na zure organizazioan’, Tekni-
kerren eskutik. Markeskuan.

AARRGGAAZZKKIILL.. MMAAIIAATTZZEEAANN
1188..3300..-- Gabriel Brau argazki-
lariak ‘Luces de Africa’ libu-
rua sinatuko du. Portalean.

AAMMAAÑÑAAKKOO DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Entsegua (umeak).
Amaña ikastetxean.

LLIIBBUURRUU AAUURRKKEEZZPPEENNAA
1199..3300..-- ‘Lore Jokoak Eiba-
rren: 1908-2008’ liburu digi-
talaren aurkezpena. Antxon
Narbaiza (egilea) eta Andoni
Egaña (aurkezlea). Portalean. 

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- ‘4 meses, 3 sema-
nas y 2 días’ (Zuz: Cristian
Mungiu).

eguaztena
28

EESSKKOOLLAARRTT.. AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- ‘Casi Romeo y Julie-
ta’ (A priori producciones,
Guadalajara). Hezkuntza Es-
parruan.

EEIIBBAARR CCAANNCCHHAA
1188..0000..-- Perkusio tailerra,
Mustapha Agharban-ekin.
CANaren egoitzan (Errebal,
22). 

DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Umeen entsegua.
20.00.- Nagusien entsegua.
Amalur-ohian.

astelehena
26

EESSKKOOLL.. AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- Zaldupe (Ondarroa).
Hezkuntza Esparruan.
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hildakoak

- Lourdes Alberdi Eguren.
97 urte. 2008-V-14.

- Txomin Iriondo Etxabe.
81 urte. 2008-V-15.

- Francisca Uribe-etxebarria Etxaburu.
89 urte. 2008-V-17.

- Julio Kortazar Azpitarte.
83 urte. 2008-V-17.

- Angel del Amo Delgado.
62 urte. 2008-V-17.

- Mª Angeles Larrea Amuategi.
92 urte. 2008-V-18.

- Benigno Monje Aranzabal.
56 urte. 2008-V-18.

- Josu M. Iñarrairaegi Badiola.
80 urte. 2008-V-19.

- Argimiro Conde Barrio.
80 urte. 2008-V-19.

jaiotakoak

-  Jone Alcalde Arrizabalaga. 2008-V-9.
-  Lorea Unzetabarrenetxea Rguez. 2008-V-12.
-  Nadia Rua Arco. 2008-V-15.

23, barixakua
GOIZEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

24, zapatua
GOIZEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

25, domeka
GOIZEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

26, astelehena
GOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

27, martitzena
GOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

28, eguaztena
GOIZEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

29, eguena
GOIZEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

30, barixakua
GOIZEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

UUEEUUkkoo mmaattrriikkuullaarraakkoo
Zenbatekoa: Matrikularen
erdia.
Epea: MMaaiiaattzzaarreenn 
3300eerraa aarrttee..
Non: Pegoran.

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk

DDiissccoossaannaa jjaaiieettaann ttaaiilleerrrraa
Drogekin lotutako
arriskuak gutxitzeko.
Hartzaileak: Txosna eta jai
batzordeetako kideak.
Noiz: eekkaaiinnaakk 99 eettaa 1111..
18.00etatik 20.30etara.
Matrikula: Doan. Pegoran.
EEppeeaa:: EEkkaaiinnaakk 55..

EEuusskkeerraa gguurraassooeennttzzaatt
Aurrematrikula: 
EEkkaaiinnaarreenn 66rraa aarrttee..
Non: Euskara, Kultura eta
Hezkuntza saila (Portalea),
943708435 (Ane).

MMuullttiikkiirroollaakk
Matrikula: 
EEkkaaiinnaarreenn 66rraa aarrttee..
Non: Ikastetxeetan.

MMuussiikkaa EEsskkoollaa
Matrikula:  
EEkkaaiinnaarreenn 1133rraa aarrttee..
Non: Musika Eskolan 
(Portalean), 943702725.

iikkaassttaarrooaakk

MMaaiiaattzzaarreenn 2266rraa aarrttee

IIaann IIrroosshhii WWaarrrriioorr-en
argazki erakusketa.

DDeebbeeggeessaann..

MMaaiiaattzzeeaann

JJuuaann AAnnggeell AArrrriieettaa..
‘Argia’. TTooppaalleekkuuaann..

JJaavviieerr AArrcceenniillllaass..
‘City Hope’. PPoorrttaalleeaann..

GGaabbrriieell BBrraauu.. ‘Afrikako
Argiak. PPoorrttaalleeaann..

LLeeiizzee--iikkeerrllee ttaallddeeaa..
PPoorrttaalleeaann..

DDeeppoorrrreekkoo Argazkilaritza
TTaallddeekkooeenn erakusketa.
AAmmbbiiggúú eettaa PPoorrttaalleeaa

ttaabbeerrnneettaann..

AA rrggiizzaaiioollaa SSaarriiaa..
DDeeppoorr ttaabbeerrnnaann..

eerraakkuusskkeettaakk

AAuurrkkii ttuu hheemmeenn EESSKKOOLLAAKKOO 1155 GGAAUUZZAA 

AAuurrrreekkooaarreenn
SSOOLLUUZZIIOOAA

ddeennbboorraappaassaakk

zziinneemmaazziinneemmaa

untzaga
“Indiana Jones 4

1957. urtean hasiko da Indiana Jones-en
azkenengo abentura. Unibertsitatetik bo-
tatzea nahi dute; une horretan ezagutuko
du Mutt gaztea. Azkenengo urteetan egin
den aurkikuntza garrantzitsuenean la-
guntzeko eskatuko dio gazteak Jones-i…

ZUZENDARIA:
Steven Spielberg
AKTOREAK:
Harrison Ford, Cate Blanchett,
Karen Allen, Ray Winstone...

coliseo
“4 meses, 3 semanas, 2 días”

Otilia eta Gabita ikasle-egoitza berean bi-
zi dira. Errumaniako herri txiki bateko uni-
bertsitatean dihardue ikasten. Otiliak hotel
merke bateko logela bat alokatu du, Bebe
jaunarekin batzeko; Gabita haurdun dago
eta abortua legez kanpokoa da…

ZUZENDARIA:
Cristian Mungiu
AKTOREAK:
Anamaria Marinca, Laura Vasiliu,
Vlad Ivanov, Alex Potocean...

MMUUSSIIKKAA..––
KKeenn ZZaazzppii.. MMaaiiaattzzaakk 2233, 22.00. 

ZZIINNEEAA..––
‘‘44 mmeesseess,, 33 sseemmaannaass yy 22 ddííaass’’..
MMaaiiaattzzaakk 2277, 21.30. 

BBEERRTTSSOOAAKK..––
UUmmeeeenn bbeerrttssoo jjaaiiaallddiiaa.. MMaaiiaattzzaakk 2299, 18.00.

ssaarrrreerraakk  ssaallggaaii
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t to o l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 620-336722.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
943-530718 edo 679-095634.
l Gizona eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 669-559011.
l Emakumea eskaintzen da asteburuetan
umeak zaintzeko. Tel. 671-972733.
l Emakumea eskaintzen da pegorak edo
lokalak garbitzeko. Tel. 696-542421.
l Neska euskalduna eskaintzen da umeak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Astebu-
ruak barne. Tel. 662-365609.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 662-423898.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 647-
044031. Marian.
lMutila eskaintzen da peoi lanerako. Tel.
605-410423.
l Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
netarako. Tel. 943-742201 edo 652-
715908.
l Neska eskaintzen da uztailean umeak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 645-702768.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
629-945799. Isabel.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
686-435056.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 626-
865691.
l Neska eskaintzen da 09.00etatik aurre-
ra taberna batean lan egiteko. Tel. 607-
713873.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta kamarera lanetarako. Tel. 607-
713873.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
680-250527.
l Neska euskalduna uztailean umeak
zaintzeko prest. Tel. 943-530485.
l Emakumea eskaintzen da arratsaldez
edozein lanerako. Tel. 666-815008.
l LH eta DBHko irakasleak klase partiku-
larrak ematen ditu. Udan barne. Tel. 676-
181138.
l Emakume euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 605-
772606.
l Neska euskalduna behar da arratsaldez
umeak zaintzeko. Tel. 943-121499.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAAKK
lEibarko erdialdean pisua salgai. 130 m2.
3 logela. 2004an berriztuta. Aukera ezin-
hobea pisu handi batera aldatzeko. Tel.
626-203838.
l Logela eskaintzen zaio neska bati etxe
garbiketaren trukez. Tel. 686-286110.
l Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 943-120058 edo 626-380238.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. Hiru
logela, egongela, sukaldea, komun bi.
Balkoia eta despentsa. Eguzkitsua.
48.500.000 pta. Tel. 653-733357.
l Errebal kalean pisua salgai. Eguzkitsua.
Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 642-
098218.
l Elgetan borda salgai. 2.200 m2ko lur
sailarekin. Tel. 678-980204.
l Santaiñes, 22 - 3. eskuman pisua salgai.
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Dena kanpora begira. Eguzkitsua. Gasa.
Igogailua. 39.000.000 pta. Tel. 619-
547188.
l Etxea behar da alokairuan. Tel. 662-
239392.
l Soraluzeko Rabal kalean pisua salgai.
64 m2. Logela bi, egongela, sukaldea eta
komuna. Tel. 658-339709.
l Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarko
erdialdean. 3 logelakoa. Erreferentzia eta
abalak. Tel. 677-074051.
l Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 646-662911.

LLAANNAA
l Ume-zaintzailea behar da uztailean
goizez Deban lan egiteko. Tel. 629-
853463.
l Neska gazteak klase partikularrak ema-
ten ditu goiz eta arratsaldez. Tel. 608-
616827.
l Emakumea eskaintzen da sukaldari la-
guntzaile moduan. Esperientzia. Tel. 622-
069924.
l Emakume euskalduna behar da ume bi
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 677-
858244.
l Neska behar dugu uztailean umeak
zaintzeko. Goizez, sei orduz. Tel. 675-
713153.
l Neska arduratsua edozein lanerako
prest. Interna edo externa. Tel. 655-
384877.
l Neska eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak edo umeak zaindu eta gar-
biketa lanetarako. Tel. 646-821678.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 639-984262.
l Emakumea eskaintzen da goizez garbi-
keta lanetarako. Tel. 665-726288.
l Magisteritzako ikasle euskalduna uztai-
lean umeak zaintzeko prest. Tel. 677-
108554.
l Emakumea behar da umeak zaindu eta
etxeko lanetarako. Esperientzia handia
sukaldaritzan eta lisatzen. Tel. 676-
571633.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna
edo externa. Tel. 648-192683. Elisabeth.
l Kamarera/o gaztea behar da terraza
batean lan egiteko. Tel. 600-648823. Jose
Luis.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 676-244793.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagu-
siak zaintzeko. Tel. 616-397348 edo 943-
029373. Noma.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Or-
duka edo aste osorako. Tel. 650-611415.
l Kamarera/o behar da jatetxe batean
egunero lan egiteko. Tel. 943-121262.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, interna edo externa moduan.
Tel. 616-230814.
l Neska eskaintzen da 13.00etatik
16.00etara garbiketa lanetarako. Tel.
679-578511.
l Neska gaztea eskaintzen da 17.00etatik
20.00etara lan egiteko. Tel. 697-668920.

SSAALLEERROOSSKKEETTAAKK
l Liburu berriak erosten dira. Planeta,
Círculo de Lectores etb. motakoak. Tel.
689-617795. Lurdes.
l Lagun birendako narruzko sofa
(1’50zm) eta relax silloia salgai. Prezio in-
teresgarria. Tel. 628-341448.
lUmeak mendira eramateko motxila tra-
ban badaukazu, deitu. Tel. 646-293311.
l Delineante-mahaia salgai. Prezio one-
an. Tel. 948-200749.
l Autorako ume-aulkia salgai 0-1, 18 kilo-
raino, homologatua. Egoera onean. Tel.
667-376212.
l Bizikleta salgai. Bi aldiz erabilita. Osa-
garri onekin. Merke. Tel. 653-717875.

...eta kitto!/2008-V-23

Iragarkiak ipintzeko: 
994433--220000991188 ((MMaarriissooll)).

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen
eta autoen kasuan izan ezik. Azken hauetako

PPRREEZZIIOOAAKK honakoak dira: EEttxxeeaakk,, llookkaallaakk,, ggaarraajjeeaakk::
alokatu, 10 euro; saldu, 15 euro. AAuuttooaakk:: 10 euro. 

DDooaanneekkoo iirraaggaarrkkiieettaann,, 1122 hhiittzz oonnaarrttuukkoo
ddiirraa ggeehhiieenneezz..

AAUUTTOOAAKK
l Ford Cougar 2.5 V6 170 cv salgai. 2000
urtekoa. Extra asko. 7.500 euro. Tel. 669-
293484.
l Alfa Romeo GT 1.8i 140cv salgai. Llan-
tak (17’’). 2005eko irailekoa. 27.000 km.
Beti garajean. Egoera onean. 16.000 eu-
ro. Tel. 687-501783.
l Opel Omega salgai. Gasolina. Oso mer-
ke. Aire egokitua eta irrati-kasetea. Ase-
gurua eta udal zerga ordainduta. Beti ga-
rajean. Tel. 610-395630.

......eettaa mmuussuu 
bbaatt zzuurreettaakkoo
Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. 
Argazki arruntaren prezioa 3 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena (bikoteak...) 6 euro. 
Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

Zorionak, MARTIN,
domekan urtia beteko
dozulako. Lucia eta
Asierren partez.

Zorionak, GARAZI 
Mendieta Eizagirre,
eguaztenian bost urte
bete zenduazen-eta. 
Gaizka eta famelixaren
partez.

Zorionak IRATI Aizpurua
Puente, astelehenian,
hillaren 19xan, urtebete
egin zendualako.
Gurasuen partez.

LLOOKKAALLAAKK
l Lokala hartuko nuke alokairuan, ahal
bada 300 euro baino gutxiago ordaintze-
ko. Tel. 671-069792.
l J. Gisasola 8an ileapaindegia izandako
lokala traspasoan. Berritua. Edozein ne-
goziorako egokia. Tel. 943-700257.

BBEESSTTEELLAAKKOOAAKK
l Zapatu arratsaldean gizonezko urrezko
aliantza aurkitu dut. Tel. 651-701992.
l Apirilaren 30ean autobus geltokian bi-
deokamara zinta galdu zen, familiarteko
erreportaiarekin. Aurkituz gero, deitu.
Tel. 943-121956.

Zorionak XABI, atzo lau
urte egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat amatxo
eta aitatxoren partez.

Zorionak GORKAri,
hareñegun bere laugarren
urtebetetzia izan zan-eta.
Famelixaren partez.


