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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
“Generoen arteko erabateko berdintasuna ez da orain-
dik inon lortu. Ezin da erreforma poliki-poliki egin; ka-
tarsi soziala behar da, iraultza. Hainbat politika publikok
ere desberdintasuna sortzen dute: errenta aitorpen ba-
terakoak, esaterako, emakumeak etxean geratzea bul-
tzatzen du, gizonezkoei kenkaria ematen dielako
emaztea lan merkatutik at geratzen bada”

((MMaarriiaa PPaazzooss,, iikkeerrttzzaaiilleeaa))

“Sekulartu ezinik jarraitzen dugu. Estatu espainiarreko
politikariek eztabaidatu berri dute sinbolo erlijiosoek zer
leku izan behar luketen ekitaldi ofizialetan eta, beste
hainbatetan bezala, sozialistek esku ezkerraz laikotasu-
na bedeinkatuz eta eskuina, berriz, gotzainei luzatuz
jokatu dute. Ez dago estatu laikoari bete-betean ekite-
ko adorerik. Zer dela-eta hainbeste beldur?”

((AAnndduu LLeerrttxxuunnddii,, iiddaazzlleeaa))

EEGGUUAALLDDII--TTXXAAKKUURR..-- Eguraldi txarra. “Egualdi-txakur honegaz ezingo gara jatxi kalera”.
EEGGUUEENN ZZUURRII..-- Aratoste-osteguna. Erderazko ‘‘jjuueevveess ggoorrddoo’’.. “Eguen Zuri egunian, umiak koko janz-
ten ziran”.

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU 
AALLDDUUNNDDIIAA

eesskkuuttiittzzaakkIIRRAAKKUURRLLEEAA PPRROOTTAAGGOONNIISSTTAA

Eibarko Udaleko PSOEko arduradunek Hirigintza Plan Na-
gusia hirigintzako sustatzaileen beharrizanetara moldatu os-
tean, Eibarrek, historikoki duen espazio zabalen falta kon-
pondu beharrean, arazoa areagotzea besterik ez dute lortu-
ko. Zorionez, gero eta herritar gehiago gara honekin kontu-
ratu eta beste politika urbanistiko bat eskatzen dugunok. 

Sasoi honetan, ezadostasna eta egonezina sortu duena
Errebalgo merkatu plazako proiektu erraldoia izan da. Txon-
ta, Erisono, Bolingua, Barrena... eta beste zenbait tokitan
egin nahi dituzten astakeriak salatzen jarraituko dugun
arren, oraingoan gure bultzada eta sostengua eman nahi
diegu Errebalgo merkaturako PSOEk hauteskundeetan agin-
dutako proiektua berreskuratzearen alde lanean diharduten
herritarrei.

Gure iritziz, Udal jabetzako lurren salmentak eta lur oku-
pazio basatiek ez diote inongo mesederik egiten geure he-
rriari, bizi kalitatea hondatu egiten du eta, gainera, erabat
kontrajarrita dago Hirigintzako Plan estrategikoaren ondo-
rioekin.

Hori dela eta, eibartar guztioi deialdi zabala egiten di-
zuegu PSOEk Errebalerako agindutakoa bete dezan, herritar
talde batek burutzen diharduen ekimenekin (sinadura bilke-
ta, alegazioak...) bat egiteko.

IIrreennee ZZaarrrraauuaa eettaa AAllbbeerrttoo GGaarrrroo ((EEiibbaarrkkoo 
EEAAEE--AANNVVkkoo zziinneeggoottzzii iilleeggaalliizzaattuuaakk,, eezz iilleeggaallaakk))

Erakundeek prezio publikoen bitartez dirua jaso ahal iza-
teko Udalbatzan onartu eta aldizkari ofizialetan argitaratu
behar izaten dute euren erabakia. Horrela, Coliseoa zabaldu

eta tramite hori burutu aurretik, hainbat antzokitan galdetu
eta aukera ezberdinak aztertu genituen Kultura batzordean.

Erabaki genuen sarreren prezioak ikuskizunaren arabera
ezartzea izango zela zuzenena, eta zehatzago artistek ko-
bratuko zutenaren arabera ezartzea. Horrrela, 500 jarlekuak
betez gero, katxetaren %75 errrekuperatuko genuke. For-
mula horrekin bi helburu nagusi lortu nahi genituen: batetik
baliabide publikoen bitartez programazio zabala bermatzea,
eta bestetik takila eta zergen bitartez jasotakoaren arteko
oreka bilatzea. 

Kriterio horretatik kanpo geratzen dira takilan jasotakoa-
rekin konformatzen diren ikuskizun horiek. Halakoetan Uda-
la eta artisten artean negoziatzen da sarreraren prezioa.
Adibide gisa, lehenengo sistemaren bitartez Kokein ikuste-
ra joan ginenok 6 euro pagatu genuen; eta bigarrena apli-
katuz, Ventos de Saudadeko sarrera 5 eurokoa izan zen.

Ostiralean, Ken 7 izan zen Coliseoan, eta emanaldiak ez
zituen balio egun horretan sarrera bakoitzeko kobratu geni-
tuen 19 euroak. Eta ez bakarrik kostoaren zati handi bat
Udalak bere gain hartu zuelako (artistek eskatzen duten ja-
tekoa eta edatekoa alde batera lagata), baizik eta publikoak
emanaldiak ez zuela merezi pentsatu eta demostratu egin
zuelako jarlekuen erdia baino gehiago libre utziz.

Hori bai, kontzertu batengatik 10.000 eurotik gora kobra-
tu zutenek sarreren prezioari buruz kritika egitea zutela pen-
tsatu, eta kontzertura joan ez ginen eibartarrok tokatzen zi-
tzaiguna baino gehiago pagatu behar genuela esanez bilatu
zuten txaloa. Euren emanaldiaren benetako balioa zenbate-
koa den hobeto pentsatu beharko dute horiek eta hurrengo-
an, zerbait jo nahi badute Eibarren, ez dadila adarra izan!

MMªª JJoossee TTeelllleerriiaa ((EEuusskkaarraa eettaa KKuullttuurraa  BBaattzzoorrddeebbuurruuaa))

EERRRREEBBAALL,, AAGGIINNDDUUTTAAKKOOAA BBEETTEE!!

NNUUMMEERROOAAKK DDAANNTTZZAANN



Debegesako Enpresa
sailak mapa birtuala
erantsi dio bere web-

guneko (www.debegesa.com)
enpresa atalean eskaintzen
duen Gida Industrialari. Web-
guneko arduradunen berbe-
tan, “bisita gehien jasotzen
duen atala da eta, horregatik,
zerbitzua indartu eta hobetze-
ko helburuarekin, mapa birtua-
la gehitu diogu”. Mapak De-
babarreneko enpresen inguru-
ko informazio zehatzagoa eta
argiagoa eskaintzen die erabil-
tzaileei. Ekimena ‘Equal Mi-
krogunea’ izenburuko proiek-
tuaren barruan garatu dute eta
martxan ipintzeko behar izan
duten aurrekontuaren erdia
Europako Gizarte Funtsak or-
daindu du. 

Mapari esker, gidan ager-
tzen diren enpresak mapa bir-
tualean non kokatzen diren
ikusteko aukera dago eta, ho-
rrez gain, enpresek orain arte
baino informazio gehiago
erantsi dezakete: besteak bes-

te, euren webgunerako loturak
edo eskaintzen dituzten pro-
duktuen irudiak sartzeko auke-
ra dute. Debegesak eskerrak
eman nahi dizkie mapa hone-
tan parte hartu nahi izan duten
eskualdeko enpresa guztiei.

...eta kitto!/2008-V-30
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11994411--EEAANN JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
Urte horretan jaiotakoek bazkaria egingo dute Ca-
serio tabernan ekainaren 7an. Hitzordua 13.00etan
ipini dute, Untzagan. Joan nahi dutenek 45 euro
sartu beharko dute Kutxako kontu korronte hone-
tan: 01.2.562.002.1.

CCIIEELLIITTOO EELLGGOOIIBBAARRRREENN
Domekan, ekainaren 1ean, Cielito Musika Bandak
kontzertua eskainiko du Elgoibarko Herriko Antzo-
kian, 12.30etatik aurrera. Honako piezak eskainiko
ditu: ‘Guadix’ (pasodoblea, F. Azpiazu), ‘Gigantes y
cabezudos’ (aukeraketa, Fdz. Caballero), ‘Olimpic

spirit’ (martxa, J. Williams), ‘West side story’ (auke-
raketa, L. Berstein) eta ‘El barbero de Sevilla’ (ober-
tura, G. Rossini).  

DDEEBBAAKKOO AARRTTEE EESSKKOOLLAA
Ikasturte amaierako artelanekin erakusketa antolatu
du Debako Arte Eskolak. Gaur hasi eta ekainaren
10era arte artelanak Debako Turismo Bulegoan
ikusteko moduan izango dira. Bestalde, udan esko-
lan eskaintzen dituzten ikastaroetarako matrikula-
zioa zabalik dago. Interesatuek informazio zabala-
goa jaso dezakete eskolaren webgunean edo
943191804 telefonoan.

autuan

Eskualdeko industrien mapa birtuala

Arrate eskubaloi taldeko denboraldiko jokalari one-
naren saria Iñaki Malumbres atezainarentzat izan
da, KTB-ko 'La Bombonera' saioak antolatzen

duen lehiaketaren barruan. Horrela, telebista-saioko ikus-
leen botuei esker, Eibar
Merkataritza Gune Ire-
kiak 1.000 euro eman
dizkio, elkarteko kide di-
ren herriko dendetan
gastatu ditzan. Atezain
nafarrak martitzen goi-
zean jaso zuen 1.000
euroko txekea merkatu
plazan, Mertxe Garate
Merkataritza eta Indus-
tria zinegotziaren eskue-
tatik. Izan ere, merkatu
plazako dendariek orain
dela gutxi egin dute bat
elkartearekin.

1.000 euro Malumbresentzat

Ba bai, sekulako kaka-
usaina dakagu Eiba-
rren eta egualdixa

epeldu ahala, hobe izaten
da leku batzuetan surra ta-
patzia, hori antsa hori! Bai,
txakurrak egitten dabe kaka
kalian baiña euren jabiak di-
ra usain horren errudunak.
Eurixa eta hotza egitten da-
ben hillabetietan ez da txa-
kur-kaka-usainik horrenbes-
te igartzen baina beruak hel-
du orduko... Aldatze, Me-
kola eta Txaltxazelai ingu-
ruak, beste batzuen artian,
kakagune ofizialak dira hain-
bat txakurrentzat eta jabe
askok zerura begiratzen da-
be lurrekua ez jasotziarren.
Ondo dago pasiatzera urte-
tzia eta txakur-jabe-kuadri-
lliakin egotia baina beste ze-
regin batzuk dittu animali-
xak eukitziak eta bihar hori
egin nahi ez dabenak hobe
leuke etxian  landarak zain-
tzen gelditzia. Jakin badakit
txakur-jabe askok zintzo-
zintzo poltsatxo eta guzti
kaleratzen dirala eta euren
txakurren kaka jasotzen da-
bela, baina bada zikiñik!
Udal-arauak diñuanez, kaka-
rik ez garbitziak isuna mere-
zi dau. Nere galderia zera
da: nor arduratzen da lan
horretaz? Nork esaten detsa
txakur-jabe zikin horri kaka
jaso bihar dabela? Nik daki-
ttela, nik neuk ikusitta, Un-
tzaga plaza erdixan kaka-
mokordo galanta laga bai...
eta iñork ez dau ezer esaten.
Umien kotxiakin pasiatzen
doianak ondo asko daki zer
dan kale-baztarrera begira-
tzen juan biharra. Kaka-usai-
na dakagu kalian, eta  lurre-
ra beittu besterik ez dago
arrazoia zein dan jakitzeko.

Kaka-usaina
kalietan

AAnnaa AArraannbbeerrrrii
((KKAAZZEETTAARRIIAA))

Matrallako Irratiak 6. urteu-
rrena bete du eta, ospatze-
ko, jaialdia egin zen zapa-

tuan Tallarra Gaztetxean. Besteak bes-
te, Josu Gil kantautorea eta Norman
taldearen musikarekin gozatzeko au-
kera izan zuten jaira gerturatutakoek.

Matrallako 
Irratiaren jaia
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Aurreko astean Denda-
rien Elkarteak Errebal
Center proiektuari bu-

ruz esandakoen harira Ezker
Batua-Aralar koalizioak oharra
kaleratu du. Koalizioko kideek
ez dituzte ulertzen “Dendarien
Elkarteak erakutsitako tonua
eta forma, botere-talde bat di-
ren antza ematen du, gainon-

tzeko eibartarren gainetik da-
goen ‘lobby’ bat”. Gainera, el-
kartea herriko gobernu-taldea-
rekin bat doala salatzen dute,
“proiektua edozein preziotan
egitea” helburu dutela diote.
Horrez gain, kezkatuta daude
“Udalak eibartar guztien onda-
rea den lur publiko baten sal-
menta-pribatizatzearen ingu-
ruan”. Bestalde, koalizioaren
arabera, “Errebal Center-en ez
dira, hitz eman zen bezala,
punta-puntako markak bilduko
eta eskualdeko bezeroak era-
kartzeko eskaintza urria da
(Eroski supermerkatua, If lu-
rrindenda, telefono enpresa
bat eta Quasar Elite aisialdirako
enpresa). Proiektua egitean
Value Investmenten helburua
etekinik handiena lortzea iza-
tea kezkatzen gaitu”.

Polizia Nazionalak Eibarko jatetxe txi-
natarreko jabeetako bat atxilotu berri
du, han lanean zeuden beharginak

oso baldintza txarretan lanean zituela antze-
man eta gero. EAEko gobernu ordezkari-
tzak martitzenean azaldu zuenez, “Donos-

tiako Komisaldegiko Atzerritartasun Briga-
dak txinatar asko modu ilegalean eta egoe-
ra prekarioan” Gipuzkoako hainbat jatetxe-
tan lanean zebiltzala antzeman zuen eta
hortik abiatuta operazioa hasi zuten. Atxilo-
tuen artean Lin H. dago, Eibarko jatetxe txi-

natarreko jabea. Poliziaren arabera, jatetxe-
ko langileak goiko solairuko jangelan bizi zi-
ren, miaketan hainbat arropa eta objektu
pertsonal aurkitu baitzituzten han. Bestalde,
langileak Espainian bizi edo lan egiteko bai-
menik ez zutenez, atxilotu egin zituzten.

Danon ahotan
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Jatetxe txinatarreko jabea atxilotu dute

EB-Aralar dendarien 
jarrerarekin harrituta

ORAIN DELA

Sasoi hartako ezkontzen kopuruen datuak agertzen ze-
benez, Eibarko emakume gehixago ezkondu ziran gizo-
nezkuak baino. Badirudi beste herrixetako gizonezkuak
erakargarrixaguak egitten zitzaiela orduko andreri.

Herri-milla 1.609 metroko herri-lasterketa berezixa jo-
kau zan bigarren urtez, Berbia Emon astiari hasiera
emoteko. Partehartzailliak, tartian kirol taldietako or-
dezkari asko, lasterketako kamiseta ofiziala jaso zeben.

Arrate eskubaloi taldiak bere mailla galdu eta 17 ur-
tetako porrotik haundixena jaso zeban bere 50. urteurre-
nian. Ohorezko B maillako lidergua izan eta gero, pro-
mozinuan Valladolideko Lourdesekin galdu zeben.

Pedro Alberdi Eibarko idazliak Lizardi Sarixa iraba-
zi zeban Zarautzen, hango udalak antolatutako haur eta
gaztiendako literatur premixua. Aurretik, Donostian,
Errenterixan eta Ondarrun be sarittua izan zan.

10 urte
11999988--VV--2299 
223366.. ZZKKIIAA..

Arratek mailla galdu zeban 
eta Ohorezko B maillara jaitsi zan.

Herri-milla jokau zan Eibarren
bigarren aldiz.

Amañako jaiak uztailean badira ere, joan den zapatuan
ekitaldi berezia antolatu zuten jai batzordekoek Untza-
gan, Amañako jaien 30. urteurrena ospatzeko. Jende

ugari bildu zen bertan eta musikaz, pintxo eta sagardoaz goza-
tzeko aukera paregabea izan zuten.

Amañako jaien aurrerapen
arrakastatsua
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Eibar eta inguruko herrie-
tako euskaltzaleen or-
dezkaritza zabala batu

zen aurreko asteko eguenean
Markeskua jauregian, Udako
Euskal Unibertsitatearen egoi-
tza nagusian, Berria egunkaria-
ren bosgarren urteurrena os-
patzeko ekitaldian. ‘Luzatu
bostekoa’ izenburupean, an-
tzerako ekitaldiak garatzen
dihardute Euskal Herriko hain-
bat eskualdetan, egunkaria
sortu zela bost urte betetzen
direla gogoratu eta, bide ba-
tez, ibilbide honetan proiek-
tuari bere laguntza eman die-
tenei eskerrak emateko. Ho-
rrekin batera, Berria-n lanean
diharduen lantaldeak etorkizu-
nera begira dituen erronkak
azaltzeko aprobetxatu zuten
ekitaldia. 

Martxelo Otamendi Berria-
ko zuzendariak gidatu zuen
ekitaldia: lehenik eta behin,

Markeskuara bildutakoek
egunkariaren hastapenak eta
garapena batzen dituen bide-
oa ikusteko aukera izan zuten
eta, ondoren, Otamendik
etorkizunera begira Euskaraz-
ko Komunikazio Taldeak
(EKTk) dauzkan erronka nagu-
siak azpimarratu zituen: toki-
ko telebistak sortzen joatea
eta inpresio zentro propioa
martxan ipintzea. Horrekin

batera, taldeak esku artean
dauzkan beste hainbat proiek-
turen inguruko azalpenak
eman zituen. Besteak beste,
jendeak euskerazko komuni-
kabideak kontsumitzeko ohi-
tura sortzeko lanean jarraituko
dutela azpimarratu eta, horre-
tarako, gizarteak eta merka-
tuak eskatzen dituen aldaketei
moldatzen joango direla au-
rreratu zuen.

Eguraldiari begira gezurra ba-
dirudi ere, ekaina bertan dau-
kagu eta, urteroko moduan,

Eibarko Kirol Patronatuak kanpoko
igerilekuak zabaltzeko beharrezko-
ak diren moldaketak egin ditu da-
goeneko. Arduradunek aurreikusi
dituzten epeen arabera, ekainaren
7an, hau da, datorren asteburuan
zabalduko dituzte kanpoko igerile-
kuak eta hango instalazioak. Urte-
roko ordutegiari jarraituko diote
aurtengoan ere: goizeko 10.30etan
zabalduko dute igerilekua eta itxi, berriz,
20.00etan. Eguraldiaren araberako aldaketarik

ez bada, igerilekua irailaren 14ra arte egunero
zabalik egongo da.

Luzatu bostekoa Berria-ri

Kanpoko igerilekuak ekainaren 7an zabalik

danon ahotaN
7

Emmaakkuummeeeenn OOssaassuunnaa--
rreenn AAllddeekkoo NNaazziiooaarr--
tteekkoo EEgguunnaa ospatzen

da egun horretan.
Azken egun hauetan ko-

munikabideen bidez jakin
dugu  Ezkerraldeko eta Mea-
tzaldeko emakume taldeek
Osakidetzari errebisio gine-
kologiko osoak egitea eskatu
diotela, eta, maiztasun han-
diagokoak izan daitezela.

Gero eta eskaera gehiago
dago eta arrazoiak, besteak
beste, honako hauek dira:

- Prebentziorako
kontzientzia hartzea.

- Antisorgailuen
erabilera.

- Minbiziarekiko ardura
- Nazioarteko

erakundeen aholkuak
- …
Osasun Publikoaren balia-

bide ekonomikoak eta per-
tsonalak, berriz, murriztu
egin dira: Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoan 1995ean Barne
Produktu Gordina (B.P.G.) %
4,5ekoa zen  eta 2005ean,
% 4,3koa, Europako nazio-
arteko batezbesteko gastua,
berriz,  % 6,3koa delarik.

Hori dela eta, egoera ho-
nen aurrean, Eibarko Ema-
kume Mahaiko kideok bat
egiten dugu Ezkerraldeko
eta Meatzetako emakume
taldeen  eskaerarekin eta
euren mobilizazioekin.

Aldi berean, emakume
guztiak animatzen ditugu
Osasun Zentroetan beha-
rrezko informazioa eta aten-
tzioa eskatzera. Izan ere,
minbizi ginekologikoa kutsa
egin daiteke. Ez al zenekien
hori? Zer egin behar dugu
ez kutxatzeko?

Maiatzak 28

MMªª JJoossee LLaassaa
((EEMMAAKKUUMMEEAARREENN MMAAHHAAIIKKOO

IIDDAAZZKKAARRIIAA))

Barakaldok Euskal Eskola
Publikoaren 17. Jaia hartu-
ko du domekan. Betiko

moduan, egun osorako hainbat
gune prestatu dituzte han, adin
ezberdinetako jendearen gus-
tuak asetzeko moduko ikuskizu-
nekin. Antolatzaileen berbetan,
“Bizkaiko eta Euskal Herriko hiri
garrantzitsuenetako bat aukeratu
dugu oraingoan gure eskola al-
darrikatzeko. Izan ere Bizkaiko

bigarren hiri populatuena eta
Bizkaiko Ezkerraldeko erdigunea
dugu Barakaldo. Horrelako hiri
batean garrantzi berezia dauka
irakaskuntza publikoak; hala, 17
ikastetxe publiko ditu Barakaldok
guztira, haur eta lehen hezkun-
tzako 12 eta 5 institutu. Gainera
konpromiso berezia dauka Bara-
kaldok hezkuntzarekin eta Hiri
Hezitzaileen Nazioarteko Elkar-
tearen kide da”.

Euskal Eskola Publikoaren jaia
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Eskualdeko ordezkaritza zabala batu zen aurreko eguenean Markeskuan.
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Gaur arratsaldian hasi eta
domekara arte, jai gi-
ruan bete-betian mur-

giltzeko aukeria eukiko dabe
Urki auzuan bizi diranak edo,
parrandarako goguak bultzauta
bertaratzia erabagitzen dabe-
nak. Jai Batzordekuak aurreko
barixakuan presentau eben aur-
tengo jaixetako propgramazi-
ñua Urkiko jubilauen etxian. Az-
ken urtiotako joeriari jarraittu
detse ekitaldixak antolatzeko
orduan. Atzera be, jaixetako
ekitaldirik haundixenetakua
txanpana eta langostinuen jai-
xak osatuko dau. Zapatu arra-

tsaldian 200 langostino kilo ba-
natuko dittue auzoko taberne-
tan txanpanarekin txikiteua egi-
tten dabenen artian. Hori dana,
jakiña, Rio Samba Show taldia-
ren kalejirarekin girotuta. Ga-
bian, barriz, Passionatta orkes-
tiarekin berbenia egongo da
Arrateko andra Mari ikastetxian.

RRoocckk kkoonnttzzeerrttuuaa AACC//DDCCrreenn
eerrrriittmmoorraa

Baiña beste musika mota bat
nahixago dabenendako, gaur
gabian rock kontzertua prepa-
rau dabe, “jende gaztia erakar-
tzeko ahalegin berezixan”:

23.15etatik aurrera Norman
taldiak joko dau. Anbientia be-
rotzen juateko eta, ondoren,
gaberditik aurrera, Kataluniatik
datorren The Bon Scott Band
taldiak AC/DC talde ezaguna-
ren bersiñuak osatzen daben
errepertorixua eskinduko dau. 

UUrrrreezzkkoo LLaannggoossttiinnuuaa 
AAtteerrppee--rrii

Bestalde, urtero auzoko ba-
ten bati emoten detsen Urrez-

ko Langostinua aurten Aterpe
alkartekuak jasoko dabe do-
meka arratsaldian. Eta umiak,
barriz, nahi beste jolas egin eta
barraketan gora eta behera ibil-
tzeko aukera paregabia eukiko
dabe asteburu guztian eta ba-
tez be zapatuan, egun horre-
tan dana erdi preziuan eukiko
dabe-eta. Aurtengo jaixak pre-
paratzeko 35.000 euroko pre-
supuestua erabilli dabe jai ko-
misiñokuak.

Urkiko jaixak martxa betian gaurtik domekara

Martitzen goizian hasi ziran
Errebal eta Jardiñeta kaliak
lotuko ditttuen eskillara me-

kanikuak ipintzeko biharrak. Merkatu
plaza bota eta gero geratu dan hutsu-
nia aprobetxatzen dihardue, eskillarak
muntatzeko bihar dittuen garabi eta
bestelakuak kokatzeko. Eskillaren
muntaia amaittu arte, Errebaletik Mu-
zategira eta Jardiñetara doiazen eskilla-
rak ezin izango dira ibilli, bidia moztu
egin dabe-eta. Bestalde, Muzategi eta
Jardiñeta lotzen dittuen eskillaretatik
pasabidia eten egin dabe, hor eskillara
barrixak egingo dittue-eta. Bestalde,
Indianokuan (BBVA atzeko aldean)

egin dittuen etxe barrixetarako trans-
formadoria ipintzeko biharrak astele-
henian hasi zittuen.
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Eskillara mekaniko barrixak Jardiñetara

The Bond
Scott Band
taldiak
AC/DC 
taldiaren
bersiñuak
egitten 
dittu.

AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoo SSaarraasskkeettaa,, 1122 
%% 994433 1122 7744 1155

Julen Arano / Ma Jesus Blanco

Albaitari Zentroa – Lora eta landare natural   
eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

SSaann JJuuaann,, 11 % 994433 2200 3333 2299 EIBAR

LORADENDA

MMUUGGIICCAA

SS aa nn  JJ uu aa nn  11 55  --  bb ee hh ee aa
Tfnoa. 943 201 030 / Faxa. 943 207 224

l GASA ETA ITURGINTZA
l ALTZARI ETA OSAGARRIAK
l BAINUONTZIAK eta

HIDROMASAJERAKO KABINAK
l HANSGROHE GRIFERIA
l AIRE EGOKITUA
l ZORU ERRADIATZAILEA

iturgintza
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kaleko inkestA
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LLuuiiss mmaarriiaa GGiill
4488 uurrttee,, aarroottzzaa
Neri begittantzen jata lehen be agresi-
ño asko egoten zala eta ez dala gaur
eguneko gauzia bakarrik. Gertatzen
dana da telebisiño, irrati eta halakuekin
gehixago dakigula gertatzen danaz,
eta eurek be errua dake, jendiak tele-
bistan agertzen dana kopixau egitten
dabelako askotan.

Zergaittik egin 
dabe gora agresiñuak?

BBiinnggeenn EEggiiaa
6644 uurrttee,, aappaarreejjaaddoorriiaa
Gauzak txarto daguazelako dagoz oin
lehen baiño eraso gehixago, halanda
be, begittantzen jata lehen be agresi-
ñuak baeguazela. Denboria aurrera
doia eta gauza barrixak agertzen dira,
baiña erasuen gauzia antxiñakua dala
uste dot, nahiz eta igual oiñ gehixago
ezagutzen diran holako kasuak.

AAiittzziibbeerr AArriissttoonnddoo
3366 uurrttee,, tteekknniikkuuaa
Lehen baiño agresibuaguak gara; ha-
landa be, erasuak lehen be baeguazela
begittantzen jata. Madril, Bartzelona
eta Bilbo hiri haundixetan uste dot
agresiño gehixago daguazela, baiña
hemen be gertatzen dira. Lehen erres-
peto gehixago zekan jendiak, oiñ ira-
kasliak be ez dittue errespetatzen.

YYaammiilleehh GGiill
3300 uurrttee,, eettxxeekkooaannddrriiaa
Gaur eguneko gizartia lehengua baiño
agresibuagua dala begittantzen jata.
Onena da pazientzia eukitzia eta bes-
tienganako errespetua, hori da garran-
tzitsuena eta mantendu biharko zana.
Halanda be, nere inguruan ez dot ikus-
ten hainbesterako indarkerixarik.

Irakasliak, medikuak,
gurasuak, baltzak,
emakumiak, juduak,
homosexualak… Azken
aldixan, erasuak jasaten
dittuenak gero
eta gehixago dira,
eta erasuak be goraka
doiaz datuen arabera.
Gizarte erasokor batian
bizi gara? Ez dogu iñor
errespetatzen?
Madrilgo medikuek,
esaterako, euren aurka
jasotzen eben erasuak

dirala-eta nazkatuta, kejia eiñ eben eta oiñ kartzela zigorrarekin
ordaindu leike erasua egitten dabenak. Madrillen be, Gay,
Lesbiana, Transexual eta Bisexualen Alkartiak euren kontrako
erasuen gorakadia salatu dau; gaiñera, lotsia dala-eta, askok
ez dittue hórrek erasuok salatzen. Emakumien aurkako
indarkerixak be gora egin dau; nahiz eta horren aurka neurrixak
hartzen hasi, egoeria ez da hobetzen. Eskoletan, lehen umiak
ziran euren artian borrokatzen zebenak, baiña gaur egunian
irakasliak dagoz dianaren erdixan. Umiak eta nerabiak gero
eta biolentuaguak dira eta, irakasliak jotziaz gain, gurasuak be
eurena jasotzen dabe. Askok esaten dabe komunikabidiak
tarte haundixagua eskintzen detselako emoten dabela eraso
gehixago dagozela, baiña, egixa esan, datuak hor dagoz
eta errealidadia dira.

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrr iieettaa 2200 --  bbeehheeaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrr iieettaa 2200 --  bbeehheeaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkee ttaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

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

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

Funeuskadi taldea

Mugica 
Ehorzketa

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

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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Tantanez tantan
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Urkizun

Arraguetan

Errebalen

Toribion

AAddiinn gguuzzttiieettaakkuueenn ppaarrtteehhaarrttzziiaa

BBeettee 
eettaa ppaassaauu

MMaakkuurrttuu 
bbiihhaarr bbaaddaa,, 
mmaakkuurrttuuttaa

FFaammeelliixxaa 
aaddii!!

Antolatzailliak aurreikusittakua baiño giza-kate 
luziagua osatu zan zapatu eguardixan Urkizu eta
Untzaga bittartian. Kontseiluaren 10. urteurrena 
ospatzeko eta Euskal Jaixaren barruan antolatuta-
ko ekitaldixak herriko euskaltzale 
mordua batu eban. 

Irudixetan ikusi zeinkien moduan, 
Urkizun urez betetako gantxilla 

eskurik esku ibiltzeko 
boluntariorik ez zan faltau.
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tantanez tantaN

EEuusskkaallggiinnttzzaarreenn eesskkeerr oonnaa
Lerro hauen bitartez, Eibarko euskalgintzako taldeek eskerrak eman nahi dizkiegu,
joan zen zapatuan, euskeraren aldeko giza-katean parte hartu zuten guztiei. Ekitaldi
jendetsua izan zen, uste baino jende gehiagok egin zuen bat ekitaldiarekin, ehundaka
eskutatik pasatu zen euskeraren gantxila, eta guztion laguntasunari esker, jai giro
ederrean, euskerari bultzadatxoa ematea lortu genuen. Horrez gain, ekitaldia
antolatzen jardun zuten lagunei, trikitilariei, eta bertsolariei ere gure eskerrik
beroenak eman nahi dizkiegu. Euskerak eibartarron besarkada goxoa jaso zuen
zapatuan, ez genuen gutxiago espero, eta jakin badakigu, hurrengo batean ere,
hor izango zaituztegula, laguntzeko prest, betiko moduan. 
Eskerrik asko eta eman hauspoa euskerari!

Eibarko euskalgintza

euskaraz 
blai

Eibarren 

2008-V-24

Untzagan
EEuusskkeerraarreenn 
eeggaarrrriixxaa..

EEsskkiillllaarraakk ssaaiihheesstteennGGaannttxxiillllaarreekkiinn nnaahhiikkuuaa eezz
JJaauusstteekkoottaann...... gguuaarrddaassoollaa

UUnniiffoorrmmee 
eettaa gguuzzttii

MMuussiikkaazz llaagguunndduuttaa

PPrreeggooiillaarrii!!

AArrggaazzkkiixxaakk::
LLeeiirree IIttuurrbbee

KKoollddoo MMiittxxeelleennaa
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Lore Erriondo UEUko zu-
zendariak ikastaroen
aurkezpen-idatzian dio-

en moduan, “hogeita hama-
seigarrenez, udako menu us-
tez freskagarria antolatu dugu
aurten. Puntako menu osa-

suntsuek behar duten bezala,
sasoian sasoikoak, tokian to-
kikoak eta kalitaterik oneneko
produktuak hautatu ditugu ja-
kintzaren merkatuan. Asko
dira, ordea, atera zaizkigun
menuak, eta zuri utziko dizu-
gu hautatzen gustukoen du-
zuna eta horrela zure menu
propioa egiten, atseginaren
edo dituzun premien arabera.
Horrela, Eibarren eskainiko
ditugu zizka-mizkak, Markes-
koa gure Ikastetxe Nagusian.
Guztiak ezin aukeratu, baina
badugu guztiok asetzeko adi-
na: bertsoak, emakumeak,
etorkinak, ikasmaterialak, ma-

pa libreak, kimikaren bitxike-
riak, kultur ondarea, Kamishi-
bai ipuin-kontalaritzarako tek-
nika japoniarra, bitartekaritza
gazteekin, 18/98 sumarioa
eta biodantza.  Gutiziak, Baio-
nan eskainiko ditugu. Hor ere
baduzue non aukeratu: baka-
rrizketarako tailerra, gorputz-
adierazpena, bideo-ikastaroa,
nazioarteko gaiak, teknologia
berriak hezkuntzan, sexualita-
tea, euskararen legeak, sen-
dabelarrak eta koloreen gai-
neko euskal ikuskera lantzeko
tailerra. Ipar Euskal Herriari
lotutako gaiak ere landuko di-
tugu soziologia alorrean:

prentsa eta hezkuntza, hain
zuzen. Eta azkenburukoak Iru-
ñean izango dira. Batzuek
diote azkenburukoekin soilik
antolatuko luketela menu
osoa, eta nahi izanez gero,
badago zerekin: euskararen
botere ekonomikoa, immigra-
zioa, Wikiak, soinu-bitakorak,
kontu-kontari tailerra, kultur
ondarea, irakaskuntza-meto-
do alternatiboak, bitartekari-
tza familiarra, sexologia, ko-
munikazio-trebetasunak eta
estresari aurre egiteko yoga-
ko 14 izpi”. 

Aurreko ikasturteetan egin
ohi dutenari jarraituta, udako
ikastaroak eskainiko diren hi-
ru hirietan saio osagarriekin
osatuko dute ikastaroen es-
kaintza. Eibarko kasuan, saio
osagarri horiek uztailaren
1ean eta 2an izango dira,
20.30etan. Iazko moduan,
bertsolaritzaren inguruko
saioak izango dira, bertso-
saio esperimentalak, hain zu-
zen ere.

MMaattrriikkuullaazziiooaa iinntteerrnneetteenn
Matrikulazioa aurten webgu-

netik egingo da, www.ueu.org
hebidera sartuta. Ekainaren
20ra arte egongo da horreta-

Geure gaia
12

Urteroko moduan, 
Udako Euskal 
Unibertsitateak dena
prest dauka udako 
ikastaroen eskaintza 
zabala egiteko. 
Matrikulazio epea 
maiatzaren 12an 
zabaldu zen eta 
honezkero jende askok
izena eman du Eibarren,
Baionan eta Iruñean
emango diren 
ikastaroetako batean
edo gehiagotan. 
Beti bezala, non 
aukeratu ez da falta. 
Jatetxeetako menuaren
estiloari jarraituta, hiri
bakoitzeko “jakien” 
artean denetarik aurki 
dezakegu, gustu guztiak
asetzeko moduko 
menua. Irakurri, ondo
aztertu, aukeratu eta,
nola ez, on egin 
diezazuela!

UDARAKO PRIMERAKO MENUA

Markeskuan ikastaroetako iazko irekiera ekitaldiko irudia.

UEU-KO IKASTAROETAN IZENA EMATEKO EPEA EKAINAREN 20-RA ARTE ZABALIK



...eta kitto!/2008-V-30

rako aukera, baina ikastaro
bakoitza hasi baino astebete
lehenagora arte onartuko di-
tuzte matrikulak. Matrikula
betetzeko saskiaren sistema
erabiliko da: “Intereseko ikas-
taroaren egitarauan sartu eta
bertan dagoen ‘saskiratu’ bo-
toiari eman behar zaio. Ikasta-
ro bat baino gehiagotan ma-
trikulatu nahi izanez gero, bi-
garren ikastaroaren egita-
rauan sartu eta ‘saskiratu’ kli-
katu. Saskiratzea ondo egin
den ikusteko, hasierako orrian
‘Ikastaro saskia’ kontsultatu
daiteke. Ondoren, matrikula
egiteko, ‘ikastaro saskia’ ata-
lean sartu behar da eta ‘matri-

kulatu’ botoiari eman. Hor
matrikula orria irekiko da eta

eskatzen den informazioa sar-
tu beharko da”. Prozesu guz-
tia amaituta, egiaztagiria
agertuko da. 

Ikastaroek, motaren arabe-
ra, prezio ezberdinak dituzte:
A motakoen prezioa 36 euro-
koa da (30 euro ikasle, langa-
betu edo jubilatuentzat eta
18 euro UEUko kideentzat); B
motakoena 72 eurokoa (62
euro ikasle, langabetu edo
jubilatuentzat eta 36 euro
UEUko kideentzat); D mota-
koena (sendabelarrak) 189
eurokoa (161 euro ikasle,
langabetu edo jubilatuentzat
eta 95 euro UEUko kideen-
tzat); eta E motakoena, be-

rriz, 130 eurokoa (111 euro
ikasle, langabetu edo jubila-

tuentzat eta 65 euro UEUko
kideentzat). 

Horrez gain, gogoan izan
Eibarko Udalak matrikularen
prezioaren erdia ordaintzen
diela Eibarren erroldatutako-
ei, Pegoran horretarako eska-
era eginez gero.

13
geure gaiA

PPeeggoorraann eeggiinn bbeehhaarr

ddaa EEiibbaarrkkoo UUddaallaakk

mmaattrriikkuullaarreenn eerrddiiaa

oorrddaaiinnttzzeekkoo eesskkaaeerraa

Markeskuako eskaintza 
(ZIZKA-MIZKAK)

– Bertsolaritza: Bertsolandegia 2008.
UUzzttaaiillaarreenn 11eettiikk 33rraa ((CC)).. 

– Emakumea: Emakumeen kontrako indarkeria.
UUzzttaaiillaarreenn 11eettiikk 33rraa ((CC))..

– Emakumea / Inmigrazioa: Etorkinak eta generoa.
UUzzttaaiillaarreenn 88ttiikk 99rraa ((BB))..

– Hizkuntzalaritza: Ikasmaterialak eta zuzentze-lana.
UUzzttaaiillaarreenn 99ttiikk 1111rraa ((BB))..

– Informatika: OpenStreetMap. Mapa libreen sorkuntza  
erabiltzaileon eskura.

UUzzttaaiillaarreenn 22ttiikk 33rraa..
– Literatura / Informatika: Software librea idazleentzat.

UUzzttaaiillaarreenn 44ttiikk 1111rraa ((AA))..
– Kimika / E. Berriztagarriak: Energia, industria kimikoa 

eta bitxikeriak.
UUzzttaaiillaarreenn 77ttiikk 1111rraa ((CC))..

– Ondarea: Kultur ondarearen didaktika.
UUzzttaaiillaarreenn 22ttiikk 33rraa ((BB))..

– Pedagogia / Ipuin-kontalaritza: Kamishibai euskeraz. 
EEkkaaiinnaarreenn 3300eettiikk uuzzttaaiillaarreenn 44rraa ((BB))..

– Psikologia: Bitartekaritza gazteekin hezkuntza.
UUzzttaaiillaarreenn 99ttiikk 1111rraa ((CC))..

– Soziologia: 18/98 sumarioaren ondoren. Eskubide       
zibil eta politikoak eta gizarte mugimenduak. Orain zer?

EEkkaaiinnaarreenn 3300eettiikk uuzzttaaiillaarreenn 44rraa ((CC))..
– Talaiatik: Biodantza.

UUzzttaaiillaarreenn 77ttiikk 99rraa ((BB))..

36. edizioa betetzen dute aurten UEUko Udako ikastaroek.
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-- NNoollaa jjaassoo zzeennuueenn iirraabbaazz--
lleeaa zziinneennaarreenn bbeerrrriiaa??

Ez nuen espero inondik
inora saria irabaztea. Iza-
tez, barixakuan esan behar
zuten lehiaketaren irabaz-
lea zein izango zen, baina
eguaztenean bazkaltzen
nengoela udaletik deitu zi-
daten garailea ni nintzela
esanez eta ezusteko polita
izan zen. Oso pozik nago
horregatik!
-- ZZeerr ddiisseeiinnaattuu dduuzzuu eesskkoo--
llaa aaggeennddaa bbeerrrriirraakkoo??

Kirolarekin zerikusia duten
marrazkien collage bat disei-
natu dut.
-- KKiirroollaa eeggiitteenn dduuzzuu??

Egia esan ez dut kirol asko

egiten, nahiko alperra naiz
zentzu horretan.
-- NNoollaa iinnssppiirraattuu zziinneenn??

Prentsa tailerra izeneko
hautazko bat daukagu ikas-
tetxean eta lehiaketa ezber-
dinetan parte hartzen dugu
irakaslearen ekimenez. Ho-
rrela, hau proposatu zigute-
nean pentsatu nuen argazki
bat jartzea, baina proposatu
zizkiguten kirol guztiak isla-
tzea zen nire nahia, beraz,
horrela egin dut.
-- AAggeennddaa eerraabbiillttzzeenn dduuzzuu??

Ez dut agenda larregi era-
biltzen; hala ere, agenda
erabiltzearen aldekoa naiz.
Datorren urtean erabiliko
dut je, je.

“Kirol guztiak islatzen
saiatu naiz”

Julia Gauger-ek
diseinatuko du datorren
ikasturteko eskola
agendaren azala
eta kontrazala.
La Salle Azitaingo
15 urteko ikasle hau
izan da garailea beste
31 lanen artean.

tteeeenn--aajjeeaakk

aarriieess
Logela txerrikorta baten antzekoa
daukazu. Norbait zure etxera joa-
tea eta horrela ikusteak ez dizu
lotsarik ematen? Gero, etxetik
kanpo inor baino garbiagoa zara.
Zein iruzurtia zaren! Ez dago uler-
tuko zaituenik!

ttaauurruuss
Taurus maitea, aste goxo-goxoa
pasatuko duzu bikotea badauka-
zu, eta horrela ez bada, inguruko
norbaitekin momentu ederrak bi-
ziko dituzu. Azkenean, udaberriak
eragina egingo du zure barnean.
Bazen garaia!

ggeemmiinnii
Beti kexuka ibiltzea ez da onena,
horrela ez duzu ezer konpontzen.
Arazoak non dauden jakin, zer
egin dezakezun aztertu eta ekin-
tza burutu ezazu! Bestela, beti
gauzak eta nahiak ezertan gera-
tzen dira: berbetan.

ccaanncceerr
Itxi begiak, pentsatu harea txuriz-
ko hondartza batean zaudela, ur
gardenetan igeri egiten, eguzkipe-
an… Zure irudimenak asko lagun-
duko dizu hurrengo egunetan bi-
ziko duzun itomena jasangarria-
goa egiteko.

lleeoo
Aste txarra osasun kontuetan zu-
retzat. Aste hau gogotsu amai-
tzen baduzu ere, hurrengoa ma-
kal hasiko duzu eta ez duzu burua
altsatuko datorren asteburua iri-
tsi artean. Ez itzazu ahal ez ditu-
zun gauzak egin.

vviirrggoo
Kirola eta zu ez zarete lagun mi-
nak, inondik inora. Lasai, oraindik
ez da beranduegi lagun hori egi-
teko. Lehen kontaktua egin eta
positiboa dela uste baduzu, bera-
rekin jarraitu. Horrela ez bada…
emaiozu beste aukera bat!

lliibbrraa
Kalera irten behar duzun guztie-
tan haserre amaitzen duzu zure
buruarekin. Ilea ez zaizula gusta-
tzen, aurpegi hori zurea ez dela…
Zure kontuak dira horiek! Gaine-
ra, aste honetan inoiz baino era-
kargarriago egongo zara.

ssccoorrppiiuuss
Pentsatu duzu, noizbait, dirua au-
rreztea? Euroek ez dute ia minutu
bat ere irauten zure poltsikoan.
Eta balio handia duen zerbait ero-
si nahiz gero, zer? Egin froga eta
aurreztu ezazu, gero zuk erabaki
aurrerantzean zer egin.

ssaaggiittttaarriiuuss
Despistatuta zabiltza; hala ere, ez
dira oso despiste larriak. Gauza
da ingurukoak barrez lehertzen
direla zure kontuekin, barre egite-
ko modukoak direnean, behin-
tzat. Zuk ere barre egin dezakezu,
osasungarria da-eta!

ccaapprriiccoorrnniiuuss
Datozen egunak lasaitasunez har-
tzen ez badituzu, ileetatik tiraka
amaituko duzu! Urduritasun han-
dienetako egunetan lasai egoteko
ahalmena eduki behar duzu, ahal
den heinean behintzat. Bestela,
bihotzekoak emongo dizu!

aaqquuaarriiuuss
Uda badatorrela dirudi, baina
eguzkiari asko kostatzen zaio ate-
ratzea. Eta zu, bitartean, eguzkia
hartzera joan eta uretan murgil-
tzeko irrikitan. Ba pazientzia
gehiago izan beharko zenuke, iri-
tsi behar dena iritsiko delako.

ppiisscciiss
Gauetan pilak errekargatu behar-
ko zenituzke. Ez duzu nahikoa
deskantsatzen eta egunak makal-
makal pasatzen dituzu. Pentsatu
duzu koltxoia aldatzea? Agian ho-
ri da kontua, lo eroso egitea nahi-
taezkoa da!

horoskopoa

Gaztekitto
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WiFi sareak hiri bate-
an non dauden bi-
latu eta ekintza

hori kotxean egiteari deitzen
zaio ‘Wardriving’. Orain dela
aste bi, ordenagailu eraman-
garri, PSP, Nintendo DS eta
PDAk eskuan hartuta ibili zi-
ren Eibarko kaleetan zehar

neska-mutil batzuk. Uni Ei-
bar-Ermuako erdi-mailako
(ISU-ESI) eta goi-mailako (ASI
eta IAG/DAI) ikasle eta ira-
kasle taldeak ziren, eta misio
bat zuten betetzeko: Eibarko
WiFi mapa egitea. Oinez bete
zuten misio hori ikasle eta
irakasleek, eta zera galdetzen

diote euren buruari: “Gu-
re kasuan izen berri bat
asmatu ote dugu ekintza
honekin? ‘Warwalking’?
‘Waribiliz’?”.

Uni Eibar-Ermuako ikas-
le hauek praktika asko
egin dituzte urtean zehar
‘Sare Lokalak eta sistema
eragileak’ ikasgaiaren ai-
tzakiarekin. Besteak beste,
sistema ezberdinak insta-
latu, sare kableak egin, sa-
reak kableatu eta WiFi sa-
reak ipini dituzte. Baina,
Gorka Guenaga irakasleak
aipatzen duenez, “prakti-
ka errealena egitea falta
zitzaigun, guztiok etxean
egiten duguna: inguruko
WiFi sareak arakatzea”.

“Wardriving”
egiten 
Eibarren
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Untzagan Wifi mapa osatzen 30 bat
lagunek jardun zuten orain aste bi.
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AAuuzzoorriikk aauuzzoo
Misioa hasi baino lehenago

‘Google maps’-era jo eta Ei-
barko planoak atera zituzten
ikasle eta irakasleek. Behin
planoak hartuta, 5-6 pertso-
nako taldeetan banatu ziren
eta talde bakoitzak Eibarko
gune bat arakatzeko betebe-
harra zeukan WiFi sareen berri
izateko. Hauek ziren jaso zi-
tuzten datuak: sarearen izena
(SSIDa) eta ea sarea zabalik
edo itxita zegoen.

Gorka Guenagak aipatu be-
zala, “helburu bikotza ge-
nuen: Herrian WiFi sareen in-
guruan zer dagoen jakin eta,
horren arabera, jendea infor-
matzea eurek neurriak hartu
ditzaten”. Guenagak dio ba-
tzuk sareak nahita dituztela
zabalik eta horren berri eman
nahi dutela. Baina beste ba-
tzuk, berriz, sareak nahi gabe
dituzte zabalik, “eta horiei la-
guntza eman nahi diegu, hori
hutsegite bat dela esanez”.
Era berean, segurtasuna nola
indartu ez badakite, erabiltzai-
leak Uni-koekin kontaktuan
ipini daitezke eta hauen la-
guntza jasoko dute.

Jaso dituzten emaitzak inte-
resgarriak izan dira Guenaga-
ren esanetan. “Zentzu onean
aurkitu ditugun WiFi kopurua
oso handia izan da eta, oroko-
rrean, edozein puntutan aurki
daitezke WiFi sareak”. Hala
ere, ondorio txar bi ere atera
dituzte esperientzia honetatik.
“Gehienek, WiFi sareak erosi
zituztenean bezala dituzte.
Hau segurtasun huts larria da,
pasahitz horien zerrendak In-
terneten baitabiltza, beraz, al-
datzera animatzen dugu jen-

dea. Eta bestetik, kontuan
izan behar da arazo larriena ez
dela norbait zure WiFia erabi-
liz Interneten dabilela, baizik
eta zure barne-sarean dabile-
la”. Beraz, WiFia banatzeare-
kin kontuz ibili behar dela az-
pimarratzen du.

EEmmaaiittzzaakk IInntteerrnneetteenn
Ekimen honen emaitzak

www.iesunibhi.com -en aurki-
tu daitezke eta www.tagza-
nia.com webgunera (hor WiFi
mapa aurki daiteke) lotura jarri-

ta dago bertan. Gainera, Gor-
kak irakurle eta internauta guz-
tiak WiFi mapa hobetzen la-
guntzeko animatzen ditu. Ho-
rrela, Tagzanian ‘uniee’ izeneko
erabiltzailea sortu dute eta bere
pasahitza ‘uniee’ izango da.
Beraz, edozeinek lagundu ahal
izango du proiektu honetan.
Proiektua sustatu zutenen as-
moa, gutxienez urtero Eibarko
WiFi mapa egin edota egune-
ratzea da (Txantxa Zelai eta Ur-
ki auzoak faltza zaizkie orain-
dik). Egin ‘wardriving’-a, beraz!

Eibarko auzo ia guztiak pasatu eta gero, herriko WiFi mapa prestatu dute Uni Eibar-Ermuako Erdi eta Goi
mailako ikasle eta irakasle talde batek.

Mogel Isasikoak Parisen
Mogel Isasiko frantsesezko
ikasleak maiatzaren 13tik
16ra Parisen egon dira,
Begoña Baroja, Maite
Mateos, Maite Zelaieta
eta Jon Garaizabal
irakasleekin. 
Lehen egunean Euro 
Disney-n egon ziren 
eta beste bi egunetan 
Paris monumentala 
ikusi zuten.

Bestalde, urtero
bezala, Euskadi-
ko 6. Olinpiada
Matematikoan
parte hartu dute
Mogel Isasikoek
eta TTeerreessaa TTeerrrroobbaa EElliizzaallddee berta-
ko ikasleak 7. postua eskuratu du. 

TABERNA BIDEBARRIETA, 1

LIKIDAZIOA
ESTAZIÑO, 12



AAuurrtteennggoo eettaappaa bbaakkooiittzzaa ia bere osotasunean pro-
bintzia bakarrean jokatuko dira: horrela, eekkaaiinnaarreenn 66kkooaakk BBiizzkkaaiiaa zeharkatuko du ki-
lometro guztietan (barixakuko etapa horrek 154 kilometro eta erdi izango ditu, hasie-
ran eta amaieran kokatutako mendateekin); bbiiggaarrrreennaakk AArraabbaakkoo lluurrrreettaann jardungo
du osorik (zapatuko etapak 162 kilometro eta erdi pasatxo izango ditu eta lauagoa
izango da); eta aazzkkeennaakk GGiippuuzzkkooaakkoo lluurrrraa izango du kokagune, kenduta txirrindula-

riak Bizkaitik ibiliko diren zor-
tzi kilometroak -Barinaga eta
Etxebarriatik- (domekako eta-
pan ia 151 kilometro beteko
dituzte eta hor bai ez direla
mendi faltan ibiliko).

...eta kitto!/2008-V-30
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EEUUSSKKAALL BBIIZZIIKKLLEETTAARREENN EEDDIIZZIIOO BBEERRRRII BBAATT DDUUGGUU
AATTEE JJOOKKAA DDAAGGOOEENNEEKKOO.. Urterokoari jarraituz, Ita-
liako Giroa amaitu bezain laster, Euskal Bizikletari
begiratzen diote inguruko txirrindularizaleek. Las-
terketa hasteko astebete falta denean, GGAAUURR ber-
tan, eguerdiko 12.30etan, EEuusskkaall IIrrrraattii TTeelleebbiissttaa--
rreenn BBiillbbookkoo eeggooiittzzaa nnaagguussiiaann llaasstteerrkkeettaa aauurrkkeezz--
ttuukkoo ddaa komunikabideen aurrean.

Bestalde, aasstteelleehheenneeaann EEuusskkaall BBiizziikklleettaa KKiirrooll EEll--
kkaarrtteekkoo,, EEiiTTBB eettaa 22000088kkoo eeddiizziiookkoo hheellmmuuggaa iizzaann--
ggoo ddiirreenn uuddaalleettaakkoo aallkkaatteeeenn aarrtteekkoo kkoonnttrraattuu ssii--
nnaadduurraa ofiziala egin zen. Sinatzaileak honakoak izan
ziren: Bingen Zupiria (EiTBko zuzendari nagusia),
Txomin Renteria (Bakioko alkatea), Iñaki Beraza
(Aguraingo alkatea) eta Miguel de los Toyos (Eibar-
ko alkateordea) eta Julian Eraso (Euskal Bizikleta Ki-
rol Elkarteko presidentea)

EEKKAAIINNAAKK 66 // BBaakkiioo--BBaakkiioo ((115544’’55 kkmm)) EEKKAAIINNAAKK 77 // AAgguurraaiinn--AAgguurraaiinn ((116622,,77 kkmm))

Arrateko 
podiumaren bila

3 EGUN

468 KM
EEkkaaiinnaarreenn 66ttiikk 88rraa jjookkaattuukkoo ddeenn EEuusskkaall BBiizziikklleettaa aauurrtteenn sseekkuullaa bbaaii--
nnoo bbeerrrriikkuunnttzzaa ggeehhiiaaggoorreekkiinn ddaattoorr.. Arrateko Santutegiaz batera, Ba-
kio, Agurain eta Eibar izango dira aurtengo bilguneak. Ikusgarritasuna-
ren alde egiteko asmoz, irteerak eta helmugak herri berean izango dira
lehen bi etapetan: Bakion lehena eta Agurainen bigarrena. Hirugarrena
ere Eibarren hasi eta gure hirian amaituko da, Arrateko gainan izango
bada ere. Oraingoan proba ez da Eibarko Untzaga plazatik abiatuko, Ba-
kion baizik; dena dela, domekan izango dugu aukera txirrindulariak au-
rrez-aurre ikusteko. Aurten azken etapa Iurretatik irten beharrean, ohi-
koa zenez, Untzagatik abiatuko baita. Berritze bide horretan, gainera, er-
lojuaren aurkako proba ere ez da egingo eta lasterketako talde-taktikek
eta indarrek erabakiko dute azken irabazlea.

PPRROOBBIINNTTZZIIAAKKAA
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DDaattoorrrreenn aasstteekkoo bbaarriixxaakkuuttiikk ddoommeekkaarraa aarrttee, bakoi-
tza zortzi txirrindulariz osatutako 13 taldek hartuko
dute parte aurtengo Euskal Bizikletan. Gaur egungo
ziklismoan bildu daitekeen tropel oparoenetakoa
osatzen ahalegindu dira probaren antolatzaileak eta,
horrela, PPrrooTToouurrrreekkoo hhiirruu ttaallddee (Euskaltel-Euskadi,
Saunier Duval - Scott eta Caisse d’Epargne), PPrrooffee--
ssiioonnaall mmaaiillaakkoo zzoorrttzzii (Barloworld, Tinkoff Credit
Systems, Acqua Sapone - Caffe Mokambo, Karpin
Galicia, Andalucia-Cajasur, Extremadura, Contenpo-
lis Murcia eta Ceramica Flaminia - Bossini Doce) eettaa
KKoonnttiinneennttaall mmaaiillaakkoo bbii (Orbea-Oreka eta Burgos
Monumental) izango dira irteera puntuan. Horietatik
gehienek -bederatzi talde- Espainiako lizentzia dute,
Italiatik datoz bi -Tinkoff eta Acqua Sapone-, Inglate-
rratik Barloworld eta Irlandatik Ceramica Flaminia.

EEuusskkaalltteell--EEuusskkaaddii:: Samuel
Sanchez, Haimar Zubeldia,
Igor Anton, Mikel Astarloza,
Amets Txurruka eta Aitor
Hernandez
SSaauunniieerr DDuuvvaall -- SSccootttt::
Riccardo Ricco, Jose Angel
Gomez-Marchante,
Leonardo Piepoli, Juan Jose
Cobo eta Jesus Del Nero
CCaaiissssee dd’’EEppaarrggnnee::
Alejandro Valverde, Oscar

Pereiro, Vladimir Karpets,
Joaquin Rodriguez
eta Daniel Moreno
BBaarrlloowwoorrlldd:: Mauricio Soler,
Felix Cardenas eta Baden
Cooke
TTiinnkkooffff CCrreeddiitt SSyysstteemmss::
Eugeni Petrov, Ricardo
Serrano eta Mikhail Ignatiev.
AAccqquuaa SSaappoonnee -- MMookkaammbboo::
Stefano Garzelli, Luca Paolini
eta Massimo Codol

KKaarrppiinn GGaalliicciiaa:: David
Herrero, Ezequiel Mosquera
eta Carlos Castaño
AAnnddaalluucciiaa--CCaajjaassuurr::
Francisco Ventoso,
Jose Antonio Redondo
eta Jose Antonio Lopez
EExxttrreemmaadduurraa:: Xabat
Otxotorena, Aitor Perez
Arrieta eta Jaume Rovira
CCoonntteennppoolliiss MMuurrcciiaa:: Adrian
Palomares, Julian Sanchez

Pimienta eta Oleg Chujda
CCeerraammiiccaa FFllaammiinniiaa --
BBoossssiinnii DDooccee:: Vladimir
Duma, Antonio D’Antello
eta Filippo Simeoni
OOrrbbeeaa--OOrreekkaa:: Mikel
Nieve, Igor Romero
eta Eladio Sanchez
BBuurrggooss MMoonnuummeennttaall::
Raul Santamarta, Diego
Gallego eta Martin Mata

EEKKAAIINNAAKK 88 // EEiibbaarr--AArrrraattee ((115500,,77 kkmm))

MMEENNDDAATTEEAAKK ZZAAIINN

OORRDDUUTTEEGGIIAAKK
EEttaappaa gguuzzttiieekk iiaa oorrdduutteeggii
bbeerraa izango dute, irteeran
emango den bost minutu-
ko gorabeherekin. Guztie-
tan aammaaiieerraa 1177..4400eettaarraakkoo
aurreikusten da. Hiru eta-
petan 150 kilometrotik
gora egingo dituzte, baina
hala ere laburrak dira, bo-
rroka emateko modukoak.
Bakiokoa 1133..3300eettaann hhaassii--
kkoo da eta 1177..4400rraakkoo
aammaaiittuuttaa izatea espero
da. Aguraingoak 13.35-
etan ekingo dio aurrekoa-
ren ordu berean amaitze-
ko. Eta azkena 13.25etan
hasiko da, aurrez aipatuta-
ko orduan amaitzeko,
gauzak normal badoaz
behintzat.

Azken etapa horrek ikus-
min handiagoa piztu de-
zake eibartarron artean
eta, hobeto jarraitzeko,
hona hemen txirrindula-
riak gertutik ikusteko hain-
bat aukera: 1133..2255aakk aarrttee
iirrtteeeerraan, Soraluzerantz
abiatzeko; 1166..2255eettaann MMaall--
ttzzaaggaattiikk ssaarrttuuko dira, Urki-
zun tarteko helmuga joka-
tzeko, eta IIxxuuaakkoo ggaaiinnaann
1166..4400eettaann izango dira gu-
txi gorabehera; ordubete
geroago, 1177..2200aakk ingu-
ruan, berriro MMaallttzzaaggaattiikk
ssaarrttuuta, tarteko helmuga
izango dute berriz ere jo-
koan eta, hortik aurrera,
Arraterako bideak hartuko
du protagonismo osoa.

BBAARRIIXXAAKKUUKKOO eettaappaann, mendate
bi gainditu beharko dituzte trope-
leko txirrindulariek (espero deza-
gun pelotoia txikitzeko balio deza-
tela): 33.. mmaaiillaakkoo GGaazztteelluuggaattxxeekoa
irten eta berehala izango dute, 3.
kilometroan; ondoren, etapa erdia
pasata, 83. kilometroan, 22.. mmaaiillaa--
kkoo BBiizzkkaaiikkoo BBeeggiirraattookkiiaa izango
dute zain; eta azkenik, berriz, Gaz-
telugatxetik pasatuko dira helmu-
gararako 27 kilometroren faltan.
ZZAAPPAATTUUKKOOAANN beste bi mendate
izango dituzte zain aurtengo edi-
zioko txirrindulariek, biak ere nahi-
ko hasieran. Irten eta arnasa ondo
hartzeko, 11.. mmaaiillaakkoo OOppaakkuuaa gai-
na irabaziko dute 8. kilometroan
eta, aurrerago, 50. kilometroan, 33..
mmaaiillaakkoo AAzzaazzeetakoa izango dute
aztergai. Azken ehun kilometro
pasatxoan ez dute bestelako zail-

tasunik izango, igotzeko behintzat.
DDOOMMEEKKAAKKOOAANN urteroko etapa
handiari egin beharko diote aurre
beste behin; oraingoan, gainera,
erraza izan daiteke lidergoa ere
oraindik jokoan izatea, lehenengo-
en artean alderik ez delako egon-
go seguruenik. Erlojuaren kontra-
ko etaparik gabe, azken etapa ho-
nek garrantzi berezia hartzen du
eta litekeena da Arraten garaile
dena Euskal Bizikleta ere bide ba-
tez bereganatzea. 32. kilometro-
an, 33.. mmaaiillaakkoo UUddaannaako gainak
motorrak berotzeko balioko du;
114.ean, hau da, helmugatik 36
kilometrora, 11.. mmaaiillaakkoo IIxxuuaatik
pasatuko dira; 22 kilometroren fal-
tan, 22.. mmaaiillaakkoo SSaann MMiigguueelletik;
eta amaierarako kilometro biren
faltan, 11.. mmaaiillaakkoo UUssaarrttzzaako gaina
egongo da onenaren zain.
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-- AAssppaallddiikkoo aassmmooaa bbeetteekkoo dduuzzuu,, hhoorrrreellaakkoo
eerraabbaakkiiaa bbaappaatteeaann eezz ddeellaakkoo hhaarrttzzeenn,, eezzttaa??

Bai. Bageneraman hainbat urte buruari
bueltak ematen. Egia esan, Asobaleko taldea
entrenatzen hasi ez banintz, ziur aski han
geunden honezkero.
-- ZZeerrkk bbuullttzzaattuu zzaaiittuuzzttee jjaaiiootteerrrriirraa oorraaiinn
bbuueellttaattzzeerraa??

Ia bizitza erdia hemen daramagula eta,
behin alabak unibertsitateko ikasketak amai-
tuta, gurasoak ere adinean aurrera doazenez,
Hungariara bueltatzeko gogoa beteko dugu.
-- JJookkaallaarrii mmoodduuaann eettoorrrrii zziinneenn,, bbaaiinnaa ddeenn--
bboorraallddii bbaakkaarrrraa jjookkaattuu zzeennuueenn.. ZZeerrggaattiikk??

Sasoi hartan 32-33 urterekin erretiratzen zi-
relako jokalariak; aldiz, gaur egun 40ak bete
arte irauten dute jokatzen. Hori ondo amaitu
genuela denboraldia, Arrate 8.a izan baitzen.
-- HHuurrrreennggoo ddeennbboorraallddiiaann eennttrreennaattzzaaiillee hhaa--
ssii zziinneenn??

Eldara joatekotan ere izan nintzen, baina,
bai, azkenean Arrateren bigarren taldearen
entrenatzailea eta jokalaria izan nintzen.
-- HHeemmeenn zzeennttrraallaa iizzaann zziinneenn.. JJookkoo aannttoollaa--
ttzzaaiillee ppoossttuuaann jjookkaattuu iizzaann dduuzzuu bbeettii??

Ezker lateral moduan hasi nintzen, gero es-
kumatik ere jokatu nuen... Baina, batez ere,
zentral postuan jardun izan dut. Eta selekzio-
an pibotea ere izan naiz.
-- EEiibbaarrrreenn bbeerrrrii bbaazzeennuueenn hhoonnaa eettoorrrrii bbaaii--
nnoo lleehheenn??

Qatarreko eskaintza bat nuen, ekonomikoki
oso ona. Baina ez nuen nahi familia barik irte-
tea eta itxarotea erabaki nuen. Eibar Bilbo eta
Donostiaren artean zegoela banekien eta,
bestalde, Euskal Herrira nentorrela, hori bai.
-- HHoonnaa eettoorrrrii zziinneenneeaann,, hhaallaakkoo zzeerrbbaaiitteenn
bbiillaa eettoorrrrii zziinneenn?? EEssppeerroo zzeennuueenn hhaaiinnbbeessttee
uurrttee gguurree aarrtteeaann eeggootteeaa??

Argi dago ezetz, baina hain ondo tratatu
gintuzten... Hemen bizitzea pribilegioa da;
familia handi bateko partaide sentitzen zara.
Alabak ere gustora zeuden ikasten. Gero, Bo-
linagarekin lau urtetik lau urterako kontratuak
joan ginen adosten. Eta orain arte.

-- AArrrraatteekk eezzaagguuttuu zzeennuueenn ttaallddee bbeerrbbeerraa
iizzaatteenn jjaarrrraaiittzzeenn dduu??

Denetarik izan du, baita denboraldi oso
kaxkarrak ere, jaitsierarekin eta guzti. Argirik
ia nabaritzen ez zen tunelean sartuta egon
zen sasoi batean. Baina bere merituak direla-
eta dago dagoen tokian.
-- ZZeellaann eemmaann zzeennuueenn AAssoobbaalleekkoo ttaallddeeaa
eennttrreennaattzzeekkoo jjaauuzziiaa??

Ez nuen zalantzarik izateko denborarik ere
izan. Goizean taldetik esan zuten entrenatzai-
le berria zutela eta arratsaldean sinatzeko es-
kaintza egin zidaten. Bost minutuan dena
konponduta zegoen.
-- ZZeerr ddaa aabbeerraassggaarrrriiaaggooaa,, ggaazztteeaakk eennttrreennaa--
ttzzeeaa aallaa ggooii mmaaiillaakkooeekkiinn jjaarrdduutteeaa??

Biak dira onuragarriak. Zenbat eta gazteago-
ekin jardun, lan osotuagoa egin dezakezu, he-
zitzeko aukera ere ematen dizutelako adin ho-
rretan. Jokalari helduekin, bestalde, lana erraza-
goa da, presioa ere handiagoa izan arren.
-- AArrrraatteenn pprreessiioo hhaauunnddiiaa ddaaggoo ggaauurr eegguunn??

Normala denez, taldea zuzentzen dutenak
horretarako daude. Beti ere, jakin behar da
zein neurritaraino; baina denok jakin behar
dugu presio horrekin bizitzen.
-- ZZeerr ddaa ggaarrrraannttzziittssuueennaa eennttrreennaattzzaaiilleeaarreenn
jjaarrdduunneeaann?? GGooggoorrrraa iizzaann bbeehhaarr ddaa,, oorreekkaa
hhaannddiiaa iizzaann bbeehhaarr dduu...... JJookkaallaarriieenn llaagguunnaa
iizzaatteekkoo ttaarrtteerriikk bbaaddaaggoo??

Malumbres gure atezainak dio arrakastara
hainbat bidetik hel daitekeela. Iritzi berekoa
naiz. Zelaitik kanpo, euren laguna sentitu naiz;
ez dakit denak nire lagunak izango ote diren.
Egia esan, arazo handirik ez dut izan eurekin:
ni ere jokalaria izandakoa naiz eta badakit
egun txarrak denok izan ditzakegula.
-- ZZeerr ffaallttaa zzaaiioo eesskkuubbaallooiiaarrii gguurree aarrtteeaann ffoo--
bbaallllaarreenn mmaaiillaarraa iirriisstteekkoo,, jjaakkiinnddaa AAlleemmaa--
nniiaakkooaarreekkiinn lliiggaarriikk iinnddaarrttssuueennaa dduueellaa??

Hor dago adibidea, Alemaniak egin duene-
an. Hango kultura desberdina da oso eta fami-
lia osoak joaten dira domeketan, bazkaldu on-
doren, partiduak ikustera: 15.000 lagun izaten
dira Bundesligako partidu askotan. Hemen ez

da eskubaloia ondo saltzen eta kirol egunka-
rietan ere ez diote orrialde bat baino gehiago
eskaintzen. Hor badute nahiko lan Federazioe-
tako arduradunek: produktua saltzen. Eurovi-
sionekin gertatu dena adibide argia da: guztiek
diote oso kaskarra dela, baina jende guztiak
ikusi du. Saltzen jakin izan dutelako.
-- AArrrraatteerreenn aazzkkeenn ffiittxxaakkeettaakk eerraannttzzuunn ddiiee--
ttee eeuurreennggaann jjaarrrriittaakkoo iittxxaarrooppeenneeii??

Batzuk esango dute ezetz, baina hor ere
komeni da desberdintzea: gauza batengatik
edo besteengatik, atzerritarrek ez dute euren
onena eman, baina beharrezkoa da eurekin
pazientzia haundiagoa izatea; hemengoek,
bestalde, maila onean jardun dute, integra-
tzeko ere arazo gutxiago dutelako.
-- HHuunnggaarriiaann eesskkuubbaallooiiaarreekkiinn jjaarrrraaiittuukkoo dduu--
zzuu.. ZZeeiinn ttaallddeerreekkiinn??

Tatabanyarekin sinatu dut urte birako. Me-
atzaileen taldea da eta, orain dela urte batzuk
krisi larria bizi izan bazuen ere, berriro goian
dago. Etxetik gertu izango dut, gainera.
-- JJeennddeeaakk eeggiinnddaakkoo llaannaa eerrrreekkoonnoozziittuu ddii--
zzuullaa uussttee dduuzzuu?? EEssppeerroo zzeenniittuueenn eeggiinn ddiizz--
kkiizzuutteenn oommeennaallddiiaakk??

Ezagutzen ez dudan jendeak ere eskua
ematen dit kalean eta zorte ona opa dit. Ho-
rrek asko esan nahi du niretzat, jakin badakit
denon gustukoa ere ez nintzela izango, inor
ez baita perfektua. Omenaldiei dagokienez,
ez nuen horrelako berotasunik espero. Ho-
rregatik, zaletu eta eibartar guztiei eskerrak
eman nahi dizkiet gurekin izan duten jarrera-
rengatik. Eta, adiorik gabe, berriro ikusi arte.

Ia hogei urte egin ditu gure artean. Eta ekainaren 7an Hungariara, bere
jaioterrira, bueltatuko da familiarekin. “Egun biko bidaia egingo dugu;
gazteagoa nintzenean, 20 ordutan heltzen nintzen nire herrira, baina
orain lasaiago hartzea gustatzen zait”. Viktor Debrek ere igarri baitu 
urteak aurrera doazela eta erosotasuna bilatzen du. Hungarian hemengo
lanbideari jarraituko dio, hau da, entrenatzaile senari kantxa ematen.

“Arrate dagokion mailan 
dago, bere merituei esker”

VVIIKKTTOORR DDEEBBRREE, JD ARRATEREN ENTRENATZAILEA:
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Klub Deportiboko atletek mailapoli-
ta eman zuten asteburuan jokatu-
tako absoluto eta alebin mailetako

Gipuzkoako txapelketetan. Garaile baka-
rra izan zen eibartarren artean, baina bes-
te asko igo ziren podiumera. Horrela, se-
niorretan, Maider Blascok zilarra eskuratu

zuen disko jaurtiketan eta brontzea pisua-
rekin; eta Natalia Ourmakeva bigarrena
izan zen pisu jaurtiketan. Juniorretan, Lau-
ra Albistegik altuera jauzian lortutako  ga-
raipenarekin batera, Ane Zabala 2.a izan
zen jabalinarekin eta Ainhoa Bergara 3.a
diskoan eta mailuarekin. Jubeniletan, Jo-
kin Azkoagak zilarrezko domina lortu
zuen 400 metroetan eta Peio Osoro 4.a
izan zen pertiga jauzian. Alebinetan, bes-
talde, Izaro Fernández 3.a izan zen luzera
jauzian, Txomin Osoro 4.a izan zen 2.000
metrotan, postu bera eskuratu zuen To-
mas Vouillozek 60 metroko proban, eta
Maria Gisasola 6.a izan zen azken proba
horretan. Bihar infantil mailako Euskadiko
txapelketa jokatuko da Donostian.

Eibarko pelotari gazteenak eskolar-
teko finalera heldu dira urrian hasi
zen txapelketan. Asteburu asko

izan dira partidak jokatzen eta,
gure hiriko talde bi final aurre-
koetaraino iritsi ondoren, batek
lortu du finala jokatzea datorren
astean Oñatin.

Bestalde, domekan Arrateko
frontoian jokatutako Kaelo Me-
morialaren partiduetan, Una-
munzaga-Labaka bikotea Zubi-
zarreta-Agirrebeña baino gehia-
go izan zen, 22-16 irabaziz, 9-
15 galtzen joan eta gero. Biga-
rren partiduan, Arrillaga-Bengo-

etxeak 22-17 irabazi zion Etxaniz-Egaña
bikoteari. Pelotari guztiak ondo egokitu
ziren santutegiko frontoi berezira.

Areto-foballean 
jarduteko deialdia

Pelotari gazteak bidea eginez

Txapelketen ordua
igeriketan

Ander Romarate Urbat-Urkotronike-
ko igerilaria atzotik dago Tenerifen
klub mailako gutxituendako Espai-

niako txapelketa jokatzeko. Bihar, bestalde,
lehenengo urteko alebin mailako Gipuzkoa-
ko txapelketa jokatuko da Ordizian. Eta etzi,
igerileku berean, 1996. urteko neskek eta
95eko mutilek nor baino nor jardungo dute
Gipuzkoako eskola mailako txapelketan.

Debabarrena Elgoibar-Eibar areto-fo-
balleko taldeak deialdia egin du da-
torren denboraldiari begira jubenil

(1990, 91 eta 92 urteetan jaiotakoak), kade-
te (93 eta 94) eta infantil (95 eta 96) maila-
ko taldeetan jokatu nahi dutenentzat. Proba
horietara joan nahi dutenek bihar dute auke-
ra, Unibertsitate Laboraleko pistan, arratsal-
deko 18.00etan, kirol arroparekin.

Bestalde, Alex Alonso Relojes Mondaineko
jokalariak oso maila onean jardun du; Euska-
diko selekzioaren koloreekin, Lugon jokatuta-
ko 18 urtetik azpiko Espainiako txapelketan. 

Eta kadete mailako Debabarrena taldeak
denboraldi amaiera dotorea dihardu egiten
eta, azken partiduan, 8-1 irabazi dio Hiruki-
deri. Asteburuan jokatuko du denboraldiko
azken partidua Donostian, Altzaren aurka;
horrekin amaituko da denboraldia Debaba-
rrenako talde guztientzat.

Herriko atletak Gipuzkoako txapelketan
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Junior mailako San Juan
Sariaren LXXIII. edizioa
jokatuko da etzi goizean,

09.30etan hasita. Ia 100 ki-
lometroko luzera izango
duen lasterketa gure herritik
irten eta gure herrian amai-
tuko da: lehenengo Bergara-
raino joko dute parte har-
tzaileek, handik Maltzagarai-
no bueltatu eta Mutrikura
iristeko eta, ondoren, Kalba-
rioko gaina gainditu eta Ei-

barrera bueltatzeko. Helmu-
ga San Andres parrokiatik
gertu egongo da, ohikoa de-
nez Bidebarrieta 2 zenbakia-
ren parean; azkeneko me-
troetan, Bar Loiola zegoen
tokiko saihesbidetik, kontra-
ko norabidean etorriko dira
txirrindulariak Karmen, Urki-
zu eta Bidebarrieta kaleeta-
tik. Lasterketaren amaiera
eguerdiko 12.00ak ingurura-
ko aurreikusten da.

Donostian jokatutako Ku-
txa txapelketaren 1. fa-
sea lider moduan amai-

tu du Deporreko kadeteen tal-
deak, ekainaren 8an jokatuko
den lauko finalera pasatzeko
txartela eskuratuz. Edu Olabe,
Julen Garro, Aitor Arroitajauregi,
Mikel Baena eta Galder Irisarrik
osatu dute taldea.

Groseko udaberriko txapelke-

taren ekuadorrean, bestalde, Ha-
ritz Garro, Jon Arana eta Edu
Olabe goiko postuetan daude,
hiru punturekin; Diego Olmo ere
ondo sailkatuta dago, 2,5ekin.
Partida azkarren txapelketak ere
gero eta ugariagoak dira sasoi
honetan: Abadiñon eta Deban
izan dira Eibarko xakelariak az-
ken asteburu bietan eta datorre-
nean Zarautzen lehiatuko dute.

Domekan San Juan 
txirrindularitza proba jokoan

Xakelari kadeteak Kutxa 
txapelketako finalera

Jose Autos bihar goizean beste txapelketa berri bat irabazten 
saiatuko da, modu horretan Ligakoari gehitzeko.

Bihar goizean, 11.00etatik aurrera, jokatuko da foball-
zaletuen Kopako finala eta hor izango dira Ligako bi
talde indartsuenak berriro ere lehia bizian. Liga azken

jardunaldian erabaki bazen, oraingoan partidu bakarrera jo-
katu beharko dute, normala denez, Kopa zeinek eraman: edo
Jose Autosek txapelketa biak bereganatzen ditu edo Duran-
gok Ligako mendekua hartuko du.

Finalerdietan, Durangok errepasoa eman zion Aguiñaspiri,
10-0 irabaziz; Teknografik eta Jose Autosen artekoa beste his-
toria bat izan zen eta hor, partiduaren amaieran markagailuan
hirunako berdinketa ikusten zuenez, penaltietara erabaki zen
zeinek egin aurrera. Hor Jose Autosek gehiago asmatu zuen.

Durango mendekuaren bila 
Jose Autosen aurka

DDEEPPOORRRREEKKUUEERRII EESSKKEERRRRAAKK
Urtian zihar, hilian behin gitxienez, mendira juateko aukera izan dabe
gure umiak. Aukera politta tipirri-taparra, ahalegin txikixa batzuetan,
bestietan haundixagua egiñez, norbere burua tontorrera igotzeko gau-
za dala probatzeko. Bidian, danok batera jarraittu ahal izateko nekatzen
danari animuak emoteko txandia, eta bokadillua eta ur freskua balora-
tzeko tartia. Hankia danok sartzen dogula ikasteko momentua eta jau-
si ezkero, edozeiñi eskutik oratzeko norberana luzatzen ikasteko bidia.
Azken batian, zaletasunaz gain zenbait balore sustatzeko ahalegiñetan
laguntziagaittik, eskerrik asko!

Urkizu Eskola

Denboraldia amaitu berri
badu ere, JD Arrate
08/09 denboraldira be-

gira lanean hasi da. Horrela,
Gonzalo Carou (Leongo Adema-
rrek fitxatu du) eta Vladimir Ma-
tovic piboteen hutsunea bete-
tzeko, Iker Serrano fitxatu du.
Urretxuarra Keymare Almeria
taldetik dator Eibarrera eta den-
boraldi biko kontratua sinatu du.
Gaztea den arren -23 urte-, Se-
rranok hiru urteko esperientzia
dauka ASOBAL Ligan eta, aur-
kezpenean aipatu duenez, “au-
rretik ere Arrate nire fitxaketa
lortzen saiatu da, baina momen-
tua orain iritsi dela uste dut”. Jo-
se Alberto Barruetabeña presi-

dente ordeak Serrano erasoko
jokalari ona dela zehaztu du. Ha-
la ere, pibote urretxuarrak de-
fentsan aritzea duela gustokoen
adierazi du, “nahiz eta denek
esan erasoan hobeto nabilela”.

Iker Serrano JD Arrateren 
lehen fitxaketa

Finalista Eguna Arraten

Domekan hainbat ekitaldirekin ospatu zuten Eibarko Klub Depor-
tiboko bazkideek Finalista Eguna Arraten. Mendibuelta, roll-es-
kia, pelota... hainbat gauzekin gozatzeko aukera izan zuten ber-

taratutakoek, ohikoa den domina banaketarakin batera. Bestalde, alda-
menean doan Urkizu ikastetxeko esker ona ere jaso da erredakzioan.
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-- UUddaalleettxxeeaann,, aallkkaattee hhoo--
rrrreennbbeessttee uurrttee eemmaann eettaa
ggeerroo,, aallkkaatteettzzaarrii uukkoo eeggii--
tteekkoo eerraabbaakkiiaa nnoollaa aaiilleeggaa--
ttzzeenn ddaa?? EEzz zziittzzaaiizzuunn eerrrraa--
zzaa eeggiinnggoo,, eezzttaa??

Ez da erabaki erraza izan,
ez. Egia da urte asko dara-
matela hemen, 25 bat, bizi-
tzaren erdia eta, zehatzago
esateko, heldutasuneko ia
urte guztiak. Erraza izan ez
arren, egoera batek beste
batera eramaten zaitu eta,
azkenean, erabaki bat hartu
behar izaten da. Miguel
Buenek Diputatuen Kongre-
sura hautagaitza aurkeztean
Gipuzkoako idazkari izaten
jarraitzerik ez zuen eta, az-
ken batean, ni idazkari-orde
izan naiz azken 4 urteotan.
Beraz, ia modu naturalean
etorri zait haren lekukoa
hartzeko ordua. Eta, jakina,
horrekin batera, beste alda-
keta batzuk datoz. Berez,
formei begira, alkate eta Gi-

puzkoako idazkari izateko
arazorik ez dago, ez dira
kargu bateraezinak, baina
uste dut funtzio biak bete-
tzeko beharrezkoa den den-
bora eta dedikazioa biei es-
kaintzea oso zaila dela, ezin
dela toki bitan aldi berean
egon. Gainera, Eibarko Uda-
lean erreleborako arazorik
ez dago, Udal gestioaren
ikuspegitik begiratuta, Mi-
guel de los Toyos ni ordez-
katzeko oso ondo prestatu-
ta dago-eta. 
-- ZZiinneeggoottzzii ggiissaa hhaassii zzii--
nneenn,, ggeerroo aallkkaattee iizzaatteerraa
ppaassaattzzeekkoo.. UUrrttee gguuzzttii
hhaauueettaann nnoollaa aallddaattuu ddaa
UUddaallaa?? EEttaa EEiibbaarr??

1983an sartu nintzen zi-
negotzi, Jesus Mari Agirre
alkate zela eta Aurora Bas-
karanekin hala jarraitu nuen,
1993an Aurora alkatetzan
ordezkatu nuen arte. Beste
hainbat tokitan jardundakoa
naiz, baina alkatetza hartu

nuenetik nire lehentasuna
beti izan da Udala, beste
guztien gainetik. Urte guzti
hauetan herria moderniza-
tzeko bideari ekin nahi izan
diogu. Eibar desarroilismoa-
ren oinordekoa izan da eta
hirigintza aldetik begiratuta,
berriz, nahiko hiri anarkikoa.
Etxebizitzak eta lantokiak
nahastuta, elkarrekin dituen
hiria, espazio falta duena,
iririsgarritasunari begira de-
sorosoa... Horiek kontuan
izanda, modernizazioari bi-

dea zabaldu diogu eta hiria
urbanistikoki bere onera
ekartzeko lan egin dugu, Ei-
bar bizi izateko hiria bilaka-
tzeko, bizitza-kalitaterako
ekipamenduekin hornituta,
bai arlo urbanistikoari dago-
kionez, baita kultura, kirol
eta gizarte arloei dagokie-
nez, herritarrei Eibarren bi-
zitzeak merezi duela sentia-
razteko. Bide horretan pau-
so garrantzitsuak eman di-
tugu, asko egin dugu aurre-
ra. Hala ere, bide luzea ge-
ratzen da egiteke, baina au-
rrerapauso garrantzitsuak
eman ditugu akzesibilitate-
an, kirol eta gizarte dotazio-
etan eta, oro har, hiri hobea
egin dugu. Hala ere, bidea
egiten jarraitzeko legegin-
tzaldi hau garrantzitsua
izango da eta atzetik dato-
zenak ere garrantzitsuak
izango dira, sekula amai-
tzen ez den helburu hori lor-
tzeko bidean.II Ñ Ñ

A A
K KI I

AA
R RR R

I IO O
L LA A

, E
IBA

RK
O

AL
KA

TE
-O

HI
A:

““JJeennddeeaarreekkiinn

dduuddaann 

hhaarrrreemmaannaarrii

eeuusstteeaa eessppeerroo

dduutt,, bbaaiinnaa jjaaddaa

eezz nnaaiizz `̀aallkkaatteeaa´́

iizzaannggoo””

“Norberaren 
herriko alkate
izatea baino 
gauza handiagorik
ez dago”

Iñaki Arriolak Eibarko alkate izateari uko egin
zion astelehenean eta gaur, bere alderdiko
beste edozein zinegotziren gisara, hemendik 
aurrera bere ordez alkate izango den Miguel
de los Toyos-i eman dio botoa, 13.00etan
egin den ezohiko udalbatzarrean. Hilaren
17az geroztik Gipuzkoako PSE-EEko idazkari
nagusi berria da Arriola, Donostian egindako
kongresuan berak aurkeztutako hautagaitzak,
bakarrak, 119 bototik 117 eskuratu eta gero.
Azken 25 urteotan bere etxea izan denari
agur esan aurretik berarekin egon nahi izan
dugu, begirada atzera bota eta etorkizunari
nola begiratzen dion jakiteko asmoarekin.
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-- AAllkkaattee iizzaatteerraa aaiilleeggaattuu
zziinneenneeaann zzeeuurree bbuurruuaarrii
bbeetteettzzeekkoo hheellbbuurruu bbaattzzuukk
iippiinniikkoo zzeenniizzkkiioonn.. ZZeeiinn--
ttzzuukk bbeettee ddiittuuzzuu?? 

Udal gestioa oso prozesu
dinamikoa da. Orain arte
zortea izan dugu eta hala
izaten jarraitzea espero du-
gu, gure gestioak jarraikor-
tasuna izan duelako. Beste-
la, lau urterako gestioare-
kin bakarrik aurrera egitea
oso zaila delako. Baina itsa-
sontziaren lemari eustea
lortzen den bitartean, au-
rrera egiteko aukera dago.
Izan ere, gauzak egiteko
denbora eta diru asko be-
har izaten da. Orain urte
batzuk, arlo kulturalean zer
zegoen? Hemen, udaletxe
azpian zegoen liburutegia
eta askoz gehiago ez, dibu-
jo eskola eta kitto. Gaur
egun, berriz, instalazio zo-
ragarriak dauzkagu Portale-
an eta, kostata izan bazen
ere, Coliseo antzokia zabal-
tzea lortu egin dugu. Kirol

arloan kiroldegia zegoen
eta orain Unbe daukagu
eta, laster, datorren urtean,
Orbeako kiroldegi berria
martxan egongo da. Zerbi-
tzuei eta bizitza-kalitateari
begira asko hazi gara. Gi-
zarte arloan, jubilatu etxe
bakarra izatetik Beheko to-
kia, Urki, Untzaga... daude
eta Gizartekintza zerbitzua
Portalean. Horiek guztiek
denbora eskatzen dute eta,
jakina, denbora alperrik ez
galtzea. Ekinez gero, gau-
zak lortu egiten dira.
-- EEttaa zzeeiinnttzzuukk ggeerraattuu zzaaiizz--
kkiizzuu bbeettee bbaarriikk??

Plan Nagusiak arlo urba-
nistikoan Udalaren gestioa
datozen urteotan zein izan-
go den zehazten eta marka-
tzen du. Oro har, helburu
nagusi bi azpimarratu dai-
tezke planaren barruan: he-
rriaren erregenerazioarekin
jarraitzea eta Babes Ofiziale-
ko Etxebizitzak sortzea. Ho-
riekin batera, jarduera eko-
nomikorako espazioen so-

rrera aipatu behar dugu.
Hori da egiteke geratzen
dena, horiei bidea zabaltzen
joateko lanean jardun du-
gun arren. Azitain eta Ma-
tsaria hor daude, baina hi-
riarentzat garrantzi handiko
beste hainbat egiteke dau-

de: Erisono, teknologia arlo-
rako eta balio erantsiko en-
presentzat oso garrantzi-
tsua. Historian beti geratuta
egon den Ibur Errekako ga-
rapena; 3 herriri eta probin-
tzia biri eragiten dion
proiektua izanda, zailtasun
handiak izan duen proiektua
izan da, baina momentu ho-
netan desataskatuta dago,
etorkizunean enpresa
gehiago han kokatzeko au-
kera zabalduta. Eta herria-
ren erdiguneari begira, ha-
sita dagoen erregenerazioa-
rekin jarraituko da, bizitzeko
eta disfrutatzeko hirigunea
lortzeko.
-- AAllkkaatteettzzaa llaaggaattaa,, zzeerr
iizzaannggoo dduuzzuu ffaallttaann?? 

Seguru nago gauza asko,
dena izango dudala faltan.
Hasteko, hemen lantalde
zoragarria daukat, zinegotzi

sozialistekin, eta, gainera,
lanetik aparte ere lagunak
dira. Horrez gain, Udalean
dauden beste alderdietako
kideekin dagoen giroa zora-
garria da orokorrean, eta
hori oso garrantzitsua da
egunerokotasunean, norbe-

ra bere buruarekin, lanean
gustura sentitzeko. Horrez
gain, nik oso harreman zu-
zena daukat jendearekin,
kalean noala askok geratu
egiten naute, edo nik eurak
geratu egiten ditut. Ez dut
uste kaleko harreman hori
galtzera noanik, Eibarren bi-
zitzen jarraitu behar dudala-
ko. Beraz, jendearekin ha-
rremana eta maitasuna iza-
ten jarraitzea espero dut,
baina jada ez naiz ‘alkatea’
izango (barreak). Hala ere,
lagun gisa horrekin jarrai-
tzea espero dut. Eta, nola
ez, udaletxean lan egiten
duen jende guztia ere zora-
garria da, euren lanarekin
kontziente dira, jendeari be-
gira lan egiten dutela jakin
badakite eta alde horretatik
udaletxearen irudia asko
hobetu daE
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-- HHaauutteesskkuunnddeeeeii bbeeggiirraa
iippiinnttzzeenn bbaaggaarraa,, jjaakkiinn bbaa--
ddaakkiizzuu EEiibbaarrrreenn,, UUddaall
HHaauutteesskkuunnddeeeettaann,, jjeennddee
aasskkookk IIññaakkii AArrrriioollaarrii
eemmaatteenn ddiioollaa bboottooaa.. NNoollaa
iikkuusstteenn dduuzzuu hhoorrii eettoorrkkii--
zzuunneeaann??

Bai, badakit Eibarren lor-
tutako emaitzetan faktore
hori jokoan sartzen dela eta
jendeak nigan ipinitako
konfidantza horri kale ez
egiteko ahalegina egin dut
beti. Etorkizunean zer gerta-
tuko den? Gaur alkate izen-
datu den hautagaia, Miguel
de los Toyos, lekukoa har-
tzeko oso ondo prestatuta
dago Udal gestioari aurre
egiteko. Ni alkatetzara aile-
gatu nintzenean ere hala
nengoela pentsatu nuen,
baina gero ikusi nuen harre-
manak landu behar nituela,
azken batean zuk Udala or-
dezkatzen duzulako eta he-
rritarrei zor zatzaizkiolako.
Berak ere horri aurre egin
beharko dio. Bestela, gestio
kontuetan eskarmentu han-
dia dauka, 13 urte darama
etxe honetan lanean, zine-

gotzi, batzorde garrantzi-
tsuenetan lan egin du eta 7
urtez udal taldeko bozera-
mailea ere bada. 
-- KKaarrgguu bbeerrrriiaa hhaarrttuuttaa,, nnoo--
llaa aallddaattuukkoo zzaaiizzuu bbiizziimmoo--
dduuaa??

Familiari dagokionez, ez
da aldaketa handirik izango.
Orain arte baino denbora
gehiago igaroko dut Donos-
tian, baina Donostia ez da
Nueva York, bertan dago
eta joan-etorrian ibiliko
naiz. Lanari dagokionez, he-
rri barruko gaietan jardun
barik, esparru zabalagoetara
begira jardungo dut. 
-- SSaallttoo hhaannddiiaa iizzaannggoo ddaa??

Lan ezberdina izango da,
baina bizitza honetan nor-
beraren herriko alkate izatea
baino gauza handiagorik ez
dagoela uste dut. Horren-
beste betetzen zaituen bes-
te kargurik ez dago eta, gai-
nera, beti esan ohi dut, nor-
beraren herriko alkate ez
bazara, nongoa izango za-
ra? (barreak). Izan ere, kar-
guaren dedikazioak hala es-
katzen du.
-- UUrrttee aasskkoo ddaarraammaazzuu ppoo--
lliittiikkaann eettaa ddeennbboorraa hhoonnee--
ttaann aallddaakkeettaa hhaannddiiaakk iizzaann
ddiirraa.. NNoollaa iikkuusstteenn dduuzzuu
eeggooeerraa ppoolliittiikkooaa mmoommeennttuu
hhoonneettaann??

Alderdien egoerari begi-
ra, guk une gozoa bizi du-
gu, beste guztietan barru-
ko arazoekin, krisian dabil-
tzan bitartean, guk ez dau-
kagu horrelakorik. Nire
hautagaitza gehiengo osoz
onartu zen, botoen %98tik
gora jaso nuen, hori baino
batasun handiagoa lortzea
zaila izango da. Horri es-
ker, guk ez dugu energiarik
gastatu behar barne arazo-
ak konpontzen eta beste
gauza batzuei arreta eskai-
ni diezaiokegu. Bestela,
berriz ere oso egoera kax-
karrera bueltatu gara. Ego-
era latza da denenentzat
eta dianan gehiago sartuta
gaudenontzat are latza-
goa. Baina aurretik ere oso

egoera latzak bizi izan di-
tugu eta gure alderdiak au-
rrera egiten jakin du. 
-- ZZaappaatteerroo bbootteerreeaann zzeeggoo--
eellaa bbaakkeerraakkoo iittxxaarrooppeennaa
iinnooiizz bbaaiinnoo ggeehhiiaaggoo zzaabbaall--
dduu zzeenn ggiizzaarrtteeaann.. BBaakkeerraa--
kkoo bbiiddee bbeerrrriiaa zzaabbaallttzzeekkoo
aauukkeerraarriikk iikkuusstteenn dduuzzuu?? 

ETAk sartutako ziria ikusi-
ta, gobernu batek berriz ere
eurengan sinistea oso zaila

izango dute. Ez da nahikoa
su-eten iraunkorra, oso pro-
ba argiak beharko dira. Go-
bernuko presidente guztiek
bakea lortzeko ahalegina
egin dute, baina orain arte
ahalegin hori ez da horren
garbia izan. Gaia parlamen-
tura eramanda, politikan
horrelako arriskua hartzen
duen presidenteak berriz
konfidantza izatea ez da
erraza, hau amaitu dela argi
erakusten ez bada. 
-- ZZaappaatteerroo eettaa IIbbaarrrreettxxee--
rreenn aarrtteekkoo bbiilleerraa iizzaann ddaa
oorraaiinn eegguunn gguuttxxii.. NNoollaa iikkuu--
ssii dduuzzuu bbiilleerraa??

Zapaterok jendea hartzen
duen presidentea da, Aznar
ez bezala, baina gertatu be-
har zena aldez aurretik jaki-
na zen. Zapaterok Ibarre-
txeri Euskadin adostasun
eta babes zabala duen zer-
bait izatean bueltatzeko
esango zion eta ez euskal-
dunak gehiago banatzen
duen zerbaitekin azaltzeko.

elkarrizketA
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Umiendako taillarrekin
hasiko dira asteburura-
ko preparautakuak.

17.30xetatik aurrera Untzagan
umiendako taillarrak eta Kalian
Jolasian hasiko dira. Hasieran
makillatzeko eta txapak egitte-
ko aukeria eukiko dabe eta,
ondoren, hainbat jolas lantze-
ko aukeria eskinduko detse
Astixako begiraliak. Kursuan
zihar eta ikastetxe guztiekin
ados ipiñitta, Haur Hezkuntza-
ko 3. maillako eta Lehen Hez-
kuntzako 1. eta 2. maillako
umiekin hainbat jolas lantzen
jardun dabe, euskeria modu
informalian lantzeko ohittura
zabaltzeko asmuarekin eta jo-
ku hórrek osatuko dabe gaur
arratsaldeko eskintza nagusixa.
19.30xak arte egongo da ho-
rretarako aukeria. 20.30xetan,
barriz, Xabi Larrea mimoak ‘Fi-
lamento Farolaria Clown’ ikus-
kizuna eskinduko dau karpa
barruan. 

AAzzookkiiaa bbiixxaarr ggooiizziiaann
Zapatuan, goizeko 10.00-

etatik 14.00etara, artisau eta
basarrittarren azokia egingo da
Toribio Etxebarria kalian. Eibar-
ko artisauekin batera kanpotik
etorrittako beste hainbatek har-
tuko dau parte azokan eta, jaki-
ña, eurak eskindutako produk-
tuak ikusi eta erosteko aukera
paregabia eukiko dabe azokara

gerturatzen diranak. Beña, Ba-
rrundi, Mendigoiti, Gisasola,
Mandiola Gainekua, Zelai, Su-
mendixa, Itturrua, Gorostixa
eta Sosola basarrixetako pro-
duktuak be erosteko moduan
egongo dira. Gaiñera, goiz
osuan talopostua martxan eu-
kiko dabe AEK euskaltegikuak. 

Eguardixan, barriz, herri ki-
rolak eta bertsolarixak euren
saiuak hasiko dittue. 10 urteko
‘Urdax’ harrijasotzaillia, Ana
eta Itziar eta Etxeberria ahizpak
trontzan eta aizkolarixak biha-
rrian ikusteko aukeria izango
da eta, bertsotan, barriz, Julen
Zelaietak eta Ander Lizarraldek
jardungo dabe. Eta 13.00etatik
aurrera eskolen arteko herri-ki-
rol lehiaketia hasiko da La Sa-
lle, Itzio, Mogel-Isasi eta Alda-
tze ikastetxekuekin. 

Arratsalde eta gabian, barriz,
Zpeiz Mukaki-rekin kale ani-
maziño umoretsua egongo da.
Dantza tradizionaletan oiñarri-
tzen dan ikuskizuna 19.30xe-

tan hasiko da. Eta gabian,
22.00etatik aurrera kantu-afari-
xa hasiko da. Afalostian erro-
merixa giruan hainbat lagunek
kantauko dabe, Jainaga eta
Narbaizak lagunduta. 

AArrkkuu--ddaannttzzeenn jjaaiiaallddiixxaa 
ddoommeekkaann

Domekan, barriz, egun
osuan dantzak izango dira pro-
tagonista: 12.00xetan Urkizu-
tik Untzagaraiño kalejiran juan-
go dira arku-dantzen jaialdiko
talde guztiak, gaiteruak, joal-
dunak eta Eibarko, Musika Es-
kolako eta Jainagaren eskolako
trikitilarixak. Ezpalak arku-dan-
tzen naziñoarteko jaialdixa, ba-
rriz, 12.30xetan hasiko da Un-
tzagan: Danzas Burgalesas Jus-
to del Río (Burgos) taldiak ‘Ar-
co de Frías’ eta ‘La Campiña’
eskinduko dittu, Danzantes de
San Lorenzo (Iruñea) taldiak
‘Danzas de San Lorenzo’, Le
Poutou-k (Toulouse) ‘Les trei-
lles’, Arkaitz Añorgako dantza-

rixak (Añorga) ‘Gipuzkoako
Uztai handien eta uztai txikien
dantzak’, Xovenes do pobo-k
(Betanzos) ‘Danzas gremiales
de marineros y labradores’,
Oñatz dantza taldeak (Oñati)
‘Oñatiko Corpus dantzak’, Gru-
po de danzas de Chimiche
(Chimiche, Tenerife) ‘Danza de
varas de Chimiche’ eta Kezka
dantza taldiak (Eibar) ‘Ibartza-
bal arku-dantza’. 

Programiari begira argi ikusi
leiken moduan, arku-dantzak
osatuko dabe 2008ko Ezpalak
dantza tradizionalen naziñoar-
teko jaialdixaren ardatza.
2006an antolatu zan lehelen-
goz jaialdi hau eta lehen ekital-
dixan ezpata-dantzak izan zi-
ran gai nagusixa. Iaz, barriz,
makilla-dantzak izan ziran pro-
tagonista. 

Eguraldixa lagun izatia espe-
ro dabe dantzarixak, baiña eu-
rixa egingo baleu, arku-dan-
tzen jaialdixa Coliseoan egingo
da. Behin dantzak ikusitta,
14.30xetan bazkarixa egingo
da Untzagako karpan. Ondo-
ren, 17.00etan erromerixia ha-
siko da Untzaga plazan (eurixa
bada, arratsaldeko ekitaldixak
karpa barruan egingo dira), Pa-
txi eta Konpania-rekin eta,
amaitzeko, 19.00etan larrain-
dantza popularrarekin agur
esango detsagu aurtengo Eus-
kal Jaixari.

Asteburua ekitaldiz bete-betia datorkigu oinguan, Klub Deportibuaren eskutik 43. Euskal Jaixa ospatuko 
dogu-eta. Aurreko egunetan hainbat ekitaldi garatu dira, baiña programaziñoko ekitaldi gehixenak gaur, 
bixar eta etzi bittartian egingo dira. Gaurkuan umiak izango dira protagonista nagusiñak, bixar azokiak 

beteko dau egun erdixa eta etzi, barriz, dantzarixak hartuko dabe herrixa.

Umiendako jolasak, azokia eta arku-dantzak
EUSKAL JAIXA OSPATZEKO
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Laburrak
AABBOONNTTZZAAKKOO ZZOOZZKKEETTAA

Abontzako Itturrixa elkarte-
ak jaietan egindako zozke-
tan saritutako zenbakiak
hauek izan dira: 7.207,
3.845 eta 2.748. Zenbaki
horietako bat duenak jai ba-
tzordeko kideekin harrema-
netan ipini beharko du, sa-
ria jaso ahal izateko.  

IIKKAASSTTEENN

Ekainerako hainbat ekitaldi
prestatu dituzte Ikasten-eko-
ek: ekainaren 2an Sendabe-
larren Foroak usain-landare-
en inguruko saioa eskainiko
du Portalean, 15.00etatik au-
rrera. Oraingo honetan men-
dafina eta garraiska (hierba-
buena eta melisa, gaztela-
niaz) izango dituzte hizpide.
Ekainaren 4an, berriz, Kalee-
tan Kantuz-erako entsegua
egingo da San Andres eliza-
ko lokaletan eta kalera abes-
tera, berriz, ekainaren 7an ir-
tengo dira, 17.30etan, Un-
tzagatik hasita.

5500 UURRTTEEKKOOEENN BBAAZZKKAARRIIAA

Aurten 50 urte egin edo
egingo dituztenen bazkaria
antolatzen joateko bilera
deitu dute eguenerako,
ekainaren 5erako. Bilera
Portalea tabernan egingo
da, 20.00etatik aurrera.
Bazkarian parte hartzeko in-
teresa dutenei agertzeko
dei egiten zaie, bazkaria
zein egunetan eta non egin
pentsatzen joateko eta bes-
telako kontuak zehazten
hasteko.

25
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Astelehenetik aurrera,
Juan San Martin Libu-
rutegiak gauez ere za-

balduko ditu ateak, ikasleek
ekaineko azterketetarako ikas-

teko aukera izan dezaten. Ekai-
naren 19ra arte indarrean
egongo den ordutegia hona-
koa izango da: goizez,
09.00etatik 13.30etara eta

arratsaldez, berriz, 16.00etatik
gauerdira arte. Ordutegi ho-
rren barruan, liburutegiak zer-
bitzu integralak eskainiko ditu:
bertako fondoen irakurketa, he-
meroteka, mailegua, Internet,
fonoteka, langela... Barixaku,
zapatu eta domeketan ez da
gaueko ordutegirik izango.

Udal Liburutegiak azterketa
garaian, urtean hirutan eskaini
ohi du ordutegi berezi hori: ur-
tarrilaren 14tik otsailaren 7ra
arte, maiatzaren 26tik ekaina-
ren 19ra eta irailaren 1etik
10era (Arrate eguna izan ezik). 

Liburutegia gauez ere zabalik
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Coliseoak bigarren bertso-
saioa jaso zuen atzo aste
baten buruan. Izan ere,

atzo Arrateko Andra Mari, Urki-
zu, eta La Salle eta Juan Anto-
nio Mogel ikastetxeko talde ba-
tzuetako umeek bertso-jaialdia
eskaini zuten. Aurreko astean,
berriz, Probidentziako Andra
Mari, Juan Antonio Mogel, La
Salle (azken bi hauen talde ba-
tzuk) eta Amaña ikastetxeek es-
kaini zuten emankizuna. Aurten
emanaldi bi egon dira, egitas-
moa martxan dagoen bigarren
urtea izanda iaz baino ume
gehiagok hartu duelako parte.

Egitasmoan parte hartzen
dutenek, ahozkotasuna eta ber-
tsogintza lantzen dihardute
Bertsozale Elkartearen gidari-
tzapean eta Udalak eta parte
hartu duten ikastetxeek finan-
tzaturik. Helburuak, besteak
beste, asko dira: ahozko adie-

razpidea hobetzea, komunika-
zio eraginkorrak baliaraztea,
hizkuntza aldetiko sormena
bultzatzea, jendaurrean berba
egiteko oztopoak gainditzea,
ideiak ordenatzen laguntzea
eta komunikatzaile onak izan
daitezen hezitzea.

Umeen bertso-jaialdiaren bigarren saioa
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Gaur arratsaldean erakusketa inauguratuko du Cha-
ro Bagliettok Topalekuan. Ekainaren 8ra arte zaba-
lik egongo den erakusketan hainbat margolan

ikusteko aukera izango da, egunero, ohiko ordutegian: as-
telehenetik barixakura, 19.00etatik 21.00etara eta zapatu
eta jai egunetan, berriz, 12.00etatik 14.00etara.

Zapatuan, hilaren 24an,
Beasainen egin zen
Euskal Herriko Argazki

Taldeen Federakuntzaren Kon-
gresuan, Eibarko Klub Deporti-
boko Argazkilaritza Taldea es-
tatu mailako argazkilaritza
konfederakuntzak ematen
duen saria lortzeko hautagai
izendatu zuten. Espainiako Ar-
gazkilaritza Konfederazioak
urrian erabakiko du saria nori
eman, Cerdanyolan.

Bestalde, Deporreko argaz-
kilariek maiatzerako prestatu-
tako ekitaldiek aurrera darraite:
Portalean, Topalekuan, El Am-

bigú-n eta Depo-
rren sei argazki era-
kusketa daude mar-
txan. Bihar arte, hi-
laren 31ra arte izan-
go da hainbat ar-
gazkilariren lanak
ikusteko aukera.
eta, horrez gain,
programazioarekin
amaitzeko, dome-
kan, ekainaren 1ean
Argazki Rallia egingo da. Ra-
llian parte hartu nahi duenak
08.30ak eta 09.30ak bitartean
eman dezake izena, Deporren
bertan. Irteera ere handik egin-

go dute. Modalitate bi egongo
dira: zuri-beltzean eta digitale-
an. Informazio gehiagorako
www.deporeibar.com helbide-
ra jo dezake.

Deporreko argazkilariak 
estatu mailako sarirako 
aukeratuak

Charo Bagliettoren 
koadroak Topalekuan

Mundu mailako ezpata-dantzen jaialdirik
garrantzitsuenean hartu zuten parte
Kezka dantza taldeko hainbat kidek au-

rreko asteburuan, Ingalaterrako York hirian. 9 he-
rrialde, 50 ezpata-dantza talde eta 700 ezpata-
dantzari bildu zituen Sword Spectacular jaialdiak.
Italia, Alemania, Txekia, Belgika, Norvegia, Aus-
tria, Amerikako Estatu Batuak eta Ingalaterrako
taldekin batera Euskal Herriko ezpata-dantzen or-
dezkaria izan zen Kezka dantza taldea. Eibartarren
saioa benetan ikusgarria izan zen, ikusleek eta
beste parte hartzaileen erreakzioei erreparatuta.
Izan ere, laudorio ugari jaso zituzten Kezkakoek. 

3300 llaagguunn EEiibbaarrttiikk
Eibarko dantzari, musikari eta laguntzaileek

osatutako 30 laguneko taldeak hartu zuen parte
jaialdian. Dantzarien berbetan, “asteburu bete-
betea izan da. Zapatuan lau emanaldi eta dome-
kan beste horrenbeste eskaini genituen. York-eko
plaza eta gune berezietan izan ziren emanaldiak,
ingurune historiko oso ederrean, eta azken ema-
naldia Theatre Royal antzokian eskaini genuen”.

Dantza egiteaz gain nazioarteko ezpata-dantza
desberdinak ikusteko aukera paregabea izan da
jaialdia: “Ikusitako 40 ezpata-dantzen artean bi tal-
de nabarmendu behar ditugu: Antwerpen-eko Lan-
ge Wapper taldea, jaialdiko talde sendoenetakoa
eta ezpata-dantza erakustaldi bikaina egin zuen tal-
dea eta Estatu Batuetatik etorritako Orion Longs-
word dantza taldea. Talde amerikarrak tradiziotik
abiatuta sormenaren bideak jorratzeko sentsibilitate
eta gaitasun artistiko izugarria erakutsi zuen”.

Kezkakoen saio arrakastatsua Ingalaterran

Zapatuan allegau zan
Eibarrera olatua, eus-
kerian aldeko olatua.

Urkizuko itturrittik hasi eta
Untzagaraiño eskuz esku
juan zan euskeria, eskuz es-
ku, eta ahoz aho. 

Badihardugu Euskera El-
kartiak apirillian aurkeztu
zeban ahotsak.com, Euskal
Herri osoko ahozko ondaria
batzeko asmuakin sortutako
proiektua. Honen eragiñez,
guk lehentxuagotik sentidu
ahal izan dogu badatorrela
olatua. Zapatuko olatuan
ibilbidia Urkizutik Untzaga-
raiñokua izan zan, baiña ola-
tua hara eta hona dabil, baz-
tar guztiak zipriztintzen.
Marea gora eta behera da-
bil, denboran eta espaziuan.
2003 inguruan hasi zan Ba-
dihardugu Elkartia Deba es-
kualdeko ahozko ondaria ja-
sotzen, katalogatzen, lan-
tzen. Oin artian ezkutuan
jardun dogu biharrian, eta
bakar-bakarrik genbizela zi-
rudixan. Baiña aurkezpena-
kin batera etorri da olatua:
Lekeittio, Arbizu, Derio, La-
rrabetzu, Azpeitti, Lasarte...
eta konturatu gara asko ga-
rala. Gaur ez dakat zutabe
ezkorra idazteko arrazoirik,
konturatu naizelako euske-
rian olatu honetan jente as-
ko goiazela batera, ahozko
ondaria jasotzeko ahalegi-
ñian jente asko goiazela
igerixan. Olatuak gure kos-
taldeko lanak batu eta urri-
ñeko kostaldietaraiño eruan
deixazela! Gure aurrekuen
esanak batu eta ondoren-
guak zipriztindu deixazela!

Badator olatua

AAiinnttzzaannee
AAggiirrrreebbeeññaa
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-- KKuullttuurr EErrrroottaarreenn 11..550000..
eemmaannaallddiiaa EEiibbaarrrreenn eeggiinnggoo
ddaa.. ZZeerrggaattiikk EEiibbaarrrreenn??

Herri programazioaren alde-
ko apostua egin dugu beti, hau
da, herri mailako ekitaldien
gainean zegoen beharrari eran-
tzutea izan da gure nahia, eta
Eibarren baldintza hori bete-
tzen da. Horrekin batera, areto
egokia behar genuen eta hori
ere Eibarren aurkitu dugu Por-
talean. Geografikoki ere oso
ondo kokatuta dagoen herria
da eta hori ere baloratu dugu.
Gainera, Kultur Errotak eskaini
zuen lehen emanaldia Elgoiba-
rren izan zen, beraz, herri bi
hauen hurbiltasuna ere kon-
tuan hartu dugu. 
-- EEkkiittaallddii bbeerreezziiaa aannttoollaattuu zzee--
nnuutteenn.. NNoollaakkooaa iizzaann zzeenn??

Ander Lipus antzerkigileari
eman genion enkargua ikuski-
zuna antolatzeko; hala ere,
emanaldirako osagaiak zein-
tzuk ziren zehaztu genizkion.
Gure helburua Kultur Errota zer
den islatzea zen, hau da, for-
matu txikiko ikuskizun bat, as-
kotariko gauzak batzen ditue-
nak, eta Ander Lipus sartuko li-
tzateke definizio horren ba-
rruan; musika duena, Kokein
kasu honetan; eta literatura
ere, Asier Serranorekin.
-- KKuullttuurr EErrrroottaarreenn lleehheenn eemmaa--
nnaallddiittiikk 1100 uurrttee ppaassaa ddiirraa..
ZZeeiinn bbaalloorraazziioo eeggiitteenn dduuzzuu??

Balorazioa alde bitatik egin
daiteke. Alde kuantitaboan da-
tuak ikus genitzake. Hor ikusten
da gaur egun urtean 200 ema-
naldi eskaintzen ditugula 50
euskara elkarterekin elkarlane-

an; 1.500. emanaldi eskaini di-
tugula orain arte eta abar. Beste-
tik, balorazio kualitatiboa egiten
ere saiatu behar gara. Azpiegi-
tura kulturgileentzako eragilea
da Kultur Errota eta euren pro-
duktuak plazaratzen saiatzen
gara (kontaktuak egin, zer egin
erabaki…). Kultur Errota mar-
txan egon den urteotan euskara
elkarteek errotazioa bizi dute
euren barrenean, onerako eta
txarrerako. Horrela, euskal kul-
turaren ekintza asko izan dira
eta horrek ekarpen handia egin
du. Laburbilduz, Kultur Errota
oso aberasgarria da, kalitatez-
koa eta olgatzeko aukera bat.
-- ZZeerrttaann ddaattzzaa KKuullttuurr EErrrroottaakk??

Tresna bat da. Euskara elkar-
teen eskaintza kulturala koordi-
natzeko balio duen tresna. Ur-
tean birritan katalogoa eskain-
tzen dizkiegu euskara elkarteei
eta hortik aukeratzen dute eu-
rek nahi dutena. Guk kudeake-
ta lana egiten dugu (Topagu-
neatik) eta emanaldien finan-
tziazioaz ere arduratzen gara. 
-- ZZeeiinnttzzuukk ddiirraa hheellbbuurruuaakk??

Euskara elkarteen eta Topa-
gunearen berdinak: euskararen
erabilera sustatzea. Horrela,
euskarazko kultur eskaintza za-
baltzea dago gure helburuen ar-
tean, izan ere, euskaldunak ba-
gara, kultura euskaraz disfruta-
tzeko aukera izan behar dugu.
-- HHeellbbuurruu hhoorriieekk bbeettee ddiirreellaa
uussttee dduuzzuu??

Uste dut urtero 200 emanal-
di eskaintzea ez dela nahikoa
dauden nahiak asetzeko. Hala
ere, zorionez, euskara elkarteek
euren gauzak egiten dituzte.

Topagunearen ekimenez
sortutako Kultur Errota
zirkuituak 1.500.
emanaldia eskaini zuen
atzo Portalean. 1998an
egin zuen lehen emanaldia
K. Errotak Elgoibarren eta
euren ekimenean eboluzio
nabarmena izan dute.
Ander Lipus, Kokein eta
Asier Serrano izan ziren atzokoan.

MMAANNUUEELL MMOORREENNOO,,
TTOOPPAAGGUUNNEEAAKKOO OORRDDEEZZKKAARRIIAA::

““UUrrtteerroo 220000 bbaatt eemmaannaallddii
eesskkaaiinnttzzeenn ddiittuugguu””

27
firin faraN

AAzzkkeenn uurrtteeoottaakkoo oohhiittuurraarrii jjaarrrraaiittuuttaa,, ......eettaa kkiittttoo!! EEuusskkaarraa EEll--
kkaarrtteeaakk ggaarraattzzeenn dduueenn IIlllluunnaabbaarrrriiaann pprrooggrraammaarreenn bbaarrrruuaann,,
bbeerrttssoo aaffaarriiaa eeggiinnggoo ddaa BBiiddee AAllddee eellkkaarrttee ggaassttrroonnoommiikkooaann,,
eekkaaiinnaarreenn 66aann,, 2222..0000eettaann.. Afarian parte hartuko duten bertsola-
riak Aitzol Barandiaran, Beñat Gaztelumendi, Arkaitz Oiartzabal
‘Xamoa’ eta Mikel Arrillaga izango dira. Afarira joateko txartelak
...eta kitto!-ko bulegoan salgai daude dagoeneko, 15 eurotan.

HHaaiinnbbaatt uurrtteezz ffoorrmmaakkuunnttzzaa aarrllooaann llaanneeaann ddiihhaarrdduueenn TTrriisskkaa
ddaannttzzaa ttaallddeeaakk ddaattoorrrreenn iikkaassttuurrtteerraakkoo iizzeenn--eemmaatteeaa zzaabbaalldduu
dduu.. Triskarekin dantzan ikasi nahi duenak ekainaren 20ra arte
izango du izena emateko aukera, 943530638 telefono zenbakira
deituta. Informazio gehiago jasotzeko telefono berera jo behar
da.  Bestalde, Triska-ren ikuskizunik berriena ekainaren 6an aur-
keztuko dute taldeko dantzariek, Coliseoan. Saio bi eskainiko di-
tuzte: 19.00etan ikasle txikien saioa izango da ikusgai eta gaue-
ko 22.00etatik aurrera, berriz, dantzari nagusiena. Sarrerak aldez
aurretik erosteko aukera dago, ohiko bideei jarraituta: Coliseoko
lehiatilan, martitzenetan 20.00etatik aurrera edo, bestela, Teleku-
txa edo Servikutxa zerbitzuak erabilita. 

Izen ematea ireki du Triskak

Bertso afaria Bide Alde elkartean
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Euskal Meteorologia Agentziatik

ZAPARRADAK
Asteburua ezegonkortasunarekin eta
giro nahasiarekin hasi eta amaituko da:
zerua estalita egongo da asteburu
osoan eta, tarteka, euri arina egingo
du. Lantzean behin zaparrada
trumoitsuak izango dira. Haizeak
iparraldetik ahul joko du eta
tenperaturan ez da aldaketarik espero.

eguraldia

Agenda
28

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
30

EEUUSSKKAALL JJAAIIAA
1177..3300..-- Umeendako taile-
rrak. 1188..3300..-- Kalian Jolasian.
Untzagan. 2200..3300..-- Filamento
Farolaria Clown, Xabi Larrea
mimoarekin. Karpan.

UURRKKIIKKOO JJAAIIAAKK
1199..0000..-- Jaien hasiera.
1199..1155..-- Buruhaundiak eta
Ustekabe fanfarrea. 1199..3300..--
Pailazoak: ‘Potxin eta Patxin’.
1199..3300..-- Nagusiei omenaldia
(Jubilatu etxean). 2200..0000-- He-
rri txikiteoa, Sugarri fanfarre-
arekin. 2233..1155..-- Rock kon-
tzertua: Norman (teloneroa)
eta The Bon Scott Band,
AC/DCren omenez. Arrateko
Andra Mari ikastetxean.

domeka
1

TTXXIIRRRRIINNDDUULLAARRIITTZZAA
0099..3300..-- LXXIII. San Juan Sa-
ri Nagusia. Irteera Untzagan.
Helmuga Bidebarrieta 2aren
parean (12.00ak aldera).

UURRKKIIKKOO JJAAIIAAKK
1111..0000..-- Diana, Elgoibarko
dulzaineroekin. 1122..0000..-- Me-
za, auzoan hildakoen alde.
1122..3300..-- X. Paella Lehiaketa.
1144..0000..-- Paella Lehiaketako
epaia. 1166..3300..-- Umeendako
ikuskizuna: “Cuentos mági-
cos”, Bihar taldiarekin.
1177..1155..-- Txokolate-jana.
1188..3300..-- Sari banaketa eta
VIII. Urrezko Langostinoa.
1199..0000..-- Gorriti eta bere abe-
reak, Sugarri fanfarrearekin.
2200..3300..-- Jaien amaiera. Arra-
teko Andra Mari ikastetxean.

EEUUSSKKAALL JJAAIIAA
1122..0000..-- Euskal Jaiko kalejira,
Urkizutik Untzagaraino.
1122..3300..-- Ezpalak, Arku-dan-
tzen Nazioarteko Jaialdia.
Untzagan. 1144..3300..-- Herri-baz-
karia (karpan). 1177..0000..-- Erro-
meria, ‘Patxi eta konpainia’
taldearekin. 1199..0000..-- Larrain-
dantza. Untzagan. 

zapatua
31

TTXXIIKKIIEENN OOLLIINNPPIIAADDAAKK
1111..0000..-- J.A. Mogel ikastolako
txikien olinpiadak. Iturburun.

EEUUSSKKAALL JJAAIIAA
1100..0000..-- Artisau eta baserrita-
rren azoka. 1122..0000..-- Herri ki-
rolariak eta bertsolariak: ‘Ur-
dax’ harrijasotzailea. Tron-
tzak: Ana eta Itziar (Nafarroa)
eta Etxeberria ahizpak (Biz-
kaia). Aizkolariak. Bertsola-
riak: Julen Zelaieta eta Ander
Lizarralde. 1133..0000..-- Eskolen
arteko herri-kirol lehiaketa (La
Salle, Itzio, Mogel-Isasi eta Al-
datze). Goiz osoan: talopos-
tua. Toribio Etxebarria kale-
an. 1199..3300..-- Zpeiz Mukaki-re-
kin kale animazioa. 2222..0000..--
Kantu afaria. 2233..0000..-- Kantuak
eta erromeria Jainaga eta Nar-
baizarekin. Karpan.

UURRKKIIKKOO JJAAIIAAKK
1111..3300..-- Diana, Galiziako
Etxeko gaiteroekin. 1122..0000..--
Umeen Eguna. Barraka eta
jolasak erdi prezioan. Puzga-
rriak, Santa Fe trena... Arra-
teko Andra Mari ikastetxean.
1122..3300..-- Salda eta txorizoa
(Real Madrileko zaletuen ar-
kupeetan). 1166..0000..-- Umeen-
dako jolasak. 1177..0000..-- Igel-to-
ka eta toka txapelketa. Polo-
nia Etxeberrian (Rioja taber-
na parean). 1199..3300..-- Cava eta
langostino jaixa, Rio Samba
Show taldeak alaituta.
2233..3300..-- Berbena, Passiona-
tta orkestrarekin. Arrateko
Andra Mari ikastetxean.

astelehena
2

IIKKAASSTTEENN
1155..0000..-- Sendabelarren fo-
roa. Mendafina eta garraiska.
Portalean.

EESSKKOOLLAARRTT.. AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- ‘Magia teilatuan’,
Txalo talde profesionalare-
kin. Hezkuntza Esparruan.

MMUUSSIIKKAA EESSKKOOLLAA
AArrrraattssaallddeezz..-- Musika Esko-
lako ikasleen audizioak. Por-
talean.

martitzena
3

SSOORRMMEENN IIKKAASSTTAARROOAA
0099..1155..-- Sormena lantzeko
ikastaroa, Teknikerren esku-
tik. Markeskuan.

MMUUSSIIKKAA EESSKKOOLLAA
AArrrraattssaallddeezz..-- Musika Esko-
lako ikasleen audizioak. Por-
talean. 

AAMMAAÑÑAAKKOO DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Umeen entsegua.
Amaña ikastetxean.

eguena
5

MMUUSSIIKKAA EESSKKOOLLAA
AArrrraattssaallddeezz..-- Musika Esko-
lako ikasleen audizioak. Por-
talean. 

AAMMAAÑÑAAKKOO DDAANNBBOORRRRAADDAA
2200..0000..-- Nagusien entsegua.
Amaña ikastetxean. 

eguaztena
4

MMUUSSIIKKAA EESSKKOOLLAA
AArrrraattssaallddeezz..-- Musika Esko-
lako ikasleen audizioak. Por-
talean.

IIKKAASSTTEENN
1199..3300..-- Kaleetan kantuz, en-
tsegua. San Andres elizako
lokaletan. 

DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Umeen entsegua.
2200..0000..-- Nagusien entsegua.
Amalur-ohian. 
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hildakoak

- Concha Arizmendiarrieta Aranzeta.
98 urte. 2008-V-23.

- Esperanza Gallastegi Azkarate.
91 urte. 2008-V-23.

- Victorio Prieto Módenes.
71 urte. 2008-V-24.

- Enrique Fernández González.
48 urte. 2008-V-25.

- Pedro Mari Laka Rodríguez.
71 urte. 2008-V-26.

- Adela Muñóz Gómez.                               
93 urte. 2008-V-26.

jaiotakoak

-  Julen Espiga Gómez. 2008-V-16.
-  Maren Larrañaga Corredera. 2008-V-20.
-  June Simal Mugerza. 2008-V-21.
-  Pablo López Martínez. 2008-V-23.
-  Hamza Radimi. 2008-V-23.
-  Andres Baratta Ballona. 2008-V-23.

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

31, zapatua
GOIZEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

1, domeka
GOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

2, astelehena
GOIZEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

3, martitzena
GOIZEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

4, eguaztena
GOIZEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

5, eguena
GOIZEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

6, barixakua
GOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

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

MMaaiiaattzzeeaarreenn 3311rraa aarrttee

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..

EEkkaaiinnaarreenn 88rraa aarrttee

CChhaarroo BBaagglliieettttoo-ren
lanen erakusketa.

TTooppaalleekkuuaann..

eerraakkuusskkeettaakk

AAuurrkkii ttuu hheemmeenn BBUULLEEGGOO BBAATTEEKKOO 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...

DDAANNTTZZAA
TTrriisskkaa DDaannttzzaa.. EEkkaaiinnaakk 66,, 2222..0000
(19.00etako saiorako agortuta).

LLaasstteerr ssaallggaaii
MMUUSSIIKKAA
MMuussiikkaa EEsskkoollaa.. EEkkaaiinnaakk 1100,, 1199..0000..
GGoorruunnttzz aabbeessbbaattzzaa.. EEkkaaiinnaakk 1122,, 2200..3300..
BBooddyy MMiinndd && SSoouull ddee MMzzuuzzuu.. EEkkaaiinnaakk 1133,, 2222..0000..
TTxxiissttuullaarriieenn AAllaarrddeeaa.. EEkkaaiinnaakk 1144,, 2233..0000..
JJuubbiillaattuueenn AAbbeessbbaattzzaa.. EEkkaaiinnaakk 1199,, 2200..0000..
MMaayyttee YYeerrrroo.. EEkkaaiinnaakk 2200,, 2200..3300..
SSaann JJuuaann KKoonnttzzeerrttuuaa.. EEkkaaiinnaakk 2211,, 2200..3300..
OOttxxoottee EErrttiizzkkaa.. EEkkaaiinnaakk 2277,, 2200..3300..

ssaarrrreerraakk  ssaallggaaii
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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.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 620-336722.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAAKK
l Atikoa salgai erdigunean (Peña okinde-
giaren ondoan). 2 logela, egongela, sukal-
dea eta komuna. Gas naturalarekin.
25.811.000 pta. Tel. 659-088244. 
l Barrena 36an pisua salgai. 80 m2. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komuna, gan-
bara, despentsa eta terraza bi. Igogailua.
Tel. 679-410100.
l Jendea behar dut pisua osatzeko. 300
euro. Tel. 646-114550. Ainara.
l Eibarren edo inguruetan pisua hartuko
nuke alokairuan. Tel. 667-937170.
l Ondarroan edo inguruetan bikoteak pi-
sua hartuko luke alokairuan. Urgentea.
Tel. 696-411318.
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.

LLAANNAA
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 699-
820299.
l Neska eskaintzen da 15.00etatik aurre-
ra nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Tel. 645-702766.
l Neska euskalduna eskaintzen da uztai-
lean umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
626-752117.
l Emakumea eskaintzen 10.00etatik
16.00etara nagusiak zaindu eta garbiketa
lanetarako. Tel. 647-044031.
l Emakume arduratsua eskaintzen da
gauez nagusiak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 650-034445.
l Mutila eskaintzen da lantegian edo ba-
natzaile moduan lan egiteko. Tel. 695-
780532.
l Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 655-384877.
l Neska eskaintzen da goizez umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa laneerako.
Tel. 638-520784.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 619-245652.
l Neska eskaintzen da garbiketa laneta-
rako. Tel. 678-963124. Pilar.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 690-025614.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 608-
431590.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Goizetik 18.00ak arte. Tel. 686-435356.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta kamarera lanetarako. Tel.
697-869958.
l Sukalde-laguntzailea eskaintzen da.
Tel. 662-397929.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 686-234612.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 671-476869.
l Edurne ileapaindegian pertsona behar
da euren lantaldean sartzeko. Tel. 943-
702779.
l Eibarko ileapindegian ileapaintzailea
behar da. Tel. 943-201853.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 680-871529.
l Ume-zaintzailea behar da uztailean
goizez Deban lan egiteko. Tel. 629-

SSAALLEERROOSSKKEETTAAKK
l Orbea Arin bizikleta salgai. 54 neurri-
koa. Dura-ace taldearekin. 1.700 euro.
Tel. 656-768944.
l Wii salgai. Ia berria. Bi mando eta nun-
chucks-a. 3 joku barne. Garantiarekin.
Tel. 630-686469.
l Irrati-kasetea salgai. Pioneer-KEH-
P430R. Sei CD-ko kargadorea. 60 euro.
Tel. 638-120339.
l Liburu berriak erosten dira (10 urtetik
hona). 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. 943-200749.
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-30

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.

......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, TERE Unanue (maiatzaren 22xan urtiak
egin zenduan) eta EUKEN Alzelai (bixar egingo
dittuzulako). Muxu haundi bat etxekuen partez.

Zorionak, EKHI! 
Badaukazu urtebete!
Laztan haundi bat 
Urkon, aitatxon 
eta amatxon 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 Maiatzaren 17an gizonezko urrezko
aliantza aurkitu dut. Tel. 651-701992.

Zorionak, EGOITZ. 
Famelixa guztiak 
ongi-etorrixa emon gura
deutsu, maittasunez.

Zorionak, UNAI, bixar bi
urte beteko dittuzulako.
Etxekuen partez.

Zorionak, IRATI 
Arizmendiarrieta Martín,
astelehenian lau urte
egingo dittuzulako. 
Famelixaren partez.

Zorionak, IKER Arginzoniz,
bixar zortzi urte egin
bihar dittuzu-eta. Aitatxo
eta amatxoren partez.

Zorionak, PAULA Andrés
Cruz, bixar bi urte egingo
dittuzu-eta. Amatxo 
eta aitatxoren partez.





SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolakHELBIDE BERRIA

EEssttaazziiññoo kkaalleeaa,, 88          TTeell.. 994433 7700 2233 8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KK AA RR NN EETT
GGUUZZTTII AAKK

KKllaassee tteeoorr iikkoo 
zzee iinn pprraakk tt ii kkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
ii kkuusseenn ttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaann ttaa ii llaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtt eekkoo  
agentzia zziiuurrttaaggii rr iiaakk
lortzeko ikastaroak


