…eta

kitto!

AUZORIK AUZO: Amañako eta San Kristobalgo jaien hasiera ●
DANON AHOTAN: Untzagako plaza astelehenetik aurrera itxita ●
ERREPORTAJEA: UEUko udako ikastaroak hasi dira ● FIRIN
FARAN: Lambretta Clubaren kontzentrazioa hilaren 12rako ●
GAZTEKITTO: Eskaintza zabala uda gazteari ekiteko ● KIROLEZ
KIROL: Iñaki Del Rey garaile Muskizko Supermotard-en
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Batzar Nagusiak
Eibarren berriz
BEHERAPENAK

2 X1

Bixamona
salmenta
lekuak:

Untzaga kioskoa
Txutxufletas
Agirre kioskoa
Arriola kioskoa Urkizu
Alfako pirulia
Juaristi estankoa
Aitor kioskoa
Ayerbe liburudenda
Yraolagoitia
Mega
Julen argazkidenda
Markina kioskoa
Arriaundi J. Gisasola
... eta kitto!n eta
Untzagako plazan

Gaur eta
bihar
UNTZAGAN
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BIXAMONA-BALEA
Moztu ezazu bale hau
eta aurkeztu Bixamona
erosterako orduan.
Balea + euro bat
ordaindu eta Bixamona
zure etxera!

BALEA
+
=
BIXAMONA

Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskera 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 egiten 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.
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EIBARKO
UDALA

EGUZKI-GALDA.- Asko berotzen duen eguzkia. “Eguardiko eguzki-galdia hartu genduan Elosura
heldu baiño lehen”.
EGUZKI-GALDATAN EGON.- Bero haundia denean, eguzkitan, eguzkiak gehien jotzen duen lekuan
kiskaltzen egotea. “Zelan egon leike hor, eguzki-galdatan?, zuek itzelak zara!”.
EGUZKIXAK PASAU.- Intsolazioa hartu. “Eguzki-begittan hain luzero egon biharrakin, eguzkixak
pasau eban”.

IRAKURLEA PROTAGONISTA
GARAGARDO FERIXAREN INGURUAN
Gutun honen bidez, Eibar Rugby Taldekook azokak
iraun duen 9 egunetan muxutruk lan egin duzuenoi
eta bertaratu zaretenoi eskerrak eman nahi dizkizuegu. Zuei esker, garagardo ferixa oso arrakastatsua
izan da aurten ere. Heinekenek, Udalak, brigadak,
elektrizistek, eta herrierdiko tabernek ere, eskaini diguten laguntza eskertu nahi dugu. Zuen inplikaziorik
gabe ezingo genuke Eibar eta inguruetan rugbyaren
aldeko ekimenik egin.
Garagardo azokak norbaiti arazorik sortu badio (zaratak, plazaren okupazioa…), hitz hauen bidez, batetik barkamena eta, bestetik, kontuan izanik ERTren aurrekontuaren %50 azoka honetan biltzen dela, pazientzia eskatu nahi genioke.
Ferixak iraun duen egun hauetan eman diren zenbait gertaera eta gaizkiulerturen inguruan, hainbat
azalpen eman nahi ditugu.
Herrierdiko tabernariak ferixaren aurka daudenaren
zurrumurruaren aurrean, zera esan nahi dugu;
1.- Tabernari askok euren elkartasuna eskaini digute,

eskutitzak

eta jakinarazi digute, ferixarengatik, astean zehar, ixteko ordua atzeratu egiten dutela eta bezero gehiago
izaten dutela aste horretan.
2.- Inor ez zaigu etorri kontrakorik esatera.
Karparen kanpoaldea kartelez bete eta zapatu
gauean horren hegal bat alderik alde ebaki zutenei,
edota intentzio txarrez eginiko artikulu eta esamesen
bidez hainbat pertsonen lan eta ilusioak zanpatu nahi
izan dutenei;
1.- Rugby eskolako entrenamendu batera, edo lehen
taldearen partiduren batera, edota multikirola dagoen zapatu batean Unbera joateko gonbita egiten diegu, eta ferixaren irabaziak zertan erabiltzen ditugun
ikusi eta gurekin garagardo bat hartu ondoren, eskatuko genieke gure lanak merezi duen ala ez balora
dezatela.
Azkenik, ERT ferixaren antolaketan berari dagozkion arduren inguruko edozein kritikara, iradokizunera, laguntzara... irekia dago.
Besterik gabe, eskerrik asko guztioi eta Aupa Eibar!
Eibar Rugby Taldea

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Euskal Herriko umorea oso serioa da. Bi baserritar elkartzen dira eta batek dio: `Euria´. Besteak, orduan:
`Bai, goitik behera´. Baina umore mota asko daude.
Gaizki dagoen zerbaiti buruz txisteak egitea, hori iseka
da, erasoa; baina baita umorea ere, eraso egiteko umore bat. Gure funtzio guztietarako dago umore bat.”
(Ibon de la Cruz, psikologoa)

“Globalizazioan, herrialde guztiek dute eskubidea lehiatzeko. Ezin dena da, gure ongizateari eusteko, herri garatuenek denei joko arauak ezartzen jarraitu nahi izatea.
Ekonomia gaietan, gauzak `ondo´ doazenean joango
ez balira bezala jokatzea da egokiena, gehigeriak ahaztu, eta sasoi `txarrak´ iristean orekari eutsiz aurre egitea”
(Martin Auzmendi, abokatua)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA
K U LT U R A S A I L A
( HI Z K U N T Z A P OL I T I KA R AK O
SAILBURUOR DETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto!/2008-VII-4

5

autuan
A R R ATEKO T XOSNAK
Arrateko jaietan txosna jartzeko asmoa dutenentzat bilera egingo da uztailaren 22an, 12.00etan,
udaletxeko 3. solairuan. Txosna ipintzeko eskaerak, bestalde, uztailaren 11ra arte aurkeztu behar
dira, Pegoran.
GIZATRANS E TA JUBILAT U A K
Debabarrenako Pertsona Nagusien Kontseiluak
aditzera eman duenez, Euskotren eta Bizkaibus
enpresek Gizatrans Bizkairako txartel bakarraren
ekimenarekin bat egin dute eta, hori dela eta,
txartela eskatzeko aukera dute. Izan ere, Euskotreneko jubilatu karneta erabilita eskatu daiteke
txartela. Gizatrans txartelarekin Bizkaibuseko au-

tobusetan gutxiago ordaintzen dute jubilatuek.
Deskontuak bakarrik Bizkaiko autobusetarako balio
du. Gizatrans txartela Ermuko Euskotren-en eskatu daiteke.
AHT AKANPADA
Abiadura Handiko Trenaren (AHT) aurkako Asanbladak urtero antolatzen duen akanpada uztailaren 24tik aurrera egingo da Zaldibian. Ekimenak
13. edizioa beteko du aurtengoan eta egitarau zabala garatuko dutela aurreratu dute antolatzaileek:
hitzaldiak, eztabaidak, protesta ekintzak, mendi
martxak, festak... Informazio gehiagorako 695715510 telefono zenbakira deitu daiteke edo, bestela, ahtez@sindominio.net helbidera idatzi.

Argazkian,
ezkerretik
eskuinera: Marian,
Estitxu, Lorena,
Esther, Arkotxa
(Eskolako irakasle,
ikasketa buru
eta zuzendari
izandakoa), Feli,
Casilda eta Lorea.

Armeriako andrazkoen lehen promozioa
rmeria Eskolako Ikasle
Ohien Elkarteak, bere
lan programari jarraituta, ikastetxeko emakumeen
lehen promozioa osatu zutenei
dei egin zien, bilera egin eta
ikasle sasoia gogora ekartzeko.

A

Ekainaren 17an batu ziren elkartearen egoitzan 1972-73
ikasturtean eskolan hasi ziren
emakumezkoen
lehenengo
promoziokoekin eta, bileraren
antolatzaileen berbetan, “elkarrizketa eta une polit eta atsegi-

na konpartitzeko aukera izan
genuen”. Esperientziarekin pozik, aurrera begira horrelako bilera eta elkarrizketekin jarraitzeko asmoa dute, eskolako
historia, pasarteak eta bitxikeriak jaso eta gordetzen joateko.

1.000 euroko txekea Codinarentzat
luis Codina Eibar Kirol Elkarteko jokalariak 1.000 euroko txekea jaso zuen aurreko astean Mertxe Garate Eibar Merkataritza Gune Irekiko presidentearen eskutik. KTB Eibarko Telebistako La Bombonera
saioak denboraldi bakoitzean jokalari onena
zein izan den aukeratzen du, ikus-entzuleen
botoen arabera, eta amaitu berri den denboraldiko onena Kataluniako jokalaria izan dela
erabaki dute. Hori dela eta, Eibar Merkataritza Gune Irekiko bazkide diren dendetan
gastatzeko 1.000 euroak jaso zituen, emazteak eta alaba biak lagunduta. Izan ere, dirua
gastatzen hasteko Calbeton kaleko Jeronimo
jostailudenda aukeratu zuten Codinak eta bere familiak.

L

Paradisuaren bila...
dako oporrek atea jo
bezain pronto Eurocoparen garretatik ihes
egin nahian ibili gara baten
batzuk. “chiqui-chiqui”a lehenengo, foballaren metralla gero, eta iritsi da azkenian hain gustokoa dugun
aisialdi garaia. Baina, ondiok
be lana ezin baztertuta bulego edo bi hormaren artian
jarraituko dabenik ez da faltako geurian. Gauza batzuk
ez dira-ta sekula aldatzen.
Destinu
paradisiakuak
(irrealak...) buruan dantzaka
ditudan bitartian gogoratu
dut maletak egiteko gogua
bailara honetako bizilagun
xelebre batek ere izango lukeela gaur egun. Ez luke klima hoberik desiatuko, ez eta
hondartza garbirik amestuko
ere. Baina, seguru nago, ospa egin nahiko luke gure
agintarien interes eta lehentasunen berri izango balu.
Praileaitz kobazuloan sorginkerietan murgilduta jarraitzeko aukera gutxi ditu
egun gure txamanak. Erritualak egiten ei zituen ibaiaren freskotasunean, eta horren lekuko diren hamaika
aztarna aurkitu dira leizearen inguruetan. Baina gure
eta gure arbasoen historiako parte den horrek, harrobi
bat du orain bizilagun; merke-merke lortu du urteotako
alkilerra (udako hilabeteak
barne). Eta horren atzean
dauden ustezko onura sozio-ekonomikoak ondare
kulturalaren lehiakide zorrotzak dira orain.
Etsaia aurrean izango balu ez dakit txamanak zein
harrera egingo liokeen.
Akaso garrak erakutsiko lituzke, edo ez; agian etxean
sutondoan dantza egiteko
gonbitea luzatu eta lepoko
eta guzti apainduko luke bisitaria. Batek daki... Ikusitakoa ikusita, baina, eta berak
hala nahi izango balu... nik
neuk ordainduko nioke itzulerarik gabeko bidaia-txartela! Hala ez bada, ordea...
guztiontzat hobe! Gera bedi
geurean.

U

Izar o Aulestiarte
(KAZETARIA)

...eta kitto!/2008-VII-4

6

Danon ahotan
ORAIN DELA
1998-VII-3
240. ZKIA .

10 urte
Su artifizialak bota aurreko alkate
eta ertzaiñ arteko eztabaida.

Toribio Etxebarria sarixak banatu ziran: enpresa
ideiena Armas Eibar enpresak irabazi zeban bittartian, sorkuntza eta eraberrikuntza teknologikuarena Lasarteko Jema taldiak bereganatu zeban.
Sanjuan jaixetan, su artifizialak ixa bota barik geratu ziran. Txaltxa-Zelaixan ordu eta erdi jardun zeban eztabaidan alkatiak ertzainekin seguridadedo distantzia
nahikuaezzegualako,jendiaasper-asperzeguanbittartian.
Beheko Tokiko jubilauak aspaldi antolatzen ziran jaixeri errelebua hartu eta San Pedro eguna ospatzen hasi ziran. Hildakuen aldeko meziak eta pintxuak arratsaldeko Duo Plaentxiren kontzertuari emon zetsen paso.

Eibarko Kafha taldia Vardulia Rock
lehiaketako finalian izan zan.

Vardulia Rock lehiaketako finalista geratu zan Kafha Eibarko taldia eta Amanako jaixetan Errenteriako Symbium Pandora finalerako sailkatutako beste taldiarekin jardun zeban, MCD eta Habana taldiekin batera.

Natura-turismoa bultzatu
nahi du Debabarrenak
eba Beheko Udalek eta
Debegesak Turismoaren II. Dinamizazio Plana (2008-2010) landu dute.
Horren arabera, Udalek gaur
eguneko turismora egokitzen
dute euren estrategia eta baliabideen analisiaren arabera
lehentasun batzuk zehazten
dituzte. Ondorioz, natura-turismoaren aldeko apostua egitea erabaki dute hurrengo urteetan, ondare kulturalarekin
zerikusia duen turismoarekin
uztartuz.

D

‘Natura aktiboa. Parke berdea’ izeneko produktua sortu
nahi dute. Horretarako, Debabarrenan jada badauden proiektuak (BTT zentruak eta ibilbide
geologikoak kasu), prestatu behar diren beste proiektu berri
batzuekin (‘Euskadiko bidezidorrak’ markan parte hartzea kasu)
osatu behar dira.
Ondar e kulturalar ekin uztartu
Natura-turismoa estrategiaren oinarria bada ere, ondare
kulturalak berebiziko garran-

tzia izango du Debegesa eta
Deba Beheko Udalen plan horretan. Horrela, baliabide arkeologiko, historiko-artistiko,
erlijioso eta industrialak bul-

tzatu nahi dira. Horren barruan, Portaleko Armen Museoan egingo den Eibarko Industriari buruzko museoa bultzatu nahi izango da.

LAB, errenta zergarekin kexu
indikatu abertzaletik salatu dutenez,
“PFEZ errenta zerga gero eta injustuagoa da. Zerga horrek aberastasuna hobeto banatzeko balio beharko luke eta zerga
progresiboa, hau da, irabazien araberako izan
beharko litzateke. Baina erreformaz erreforma, zerga horren bidez gero eta diru gutxiago batzen da eta, gainera, bere ‘progresibitatea’ galduz joan da. Hegoaldean deklaratutako errenten %80 baino gehiago lan errentak izan dira. Honekin batera, kapitalaren
errentak (kapital inmobiliarioa, interesak, dibidendoak edota irabazi patrimonialak) PFEZaren eskalatik kanpo geratzen dira”.

S
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Horren aurrean, iruzur fiskala salatzen dute sindikatutik: “Hego Euskal Herriko langileok 18.000 euro inguru deklaratzen ditugu
bataz beste. Enpresariek eta profesionalek,
ordea, 12.000 euro inguru baino ez dute deklaratzen”. Horrekin batera, Hego Euskal Herrian Europan baino 10 puntu gutxiagoko
presio fiskala gauzatzen dela diote eta, horrekin lotuta, babes sozialean ere ia 10 puntu gutxiagoko inbertsioa egiten dela.
Bestalde, 400 euroko dirulaguntzen inguruko kritika egiten dute LABeko ordezkariek:
“Neurriak ez du kontuan hartzen pertsona
bakoitzak zenbat irabazten duen. Hobeto

esanda, 400 euro horiek ez dira mundu guztiarentzat, gutxien irabazten duten langileek
eta errenta aitorpenik egiten ez dutenek ez
dutelako zentimorik ere ikusiko. Eta ez du
ekonomia bultzatzeko balio izango, kopuru
numiñoa delako. PFEZ taulak ez datoz bat
benetako inflazioarekin. Hori dela-eta, praktikan zergak igoko dira eta horrek lan errentak,
pentsioak barne, kaltetuko ditu”.
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danon ahotaN
Errebal Plataformaren Tour berezia
urrerantzean Societé
Plataforme
Errebal
(SPE) moduan izendatuko dugun Errebal Plataformatik adierazi digutenez,
2008 ko Le Tour d’Errebal antolatu dute. Antolatzaileen
berbetan, “etapa profila berbera izango da uztailaren 11an
eta 12an berdina izango da,
eta egun bietan irteera-gune bi
izango dira: Untzaga eta Toribio Etxeberria. SPE elkarteak
Frantziako Tourreko fetxak baliaturik, bere TOUR’a antolatuko du. Bertan, mendiko etapa
gogor baten profila erabilita,
Errebalgo merkatu plazak bizi
izan dituen egoera eta proiekto ezberdinak irudikatuko ditu.
Etapa amaiera Zuloagatarren
kaleko Le Champs Elysées’-en
izango da, Topalekuko L’Arc
du Triumph parean. Hor prentsa-areto eta bulego iraunkorrak egongo dira uztailaren
10,11, eta 12an”.

A

EKHI BELAR

Sokiari tiraka

Hasierako proiektuaren aldeko sinadura ekitaldi berria antolatu da.

Tourraren egitura eta antolaketari jarraituz, “irteeretan ‘Sinadura Control’-ak egongo dira
eta lasterketa honetan parte
hartu nahi duen edonork izango
du hor sinatzeko aukera”. Orain
egun batzuk Topalekuan Errebal
plataformakoek erakusketa egin
zuten eta Errebalerako hasieran
onartutako proiektuaren aldeko

750 sinadura jaso zituzten. Sinadura kontrol horretan eta bulego iraunkorrean ere horren alde sinatzeko aukera izango da.
Le grand boucle (le gran debacle) gisa sinatzen duen taldeak
eibartar guztiak animatu nahi ditu “lasterketan parte hartzera”,
hau da, hasierako proiektuaren
alde sinatzera.

Eneko Anduezak zinegotzi kargua hartu du
stelehenean, hilaren azken asteleheneko
osoko
bilkuran izendatu zuten
Eneko Andueza PSE-EE alderdiko zinegotzi. Andueza Hirigintza eta Obra batzordeko burua izango da
aurrerantzean. Arriolak alkatetzari uko egin eta De
los Toyos alkate izendatzeak ekarri dituen aldaketetako bat izan da Andue-

A

zaren kargu berriaren
izendapena. Izan ere, alkate izan aurretik De los
Toyosek betetzen zuen tokia beteko du orain arte alkatetzako idazkari kargua
bete duen Anduezak. Berak idazkaritzan lagatako
hutsunea, berriz, Myriam
Rodriguez kazetariak bete
du, bera izango baita aurrerantzean alkatetzako
idazkari berria.

Abiadura kontrolatzeko kanpaina
domekara arte
rtzaintzak eta Udaltzaingoak hilaren 6ra arte arreta berezia eskainiko diote ibilgailuen abiadurari, hori kontrolatzeko kanpainaren
barruan. Euskal Autonomia Erkidegoko trafiko arduradunek aurreko kanpainan 610.000 ibilgailu kontrolatu
zituzten eta 9.390 gidariren kontrako
salaketak tramitatu zituzten, larregizko abiaduran gidatzeagatik. Horrekin
lotuta, 20.000 bat puntu kendu zizkieten zigortutako gidariei.

LEIRE ITURBE

E

este urte batez be jaixeri bueltia emon eta
gero, urtendako leku
beretik ezkutau jaku San
Juanetako sokia. Zelan eta
zeñen onduan juan zarien
bakotxak jakingo dau, klaro.
Asko eta asko sokatik kanpora be ibilliko ziran, seguro, azkeneko urtietako eriari
jarraittuaz. Eta bixen bittartian etxiak gora eta gora beti, eta gora, eta beti garesti,
eskillara mekanikuak bezalaxe. Eta merkatu plazia, ustez be, lotan, ajia pasau
nahixan edo, eta gure merkartarixak hantxe Rialtoko
toldopian. Eta Txontakuak
ba, egixa esan aurten ez jataz tokau. Eta bariantia semaforo batek totelduta.
Eta…Baiña, natorren baztar
honetako lau berbok bideratzera. Aurreskularixa kanbixau doskuela. Alkate barrixa! Eta sokian zati bat bebai
ezta? Aupa hi! Lehengo buruak laga gaittu bai, altutxuagotik begiratzeko, eta
ni barriz, lehenguan lepua
ete darabizun begira nabil
azkenengo astetan. Zer
besterik egin geinke ba, arbolia kenduta be haren
keizpetan dihardugu ondiok dantzan eta? Ayuntamentua eta herrixan (bat
bihar leukien) sokia eruatia
zeuri tokatzen jatsula oiñ,
itxuria, hori diñue. Kontu
egin, sokia gidatzia eta sokiari tiraka juatia bi gauza
dirala diferentiak oso. Aurreskularixak jakin bihar dau
bere pasua markau eta sokia bere egitten. Eta bestela begiratu urtero San Juan
egun gabaz herrixan osatzen dan Sokadantziari...
Aurtengua pasau da. Ikusiko zenduan ba? Eta?

B

Josu Garate
(ARKITEKTUA)
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Auzorik auzo
Amañako jaixen lehen
txandia asteburuan

A

na lehelengo maillako bertsolari gaztiak jardungo dabe
kantuan.
Herri-kr osa
Bixar goizian, 11.00etan, Legarreko frontoiak pelota partiduak jasoko dittu eta arratsaldian, 18.00etan hasitta, Amaña-Urko-Amaña herri-krosa jokatuko da, kirol-egun horrekin
amaitzeko.
Etzi, Amañako elizan auzuan
hildakuen aldeko mezia egingo da eta Goruntz abesbatzakuak bertan abestuko dabe, urteroko moduan. Asteburuko

AMAIA JAIO

steburu honetan ez
bada, hurrenguan gozatzeko aukera emango dabe Amañako jaixak. Izan
be, asteburu bittan banatzen
dira auzo horretako jaixak, jendiak bertako jai giruaz gozatzeko aukera gehiago izan deixan. Jaixen lehen txandia asteburu honetan izango da, ekitaldi nagusixenak datorren astian
egingo badira be.
Goi-maillako bertsolaritza
jasoko dau gaur, 21.30xetatik
aurrera, Caserio jatetxiak. Bertso-afarixa egingo da bertan,
eta Xabi Paia eta Sustrai Koli-

Puntako bertsolarixak izaten dira beti Caserio jatetxian egitten dan
bertso-afarixan. Sustrai Kolina oin dala urte bi be izan zan bertan.

ekintzekin amaitzeko, bestetik,
jubilatuentzako bazkarixa egingo da Kantabria jatetxian,
14.00xetan hasitta. Holan

amaituko da Amañako jaixen
lehen txandia, datorren asteburukuaren zain. Ordukua bai
potentia izango dala!

Sankristobalgo jaixak ate joka
ankristobalgo jaixetako ekitaldi nagusixak datorren astian egingo badira be, asteburu honetan jai giruan sartzen hasteko aukeria egongo da. Holan, bixar tute txapelketia egingo da auzuan, 16.00etatik aurrera. Karta joko horretan jarduteko aukeria izango da, beraz, eta hainbat sari jasoko dittue txapelketan postu onak
lortzen dabenek.
Eguenian, barriz, beste txapelketa
bat egingo da San Kristobal auzuan.

...eta kitto!/2008-VII-4

LEIRE ITURBE

S

Izan be, 22.00etatik aurrera, toka-n
jardun ahal izango dabe parte hartzia nahi dabenek. Txapelketa bi horren ostian etorriko dira jaixetako
ekitaldi nagusixenak. Barixakutik
domekara arte egingo dira hórrek
ekitaldixok eta, euren artian, Obus
musika taldiak kontzertua eskinduko
dau, hip-hop emanaldixa egongo
da, makaillau txapelketia egingo da
eta IV. Areto Dantza Txapelketiaz
gozatzeko aukeria be egongo da,
bestiak beste.
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kaleko inkestA
Eskola-porrota dala-eta,
azkenaldixan gora doian
ideia da eskoletan
mutillak eta neskak
banatziarena. Europa eta
mundu osoko sektore
konserbadore eta
ultrakatolikuetatik
igortzen da, gehixenbat,
filosofia hori, baiña
euren burua
sozialistatzat daken
alderdi batzuek be
neurri horrek hartzia
erabagi dabe Europako
hainbat herrialdetan.
Arrazoi ezbardiñak
igortzen dittue hórrek
ideion aldekuek neska
eta mutillak eskoletan banatzeko. Eurek esaten dabe, holan,
genero bakotxarentzat aukerak onaguak izango dirala, bakotxa
beraren aldetik tratatuz gero. Bi generuak duinttasun aldetik
bardiñak dirala esaten badabe be, fisikoki eta psikologikoki
ezbardiñak dirala arbuiatzen dabe. Holan, bakotxari beraren
aldetik erakusten bajako, euren arteko bardinttasuna
haundixagua dala esaten dabe, jakinttasun haundixagua eukiko
dabela, estereotipo sexistak desagertu egingo dirala, eta sexuen
artian jakinttasun hainbat arlotan daguazen ezbardinttasunak
desagertu egingo dirala. Edukaziño diferentziala eskatzen dabe.

Victoria Casado
66 urte, dendarixa
Neri begittantzen jata mutillak eta neskak banatuta ikastiak ez dakala garrantzi askorik emaitza on edo txarrak etaratzeko orduan. Alkarrekin ikastia hobe
dala uste dot. Mutillek era batian pentsatzen dabe, neskek beste batian, eta
bixak osagarrixak dirala begittantzen
jata neri.

EGOITZA NAGUSIA
B i d e b a rr i e t a 2 0 - b e h e a

Jon Martin
23 urte, ikaslia
Txarto, oso txarto ikusten dot eskolan
mutillak eta neskak banatziarena. Azken fiñian onagua da alkarrekin ikastia,
izan be, bizitza normalian alkarrekin
ibiliko dira, kalian alkartuko dira. Holan, ez dotzat zentzu handirik ikusten
banatziari, nik gauzak dagozan moduan lagako nittuzke.

Sara zamorano
19 urte, zaintzaillia
Neretako tontokerixa bat da neskak eta
mutillak eskoletan banatuta ikastia. Gero, bizitza normalian alkarrekin egon
biharko dira sexu bixak, holan txarto
ikusten dot eskoletan banatzia. Gaiñera, bai neskek, bai mutillek, berdiña
ikasi bihar dabe, eta arazuak dagozenian hobe hasieratik alkarrekin eukitzia.

Enrique Frías
36 urte, kamioilarixa
Neri, zalantza barik, txarto dagona begittantzen jata mutillak eta neskak eskoletan banatuta ikastia. Alkarrekin ikasi bihar dabe bi sexuetako pertsonak,
duda barik, ez dotelako uste horrek
emaitzetan eragiña izango dabenik.
Gaiñera, bizitza normalian alkarrekin
egoten dira neska eta mutillak.

Zelan ikusten dozu
eskolan neska eta
mutillak banatzia?
lan eskaintza
ESKOLA ETA IKASTOLA
EZBERDINETARAKO
BEGIRALEAK
B EH A R DI T UG U
– Euskera beharrezkoa da. – Ordutegia: eguardian.
– Kontratua: kurtso eskolarra edo ordezkaketak
– Bidali CVa: rrhh.urc @ au z o l a g un . c om

● Ta n a t o r i o a e t a E rr a u s k e t a l a b e a
Elgoibarren (Sigma poligonoan).
● Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
● Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
● Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
● Nazio eta Nazioarteko trasladoak

Mugica
Ehorzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951

Zezenbide, 2
Telf. 943 254 640

...eta kitto!/2008-VII-4
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Geure gaia
Eguazten goiza berezixa izan zan gurian,eta eguardi
partian Untzaga inguruan ibilli ziranak hori zuzenian
ikusteko aukeria izan eben: hasteko, plaza guztia
hesiekin inguratuta eguan eta plazaia eta inguruak
ertzainek eta udaltzainek bereziki zaintzen zittuen.
Plazaren erdixan, barriz, PSE, EAJ, EA, PP,
EB-Berdeak eta Aralar alderdixetako 51 batzarkide,
diputauak, diputau nagusixa, Eibarko Udalbatza
eta Frankismo ostian Eibarko alkate izandakuak batu
ziran. Eta hesien beste aldian kuriosidadiak
bultzatuta han batu ziran herrittar ugari eta protesta
egitteko ahalegiñetan pankartia zabaldu eben
ANVko Gipuzkoako Batzarkidiak eta alderdi bereko
hainbat eibartar. Horretarako arrazoia: uztaillaren
2xan Eibarko udaletxian ospatu zan Batzar
Nagusixetako Osoko Bilkura Solemne eta Ibiltarixa.

iguel de los Toyos
alkatiak, lora sorta
eskuan zekala hartu
eban Rafaela Romero Batzar
Nagusixetako presidentia eta,
ondoren, bixak alkarrekin ha-

Batzarkidien artian, Iñaki Arriola eta Regina Otaola izan ziran.

AKONDIA

MUGICA
●
●
●

Albaitari Zentroa

●
●

Julen Arano / M Jesus Blanco
a

Bitto Sarasketa, 12
☎ 943 12 74 15

...eta kitto!/2008-VII-4

●

lagunduta, ezpata-dantza ikusgarrixa eskindu zetsen eta ezpatekin arkua osatu eben udaletxiaren sarreran, danak azpittik pasatzeko.
Ekitaldi solemnia
Ekitaldixa bera be benetan
solemnia izan zan, antxiñako
ohittureri erabat jarraitzen detsana: mazolarixak udaletxiaren ate nagusixan politikuen
zaiñ eguazen eta eskillaretan
gora bidia zabaltzen juan ziran,
klarinetiak Gipuzkoako himnua
jotzen eben bittartian. Gero,
batzarra udaletxeko pleno aretuan egin zan, Rafaela Romero
Gipuzkoako Batzar Nagusixen
presidentiaren eta Miguel de
los Toyosen artian oparixak ba-

EKHI BELAR

M

rrera egin zetsen berandu aillegau zan Markel Olano diputau
edo ahaldun nagusixari. Behiñ
ordezkari guztiak alkartuta,
Kezka dantza taldeko dantzarixak, Usartza txistulari bandak

SILBIA HERNANDEZ

Batzar Nagusixetako
pleno ibiltari deigarrixa
natu, Romerok aginte-makilla
hartu eta ordezkari bixen diskursuak entzun eta gero.
Puntu biko gai-or dena
Egunerako gai ordenak bakarrik puntu bi zittuan: euretako bat erabat formala zan, datorren urteko Batzar Nagusixen
pleno ibiltarixa nun egingo dan
ziheztia. Ezarritako ordenari jarraittuta, Zestuan izango da
hurrengo ekitaldixa, 2009ko
uztaillaren 2xan.
Beste puntuak, berriz, aurreikusitta eguan ordu bi inguruko
eztabaida eragiñ eban. Gipuzkoako autopista peajietan tarifa
laua ezartzeko proposamena
aurkeztu eban Rebeka Ubera
Aralarreko ordezkarixak. Alde-

iturgintza

GASA ETA ITURGINTZA
ALTZARI ETA OSAGARRIAK
BAINUONTZIAK eta
HIDROMASAJERAKO KABINAK
HANSGROHE GRIFERIA
AIRE EGOKITUA
ZORU ERRADIATZAILEA
S a n J u a n 1 5 - b e h e a
Tfnoa. 943 201 030 / Faxa. 943 207 224

LORADENDA
– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 ☎ 943 20 33 29 EIBAR
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ko txandia, kontrako txandia,
taldien txandia eta ihardespenenen eta birrerantzunen txandak igarota, bozketa egin zan
eta puntu hori ez zan onartu.
Orohar, eta sozialistak ordez-

osoko bilkura ibiltarixa Eibarren egitten zala aprobetxauta, Gipuzkoako EAE-ANVko
batzarkidiak “Gipuzkoan demokrazia zero” idatzitta zekan
pankartia zabaldu eben eta euren protestaren arrazoiak helarazi deskuez. Euren berbetan, “oiñ urtebete Gipuzkoako herrittarrak
argi eta garbi egiñ
eben berba, baiña urtebete pasau da eta
gertatzen diharduena
oso larrixa da: Foru
Aldundiko Gobernua
eta Batzar Nagusixak
erabiltzen dihardue
Euskal Herrixaren eta
euskal herrittarren
eskubidiak bermatukodittuen aukera historiko bateri ezezkua
emoteko. Ezinbestekua zan horretarako
72.000
gipuzkoar
baiño gehixago eta
12 batzarkide instituziño honetatik kanporatzia”. Horri esker
EAJk, PSErekin batera, “gaur egungo
egitura politiko-ad-

EKHI BELAR

geure gaiA

Udalbatza, 51 batzarkide eta beste hainbat ordezkari batu zen.

ministratibua bere hartan eusteko apustua” egitten diharduala salatzen dabe eta eurak

egoeriari bueltia emoteko alternatiba badakela azpimarratzen dabe.

Jatorrixa eta billakaeria

SILBIA HERNANDEZ

Batzar Nagusixen jatorrixa billatzeko denporan atzera egin bihar
dogu. Ego Ibarra batzordiak jaso daben moduan, “Erdi Aruan Gipuzkoako herrixak, hirixak, basaurixak eta eskualdiak ermandadeka antolatu ziran defentsari eta ordenu publikuari begira, 1397xan Ermandade Nagusixa eratu zan, gerora Gipuzkoako probintzia izango zanaren
ernamuiña; huraxe billakatu zan lurralde honetako erakunde politiko
eta judizial garrantzitsu. Ermandadiak lantzian behiñ antolatzen zittuen batzar bilkuretatik sortu ziran Batzar Nagusixak”.
Historixan zihar sasoi diferentiak bizi izan dittue Batzar Nagusixak,
baiña lehen auzialdixetan, Ego Ibarrakuak jaso daben moduan, “Probintziako Ordenantzak bazkalekueri buruz esaten ebena ez betetziagaittik sortzen ziran auzixak epaitzen zittuen, Probintziak Ahaide Nagusixekin erabakitzear zittuan gaixak, Probintziako udalen arteko auzixak, partikular baten eta kontzeju baten arteko gorabeherak… baitta auzi kriminalak be”.
1876ko uztaillaren 21ian Foruak kendu zittuen eta hurrengo
urtian, barriz, foru-erakundiak.
Hori dala eta, ehun urte baiño
gehixago itxoin bihar izan ziran
XX. Mendeko lehelengo Batzar
Nagusixak egitteko: Arrasaten
izan ziran, 1979ko apirillaren
22xan, Lege Errege Dekretuz
1977xan berrezarri eta gero.
Eguaztenian gurian izan zan batzarra urtero egitten da, beti uztaillaren 2xan eta herrixak txandakatuta, ezarrita daguan ordenari
jarraittuz. Eibarren 1985ian egin
ziran aurrenekoz, Jesus Maria
ANV-ko Gipuzkoako batzarkidiak protesta egiñ eben Udaletxe parian.
Agirre alkate zala.

ANVkuak pr otestan
Ekitaldixa beste barik, trankil
garatu zan. Halanda be, Gipuzkoako Batzar Nagusixen

JULIO CALLEJA

katu zittuan Iñaki Arriola Eibarko alkate-ohiak laburbildu
eban moduan, gaixak azterketa eta eztabaida sakonagua
bihar dabela azaldu eben batzarkidiak. Beste pleno bat
gehixago, baiña berezittasun
batekin. Honen amaieria klarinetiak ipiñi eben, ‘Agur jaunak’
piezaren doiñura.

Milesker hileta elizkizunerara
etorri zinaten guztioi

Benito Martinez- Idiaquezen sendia
“Horrenbeste momentu on bizi izan ditugu, zenbat irribarre bota
ditugun zurekin, zenbat ikasi degun zurekin bizitzaz gozatzen…
Zure falta izugarri somatuko dugu baña bizirik diraugun
bitartian gure bihotzetan egongo zara. Maite zaittugu, aita maittia”
...eta kitto!/2008-VII-4
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Elkarrizketa

“Petrolioak bakarrik ez;
laster urak eta lurrek ere
piztuko dituzte gerrak”

ARTURO ELOSEGI, BIOLOGIAN DOKTOREA

Gaur egun aldaketa klimatikoa gizarte gaietan kezka
gehien sortzen duten gaien artean dago. Fenomenoaren
arrazoiei buruz, ezaugarriei buruz eta ingurumenaren
etorkizunari buruz egin du berba Arturo Elosegik,
Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako udako
ikastaroen barruan eskainitako saioan.
- Ingurumenean aldaketa
gertatzen ari dela entzuten
dugu hainbatetan, eta naba rit z e n ha s i ga r el a er e
esan dezakegu. Hori horrela izatearen arrazoi zehatzak identifikatu daitezke?
Bai, hain zuzen gizakia ari
baita ingurumena aldatzen.
Aldaketa horrek alde asko ditu: poluzioa, ekosistema naturalen desagerpena, biodibertsitatearen galera, hirien
zabalkundea, uraren zikloaren
aldaketa, basamortuen hedapena, eta beste asko. Hauei
guztiei azken aldian beste bat
gehitu zaio: aldaketa klimatikoa. Gaurko teknologiari esker nahiko zehatz ezagutzen
dugu aldaketa horietako bakoitzak duen abiadura, eta kasu gehienetan kezkatzekoa
da. Arrazoiak, noski, giza populazioaren hazkunde geraezina eta pertsona bakoitzak
gero eta baliabide gehiago
erabiltzeko dugun joera kezkagarria dira. Bi horiek aldatzen ez ditugun bitartean ingurumenaren aldaketa globala ez da geratuko.
- Biziraupena auzitan al dago benetan?

Gaurko bizimoduaren iraupena zalantzarik gabe auzitan
dago. Ezin dugu orain arteko
bidetik jarraitu, gero eta
gehiago kontsumitzen, planetaren mugak hurbil baititugu. Baina ez da hori bakarrik:
ingurumenaren aldaketak datozen hamarkadetan arazo
politiko ugari ekarriko ditu,
klima aldatzean leku askotako bizimodua erabat aldatu
beharko delako. Petrolioak
gerrak pizten dituela ikusi
dugu, baina aurki urak, nekazaritzarako lurrek, eta beste
hainbat baliabideak ere piztuko dituzte. Eta orain ahaztuta
badugu ere, gerra hotzean
beste arma nuklear daude
munduan, ez oso esku onetan gainera. Horrek biziraupena arriskuan jar dezake, zalantzarik gabe.
- H o r r e l a b a d a , e g o e ra r i
buelta emateko zer egin
daiteke?
Arazoaren iturria bakarra
da, baina arazo ugari dago
eta euren artean oso desberdinak dira. Klima-aldaketaren
kasuan, adibidez, gaur egun
nahiko argi dago zer egin behar den, eta nazioarteko adi-

Arturo Elosegi, Lore Erriondo UEUko zuzendariarekin.

tuek aspaldi eman dituzte
arau zehatzak, zenbat eta nola murriztu behar ditugun berotegi-gasen isurketak. Horren aurrean politikariek deus
gutxi egin dute, ordea, eta
gizarteak ere nahiago izan du
beste alde batera begiratu.
Azken batez, gure bizimodua
errotik aldatu beharra dago.
- Garapen jasangarria zer
den eta zer ez den erraz
bereizi al daiteke? Adibidez, Abiadura Handiko Tren ak g a ra pe n ja s an ga r r ia
ekarriko duela diote batzuek, eta beste batzuek
ezetz...
Gauzak banan-banan hartuta, ez da beti erraz ikusten
zer den eta zer ez den jasangarria. Baina gizartearen bilakaerari begiratzen badiogu,
errazago antzematen da. Garapen jasangarriaren oinarria
da gure ekintzei mugak jartzea, alegia, munduan uzten

dugun aztarna mugatu, eta
kasu askotan gutxitzea. Maiz
gauza jasangarri asko saltzen
dizkigute politikariek, baina
ikusten badugu ingurumenean dugun eragina murriztu
beharrean, gero eta handiagoa dela, orduan gure bideak
deus gutxi du jasangarritik.
- Naturak jartzen digun muga non dago?
Muga horiek batzuetan
oso zehatzak dira beste batzuetan askoz lausoagoak.
Dena dela, naturak ez du zehazten guk nola bizi behar
dugun, baizik eta zein mugen
barruan moldatu behar dugun. Eta hor guk erabaki dezakegu nola antolatu nahi dugun. Leku batean milioi bat
lagun oso ongi bizi daitezke,
edo lau milioi lagun miseria
gorrian. Baliabide naturalak
mugatuta daude. Baliabide
horiekin nola bizi nahi dugun
da, ordea, kontua.

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

●

TABERNA
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BIDEBARRIETA, 1
Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

UDABERRIKO MODA

kamisetak
SALGAI
...eta kitto!n
eta UNTZAGAN

D
De
en
n tt ii s
s tt a
ak
k
odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

miren albistegi sojo
arragueta, 2 - bis B
t. 943 208 330

OSASUN
D
De
en
n tt ii s
s tt a
ak
k

D
D ii e
ett e
ett iik
ka
a

Nutrizio eta
Dietetika Zerbitzua

UNTZAGA
hortz-klinika

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

egunero

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea
Umeen obesitatea
Kontsulta astearte eta ostiraletan
Nutrizio-berreziketa
Ordua hartzeko: 647 823 971
Dieta
pertsonalizatuak
San Agustin, 2-4
Bulegoak I Lokala

Untzaga, 2 - 1. Eskuma
Tfnoa. 943 70 25 92

HORTZ KLINIKA
E r r e h a b i l iitta z i o a

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA

✓
✓
✓
✓
g r u p o

Inplanteak
Ortodontzia
Zuritzea
Hortz-estetika

i n n o v a

d e n t a l

Pedr o Et xeber ria Gisasola
D E N T I S TA
09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

Calbeton 19 - 3. ezk.

✽

Logopedia

✽

Inkontinentzia urinarioak

✽

Kirol medikuntza

✽

Ama izateko prestakuntza
San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 74 33 74

- IMQ

EGUNERO

– erreh abil i tazi oa

Manu Sánchez FISIOTERAPEUTA

MUGI

Urkizu 9 - behean

EGUNERO

FISIOTERAPIA

(08.00 - 19.30)

Tfnoak. - 943 12 12 80 eta 943 12 03 58
Faxa - 943 12 03 58

Eider Mugica Aristondo

669 735 925

Egigurentarren, 18

E s t e t iik a k l i n
ni k a
-

J. Etxeberria, 12 – 1. esk.
Tel. 943 208552

Untzaga 5 - 4. . . . . . . . . . . 943 70 23 85

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

ZENTRUKO SENDAGILEA:Ibarra doktorea

RPS 04/02

BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA

901 kolegiatu zkia.

– o s t eo p a t i a

LIPOSUKZIOA
BLEFAROLASER
PEELING
COUPEROSIS
MESOTERAPIA
BOTOX
ZELULITISA (LPG)
BARIZEAK (LASER)
AKNEA (LASER)
KOKOSPEAREN EZABAKETA
TATUAIAREN EZABAKETA
EZPAINEN PUZTUKETA
ZIMURREN EZABAKETA
DIETETIKA ETA NUTRIZIOA

Zer
behar
duzu

Egiguren, 6

- behea

K i ro l m e d i k u n t z a
KIROL MEDIKUNTZA

ERREHABILITAZIO ETA KONTSULTA ZENTRUA

R.P.S. 196/07

- DESKONTU BEREZIAK:
Mutua eta Aseguruak, enpresak…

ENEKO MAILAGARAI

– fi s io tera pia

Errehabilitazioa
eta Fisioterapia

A. Zulueta, J. Etxaniz eta S. Sierra DOKTOREAK

ABANTAILAK

BEHEA ESKUMA

(EIBAR)

IRAZABAL Hortz-Klinika
Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua

EIBARKO TXIKITO, 12
TEL. ETA FAXA:
943 12 14 80

Tfnoa. 943 20 34 46

Tfnoa: 943 20 72 17

ZERBITZUAK

18 Kolegiatu
zbkia.

Juan Gisasola, 14
943 12 70 78

Bista Eder, 19 - behea
Tel. 943 70 00 82
943 20 84 75

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

Patronato
Eibarrés

Muzategi 2

... 15 urte eibartarren irribarrea pizten

✽

OSKAR LOPEZ
DE GUEREÑU

Telefonoa:

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

F
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• Odol analisiak
• Elektroterapia
• Fisioterapia
• Urgentziak
• Esfor tzu probak

• 3. adinekoen mantenimendua
• Kontsulta medikoak
• Errekonozimendu medikoak
• Masaje terapeutikoa
• Kirol masajeak
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www.clinica-abontza.com
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• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak
●

ELENA
AIZPUN

Jose Alberdi Alberdi

OKULISTAK

Ana Oiarzun

●

POD124
OLkolegiatu
OGzenbakia
OA

●

●

egunero arratsaldez

PSIKOLOGIA
SEXOLOGIA
BITARTEKARITZA LANAK
(bikotea, familia...)

San Juan 11 - solairuartea
Tfnoa: 943 20 19 82

943 12 14 93
T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 2 - 1.
BIDEBARRIETA 48
EIBAR
943 203050
ERDIKO KALE 54
ARRASATE
943 799746

Nerea Arregi (123 zenb. kolegiatua)
Rosarito Rodriguez (125 zenb. kolegiatua)
Amagoia Zubizarreta (122 zenb. kolegiatua)

A R R AT E O RT OPEDIA

Maider
Lopez
Etxeberria

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

HELBIDE BERRIA :
Urkizu, 11 (Euskadiko Kutxaren ondoan)
T el . / Fax a : 9 4 3 7 0 0 6 3 1
ortopedia@ortopediaarrate.com
www.ortopediaarrate.com
OSAKIDETZA eta LAGUN AROrekin egiten dugu lan

A ROR

PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA
(Ume eta helduendako)
Ana Artamendi

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

eta

Beatriz Ortueta

- Afasiak

- Dislexiak

- Disfoniak

- Hizmoteltasuna

- Dislaliak

- Eskola arazoak

- Degluzio atipikoa

T. Etxebarria 10 - 6. ezk. ( E I B A R) Tel. 943 20 27 15
Artekalea 30 - 2. B ( D U R A N G O) Tel. 94 681 90 79

UME ETA HELDUENDAKO

PSIKOLOGIA
KABINETEA

PODOLOGOA

O
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Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa
Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak

Blas Etxebarria 2 - behea
Telf. 943 20 08 20
Mobila. 635 74 62 50

ARRATE GARITAONANDIA

ESTRESA
ANTSIETATEA
● DEPRESIOA
● ERLAJAZIOA
● FOBIAK

ALZHEIMER-TERAPIA
IKASTEKO TEKNIKAK
● UMEEN ARAZOAK
● AUTOESTIMA
● MEMORIA LANKETA

●

●

●

●

AURRERA EDIFIZIOA

Urtzaile 1, 1. Eskuma

943 20 22 66
646 233 182

Haur eta Helduentzako

PSIKOLOGIA - PSIKOTERAPIA
Oscar Mondragon Lili
Yolanda Cuartero
Mikel Diez Oregi
RPS: 313/98
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Iñaki Rivero Zabaleta

Iñaki Azpitarte
OSTEOPATIA
etxez etxeko zerbitzua
KIROMASAJEA
659107023
REFLEXOLOGIA Zezenbide, 1 - behea

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)
Tel. 943 20 86 41

- 12.00
ORDUTEGIA: 10.00
16.00 - 20.00

Bista Eder 6 - 1. ezk. ☎ 943 70 26 62

Hemen zu r e t okia izan nahi badu zu
d eitu 943-206776 tel efonora
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Erreportajea
150 EURO IRABAZTEKO AUKERA ZURE BURUA BIXAMONAN TOPAU ETA GURE BULEGORA ETORRITTA

Sanjuanetako protagonista zu zeu!!!
urten bat egin dabe Sanjuanak eta
San Pedro jaixak eta, eguraldixa lagun, jai girua nagusi izan da gurian
azken egunotan. Ekaiñaren 23a, San Juan
bezperia, izan zan jaixetako egun nagusixenetakua. Urteroko moduan, eibartar asko batu zan Estaziño kalian dultzainerueri
ongi etorrixa emoteko. Aurten, gaiñera,
Miguel Angel Elizagak kalejiria gonbidatu
gisa egin dau eta lekukua Lizarrako dultzaiñerueri pasau detse. Azken urtiotan egin
dogunari jarraittuta, ...eta kitto!-ko argazkilarixak ekitaldiz-ekitaldi ibilli dira makiñia
eskuan. 5.400 argazki baiño gehixago egin
dittugu eta horretatik 500 Bixamona sanjuanetako argazki bilduman sartu dittugu.
Iaz GASTE taldiak antolatutako ekimenak
azpimarratu genittuan Bixamonan. Aurten,
barriz, ekitaldi bi azpimarratu dittugu: San
Juan egunian egindako umien danborradia
eta txosnen inguruan Jaixak Herrixak Herrixandako taldiak antolatutakuak.

A

LEIRE ITURBE

Zozketia
Aurten iñoiz baiño argazki gehixago sartu dogula ikusitta, Bixamonako eroslien artian zozketia egittia okurridu jaku. Topau
zure fotografixia Bixamonan, etorri ...eta

...eta kitto!/2008-VII-4

kitto!-ko bulegora Bixamona eskuan dakazula eta zure izen, abizen eta telefonua
apuntauko dittugu. Jasotako guztien artian
zozketia egingo dogu julixoko 21ian.
Salmenta lekuak
Urteroko moduan Eibarko hainbat kiosko
eta liburudendetan dago salgai Bixamona.
Kioskoak Untzaga, Txutxufletas, Agirre (Estaziño), Maite Arriola (Urkizu), Alfako pirulia,
Juaristi (Barrena), Aitor (Amaña), Markina
(Errebal) eta Juan Gisasolako Arriaundi izango dira. Liburudendak, berriz, Ayerbe, Yraolagoitia, Mega eta Julen argazkidenda. …eta
kitto!ko buleguan be izango da bilduma
erosteko aukeria eta kalean be ipiñiko dogu
mahaixa, gaur (19.00-21.00) eta bixar
(12.00-14.00). Bestalde, gure irakurle fiñak
Bixamona prezio ezinhobian erosteko aukeria izango dabe. Aldizkarixan kaleratutako
balearekin eta euro bat ordainduta, argazki
bilduma etxera er izango dabe. 2008ko jaixak nolakuak izan diran gogoratzeko, erosi
Bixamona, merezi dau eta!
San Pedr o jaixak
Urkizu kokagune nagusitzat hartuta, asteburuan ospatu diran San Pedro jaixetako

Aurtengo Bixamonaren azala.

irudixak faltan botako dittuzue Bixa-monan, inprentara lehenago bialdu bihar izan
gendualako. Hainbat ekitaldik bete dabe
azken egunetako egitaraua eta tartian izan
dira txahal-jana, otxotia, umiendako jokuak
eta antzerkixa... Datorren urtian gehixago
eta hobeto!
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Ikasteko edozein
urtaro da ona
stelehenean hasi zen
UEUko Udako Ikastaroen 36. edizioa Markeskoa jauregian. Azken urteotan bezala, Baiona, Iruñea eta
Eibarrek jasoko dituzte ikastaro
hauek, eta berritasun moduan,
aurten lau asteko eskaintza
egongo da lehenengo aldiz.
Astelehenean egin zen sarrera
ekitaldian Lore Erriondo UEUko Zuzendaria eta Arturo Elosegi Biologia Doktore eta UEUko kidea egon ziren. Azken
honek, gainera, ‘Ingurumenaren aldaketa globala: biziraupena auzitan’ izenburupean hitzaldia eskaini zuen.
Eskaintza zabala aurkezten
du UEUk Markeskuan, horrela,
12 ikastarotan parte hartu ahal
izateko aukera egongo da
ekainaren 30etik uztailaren
11ra. Ikastaro hauek, gainera,
doakoak izango dira UEU eta
EIEren bazkideentzat. Hala
ere, jada berandu da izena
eman ahal izateko.

A

Goi-mailako bertsolaritza
Astelehenean ikastaro bik
eman zioten hasiera 36. edizioari Eibarren. Alde batetik,
‘Kamishibai euskaraz’ izenekoa, ipuinak kontatzeko teknika japoniar bat dena. Bestetik,
‘18/98 sumarioaren ondoren:
eskubide zibil eta politikoak
eta gizarte mugimenduak.
Orain zer?’ izeneko ikastaroa.
‘18/98 sumoarioa’ delakoaren
gainean aritu da gaur amaitu
den ikastaro hau.

Martitzenean beste ikastaro
bi hasi ziren. Batetik, Bertsolantegia 2008. Ikastaro honek,
gainera, bertsolari garrantzitsuak ekarri zituen herria. Horrela, klaseez gain, martitzen,
eguazten eta eguenean bertsotan aritu ziren Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Sustrai
Kolina eta Amets Arzallus,
besteak beste, gure herrian.
Bestetik, ‘Emakumeen kontrako indarkeria’ ikastaroa ere hasi zen, eta emakumeen kontrako indarkeriaz sentsibilizazioa
sustatzea zen bere xedea.
Infor matika berbagai
Eguaztenean beste ikastaro
biren hasteko txanda iritsi zen.
Lehenik,
‘OpenStreetMap:
mapa libreen sorkuntza erabiltzaileon eskura’ izenekoa. Informatikaren gainean aritu zen
egun bitan ikastaro hau; eta
helburuen artean informazio
geografikoaren munduan, datuen eta beraien jabetzaren garrantzia ulertzea; auzolanean
informazio geografikoko datu-

base bat sortu eta aberasten
ikastea; eta Euskal Herriko mapa libre osatuena sortzeko bidean hastea aurkitzen dira. Bigarrenik, ‘Kultur ondarearen
didaktika’ izenekoa hasi zen.
Bertan, kultur ondarearen ezagutza, ulermena, balorazioa
eta errespetua bultzatzen dituzten proposamen teorikopraktikoak eskaini ziren.
Gaur, informatikaren arloan,
‘Linuxi beldurra galtzeko tailerra’ hasi da. Aste betez luzatuko da ikastaroa, eta EIEko eta
UEUko bazkideak Linux sistema eragilearen eta kode irekiko programen erabilerara gerturatzea da helburua.

Biodantza
Datorren astelehenean beste
ikastaro biri emango zaie hasiera. Alde batetik, ‘Energia, industria kimikoa eta bitxikeriak’ jorratuko dira kimikaren arloaren
barruan. Eta bestetik, ‘Biodantza: gurekin eta besteekin konektatzeko modu dibertigarri
bat’ ikastaroa jorratuko da. Duela 35 urte sortu zuen biodantza
Ronaldo Toro psikologo eta antropologo txiletarrak. Biodantzaren oinarrian musika, mugimendua eta bizipenak daude.
Egun bat beranduago hasiko
da ‘Emakumeak eta etorkinak’
ikastaroa. Honen helburua
etorkinekin esku hartzen ari diren profesionalei generoak migrazio-prozesu batean duen
eraginaren eta migrazioak sexu rolen aldaketan duen garrantziaren berri ematea da.
Ikastaroekin amaitzeko, uztailaren 9an beste ikastaro bi hasiko dira hilaren 11ra arte. Batetik, ‘Ikasmaterialak eta zuzentze-lana’ hizkuntzalaritza arloaren barruan. Eta bestetik, ‘Bitartekaritza gazteekin hezkuntzan’
ikastaroa psikologia arloan.

DEMETRIO BLANCO IGLESIAS
ekainaren 15ean hil zen, 88 irterekin
Eskerrik asko samin-agurrak
bidali dizkiguzuen guztioi
HAREN SENDIKOAK

Salamanca lauak zuen
Eibar hezea ekarri
bertan egin zenuten
bizitza berriaren aldarri
...eta kitto!/2008-VII-4
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INTERRAIL: aske bida
Trenbideen Nazioarteko Batasunak 50 urte

Maialen Arrieta

21 urte baino gutxiagoko pertsonak 2. klasean

Jaurlaritzak ematen

hilabete batez ‘InterRail komunitatea’ osatzen

duen Batxilergoko Sari

zuten herrialdeetan zehar bidaiatzeko aukera

Berezia jaso du.

emateko asmoarekin sortu zen txartela.

La Salle Azitaineko

Ordutik, bidaiarien gehieneko adina eta

2. Batxilergoko ikasle

gutxienekoa desagertu egin dira guztiz.

honek Sari Nazionalean

Horrekin batera, txartel horrekin bisitatu

hartuko du parte orain.

daitekeen herrialde kopurua zabaldu egin da,

“Ez nuen sinisten saria eskuratu izana”
- Nola hartu zenuen sari
berezia jaso zenuenaren
berria?
Eskolatik deitu zidaten saria jaso nuela esanez eta ez
nuen sinisten, Euskal Herriko
ikasle askok hartu zuelako
parte eta oso zaila zelako. Ez
nuen aukera asko ikusten saria eramateko, baina zorte
piska batekin lortu egin dut
eta oso pozik nago.
- Proba berezia egin behar
izan zenuen saria lortzeko.
Nolakoa izan zen?
Donostiara joan ginen eskolako batzuk azterketa egitera, eta han ingeleseko, lengoaiako eta modalitateko
ikasgaietako azterketa egin

bete zituenean sortu zen InterRail-a, 1972an.

18 urteko neskak Eusko

genuen. Egiatan, ezer prestatu gabe joan ginen, kurtsoa
amaitu berri baikenuen eta
emandako guztia nahiko fresko zegoen gure buruetan.
- Zer sari lortu duzu?
Ia 900 euro eman dizkigute eta datorren udan bidaia
bat egingo dugu hizkuntzak
sustatzeko.
- Gainera, Batxilergoko Sari Nazionalean parte hartzeko aukera izango duzu.
Bai. Ez dakit noiz izango
den eta ezer. Deitu edo idatziko didatelakoan nago.
- Eta orain, zer ikasteko asmoa daukazu?
Fisika ikasiko dut EHUko
Leioako kanpusean.

30 herrialdetara iritsi arte.

ren txartel bat baino
gehiago, InterRail-a bidaiatzeko filosofia bat
da. Askea, independientea.
Bidaia bidaiariaren esku dago, honek aukeratuko du nora joan nahi duen eta noiz. Inprobizazioa eta abentura sartzen dira hor jokoan, eta ohikoa den turismotik aldentzen
da era berean bidaiatzeko filosofia hau. Trenen ordutegi
eta konbinazioen pean aurkitzen dira soilik bidaiariak,
beste guztia euren esku dago, euren erabakien pean.

T

Txartel mota bi
Hainbat aldaketa jaso ditu
bere sorreratik InterRail txartelak. Azkena 2007ko apirile-

an eman zen. Gaur egun aukera nagusi bi ematen ditu
InterRail txartelak. Batetik,
txartel globala dago, moldakorra ere izan daitekeena.
Honekin, InterRail-a osatzen
duten herrialde guztiak bisitatu daitezke (Frantzia, Alemania, Britania Handia, Suedia, Norvegia, Austria, Belgika, Holanda, Luxemburgo,
Finlandia, Grezia, Irlanda, Italia, Espainia, Suitza, Kroazia,
Danimarka, Hungaria, Polonia, Portugal, Errumania, Bulgaria, Txekiar Errepublika,
Mazedonia, Serbia, Eslovenia, Eslovakia, Turkia eta Bosnia) 4 era ezberdinetan: 5
tren-egun 10 egunetan (26
urte azpikoek 159 euro or-

horoskopoa
aries

cancer

libra

c a p r i c o rn i u s

Ajea oraindik? Normala, Sanjuanetakoa ez duzu ahaztuko denbora batean eta zure gorputzak gutxiago. Ba prestatu zaitez, uda
hasi berria da eta badakizu zenbat jai dauden! Ondo pasa, baina
ez pasa!

Urte osoko estres eta itomenak
amaitu dira, erlaxatzeko garaia
iritsi da. Orain gauzak patxada
gehiagorekin hartuko dituzu, eta
ea horrela zu ere lasaiago zabiltzan, izan ere, azkenaldian jasanezina bihurtu zara.

Udarako plan handiak dituzu, mila gauza egitea da zure nahia, baina horretarako, horiek guztiak
betetzeko, zerbait behar duzu: dirua! Badaukazu gauza guzti horiek egiteko haina diru? Ba pentsatu nola lortu dezakezun.

Sanjuanak zuk espero zenituen
bezain onak izan ez badira,
egon lasai. San Ferminak hor
daude eta Euskal Herrian uda
osoan izango duzu ondo pasatzeko aukera. Ez zaitez triste ipini horregatik!

taurus

leo

s co r p i u s

a qua ri us

Aspertu egingo zara hurrengo
egunetan. Ezer egitekorik izan gabe, denbora asko zuretzako eta
ezer egiteko gogo gutxi. Ondo
etorriko zaizkizu atseden egunak,
baina aktiboagoa izan beharko zinateke.

Inguruko pertsona bati atentzio
gehiago eskaini behar izango diozu datorren astean, izan ere, zure
behar handia izango du. Bere gainean egon eta animatu egin behar duzu, berak ere berdina egingo luke zugatik.

Azken egunetan ezagutu duzun
pertsona bat ezin izango duzu burutik kendu. Lehen momentutik
berezia iruditu zitzaizun, eta denbora aurrera joan ahala, berarekin egoteko gero eta gogo gehiago izango duzu.

Erosteko duzun grina hori era batean edo bestean lasaitu beharko
zenuke. Zenbat gauza dituzu erabiltzen ez dituzunak eta daukazunik ere ez dakizkizunak? Beharrezkoa izan beharko zenuke bakarrik, ezer gehiago.

gemini

virgo

s a gi t ta r i u s

piscis

Beroarekin edari hotzak edateko
nahia izango duzu, normala, baina kontuz ibili, izan ere, hainbeste
izotzekin eztarria mindu dezakezu-eta! Beraz, zerbait hotza edaterakoan, poliki-poliki egin, presarik gabe.

Zure bizitzan hainbat gauza berritu egin beharko zenituzke. Ez
aldatu, berritu. Kolore piska bat
eman, poztasun kutsua dituzten
gauzak lortu; azken finean, bizitasun piska bat eman zure bizitzari! Bizitasuna!!

Nahiz eta hurrengo egunetan
egun osoa alde batetik bestera
lanpetuta egon, oso ondo pasatuko duzu. Gainera, uda erlaxatzeko
momentua dela uste baduzu ere,
jarduera piska bat egitea oso osasungarria da.

Txarto egin duzula badakizu, eta
nahiz eta barkamena mila aldiz
eskatu, ezin duzu burutik kendu
egindakoa. Egia esan, gaizki sentitzeko arrazoi guztia daukazu,
baina aurrera egin eta txarto
egindakoa ahazten saiatu zaitez.

...eta kitto!/2008-VII-4

19

gaztekittO

aiatzearen sinonimoa
daindu beharko dituzte), 10
tren-egun 22 egunetan (239
euro), 22 egun jarraian (309
euro) edo hilabete batean
(399 euro).
Bestetik, herrialdeetako txartela ere aurki daiteke eta hau
4 taldetan banatzen da: 1.
Frantzia, Alemania, Britania
Handia, Norvegia eta Suedia
(garestiena); 2. Austria, Benelux, Finlandia, ‘Grezia Plus’
(Italiarako ferryarekin), Irlanda,
Italia, Espainia eta Suitza; 3.
Kroazia, Danimarka, Grezia,
Hungaria, Polonia, Portugal

eta Errumania; eta 4. Bulgaria,
Txekiar Errepublika, Mazedonia, Serbia, Eslovakia eta Eslovenia (merkeena).
Adin mugarik gabe
Gorago aipatu bezala, ez
dago adin mugarik InterRail
txartela eskuratzeko. Hala ere,
gazteak eta helduak bai ezberdintzen dira, lehenengoak
26 urte azpikoak izango dira
eta, bigarrenak, goragokoak.
Bestetik, aipatu behar da txartel honek tren ‘normaletan’
ibiltzeko soilik balio duela,
hau da, ez du abiadura handiko trenetarako balio, ez tren
berezietarako, ez mendiko
trenetarako, eta abar. Gainera,

28 J
bakoitzak norberaren herrialdean ezin du InterRail txartelarekin bidaiatu, adibidez, Eibartar batek ezin izango du
txartel hau Espainian erabili
ahal izango eta Pariseko batek
Frantzian ere ez. Txartelak
RENFEn erosten dira.
Infor mazio gehiagorako:
www.inter -rail.or g
www.interrailnet.com

Itziokoak
Mallorcan
Ikasturte gogor eta arrakastatsuaren
ondoren, turismoa, autonomia, elkar
bizitza, kultura, kirola, norberaren
kontrola eta juerga sanoa ere oso ondo
eramaten dira. Bestela, galdetu Mallorcan
primeran pasatu duten Itzio BHIko
4. mailako ikasle hauei. Zorionak guztiei
erakutsitako heldutasunagatik, bizitzako
etapa bat amaitu eta aurrera segitzeko!

La Salle Azitaingokoen agurra
"Urtaro batek beste urtaroari eskerrak eman ondoren hartzen du lekukoa. Guri, La Salle Azitain
Zentroari, gauza bera gertatu zaigu. Amaitu zaizkigu aukeran izan ditugun urtaroak. Orain zer egin?
Bada, gurekin batera ibilaldia egin duten guztiei eskerrak eman. Eskerrak eman irakasleei, ikasleei,
gurasoei…, eta neurri batean zein bestean gure hezkuntza zereginean esku hartu duten guztiei".
Aldez aurretik, eskerrak ematen dizkizuegu.

urtengo
harrotasun egunaren leloak honela zioen:
Lesbianen agerikotasunaren alde.
Gay eta lesbianen mugimenduek aldarrikapen
eta jai egun hori ospatzen diharduten urteak
asko dira dagoeneko.
Madril eta Bartzelona
bezalako
hiriburuetan
kultur ekintza ugari antolatzen dituzte egunaren inguruan: hitzaldiak,
foroak, zinea, komikigintza, ikusentzunezko artegintza berriena, …
Herri eta hiri txikiagoetan agian ez da hainbesteko oihartzuna duten programaziorik proposatu.
Azken barixakuko El
País egunkarian gaiaren
inguruan Jordi Costak
originaltasun handiz jorratzen zuen erreportaiako esaldi honekin gelditu gara: “5.000 biztanle dituen herrian, gay
izan eta ekainaren 28an
herriko plazan esertzea
norbere `harrotasuna´
ospatzera urtean behin,
hori da benetako heroia
izatea“.
Gogoetarako bidea eskaintzen dute hitz horiek
baita 2008rako aukeratutako eta zutabeari hasiera eman dion leloak.
Gizartea aldatzen doa
ezinbestean agerikoa;
baina, oraindik, sakonekoa falta zaigu, kultura
alegia, egunero ikuskor
bilakatzeko edozein herritan, edozein plazatan.

A

Ana Oiarzun
Maitena Zubia
(SEXOLOGOAK)

...eta kitto!/2008-VII-4
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Kirolez kirol
Kruzeta xake txapelketa
Grosekoentzat
onostiako Gros xake taldeak irabazi zuen zapatuan Untzagan jokatutako partida azkarreko XXIV.
Eibarko Hiria xake txapelketa. 18 talde eta 72 jokalariren parte hartzearekin, lau ordutik gora jo zuen txapelketak eta, Grosekin (59’5 puntu) batera, Errenteriako
Fomento Cultural (58’5) eta Gasteizko San Viator (49) taldeek osatu zuten podiuma. Klub Deportiboko ordezkariei
dagokienez, A taldeak 10. postuan amaitu zuen, 32’5
punturekin, eta B taldeak azkenengoan. Mikel Larreategi
Deportiboko presidentea, Ana Rodríguez zinegotzia eta
Margari Olañeta Jose
Mari Kruzetaren alarguna izan ziren sariak banatzen.
Egun berean, baina goizez, xake eskolakoen denboraldia amaitu zen eta,
jokatutako txapelketan, Unai Gallastegi
izan zen garailea.
Domekan jokatutako
Azkoitiko Hirian, Garro, Olmo, Freire eta
Olabek osatutako
laukotea 3. postuarekin egin zen.
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Usobiaga 4.a eskaladako
mundu txapelketako
lehenengo proban
skaladako Munduko Kopa martxan ipini zen aurreko asteburuan Txinako Quinhainen eta hor onenen
artean izan zen Patxi Usobiaga eibartarra, azkenean
4. postuan sailkatuz. Tomas Mrazek hungariarra izan zen
irabazlea eta Ramon kataluniarraren gaizki ulertu batek ez
zion laga eman ahal izango zuen guztia ematen, finalerdian top egin eta gero. Hurrengo zita Chamonixen izango da, uztailaren
12 eta 13an; proba hori jokatu ondoren, Taipeikoa
bertan behera geratu denez, akats
txikiena ere barkatuko ez duen
benetako esprinta
hasiko da.

Iñaki del Rey
irabazle
Muskizen
ibarko pilotoak meritu
handiko garaipena eskuratu zuen zapatuan
Muskizko I. Supermotarden; zailtasun handiko ibilbideari egin beharreko bi jauzik berebiziko ikusgarritasuna eman zioten probari. Irteerako parrilan 8.
postutik irten zuen Iñaki Del Reyk,
baina lehen mangaren amaierarako hirugarren zihoan. Jauzietan
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Bihar hasiko da foball-7ko Kopa
rain arte jokatutako jardunaldien ondoren, Latropa Googy da
liderra A multzoan, Kashima Brewers B multzoan, C.S.K. de
Awayr C-n eta Jaitza 5 Estrellas D-n. Lau taldeek, gainera, jokatutako partidu guztiak irabazi dituzte. Soratinaikos, Buztangorri AK,
The Ravel’s eta Tibet LSD A multzoan; Paulaner-Quierounbru, LMRD1P,
Paupérrrimo Balompié eta Magic Shoot B-n; Smackdown, Balas, Gero
Poteo eta Areto C multzoan; eta E.G.S., Lokal del Medio, Steaua Noesdealzol eta Azkena-K-OX
D-n dira parte hartzen duten beste taldeak.
Kopako fasea bihar hasiko da, partidu erdiak Unben jokatuz eta beste erdiak Mintxetan. Ondorengo final-zortzirenak, laurdenak, finalerdiak eta finala (azken hori hilaren
19an) Elgoibarko Mintxetan jokatuko dira.
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Patxik bere
3. munduko
txapelketa
irabazi nahi du.
...eta kitto!/2008-VII-4

beste guztiei hartu zien aurrea
eta, horrela, modalitateko euskalnafar txapelketako denboraldiko
bigarren probarekin egin zen. Hurrengo lasterketa Irurtzunen jokatuko da hilaren 19an.

Nafarrak nagusi squash-eko
Eibar Hiria torneoan
zken urteotako txapelketarik indartsuena jokatu
da aurten Ipuruako kiroldegian, Euskal Ligako jokalari onenak bildu baitzituen torneoak.
Guztira, 25 parte hartzaile izan zituen torneoak eta Javier Cabezudo
nafarra izan zen irabazlea, finalean
Javi Villanueva mendean hartuz.
Cabezudo galtzen hasi zen finala
(0-2), baina ezarritako erritmo gogorrak aurkariaren erresistentzia
gainditu zuen, Villanueva erretiratzera behartuz. Liam Kane -nafarra
hau ere- 3. postuarekin egin zen,
Miguel Ruizi irabazi eta gero. Kontsolaziozko finalean, bestalde, Iña-
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ki Rosek Jorge Amestoy gasteiztarra hartu zuen mendean.
Eibartarrei dagokionez, bai Enrike López, bai Jon Losada eta baita Koldo Zabaletak maila onean
jardun zuten, irudi bikaina emanez. Alberto Ferreirok partidu
handia jokatu zuen final laurdenetan, baina amore eman behar izan
zuen Miguel Ruizen aurrean.
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kirolez kiroL
Jon Bengoetxea nagusi Hitza Torneoan
San Juan Tor neoko txapeldunak
Bengoetxea, lau eta erdiaren barruan,
eta Zubizarreta-Portu, binaka, izan ziren
aurtengo San Juan pelota torneoko irabazleak. Giro berezia izan zen Astelenan partidu horiek ikusteko eta, buruz-burukoan Jon
Bengoetxea nagusi izan bazen beste behin
(22-14 Etxanizi), binaka bikote irabazleak
markagailua irauli zuen, ia amaierara arte
Arrillaga-Madariaga joan baitzen agintzen:
azken hauek 20-17 irabazten zeudenean,
ez ziren beste tantorik egiteko gai izan eta
aurkariak 22ra joan ziren zuzenean. Aurretik, benjamin maiñako partiduetan, Ando-

ibarko atzelaria eta Tolosako Renobales Hitza Torneoarekin egin ziren finalean Armendariz-López bikoteari
irabazita (22-16). Partidua 14-10ean hasi
zen argitzen eta Renobales-Bengoetxea bikoteak meritu handiko garaipena eskuratu
zuen, jakinda zeintzuk zituen aurrean: Euskadiko txapeldunak, bai buruz-buru eta
baita binaka ere. Bestalde, Udaberri torneoaren finalean, Egaña Klub Deportiboko
ordezkariak amore eman zuen Hernández
añorgatarraren aurrean (19-22): motzean
jokatzeak mesede gutxi egin zion Eibarko
ordezkariari.

E

Amaña-Urko-Amaña zapatuan
endi lasterketa horretako 12. edizioa jokatuko da
bihar, arratsaldeko 18.00etan hasita. Sei kilometro
eta erdiko igoera eta jaitsierako lasterketaren marka 38 minutu eta 4 segundotan dago; eta igoerarena 24 minutu eta 11 segundotan.
Orain arteko edizioei begira, Rafael Fuentesek lautan
irabazi ditu, Daniel de la Torrek hirutan, Ionut Zinka
errumaniarrak bitan (azken
edizio biak) eta garaipen
bana dute Alberto Kortazarrek eta Juan Aldaik (1. edizioa irabazi zuen 1997an).
Emakumeen arteko denborarik onena Alicia Romero
durangarrak du. Lasterketa
amaieran, sariak banatuko
dira 19.00ak inguruan.
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Bengoetxea eta Renobales.

ni-Fernández bikotea Ibon-Asier baino
gehiago izan zen (18-14) eta Atxurra-Herrerok 18-12 irabazi zion Aitor-Zorioni.

Ipuruako gimnastak Tenerifera
Espainiako Txapelketara
ibarko taldeko bost ordezkari izango dira Santa Cruz de Tenerifen jokatuko den taldekako buruz-buruko Espainiako txapelketan. Maider Jiménez (soka eta zinta) eta Miriam Merino (mazak)
seniorretan, Olatz Ibaibarriaga (soka eta aroa) eta Olatz Laskurain
(zinta) juniorretan eta Onintze Pablogorrán (mazak) infantiletan Ipurua
ordezkatuz mailarik onena ematen ahaleginduko dira.
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Markel Alberdik irabazi zuen
igeriketako San Juan saria
rbat-Urkotronik taldeko igerilariak bikain jardun zuten Ipurua
kiroldegian jokatutako igeriketako San Juan sarian eta, horrela, Markel Alberdi egin zen sari nagusiarekin eta lehiaketako
mutil onena izan zen. Maider Peralesek gauza bera egin zuen nesketan, honek ere absoluto mailan. Infantiletan ere eibartarrak izan ziren
onenak: Martin Aizpiri mutiletan eta Nekane Tejedor nesketan.
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JD Arrateren denboraldirako abonuak
enboraldi berrirako harpidetza egiteko aukera zabaldu du JD Arrate eskubaloi taldeko zuzendaritzak. Horrela,
abonatzeko lau modalitateko aukera eskaintzen dute: 13 urtera artekoentzat (30 euro),
14tik 21era eta 61etik gorakoentzat (60 euro), helduentzat (130 euro) eta familiarra
(200 euro). Horrez gain, beste figura bi dau-
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de eskaintza horretan: bazkide babeslearena
(300 euro eta abonu birako eskubidearekin)
eta bazkide industrialarena (600 euro eta lau
abonu). Interesatu guztiek klubaren bulegotik pasa daitezke (J. Etxeberria, 3 eta 5), honako ordutegian: 10.00etatik 14.00ak arte
eta 16.00etatik 20.00etara. Telefonoak: 943255001 eta 943-255002.

FAUSTINA LÓPEZ

LARREA

(MÁXIMO LEJARDIren alarguna)
2008ko ekainaren 13an, 99 urterekin,
hil zenaren SENDIKOEN IZENEAN

E S K E R R I K A S K O hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi
...eta kitto!/2008-VII-4
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Firin faran

nglaterrako
York-etik
bueltan, hantxe ikusittako
ezpata-dantzak
datoz
atzera be akordura, miñ
hartu daban Jon Lizarralderi
begitzen detsagula abioian.
Lotan dator oiñ, akaso beraren penekiñ amesetan.
Eguzki altuak eta itsaso
sakonera baltzekuak zabaltzen dira oin dala ehunka
urteko dantzarixen artian,
gaur egunian zabaltzen diran bezalaxe. Datuak Corrsin eta Alsop eta Van Craenenbroeck-en liburuetan
irakortzen dira, baiña imajinaziñuak soltiago nahi dau.
Ezpata-dantzak ur bizixenak aldatzen dittuen kostaldeko lurrak dira. Imajinaizu
talde bat Nuremberg-en
1560ko San Jorge egun laiñotsuan, euren zintzarri,
zintxa gorri eta ezpatak
hartuta, kale-kantoi baten
dantzan. Imajinaizu boskote bat Inglaterra erdi-erdiko
izen ezagun bariko herritxuan. Begixak ixtiarekin,
Castellongo
Todolellan
dantzia piztu da, 1789ko
Andra
Mari
eguneko
eguardixa da. Imajinaizu,
ahal dozula, Flandes-ko
Sint Nikläas-ko plaza zabal
paregabian galtzairuaren
koloreko euskal dantza bat.
Ez dira bardiñak horrek
dantzok, ez; espilluak be ez
gaitxu danok igualak pintxatzen, baiña danok persona bai.
Ezpata-dantzen lurraldien gaiñian Antwerpeeneko briztadiak itsasuaren
bestekaldian egin leike argi. Jon Lizarraldek Arrateko
ezpata-dantzia gehixago
lustratziarren egin dau zantiratua. Akaso, guk zelan
edo zegaittik ez dakigula
be, orduantxe, miñ hartu
daban hankia-jasotze horretxetan lur barrixetan
ezagutu erain dau beraren
izena Euskal Herriko mendi
tontor batek.

EKHI BELAR

Ezpata-dantzen
eraztuna

I

Oier Araolaza
Enrike Izagirr e
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Seat 600ak Lambrettaren IV. kontzentrazioan
ambretta motorren IV.
Kontzentrazioa egingo
da uztailaren 11tik 13ra
Eibarren. Antolatzaileen esanetan, estatu osotik Lambretta
motorrak dituzten pertsonak
etortzea espero da, “iaz 105
motorzale etorri ziren eta aurten zifra hori berdindu edo
handitzea da gure nahia”. Laugarren edizio hau ospatzeko,
ekitaldi ezberdinak antolatu ditu Eibarko Lambretta Klubak.
Ekitaldi garrantzitsuenak uztailaren 11tik 13ra egingo badira
ere, hilaren 5etik 11ra Lambretta motorren erakusketa egongo
da Eibarko dendetan. 11an, bestetik, musika ipiniko diote herriari Lambretta Klubekoek. Izan
ere, 22.30etan AC/DC kontzertua eskainiko da pantaila handian San Kristobalen eta,
00.00etan leku berean, OBUS
musika talde mitikoak kontzertua eskainiko du. Antolatzaileen
esanetan, “iazko kontzertuak
nahiko bigunak izan zirela esan
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ziguten, beraz, aurten musika
gogorra egiten duen talde bat
ekartzea erabaki dugu”.
Anaiarteko bazkaria
Lambretta motorren kontzentrazioa, berez, uztailaren
12an egingo da. 09.00etatik
12.00etara Lambretten erakusketa egongo da Untzagan, eta

baita motor eta ordezkoen salerosketa ere. Gainera, Seat
600ak ere bilduko dira aurtengo edizioan, “Lambrettaren
neskalaguna bezala hartzea
nahi ditugu SEAT 600ak”, antolatzaileen berbetan. Kalejira
eta desfilea egin ostean,
anaiarteko bazkaria egingo da
eta, bertara joan nahi izanez
gero, 20 euro ordaindu behar
izango dira. Ondoren, trebetasun saioak egingo dira eta Mutrikura joango dira motorzaleak
bertan bainua hartzeko. Gaua
amaitzeko, Tupi-Azpi tabernan
zinema-afaria egingo da ‘Lambretta history’ filmearekin.
Kontzentrazioaren
azken
egunean, 13an, motorzaleak
eskualdean zehar irtengo dira
10.00etan, Eibarren 12.00etan
kalejira batekin amaitzeko. Informazio gehiago lortu nahi
izanez gero, 639046233 telefonora deitu edo lambretta_eibar@hotmail.com helbidera
idatzi.

Erakusketa Deporren
ibarko Klub Deportiboak uztailaren amaierara arte argazki erakusketa ikusgai izango
du, tabernan. Javier Gutierrez-ek ‘La sociedad del espectáculo’ izenburuko erakusketa
dauka martxan eta uztailaren 31ra arte tabernara doan edonork izango du bere argazkiak ikusteko aukera.
Bestalde, Klub Deportiboko Argazkilaritza taldeko Asier Castroren lanak, Koldo Badillo, Isabel
Diez eta Raul Estebanen argazkiekin batera ikusteko aukera dago Donostian, Kutxa Boulevard
Aretoan (Alameda del Boulevard, 1), ‘Kosta bat,
lau begirada’ izenburuko erakusketan. Egunero

E

egongo da zabalik, abuztuaren 3ra arte, goizeko
11.30etatik 13.30etara eta arratsaldeko
17.00etatik 21.00etara.
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Kultuko margolarien erakusketa Topalekuan
rrate Kultur Elkarteko pintura eskolako
ikasleen lanak egunotan ikusgai daude
Topalekuan. Domekara arte egongo da
erakusketa bisitatzeko aukera, ohiko ordutegian:
gaur, 19.00etatik 21.00etara eta zapatu eta domekan, berriz, 12.00etatik 14.00etara eta
19.00etatik 21.00etara. Arrate Kultur Elkartean
ikasturtero eskaintzen dituzte margolaritza ikastaroak. Klaseak Elixabet Egurenek ematen ditu,
astean egun bitan eta ordutegi ezberdinetan.
Irailetik aurrera ikastaroan parte hartu nahi duenak 943202299 telefono zenbakira deitu dezake
edo, bestela, e-postaz antolatzaileekin harrema-

A

JUBILATUEN TXANGOA

netan ipintzeko aukera ere badago, arrate.kultu@eibar.org helbidean.

Ikasten-ekoak oporretan
da ailegatzearekin batera, Ikasten Debabarrenako Esperientzia Eskolako ikasle-ohien elkartekoek
oporrak hartu dituzte, ikasturte
berriari irailetik aurrera gogoz
ekiteko. Esperientzia Eskolako
4. Promozioak ekaina hasieran
amaitu zuten ikasturtea eta, horrez gain, Palenzia-Leon-Asturias aldean izan ziren hainbat la-

U

Laburrak

gun, hango artelan erromanikoak zuzenean ezagutzen eta, bide batez, hango zuhaitzak ikusten. Ikasten-etik eskerrak eman
nahi dizkiete ikasturtean zehar
laguntza eskaini dieten guztiei:
“Uni-ari, EPA Helduen Irakaskuntzarako Zentruari, Esperientzia Eskolari, erakundeei, irakasleei, adituei, bazkide berriei eta,
batez ere, guk antolatutako eki-

taldietara gerturatu diren andragizonei, euren ideia eta partehartzearekin aberastu dituztelako. Horrez gain, hedabideetatik
jasotako laguntza ere eskertu
nahi dugu”. Esperientzian Eskolaren 5. Ikasturterako matrikulazioa zabalik dago eta informazio gehiagorako Debegesara jo daiteke edo 695788936
telefono zenbakira deitu.

Uztailaren 16rako irteera antolatu dute Untzagako jubilatuek, Galdamesera (Bizkaia), hango Loizaga dorrea
bisitatzera joateko. Irteera
09.00etan izango da, EgoGaineko autobus geltokitik.
Bazkaria, berriz, Karrantzako
El Cartero jatetxean egingo
dute. Uztailaren 11tik aurrera ipiniko dituzte salgai txangorako txartelak, buelgo ordutegian (20 eurotan bazkideentzat eta 28 eurotan bazkide ez direnentzat).
ERNESTO ETXABEREN
KARTEL SARITUA
Ermuko Santixao jaiak aurten iragarriko dituen kartela
Ernesto Etxabe eibartarrak
diseinatutakoa izango da,
berak irabazi baitu hango
Udalak antolatutako kartel
lehiaketa. Saria eman dion
lana ordenagailu bidez egin
du, konpartsetako kide baten iruditik abiatuta.
AMAÑAKO DANBORRADA
Amañako nagusien danborradan parte hartu nahi dutenentzat azken entseguak
hilaren 9an eta 10ean izango dira auzoko ikastetxean,
20.00etatik aurrera. Umeen
azken entsegua, berriz, hilaren 10ean izango da, toki
berean, baina 19.00etan.
1958-1N JAIOTAKOAK
Urriaren 25ean elkartuko dira 1958an jaiotakoak, Arrate hotelean elkarrekin bazkaltzeko. Joan nahi dutenek
80 euro sartu behar dituzte,
izena eta abizen bi emanda,
Kutxako kontu korronte honetan: 2101 0035 14
0126476175. Antolatzaileekin harremanetan ipintzeko uriarte58@gmail.com
helbidera idatzi daiteke.

Sagardotegira jubilatuekin
rteroko moduan, Beheko Tokia jubilatuen elkarteak Aginagara irteera antolatu du, abuztuan sagardotegira joateko. Goizeko
10.00etan irtengo dira Eibartik,
Zumaiara joateko. Han goiza
eman eta eguerdian Oriora joango dira, hamarretakoa egiteko. 14.00ak aldera Aginagara

U

abaituko dira, Errasti sagardotegian ohiko menua jan eta,
ondoren, Tucán orkestraren
musikarekin girotutako bazkalosteaz gozatzeko. 19.00ak aldera Donostiara joango dira
eta, geratu nahi ez duenak, Eibarrera bere kabuz bueltatzeko
aukera izango du. Geratzea
erabakitzen duenak, berriz, As-

te Nagusiko jai-giroarekin bat
egiteko aukera izango du,
gauerdian autobusez etxera
bueltatu arte. Txangoaren prezioa, dena barne, 18 eurokoa
da bazkideentzat (26 euro bazkide ez direnentzat). Izena
emateko epea uztailaren 9an
zabalduko dute, kinaren ondoren, 19.30ak aldera.

GAZTEAK-EKOEI
DE IA LD IA
Gazteak foball taldeak 30
urte betetzen dituela-eta,
taldeko jokalarien eta jokalari-ohien arteko partidua
antolatu dute uztailaren
12rako. Zapatu horretako
norgehiagoka amaituta,
bazkaria egingo da. Antolatzaileekin harremanetan
jartzeko, 650409249 telefono zenbakira deitu dezakezue (Txomin).

...eta kitto!/2008-VII-4
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Agenda
telefono jakingarriak
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

autobus ordutegiak
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. Laneguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 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. Jaiegunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EIBAR. 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. Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBARARRATE. Zapatua: 14.15. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.45. Domeka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta
20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MENDARO. 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.

tren 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. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik
20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.
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barixakua
AMAÑ AKO J AIA K

AM AÑAKO JAI AK

AM AÑAKO JAI AK

1 1 . 0 0 . - Pelota partiduak.
Legarreko frontoian.
1 8 . 0 0 . - Amaña-Urko-Amaña herri-krosaren irteera.

ANTZERKI
IRAKURRIA

SANKRISTOBALGO
JAIAK

1 1 . 0 0 . - Auzoan hildakoen aldeko meza, Goruntz
Abesbatzarekin.
1 4 . 0 0 . - Jubilatuendako
bazkaria. Kantabria jatetxean.

2 2 . 3 0 . - ‘Una noche de
verano con Antonio Machado’. Antzerki Maitaleak: Ernesto Barrutia,
Eduardo Falces, Maite Lorenzo. Biolontxeloa: Maite Arroitajauregi. Bibolina: Naome Soud. Antolatzailea: Arrate Kultur Elkartea. San Andres elizako klaustroan.

1 6 . 0 0 . - Tute txapelketa.

Euriarekin eta tenperatura baxuagoekin
hasiko da asteburua. Zerua estali samar
agertuko da zapatuan eta euria egingo du.
Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da
eta tenperatura maximoak nabarmen
jaitsiko dira (ez dira 25 ºC-ra iritsiko).
Domekarako eguzkia eta ostarteak
tartekatzea espero da.
...eta kitto!/2008-VII-4

10

eguena
SANKRISTOBALGO
JAIAK
2 2 . 0 0 . - Toka txapelketa.

KONTZERTUA
2 4 . 0 0 . - Sententzia eta
Coolpa Nic taldeekin. Bergarako Gaztetxean. Sarrera doan.

erakusketak

zinema
untzaga

U z t a i l a re n 6 r a a r t e
A r r a t e Kultur
Elkarteko P i n t u r a
Eskolako I k a s l e e n
erakusketa.
Topalekuan.

“Las crónicas de Narnia II”
ZUZENDARIA:
Andrew Adamson
AKTOREAK:
Georgie Henley, Skandar Keynes,
Ben Barnes, William Moseley...

U z t a i l a re n 5 e t i k 1 1 r a
L a m b re t t a m o t o r ren
erakusketa.
Eibarko dendetan.

lehiaketak
GIRO FRESKOA

6

domeka

2 1 . 3 0 . - Bertso-afaria: Xabi Paia eta Sustrai Kolina
bertsolariekin. Caserio jatetxean.

eguraldia
Euskal Meteorologia Agentziatik

5

zapatua

A rmagintza
M u s e o a ren
merchandising-a
diseinatzeko
Aurkezteko azken
eguna: i r a i l a r e n 1 5 a .
Informazioa eta lanak
entregatzea: Pegoran.

Lurrean urtebete baino ez bada pasatu
ere, Narniako munduan 1.300 urte pasatu dira azkenengo abenturaz geroztik. Egun, Miraz da erregea, maltxurra
benetan, eta Caspian printzearen lekua
hartu du…

bekak
VIII. Juan San Martín
b e k a . Ikerketa
esparruak: Artea
eta Mendizaletasuna.
Eskaerak: I r a i l a r e n
1 e t i k u r r i a r e n 1 0 e r a,
Pegoran.

dirulaguntzak
UEU-ko udako
i k a s t a ro e t a r a k o
laguntzak.
Eskaerak: I r a i l a r e n
1 2 r a a r t e, Pegoran.

25

agendA
farmaziak

... eta mu su
bat zuretako
Zorionak, JOKIN Durán
Garitaonaindia, zure
1. urtebetetzian. Horren
alai jarraittu daizula beti.
Aitatxo, amatxo
eta etxekuen partez.

Zorionak, MADDI, 6 urte
egin zenduazen-eta
martitzenian. Famelixaren
-batez be Xabier
eta Paulen- partez.

4, barixakua
GOIZEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
5, zapatua
GOIZEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
6, domeka
GOIZEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
7, astelehena
GOIZEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
8, martitzena
GOIZEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
9, eguaztena
GOIZEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
10, eguena
GOIZEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
11, barixakua
GOIZEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

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, JON ANDER,
ekaiñaren 30ian zure
lehelengo urtetxua
bete zendualako.
Gurasuen partez.

Zorionak, NORA Larreategi
gure printzesari,
ekaiñaren 29xan bost
urte egin zenduazelako.
Famelixakuen partez

denborapasak

Zorionak, SILBIA,
martitzenian urtiak egin
zenduazen-eta. Besarkada
bat eta muxuak
lagunen partez.

hildakoak
- Demetrio Blanco Iglesias.
88 urte. 2008-VI-15.
- Benito Martínez Idiakez.
55 urte. 2008-VI-17.
- Rafael Kortaberria Idigoras.
72 urte. 2008-VI-17.
- Antonio Jaén Rodríguez.
46 urte. 2008-VI-26.
- Felix Elburgo Sáez de Gordoa.
78 urte. 2008-VI-27.
- Martina Ziarsolo Amillategi.
86 urte. 2008-VI-29.
- Mª Luisa Muruamendiaraz Arzuaga.
84 urte. 2008-VI-29.

jaiotakoak
-

Ion Mendiguren Orbegozo. 2008-VI-14.
Nahia Ruiz Aranzeta. 2008-VI-17.
Ion Zabala Otxoa. 2008-VI-20.
Nerea Llamas Jiménez. 2008-VI-21.
Gorka Póveda Gómez. 2008-VI-21.
Ekhi Iriondo Leturia. 2008-VI-24.
Ariane Rodríguez Martínez. 2008-VI-27.

Aurkitu hemen EIBARKO 15 KALE IZEN.
A u r re k o a ren S O L UZ I O A

...eta kitto!/2008-VII-4

merkekitto

ETXEBIZITZAK

R. Galdosen pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea, komuna eta despentsa. Jantzita. Dena kanpora begira. Tel.
639-748114.
● Gasteizen pisua alokagai. Unibertsitate
inguruan. 3 logela. 990 euro. Tel. 657717251.
● Logela eskaintzen da pisu konpartituan. Tel. 625-265942.
● Eibarren edo inguruan pisua hartuko
nuke alokairuan. Tel. 671-197999 edo
671-177278.
● Bikoteak pisua behar du alokairuan.
Tel. 688-618959 edo 656-781743.
● Logela alokagai, sukaldea erabiltzeko
eskubidearekin. Tel. 667-954029 edo 646394857.
● Neska behar da etxea konpartitzeko.
Tel. 617-942407.
● Ipurua inguruan pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea, komuna eta despentsa. Sartzeko moduan. Dena kanpora begira. 35.500.000 pta. Tel. 639-748114.
● Altzolan pisu berria salgai. 80 m2. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi eta
trasteroa. Garajea. Jantzita. Eguzkitsua.
Berogailua. Igogailua. 39.000.000 pta.
Tel. 637-532174 edo 629-635638.
● Elgetan pisua salgai. Bost urtekoa. 3 logela, egongela, jangela, sukaldea eta komun bi. Jantzita eta eguzkitsua. 205.000
euro. Tel. 664-796497.
● Santaiñes, 22 - 3. eskuman pisua salgai.
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Dena kanpora begira. Eguzkitsua. Gasa.
Igogailua. 38.000.000 pta. Tel. 619547188.
● Eibarren edo inguruan pisua hartuko
nuke alokairuan. Urgentea. Tel. 619812347.
● Jardiñetan pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea jangelarekin, komuna
eta balkoi ederra. Berriztua. 181.000 euro. Tel. 636-438918.
●

LOKALAK

● Garaje itxia salgai Jose Antonio Gisaso-

lan. 15 m2, gordeleku txikiarekin.
7.000.000 pta. Tel. 639-748114.
● 17-22 bitarteko neska-mutilak lokal bila gabiltza herriko beheko aldean. Tel.
646-878313. Maialen.
● Emakumeendako ileapaindegia alokagai. Guztiz jantzita. Martxan gaur egun.
Tel. 679-425467.

SALEROSKETAK

● Armairua (4 ate), mesilla bi eta kabezeroa salgai. Egurrezkoak. Tel. 646117403.
● Umeendako autoarendako silla salgai.
Romer Duo Plus. Grupo 1. 9-18 kilo. Tel.
607-230077.
● Matrimonio logela osoa salgai. Jangelarako mahai obalatua eta tapizatutako lau
aulki. Interesgarria. Tel. 636-852007.
● Musika ekipoa salgai. Etapa Das 250w,
CD Fonestar MP-3, Array PS-8 kaxa bi eta
Audio Phony XS-2 nahasketa-mahaia. 700
euro. Tel. 615-727286.
● Komikiak, liburuak eta umeentzako bideoak salgai (euskaraz eta gaztelaniaz).
Berriak. Prezio onean. Tel. 943-120030.

AUTOAK

● VW California furgoneta salgai. 2.5 TDi.
99koa. 117.000 km. Guztiz jantzita. Extrakin: berogailua, llantak, komun kimikoa, bizikletak eramatekoa... Tel. 665732069.
● Ford Transit furgoneta salgai. 7 plaza.
Jarlekua ohe bihurtzen da. Tel. 676729551.
● Seat Leon 1.9 Tdi salgai. Gorria. 5 ate.
Aire egokitua. 2002ko abendukoa. 85.000
km. Tel. 615-783510 (Tiziano) edo 607693642 (George).
● Ford Focus 1.8 TDdi salgai. Centauro
urdina. 2000ko abendukoa. 75.000 km.
Tel. 615-783510 (Tiziano) edo 607-693642
(George).

ANIMALIAK

● Hilabete biko katakume bi oparitzen dira. Emeak (zuria mota beltzekin eta hiru
koloreduna). Tel. 626-349397. Silbia.

BESTELAKOAK

Sudadera beltza, kalaberekin, aurkitu
genuen. L tailakoa. Jabea ...eta kitto!-tik
pasa daiteke.

●

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen,
lokalen eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako P R E Z I O A K honakoak dira:
Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu, 15 euro. Autoak: 10 euro.
Doaneko iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez.

Iragarkiak ipintzeko: 9 4 3 - 2 0 0 9 1 8 ( M a r i s o l ).

...eta kitto!/2008-VII-4

LANA

● Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Egun osorako. Tel. 645-702766.
● Kamarera/o behar da jatetxe baterako.
Tel. 943-121262.
● Neska euskalduna eskaintzen da goizez
umeak zaintzeko. Tel. 696-712744.
● Emakumea behar da irailetik aurrera
eguerdietan umeak zaintzeko. Tel. 676571633.
● Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 662-423898.
● Emakume euskalduna behar da 8 urteko umea zaindu eta etxeko garbiketak
egiteko. Tel. 619-101635. Sergio.
● Neska euskalduna eskaintzen da txakurrak zaindu eta paseatzeko. Baita banaketa lanetarako. Tel. 943-702583 edo 687674822.
● Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 696509360.
● Emakumea eskaintzen da interna moduan nagusiak zaintzeko. Tel. 610936839.
● 30 urtetik gorako emakumea behar da
irailetik aurrera ume bi zaindu eta etxeko
lanetarako. Tel. 610-603631.
● Arratsaldez lan egiteko eskaintzen naiz
(asteburuetan ere). Tel. 671-972733.
● Krabelin jatetxean sukaldaria eta kamareroa behar dira. Tel. 679-950907.
● Neska eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
645-359279.
● Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
garbiketa lanetarako eta tabernetan lan
egiteko. Tel. 638-338816.
● Ingeles filologoak ingelesezko (edozein
maila) eta irakas guztietako (LH eta DBH)
klaseak emango lituzke. Tel. 691-300311.
● Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 680-250527.
● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
680-250527.
● Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Astean zehar (17.30-20.30) eta domeketan. Tel. 619-676225.
● Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta kamarera lanetarako. Tel. 666771151.
● Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
666-771151.
● Emakume euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. 08.00etatik
16.30etara. Tel. 605-772606.
● Emakumea eskaintzen da asteburuetan
gauez umeak zaindu edo garbiketa lanetarako. Tel. 646-821678.
● Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
garbiketa lanak egin edo taberna batean
jarduteko. Tel. 608-704720.
● Sukaldari esperientziaduna eta kamarera/o behar da Zubi-Gain tabernan. Tel.
943-254060.
● Gizon arduratsua eskaintzen da orduka
garbiketa lanak egiteko. Tel. 622-625812.
● Tarota irakurtzen da. 20 euro. Tel. 608005812.
● Emakumea eskaintzen da egunez zein
gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 659194189.
● Neska eskaintzen da interna moduan
nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
676-008346.
● Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 616-230814.

● Neska euskalduna eskaintzen da uztailean umeak zaintzeko. Tel. 678-832565
edo 943-121948.
● Neska eskaintzen da abuztuan umeak
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 660-460295.
● Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 620336722.
● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta kamarera lanetarako. Tel.
697-869958.
● Neska eskaintzen da irailetik aurrera
goizetan umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 688-618959.
● Dekoratzailea eskaintzen da IADE ikasketekin. Tel. 616-144262.
● Neska eskaintzen da goizez umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 686-435056.
● Ermuko hortz-klinika batean laguntzailea behar da. Tel. 652-768569.
● Neska eskaintzen da uztailean lan egiteko. Tel. 695-717560.
● Emakumea eskaintzen da asteburuetan
nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 630531469.
● Neska euskalduna, EGA tituluarekin eta
Batxilergoa amaituta, udan klase partikularrak emateko prest. Tel. 616526448.
● Emakumea behar da Eibarko denda batean lan egiteko. Tel. 676-193782.
● Neska eskaintzen da 18.00etatik
20.00etara lan egiteko. Tel. 697-668920.
● Neska eskaintzen da 18.00etatik
20.00etara lan egiteko. Tel. 649-618679.
● Injenieru kimikoak klaseak emango lituzke LH, DBH eta Batxilergo mailan, uda
barne. Tel. 685-797220. Jaione.
● Haur Hezkuntza ikasten diharduen neskak klase partikularrak eman edo haurrak
zainduko lituzke ekainean eta uztailean.
Tel. 659-709334.
● Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 616-690415.
● Mutila eskaintzen da banatzaile edo
igeltsero laguntzaile moduan lan egiteko.
Tel. 638-344377.
● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Ikasketak eta esperientzia. Tel. 629750030 edo 943-765343.
● Mutila eskaintzen da pintore lanak egiteko. Tel. 669-559011. Mustapha.
● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
664-067159. Nidia.
● Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
660-289049 edo 943-254600.
● Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia. Tel. 647-044031.
● Pertsona behar da gauez taberna bateko sukaldea garbitzeko. Tel. 629-539677.
Belen.
● Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 646-048823 edo 943-530718.
● Gizona eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 636-430546 edo 943-530718.
● Lana behar da interna moduan. Tel.
667-855852. Rashida.
● Neska eskaintzen da orduka umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 662-092613. Laila.
● Medikuntzan lizentziatua behar da zentro psikotekniko baterako, astean arratsalde bat. Tel. 943-208600.

Klase teoriko
zein praktikoak
norberak nahi
dituenean

GIDAT Z E K O
K A R N ET
G U Z T I AK

Klase teorikoak
ikusentzunezkoen
abantailak
erabilita
Merkantziak
eta bidaiariak
garraiatzeko
n a z i o a rt e k o
agentzia z i u r t a g i r i a k
lortzeko ikastaroak

SOLO ZABAL
HELBIDE BERRIA
Estaziño kalea, 8

autoeskolak
Te l . 9 4 3 7 0 2 3 8 4

