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Arrate Igoerarako
motorrak berotzen
To r i b i o E t x e b a r r i a , 1 - b e h e a
943 20 42 99

ARTEKARITZA

AUTOAREN ASEGURUA
preziorik onenean

ZEZEN
BIDE
AUTO
ESKOLA

Auto, autobus, kamioi eta motorrentzako gida-baimenak
Teorikako irakaslea egun osoan

GIDA-BAIMENAK

Ego Gain, 4 - behea
(San Andres pasealekutik)

Tel. 943 20 34 45
EIBAR

ZEZEN

BIDE

AUTO
ESKOLA

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
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BIXAMONA ZOZKETA
Topatu zure argazkia Bixamonan.
Etorri gure bulegora (Urkizu, 11)
Bixamonarekin eta erakutsi zure argazkia.
Zozketa Uztailaren 21ean egingo da.
Saria: 150 euro.

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

EHITZARI.- Ehiztaria. “Ehitzarik egon ez arren, inguruetan juan daneko urte askuan, ehitzarixa bada
ugari gure artian”.
EIBARKO KANPAIPIAN.- Eibarren. Herri baten eremua adierazteko modua. “Gaiztua, gero, Eibarko
kanpaipian harek aiñako idi ondo hazittako ta gizenagorik billatzia”.
EIBARKO TXITXAK, OILLUAK.- Eibartarren ahobero eta harroputz fama azpimarratzeko ingurukoek
erabiltzen zuten esaldia. “Eibarko txitxak, oilluak; baiña beste leku batzuetako oilluak, arranuak”.

I R A K U R L E A P R O TA G O N I S TA
EIBAR RUGBI TALDEAREN ALDE
E.G.L., Eibarko bizilagun bezala, lerro hauen bidez
nire laguntza eta elkartasun guztia eskaini nahi diot Eibar Rugby Taldeari, eurek antolatzen duten Garagardo
Feria ospatzen zen bitartean jasandako bandalismo,
ganberrismo eta sabotaje ekintzengaitik.
Ekintzak Diario Vascoren ‘La mirilla’ atalean hasi ziren, inolako identifikaziorik gabe, baina ostalaria bezala
aurkezten zen pertsona batek igorri zuen gutun batengandik. Pertsona hau Garagardo Feriaren aurka azaltzen
zen, ostalaritza sektoreari kalte egiten diolakoan.
Nire iritzi apalean, ezta gutxiago ere. Urtero joaten naiz feriara bertako giro, garagardo eta janariaz
gozatzeko. Baina karpan egoteaz gain, nire moduan
jende asko inguruko ostalaritza establezimenduetara joaten da. Era berean, karpa egon ezean erdialdeko zonalde honetara joango ez litzatekeen jendea
ere badago.
Komunen kontuan arrazoia dauka. Hortan erantzunkizuna daukanari –Udala, antolatzaileak,…- go-

eskutitzak

goratu behar zaio honelako ekintzek komunak behar
dituztela inguruan.
Gutun honez gain, hedabide berean inolako identifikaziorik gabe beste ostalari batzuk aurrekoari erantzun egin zioten, feriak inguruko ostalariei onurak
ekartzen dizkiela esanez.
Hala ere, txarrena iristear zen. Aurtengo edizioa
amaitzear zela, karpa kartel iraingarriekin azaldu zen
eta, ondoren, ezezagun batzuk karpa pitzatu zuten
6.000 euroko kalteak sortuz.
Zintzoki, ez dakit nori egiten dion kalte Eibar Rugby
Taldeak honelako ekintzak egiteak, ondoren antolatzen dituen ekintzetarako erabiltzen baitute lortutako
dirua: Multikirolak, errugbi eskola, talde ezberdinak…
Nik seme/alabak ditut eta atsegin osoz esan dezaket Multikirolen barruan errugbia dela funtzionamendu egokienetarikoa duena, bertan bolondres bezala
lan egiten dutenei esker. Nire aldetik, nire laguntza
eta solidaritate osoa Eibar Rugby Taldearentzat.
Eli Gómez Laconcha

ONDO PASA OPORRETAN
Esku artean duzuen ale hau uztaileko AZKENA izango da. Sasoi honetan badira kanpora joaten diren
irakurleak eta, hori aprobetxatuz, urteroko moduan, abuztuko oporrak tartean daudela,
ikasturte berriari ekiteko gauzak prestatzeko egun batzuk hartuko ditugu.
Arrateetako ale berezia prestatzen dihardugun bitartean, ONDO PASA OPORRAK!!!

Irailaren 5ean izango gara berriro zuekin
Bitartean, eta abuztura arte, informazio eguneratua izango duzue www.etakitto.com webgunean

asteko esaldiak H E M E R O T E K A
“Irratian ahotsen oreka mantentze aldera, gizonezkoen aldeko diskriminazio positiboa egin behar izaten
dugu. Bestela, udan, ordezkapenetarako azterketak
egiten ditugunean, aurkezten diren emakumeen artean jende ona aurkitzeko ez da arazorik izaten”
(Odile Kruzeta, Euskadi Irratiko zuzendaria)

“Mutil nerabeak matxakatuta daude Nacho Vidal aktore pornoarekin; pena ematen didate. Pentsakera ez
badute aldatzen, beti konplexuz biziko dira. Nesken
kasuan, gorputz modelo bat inposatzen ari da, lortzen ezinezkoa dena. Perspektiba arazo larria da”
(Nerea Sancho, sexologoa)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA
KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto!/2008-VII-11
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Udako Factoring-a uztailaren 23 eta 24an
ibarko Merkatalgune
Irekiak, iazko esperientzia positiboa jarraituta,
Factoring-a egingo du Toribio
Etxeberria kalean uztailaren
23 eta 24ean. Horrela, bigarren urtez, neguan egiten
den Factoring-a udan errepikatuko dute herriko denda
ezberdinek.
Beheraldien garaian, dendetan saltzen dena edo, zehatzago esanda, dendetan salduta
ez dagoena kalera ateratzen da
jendeak praka, soineko, kamiseta, zapata eta bestelakoak
eskura izan eta erosteko.
Factoring-ean egongo den
denda kopurua zehazteke badago ere, antolatzaileek diote

E

Expoa

H
Neguan Astelena frontoian egiten badute ere, uztaileko
Toribio Etxebarria kalean egingo dute.

iaz baino gehiago egongo direla, “hogei bat”. Beraz, aurreko edizioko emaitza positi-

boa ikusita denda gehiago
animatu da ekimen honetan
parte hartzera.

El Corte Inglés berriaren aurkako salaketa
lfa zegoen lekuan egiten ari den El Corte Ingles berriaren obran lanean ari diren
enpresak salatu ditu ELAk Gizarte Segurantza eta Lanaren Ikuskaritzaren aurrean. Sindikatuak dioenez, enpresa hauek ez dute Gipuz-

A

koako eraikuntza eta herri lanetako hitzarmena
betetzen eta, gainera, istripuak egoteko arrisku
asko daudela aipatzen dute.
Xabier Agirretxe Gipuzkoako ELAko Eraikuntza arduradunak azpimarratzen du Corte Ingleseko lan hauetan enpresa azpikontratatuek lan
egiten dutela, “kanpokoak direnak eta hitzarmena betetzen ez dutenak”. Agirretxek dio hitzarmena Gipuzkoan lanean ari diren guztiei aplikatu behar zaiela eta, era berean, bertako langileen
soldatak hitzartutakoa baino txikigoak direla aipatzen du.
ELAk, bestetik, lan hauetan ari diren enpresek
Geroan sartu beharreko ekarpenak ez dituztela
egin salatzen du. Horrela, Xabier Agirretxek herri administrariei deia egiten die hitzarmena
onartu dadin. Izan ere, bere esanetan, Eusko
Jaurlaritza, Foru Aldundi edo Udalek lanak enkantean jarri, ematea egin eta, hortik aurrera,
inolako erantzunkizunik ez dutela diote.

Lambretta eraikin erdia erosi du Eroskik
roskik Lambretta eraikin
erdia erosi du hipermerkatua handitzeko asmoarekin. Kooperatibak lokal hauen
jabeekin akordio ezberdinak
lortu ditu eta beste batzuekin
negoziatzen ari da oraindik.
Behin euren helburua lortuta,
Eroskirena izango den eraikina
bota egingo da, gero hipermerkatu handiago bat egiteko.
Erosketa honekin, lehen leku
berean zituen 3.500 metroei

E

asi da Expoa. Dakizuen bezala, "Zaragoza 2008, ura eta
garapen iraunkorra" dauka
izen eta ardatz. Bertako
egunkari batek bisitarien
kopurua zenbatzen du egunero. Aurreikuspenak altuak
ziren baina hasierako aste
hauetan aurreikusitakoa ez
da bete. Asteburuetan bakarrik egoten da lepo.
Dena den, bertako politikariek abuztuan jende andana ibiliko dela iragarri dute.
Eta lasai ibiltzeko. Horrelako
ekitaldi erraldoi batek uraren
arazoaren aurrean kontzientzia lantzeko balio behar
duela, guztiaren gainetik.
Baina ez dakit nik. Hiriko
politikari hauek menditik
datorren urari esker bizi dira
eta mendiko herri hauei bizkarra emanez.
Urarekin zer egin behar
den esaten ari dira Ebro
ibaiaren urak beste inora
eramateko baimenik eman
gabe, baina dauzkaten bitartekoak nahi bezala erabiliz.
Izan ere Gran Escala
proiektuaren atzean dauden
politikari berdinak dira. Zaragozatik gertu dagoen basamortuan hogeita hamabi kasino, beste hainbeste hotel
eta hamasei golf zelai eraiki
nahi dituzte. Agian hau guztia ere garapen iraunkorraren eredu izateko?
Argi dago hemen kontua
jendea erakartzea dela. Jendea kontsumismora erakartzea. Berdin dio amua garapen iraunkorra edo beste
edozer izatea. Eta horrelakoak kulturara bideraturiko
diru eta asmoen bidez egiten badira, hainbat hobe. 1
Formulako zirkuituak, rock
jaialdi erraldoiak… edo
biosfera-erreserban jarritako
Guggenheim.

beste 7.500 gehitu dizkie Eroskik. Metro kopuru horrek eraikinaren erdia suposatzen du, bota egingo dena. Eraikinaren
beste zatia, Merkacalzadotik
haratago doana, berean jarraituko du orain dauden dendekin.
Hondamen egoera
Hasiera batean, Eroskiren
nahia eraikina hondamen egoeran zegoela deklaratzea zen.
Horretarako, Udalak ikerketa

estrukturala egitea exijitu zuen
eta Lambretta eraikineko lokaletako jabeek onartu egin zuten. Ikerketak erakutsi zuen ez
zegoela inolako hondamen
egoerarik, horrela, Eroskik lokalen jabeekin negoziatu behar
izan du Lambretta eraikinaren
erdia erosteko. Hala ere, orain
bai, erosketa honekin eraikina
bota ahal izango du Eroskik
bertan bere hipermerkatua
handitu ahal izateko.

Oier San Martin
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Danon ahotan
Marko demokratikoaren oinarriak aurkezten
ibarko Ezker Abertzaleak, Euskal Herri mailan garatzen diharduten kanpainari jarraituta, marko demokratikorako oinarriak herritarrei helarazi nahi
dizkie. Horretarako, egunotan ‘Euskal Herriak behar duen aldaketa. Lau herrialdeetarako autonomia erabakia’ izenburua daraman eskuorria banatzen ibili dira. Euren
proposamena zein testuingurutan egiten
diharduten argitu nahi izan dute Eibarko
ordezkariek lehenik eta behin: “Ibarretxek
planteatzen duen galdeketa, galdeketa
tranpa da, egitera ailegatzen badira ere
hortik irtetzen dena ez da binkulantea
izango-eta. Argi dago EAJk autonomismoan oinarritutako ereduari eutsi nahi diola,
beraien negozio eta eredu sozio-ekonomikoari eusten jarraitzeko. Bestalde, hor dago Abiadura Handiko Trenaren adibidea,
jende asko, gehiena kontra egonda ere ez
diote jendearen nahiari begiratzen. Hainbat tokitan kontsultak egin diren arren ez
dute ezertarako balio, ez dago eztabaidarako tarterik. PSOEk, berriz, argi eta garbi
Espainiako batasunari eutsi nahi dio, bakarrik azaleko aldaketak egin dituzte, 30 urte

E

eta gero zapalkuntzan oinarritutako ereduari jarraitzen diote”.
Lan erako g og oz
Eibarko testuingurura lotuz, berriz,
“apartheid eta demokrazia 0 egoera” bizi
dugula berretsi nahi dute: “1.700 bozkaren hitza ixilarazten saiatzen dabiltza. Az-

ken hauteskundeetan aurkezteko aukerarik
ez genuen izan eta abstentziorako deia
egin genuen eta orain lantzen dihardugun
hau banatzen saiatu ginen, baina gutariko
6 lagun identifikatu gintuzten, erretenidu
eta inputatu egin gaituzte, hauteskundedelitua egin dugulakoan. Orain dela egun
batzuk zitazioari jarraituta epaile aurrean
agertu ginen, baina ez genuen deklaratu”.
Marko demokratikoaren proposamenari
begira, berriz, honakoa azpimarratu digute: “Autonomia bat planteatzen dugu Hego Euskal Herrirako (EAErendako eta Nafarroarako) eta hitza eta erabakitzeko eskubidea herritarren esku laga dezatela. Baina
gure proposamena ezkutatzen ahalegindu
dira hasieratik, proposamen guztiz demokratikoa eta gauzagarria delako, gatazka
politiko armatua gainditzen da honekin”.
Bidean aurkitzen dituzten oztopoei aurre egiteko prest daudela azpimarratzen
dute: “Eraso horiekin ez dute lortuko gure
lanerako gogoarekin amaitzea. Indartsu
gaude eta helburu eta eskaintza politiko
konkretu batekin gatoz, Euskal Herriak behar duen aldaketarekin”.

Doping kasua Errebal Plataformaren Tourrean
e Tour d´Errebalen berri eman zuen
joan den astean Errebal Plataformak,
hemendik aurrera Societé Plataforme
Errebal (SPE) izango denak. Tour honetako
2008ko edizioa uztailaren 11 eta 12an
egingo bada ere, lehen doping kasua egon
dela aditzera eman du SPEk.
SPEren berbetan, ‘Estudio de detalle’
txirrindulariak (‘Errebal Plan General’ taldekoak) ‘AI 137 01 Metroscuadradona’ produktuarekin eman du positiboa, ‘doping
urbanistikoa’ tipologiaren barruan. SPEk
igorri duenez, “sintetikoa da, ‘Estudio de
Detallek’ ezin baititu Plan Orokorreko parametroak aldatu”.
Froga bezala, SPEk erakusten du ‘Estudio
de detallek’ parametro hauek gehitzen dituela: “Kanpoko bolumena %50 (kanpotik
ikusten duguna, Plan Orokorreko 6.770
metro karratutik 10.320raino), eraikigarri-

L

tasun urbanistikoa %175/200 (Plan Orokorreko 10.230 metro karratutik 28.000/
32.500raino). Horrela, SPEk txirrindularien
kirol lizentzia-txartela kendu nahi dio txirrindulari honi betirako”.
E tap a k 11 eta 12a n
Profil berdina izango duten etapa bi
egingo dira uztailaren 11 eta 12an 2008ko
Le Tour d´Errebalean. Etapek, gainera, bi
irteera gune izango dituzte: Untzaga eta
Toribio Etxebarria. Bertan, mendiko etapa
gogor baten profila erabilita, Errebalgo
merkatuak bizi izan dituen egoera eta
proiektu ezberdinak irudikatuko ditu. Etapa amaiera Zuloagatarren kaleko Le
Champs Elysées-en egongo da, Topalekuko L´Arc du Triumph parean. “Hor prentsa-areto bat eta bulego iraunkorrak egongo dira uztailaren 10, 11 eta 12an”.

Irteeretan, bestetik, ‘Sinadura Control’ak egongo dira eta, nahi izanez gero, aurretik eman duten 750 sinadurei atxiki diezaioke berea nahi duenak, Errebaleko hasierako proiektuaren alde.

Esperientzia Eskolan izena emateko epea zabalik
ebabarreneko Esperientzia Eskolaren ikasturte berrirako matrikulazioa zabalik dago. Ezagutzen ez duenarentzat, “intereseko hainbat gaitan formatzeko eta esperientziak elkartrukatzeko aukera ematen duen gune ireki” bezala definitzen dute 50
urtetik gorakoentzat pentsatuta dagoen eskola. Debegesak, Eusko
Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin sortutako proiektua da. Klaseak 2008ko urriaren 24tik maiatzaren 22ra

D
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bitartean izango dira, astean hiru egunetan (martitzen, eguazten
eta eguenetan), 09.30etatik 12.30etara, Eibarren bertan. Ikastaroaren prezioa 185 eurokoa da orotara. Matrikularekin batera 35 euro
ordaindu behar da eta gainontzekoa 3 epetan ordaintzen joan daiteke (Kutxak matrikularen erdia ordaintzen die bertan kontua dutenei). Matrikula egiteko Debegesara zuzenean edo eskualdeko udaletxeren batera jo daiteke, urriaren 23a baino lehen.

7

kaleko inkestA
Krisixa gora, krisixa behera.
Ez da kalian ixa beste
ezertaz berba egitten:
krisi ekonomikua, hain
bildurgarrixa dirudien
krisixa. Normala dan
moduan, batzuk beste
batzuk baiño gehixago
igartzen dabe. Irabazten
urtengo dira batzuk be,
krisixan ondorixoz galtzen
dan dirua lekuren batera
(edo poltsiko batera) juan
biharko dalako. Krisixan
ondorixoz aurrestia
ezinbestekua da
askorendako. Aurretik
zeken pribilegixuak albo batera laga egin bihar izan dittue askok
eta egoera barrira moldatu. Halanda be, krisi ekonomiko hau
munduko pertsona askok edukitzia nahiko leukeela be entzuten
da kalian, askoz be gauza gitxiagokin bizi diralako asko eta asko
(gehixenak). Dana dala, krisi ekonomikua jasaten daben askok
ez dabe gauza batzuk egittiari laga nahi. Holan, udan hortik
zihar juatia nahi dabe askok, ahal dabenak behintzat, eta horren
kontra ez dago ezer egitterik. Herrittik alde egittia, edozein
lekutara, baiña alde egittia. Beste batzuk, egoera barrixa
dala-eta, etxetik mobidu barik egotia erabaki dabe. Dirua
ez daguanian ezin dalako ezer gehixago egiñ, ala bai?

Maria Etxabe
59 urte, administratibua
Pentsatzen dot baietz. Urte osuan zihar
igartzen bada, udan be igarriko da.
Jendia gauza askotara heldu bihar da,
gauzak gora doiaz eta askok irabazten
dabenakin ez dake nahikua. Nik,
behintzat, dirurik ez badakat ez naiz
hortik zihar oporretan juango eta ez
neban horretarako krediturik eskatuko.

Miguel Azpeitia
53 urte, irakaslia
Jendiak normalian udarako gordetzen
dau dirua, holan, uda partian danok
dakaguz sosak. Nik, pertsonalki, ez dot
uste gauzak aldatuko dittudanik aurreko urtietara begira, holan, esan leike ez
dotela igarriko hainbeste aipatzen dan
krisi ekonomikua. Halanda be, krisixa
oso serixua dala begittantzen jata.

Arrate Sarasua
36 urte, teknikarixa
Neri begittantzen jata bai igarriko dala.
Ni, behintzat, ez naiz oporretan hortik
zihar juango. Begittantzen jata igarriko
dala, baiña beno, nahixago dot urtian
zihar ahalik eta onduen bizi, aurrezten
ibiltzia baiño gero udan hortik zihar
oporretan egun batzuk juateko.

Gorka Etxaniz
36 urte, teknikarixa
Bai, neri begittantzen jata igarriko dala krisixa. Nik igarriko dot, eta uste
dot nere moduan danok igarriko dogula. Halanda be, oporrak urtian
behiñ izanda, sakratuak moduan dira,
deskonektatzeko-eta erabiltzen dira
eta horretarako dirua aurreztu egitten
dau jendiak.

Krisi ekonomikua
oporretan igarriko da?

A R R AT E KO B E R T S O A FA R I A
Ira ilar en 7a n
21 . 0 0e t an
Kan tab rian

( 2 4 e u ro )

SARRERAK

LASTER SALGAI :

. . .e t a k i t t o !n , Ka n t ab ri a n
S ag a r- B i t za n e t a Ku l t un

Andoni
Sebastian
Ame ts
Ar kaitz

EGAÑA
LIZASO
ARZALLUS
ES TIBALLES
...eta kitto!/2008-VII-11
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Auzorik auzo
aur arratsaldian hasiko
dira Amañako jaixak
(aurreko asteburuan
hainbat ekitaldi izan baziran
be), auzoko lau historikuen eskutik: Andoni Amaña eta
Amañako Tigria boxealarixak
eta Pizo Gomez eta Diego foballarixak txupinazua botako
dabe 19.00etan eta, jarraixan,
kalejiria hasiko da Tolosako
Oria txarangarekin. Halanda
be, aurreko asteburuan be
hainbat ekitaldi garatu ziran
Amañan, bestiak beste gero
eta jende gehixago batzen daben jubilauen bazkarixa. 144
jubilau batu ziran bazkarixan
Julio Garcia Lopez eta Ascension Ruiz Iñiguez jubilaueri
omenaldixa egin zetsen.
Aurten Jose antonio Alberdi
‘Goma’ buru dakan Amañako
Jai Batzordiak 30 urte betetzen dittuala ospatzeko, gai-

SILBIA HERNANDEZ

G

ñera, Alfako sirenia joko dabe
han bertan: Alfan jubilautako
Jesús Mari Belastegi ‘Txus’ek
eukiko dau sireniari eragitteko
“ohoria”.
Bestela, aurten 80.000 bat
euroko aurrekontua dakan
programaziñuak aurreko urtiotako martxiari eutsiko detsa,
aldaketa txiki batzurekin. Ez
dana kanbixauko, barixaku gabian rock kontzertu potentia
eskintzeko ohitturia izango da:
urtetik urtera hobetzen juateko
ahalegiñari jarraittuz, hiru talde
batu dittue gaur gabeko kartelian. Euskal Herriko Eraso eta
Doctor Deseori, Madrilletik datorren Vacazul taldia gehittuko
jakue. Zarauzko taldiarekin batera ia aurkezpenik bihar ez daben Doctor Deseokuak jardungo dabe eta, kartela biribiltzen,
rock akustikua lantzen daben
Vacazul taldekuak. 23.00etatik
aurrera erraz ahaztutzen ez diran kontzertu hórretako batekin gozatzeko aukera paregabia izango da, beraz.

Amañako Caja Laboralian egindako jaixen
aurkezpenian mariatxiak abestu zeban.

San Andres
Gozotegia

...eta kitto!/2008-VII-11

130 lagun
danborradetan
Zapatuan, kirolarekin hasiko dabe
eguneko programaziñua: 11.00etatik
aurrera Legarreko
frontoian pelota partiduak jokatuko dira
eta ordu berian Herri
Irratikuak, beti egitten daben moduan,
zuzeneko programia
emititzen hasiko dira

l

tartak
l enkarguak
etxera
Bidebarrieta 28
% 943 20 79 73

SILBIA HERNANDEZ

Asteburu bete-betia Amañako jaixen 30. urteurrenian

Jai batzordeko J.A. Alberdik jaixetako pañelua alkatiari ipintzen.

auzotik bertatik. 13.00etan,
barriz, paella lehiaketia hasiko
da eta, lehiaketia amaittuta,
Amañako plazan herri bazkarixa egingo dabe. Jai batzordiaren 30. urteurrena dala-eta,
Kezka dantza taldekuak ekital-

Andoni Amaña boxeadoriak
botako dau gaurko txupinazua,
Amañako Tigria, eta Pizo Gomez
eta Diego foballarixekin.

dixa eskinduko dabe 18.15etan, jai batzordiaren omenez.
Horren ostian herri kirolak
izango dira protagonista, Faus-

to Mugertza eta, Floren Nazabal eta Ugaitz eta Aratz Mugertza aizkolarixekin eta Miren
Urkiola, Iñaki eta Iñaxio Perurena harrijasotzailliekin. Debako erraldoi eta buruhaundi, Lizarrako dultzaineruen, suzko
zezenaren eta kale antzerkixaren ondotik, helduen danborradia aillegauko da, Ustekabe
txaranga eta guzti. 70 lagunetik gora batuko daben danborradia Andrade famelixari
omenaldixa egitteko aprobetxauko dabe. Suzko erroberak
eta berbeniak amaittuko dabe
eguneko programaziñua.
Eta domekan, eguarditik aurrera eta gaberaiño, ez da zer
egiñik faltauko: umien danborradak auzoko 60 bat haur batuko dittu, dorrietan hasi eta
Amañako plazaraiño. Umiak
egitten daben ahalegiña eskertzeko, gaiñera, bazkarixa
emongo detse parte hartzen
daben umieri. Eta arratsalderako, barriz, umiendako ikuskizunak (Txirri, Mirri eta Txiribiton
junior paillazuak, kale antzerkixa…) eta Maya mariatxixa izango dira protagonista nagusiñak.

E M A K U M E E TA G I Z O N
M O D A

% 943 20 22 33
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auzorik auzO

Obus, Micky eta Lambrettak, San Kristobalgo jaixen ardatz
dade guztietako jendiaren gustuak asetzeko
moduko programaziñua
preparau dabe San Kristobal
auzoko jai batzordekuak, oiñ
arteko presupuestorik haundixena erabillitta: 26.000 euro
gastau dittue asteburuan garatuko diran ekitaldixak preparatzen. Musikak tarte berezixa
eukiko dau, urteroko moduan:
barixakuan Obus taldekuak heavy akordez beteko dabe eszenarixua eta hurrengo egunian,
barriz, 60ko hamarkadako musika-girora bueltan izateko aukeria emongo dau Micky-ren
emanaldixak. Horri Lambretta
Klubak antolatutako motorren
kalejiria eta erakusketia gehittu
egin bihar jako.

SILBIA HERNANDEZ

E

San Kristobalgo jai batzordiarekin batera, Miguel de los Toyos alkatia
eta Carlos González zinegotzixa izan ziran aurkezpenian.

Txupinazua gaur arratsaldian
botako dabe, 19.00etan. Ondoren umiendako jolasak hasiko dira eta auzoko tabernetan,
barriz, txorizua, gaztaia eta tor-

Ohittureri eusten detse jaixak:
aspaldiko Micky abeslarixa eta
Lambretta motorra horren lekuko.

tillia banatuko dittue. Eta gabian, Obus taldiaren zuzeneko

Helbidea
U R K I Z U PA S E A L E K U A , 1 3

emanaldirako preparatzen juateko, aurretik AC/DC taldiaren
kontzertua pantalla haundi batian entzun eta gozatzeko aukeria egongo da.
Zapatuan, egunez Lambretta motorrak izando dira protagonista, 13.00etatik aurrera
egingo dan San Kristobalera V.
Igoeriarekin. Eta gabian, barriz,
60ko hamarkadako doiñuak
hartuko dabe auzua: 22.30xetan 60ko hamarkadako festa
hasiko da eta gaberdixan, barriz, Micky ‘Gomazko gizona’
auzuan izango da bere abesti
ezagunak eskintzen. Eta domekan, Aizarnako parkian
egingo dan makillau lehiaketaz
gain, 2008ko auzokide ezagunari omenaldixa egingo detse.
Izan be, beste auzuetan egitten
daben moduan, jaixak aprobetxauko dittue auzoko pertsonaia edo alkarte ezagunen bateri omenaldixa egitteko. Aurten Otarra soziedade gastronomikuak jasoko dau auzokuen omenaldixa. Jaixak arratsaldian jarraittuko dau, dantzaldi eta dantza-lehiaketarekin. Asteburu bete-betia, beraz, San Kristobal aldian (programaziño osua 24. orriko
agendan konsultau leike).

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea

O r b e a k o d o rr e e t a k o
1 . s o l a i ru a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

% 9 4 3 1 2 0 2 0 0 Faxa: 9 4 3 1 2 0 2 0 4

9 Psikiatria
10 Radiologia
Zirugia
11 Traumatologia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa 12 Barne Medikuntza
13 Alergologia
Analisi Klinikoak
14 Koloproktologia
Ortodontzia
15 Urologia
Otorrinolaringologia
16 Erizaintza
Pediatria

1 Kardiologia
2
3
4
5
6
7
8

l Tanatorioa eta Errausketa labea
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

M ug i c a
E horzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
...eta kitto!/2008-VII-11
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Geure gaia
este urte batzuetan
abuztura arte itxoin bihar
izan dogu herrixan obra
garrantzitsuren bateri zelan ekiten detsen ikusteko, baiña aurten aste honetan bertan hasi da
uda honetako lanik garrantzitsuenetakua izango dana, kokapenari eta biharren iraupenari
begira, behintzat: Untzaga plazako zorua aste honetan bertan
jasotzen hasi dira, Julian Etxebarria kaliarekin eta Zuloagatarren
kaliarekin batera, Udalak “hiriko
baterako existentziarako gunea” deitzen daben hori sortzeko asmuarekin.
Lanian diharduen bittartian
hainbat aldaketa eragingo dittue. Hasteko, aparkatzeko toki
batzuk galdu dira. Horrekin batera, jakiña, plazia eziñ izango
da erabilli, loseta barrixak ipiñi
arte. Eta, beraz, oiñ arte hantxe
egin dan merkadillua tokiz
kanbixau dabe: sei edo zazpi
hillebetian Untzagako dorriaren atzeko partian eta Eibarko
Txikito inguruan egingo da asteroko merkadillua eta saltzaillien furgonetak-eta kale horretatik sartu eta urtengo dira aurrerantzian. Aittatutako epia
aurreikusi dabe biharrak amaitutzat joteko eta, behin dana
amaittuta eta hillebete horretako esperientziari begiratuta,
etorkizunian be merkadilluak
Eibarko Txikiton edo inguruan
jarraitzeko aukeria aztertuko
dabela aurreratu dabe Udal arduradunak, jendiaren erantzunaren arabera. Merkadillua
Txaltxa Zelai aldera eruateko

Untzagako lanak,
udako garrantzitsuenak
eskaeria ez da barrixa, baiña
oiñ arte beti atzera bota izan
dabe. Derrigortutako aldaketa
honek, baiña, horretarako aukeria zabaldu dau. Bestalde,
Untzaga eta aittatutako kale bixetako obrak amaittuta, peatonalizaziñua gaur egunian baiño
zabalagua izatia billatzen dabe
Udal arduradunak.

EKHI BELAR

S a r a t su e g i k o b i a l a r e n
b i g a rr e n z a t i x a
Herrixaren beheko aldian be
izango da aldaketarik: Saratsuegi (Sautsi) eta Azittain batzeko bialaren biharren bigarren zatixa 1.345.000 euroko
aurrekontuarekin emon detse
Amenabar enpresiari. Lanen
lehelengo zatixa oin dala hille-

EKHI BELAR

Zuloagatarren kalian eskumako kotxien aparkalekuak kendu dittue.

Julian Etxeberria kalia jasota dago honezkero.

...eta kitto!/2008-VII-11

EKHI BELAR

B

bete batzuk hasi eben. Udalak
eta Saratsuegin etxiak egin zittuan promotoriaren artian hitzartutakuari jarraittuta, promotorak berak garatzen dihardu biharrok eta kostua, barriz,
erdibana pagauko dabe berak
eta Udalak. Biharrok amaittu
barik dagoz, baiña bigarren fasia hasteko horrek ez ei detsa
ardura, bata bestiaren jarraixan
juango diralako. Edozelan be,

Amenabarrek hamendik gitxira
ekingo detse bigarren faseko
biharreri eta 8 bat hillebetian
egongo dira biharrian Iparragirre kale inguruan.
Obra horrez gain, betiko
moduan asfaltauren bat edo
beste egitteko aprobetxauko
dabe udia, baiña Untzaga ingurutik kanpo, oporretatik
bueltan ez dogu aldaketa
haundirik somatuko herrixan.

11

geure gaiA

Udan jairik jai
ztailla eta abuztua hamen inguruan pasau
bihar dabenak ez dau
zertan aspertu, nahi izanez gero hamaika jairekin bat egitteko aukerarik ez jako faltaukoeta. Beste batzuetan uda hamen emon dabenak fetxarik inportantienak ondo markauko
zittuen kalendarixuan honezkero, baiña badaezpeda, horra
hor kontuan hartu biharreko fetxetako batzuk: uztaillak 16
(Karmen jaixak Markiña-Xemeinen), uztaillak 22 (Madalenak Mutrikun eta Oñatin), uztaillak 25 (Santixauak Ermuan,
Garain, Soraluzen eta ElgetaBergara arteko Goimendi auzuan), uztaillak 26 (Santa Ana
Mendaro, Soraluze eta Garain),
uztaillak 31 (San Inazioak Azpeitia, Antzuola eta Elorrixon),
abuztuak 1 (Kopraixak, Itzia-

U

Uztailak 29

rren), abuztuak 2-3 (Salbatore
deunaren jaixak, San Salbador
auzuan), abuztuak 10 (Sallobenteak, Ermua, Elgoibar eta
Oñatin), abuztuak 15 (Andramaixak Azittaiñ, Azkoitia, Elgeta, Ondarru eta Soraluzen),
abuztuak 16 (San Rokeak, Deba, Elgoibar, Mallabia eta Ondarrun), abuztuak 24 (San Bartolomeak, Elgoibarren), abuztuak 31(San Ramon Nonato,
Mallabian) eta iraillak 2 (San
Antoliñak, Lekeittion).
Eibarri begiratuta, San Salbador auzoko jai batzordiak programa hauxe preparau dau:
abuztuaren 2xan, 20.00etan
kanpai-errepika eta txupinazua
eta hurrengo egunian, barriz,
08.00etan atzera be kanpaierrepika eta txupinazua jo eta
gero, 11.00etan mezia egongo
da, bertsolari eta trikitilarixekin,

Abuztuak 5

Abuztuak 7

Ermuarrak Santixauak preparatzen dihardue egunotan.

11.30xetan umiendako jolasak
eta lunch-a, 13.00ian bazkarixa,
17.00etan herri kirolak Bihurri
eta Zelai aizkolarixekin eta Ostolaza
harrijasotzailliarekin,
18.00etan idi-probak Areta (Eibar) eta Robertorekin (Berritxu)
eta, jaixak agurtzeko, erromerixia, 20.00-etatik aurrera.
Az i tt a in g o An d r a M a r i ja i x a k, barriz, abuztuaren 14an
hasiko dira, 19.00etako kanpai

Abuztuak 12

joaldiarekin eta ordu erdi geruago hasiko dan meza eta salbearekin. Eta abuztuaren 15ian
goiz osuan egongo da zer
egiñ: 10.30xetan kanpai joaldia, 11.00etan mezia, 11.30xetan umiendako jolasak,
12.00xetan dantza txapelketia,
12.30xetan nagusiendako jolasak, 13.00etan herri kirolak eta
14.00etan jaialdixaren amaieria izango da.

Abuztuak 26

Abuztuak 28

Zine emanaldixak, gauerako freskagarri
Ego Ibar zine klubaren eskutik eta eguraldixa lagun, udako gauak Eibarren pasau bihar dittuenak egun batzutan behintzat ziniarekin gozatzeko aukeria izango dabe. Beste urte batzuetan egin daben moduan, Untzagan pantalla haundi bat ipiñiko dabe eta hantxe proiektauko dittue pelikulak, nahi dabenak ikusi deixan eta, gaiñera, musutruk. Emanaldixak 20.30xetan hasiko dira eta honako pelikulak pasauko dittue, jarraixan emoten dittugun egunetan: ‘Crazy’ (Zuz: Jean-Marc Vallée) uztaillaren 29xan, ‘El Valle de Elah’ (Zuz: Paul Haggis)
abuztuaren 5ian, ‘La brújula dorada’ abuztuaren 7xan, ‘Adiós pequeña, adiós’ (Zuz: Ben Affleck) abuztuaren 12xan, ‘Los Falsificadores’
(Zuz: Stefan Ruzowitzky) abuztuaren 26xan eta ‘Hairspray’ (Zuz: Adam Shankman) abuztuaren 28xan.

JESUSA TXURRUKA SARASKETA
(Txomin Iriondoren alarguna)
U z t a i l a r en 3 a n h i l z e n , 8 4 u r t e re k i n
SENDIKOEN IZENEAN

eskerrik asko hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi
...eta kitto!/2008-VII-11
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Erreportajea

Teknikerren estropada
perfektua Oxforden
Munduan ezagunenetarikoa den unibertsitatea du
Oxfordek. Ezagunak dira, baita ere, unibertsitate
honek Cambridgekoarekin arraunean izaten dituen
lehiak. Oraingoan, hala ere, eibartar batzuk nagusitu
dira estropadetan, Tekniker hain zuzen ere.
Oxforden kokatuta dagoen ISIS delakoan,
‘zientziaren fabrikan’, munduan liderra den neutroi
eta muoi pultsatutako iturriari berebiziko laguntza
eskaini dio enpresa eibartarrak.

Cenoz, Alonso, Bengoa, Enparanza eta Ariz, Oxfordeko egonaldixan.

xfordeko muoi eta
neutroiez pultsatutako iturria, munduan
inon aurkitu ez daitezkeen teknologiekin dabil. Japonia eta
AEBn antzeko zentruak badaude ere, Britania Handikoa da
garrantzitsuena, materiaren
analisia egiteko gaitasun
gehiago duelako. 1985 urtean
sortu zen ISISek argiaren abiadurari dagokion %84ko abiaduraraino partikulak azeleratzen ditu makina biribil batean,
hortik lehengaia ateratzeko.
Horretarako, lurraren grabitatea 10.000 alditan gainditzen
duen korronte elektromagnetikoa sortzen du.
Azken 20 urteetan eman diren aurrerapauso handienak jaso dira ISISen disziplina ezberdinetan: farmakologia, aeronautika, energia alternatiboak… Bere jatorria materien barreneko eskala atomikoko ikerketan datza. Beste era batean
esanda, gauza bat aztertu
nahiz gero, gauza hori tanke
antzeko batean sartu eta neutroiek bonbardea dezaten uzten dute. Horrela, neutroiak
gauza horren barruan sartzen

rraio eta instalakuntzaren gainean lanean. Jesus Alonso ermuarra eta Iratxe Ariz bilbotarra Teknikerren lana zuzena
izateaz arduratu dira azken hilabeteetan. Aipatzekoak dira,
bestetik, tankea ISISera garraiatzeko izan ziren arazoak.
Bere neurriak garraiorako Europar Batasunak zehazten dituen gehiengoenak baino txikiagoak ziren gutxigaitik, horrela, Tolosako zubi batean milimetro gutxigaitik ez zuten
talka egin. Zorionez, Pasaiara
heldu eta handik Bristolera
itsasontziz bidaltzeko arazorik
ez zen izan. Behin Britania
Handian, Oxforderako bidea
ondo egin zuen tankeak.
Oxfordeko ISIS eta Teknikerren arteko harremana 1999an
hasi zen. Ordutik hona elkarlana etengabea izan da eta enpresa eibartarrak hainbat
proiektu gauzatu ditu zentru
britainiarrarentzat. Oraingoan,
LET espektrometroarekin batera, Wish tankea ere landu du
Teknikerrek ISISentzat. Gainera, FETS (Front End Test Stand)
proiektuan elkarlanean dabiltza. Honen bidez, potentzia al-

O

-

Pin-ak
Metxeroak
Kamisetak
Boligrafoak...

% eta faxa: 943 70 14 97
...eta kitto!/2008-VII-11

dira, eta barreneko estruktura
eta atomo eta molekulen jarrera aztertzen dute. X izpiekin alderatuta, froga hauek ez dira
suntsitzaileak.
LET espektrometroa
Zentruaren bigarren fasea
amaitzear da, eta hor izan du
Teknikerrek paper garrantzitsua. LET (Low Energy Transfer) izeneko espektometroa
egin du enpresa eibartarrak
ISISentzat. Hiru logelako
etxebizitza baten sakonera
dauka, eta bertan neutroi espektrometro bat kokatuko da,
non aztertu nahi den eredua
ipiniko den eta non espalazioak sortzen duen neutroi sortak
talka egingo duen.
Teknikerrek, gainera, langile
bi izan ditu Oxforden LET espektrometroaren sorrera, ga-

1999az
geroztik
dihardute
elkarlanean
Oxfordek
eta Teknikerrek

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK
A rm a gi n 3 - b e h e a
Publi.resa@euskalnet.net

foto

tuko hurrengo belaunaldiko
partikulak sortzeko teknologiak garatuko dira.
Zamudio: erronka berria
Euskal Herriak bere ISIS propioa izan nahi du. Kasu honetan, ESS deituko litzateke
(Neutroien Espalazio Zentruaren siglak ingelesez) eta Zamudion izango luke egoitza.
Lund hiri sueziarra eta Debrecen hungariarrarekin batera,
herri bizkaitarra neutroien Europako iturria jasotzeko hautagaia da eta honen ondorioz,
jakitunek diotenez, 2020an
ezaugarri honetako munduko
zentru garrantzitsuena bihurtuko litzateke.
Zamudio izendatua izanez
gero, 1.200 milioi euroko inbertsioa suposatuko luke
proiektuak eta 10 urteko obrak
egin beharko lirateke hau gauzatzeko. Bere kolpe ekonomikoak Euskadiko BPGaren %20a
suposatuko luke. Bide honetan,
Teknikerren papera berebizikoa
da eta Zamudion gauzatu nahi
den proiektuan toki garrantzitsua beteko luke. Beste estropada bat izango litzateke hori.
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www. el e ct ri ci da dgu ri a. co m

l

Barne apainketak
Mantenimendu
eta automatismoak

MANTELEC, S.L.

616 225 228

ZTE GI

ELEKTRIZITATEA

l

A

U

R KIA G

A

AROTZAK

Milaflores 10

aluminiozko
eta pvc-ko
aroztegia

Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK

Egurrezko mota
guztietako lanak

metalezko
eraikuntzak

u l m a r, s . l .

Ego Gain z/g

-

ELEKTRIZITATEA

A

Ubitxa 7-11

Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

EGURREZKO MOTA
GUZTIETAKO LANAK
Tarimak
Ateak
Leihoak
Armairu enpotratuak...

ERREFORMAK

ELEKTRIZITATEA
ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

-

Obra gauzatze proiektuak
Obra zibila eta eraikuntza
Obr a osoa, giltza eskura
G r em i oe n k o o r dinazioa
B e h e e r r ehabilitazioa etxe etan
Etx e et ako e rr ehabili tazioa
Fatxadetako errehabilitazioa

ELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)
Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
ailapr oiektuak@hotmail.com
Faxa. 943 530 392
Tel. 943 20 04 43 l Faxa. 943 20 14 11
w w w. c a s a n e l l a . c o m J. Gisasola, 16 behea
ERREFORMAK
BAINUAK
PROIEKTUAK
A LT Z A R I A K
SUKALDEAK DEKORAZIOA

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73

Tel. eta Fa x a . 9 4 3 2 0 1 7 5 7

SUKALDE ALT Z A R I A K
X
AR OZT EG IA
I p a r r a g i r r e A n ai a k
F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27
Ta i l e r ra : A palategi auzoa Tel. 943 12 01 92
Mobila: 657 79 56 78

P r o i e k t u et a e r re f o r ma k
G re m i oe n z uz en da ri t za

A R R AG U E T A 1 2 - E i b a r-

Tel. 943 2

6 98

R O SA R IO 1 5 -El g o i b a r-

Tel. 943 74 4 19

Informazio gehiagorako

943 20 67 76
GARBIKETAK

INDUSTRIA

GARBIKETA

ITURGINTZA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08
Faxa. 943 20 67 94
www.escudero.euskalnet.net

T
REJO
GARBIKETAK S.L.
Tel: 943-752557
Faxa: 943-752556
16 Postakutxatila - Soraluze

Garbiketa eta
mantenimendua

HORNIKUNTZA

GARAIONDO
BASTIDA
hornikuntza industrialak
Telef. 943 12 02 08
Faxa. 943 12 02 12

Barakaldo 9 an

IGELTSEROAK

UR, GAS eta
KALEFAKZIO
INSTALAZIOAK

I N D A iturgintza
l

l

Proiektuak
eta aurrekontuak

B a i n u e ta s u k a l de e n
e r r e f o r ma k

MARGOLARIAK
GOI MAILAKO DEKORAZIOA

Pintura
Goi mailako
dekorazioa
Pago Kalea, 35 DURANGO

Tfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)
Mobila: 669 29 34 63

Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81
666 74 30 98

Asua-Erreka, 2

ACHA

KRISTALAK

Kristald eg ia

K R IS TAL AR LO KO S OL UZIO AK
ERREKATXU 3an

% eta faxa: 943 20 39 03

PINTURAK
Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa
PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Tfnoa. eta Faxa.
Kortinak
943 20 05 94
Etxerakoak
T. Etxebarria, 8 - behea
Osagarriak

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA
Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
www. ir az a b a l . n e t

Juan Gisasola, 2
Tel/Fax: 943 20 79 37
Mobilak: 675 70 87 52 / 670 73 61 00

l

PINTURAS
ARRATE, S.L.

l

l

Nexa
Autocolor
Herberts
industrial

3M
produktuen
banatzailea

A R A N E , 1 3 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89

Sostoa, 16 ac behea

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396

SARRAILAGINTZA

GIL T Z A K

Era guztietako sarrailen salmenta eta mantenua
Segurtasun-instalakuntzak
Sarrailen egokipenak
Segurtasun kutxak
Era guztietako giltzen kopiak
Trabatutako ateak askatzen ditugu

A rr a g u e t a , 3
Tfnoa. 943 70 13 91
Faxa. 943 20 86 99

UDABERRIKO MODA
kamisetak
SALGAI
...eta kitto!n
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elkarrizketA

“Hain nabarmenak ez badira ere, oraindik
gertatzen dira diskriminazio egoerak”

EIDER GOIBURU, BERDINTASUN-AGENTEA

Udako Euskal Unibertsitateak Markeskuarako antolatutako
ikastaroetako baten ardura izan du Eider Goiburu
psikologian lizentziatuak eta berdintasun-agenteak.
‘Emakumeak eta etorkinak’ ikastaroak estereotipoak
gainditu eta etorkinekiko dugun kontzeptua zabaltzea
du helburu, generoaren ikuspuntutik etorkina izateak
dituen ondorioez hausnartu, haien errealitatea
hurbilagotik ezagutu eta ulertu ahal izateko.
- I k a s t a r oa n et or k in k ont ze p t u a a z a l du k o d uz u l e henik.
Ko n tz e pt u ho r i
a z a l d u b e h a rr a d a g o ?
Azaldu baino gehiago,
zabaldu. Etorkinekiko daukagun kontzeptua komunikabideetatik ematen dena
da eta emakumeak baino
gehiago gizonak ikusten ditugu. Gizon horiek sarritan
beltzak dira eta askotan paterei ez bada, drogei edota
orokorrean delitugintzari lotuta agertzen zaizkigu. Bestalde, beraien familiak mantentzeko dirua behar duten
pertsonak ikusten ditugu.
Hortik kanpora, perfil oso
ezberdina duten beste etorkin batzuk ez ditugu kontutan hartzen: Kolonbiatik
doktoretza egiten etorri den
emakume bat, adibidez.
Etorkina beti lana egitera
etorri den pertsona pobre
horrekin lotzen dugu.
- I k a s t a r oan migrazio a
l a n du k o d u zu e , b a t e z e r e
e ma k um e a r e n i k u sp e g i t i k .
Zer d ela e ta ?
Batetik, gizonak gehiago
ikusten direlako eta, bestetik, bizi duten egoera oso ez-

berdina delako. Andrak batez ere etxeetan lan egitera
datoz. Lan horietan sarritan
ez da kontraturik egoten eta,
ondorioz, eskubiderik ere ez
dute izaten. Oso baldintza
txarretan bizi dira asko.
- K o p ur ua r i b e g i r a t u t a , e z b e r di n ta s una k n a ba r i di r a
sex ua r e n ar abera ?
Andrak gutxiago ikusten
baditugu ere, EAEn, adibidez, etorkinen erdia gizonak dira eta beste erdia dira
andrak.
Ezberdintasunik
handiena egiten duten lan
motan ikusten da. Besteak
beste, gizonen kasuan askoz errazagoa da kontratu
bat lortzea.
- Z e r g a t i k e t o r t z e n di r a
et o rk ina k?
Horretan ere estereotipoak hautsi behar ditugu. Egia
da etorkin asko egoera ekonomikoa hobetzeko etortzen direla, baina arrazoi
gehiago ere badaude, eta
horiek ere ikusi egin behar
ditugu: esperientzia berria
bizitzera datozenak, formazio hobea jasotzera datozenak edota askatasuna lortu
nahi dutenak… Gay eta les-

biana asko beraien herrialdean homosexualitatea debekatuta dagoelako etortzen dira... hamaika arrazoi
daude.
- Z e r s u po s a t ze n du e ma k um e ho r i e nt z ak o h o na
e to rt z e ak ?
Amatasun rola” utzi behar izan dute. Horri eutsi
nahi diote, baina hemendik
askoz ere zailagoa da. Dirua
bidali dezakete, baina beraien seme alabak nola hezten dituzten ezin dute kontrolatu. Gainera, beste herrialde batean daude, dena

da berria, komunikazioa oso
ezberdina da, ezin dute lanik aurkitu, diskriminazioari
aurre egin behar diote...
- N o l a h a r t z e n di t u e u s k a l
gizartea k eto rkinak?
Politikoki zuzenak gara.
Inork ez du esango arrazista denik, baina zein koadrilatan ikusten ditugu euskaldunak eta kanpotik etorritakoak nahastuta? Lan eskaintzarekin gauza bera
gertatzen da. Hain nabarmenak ez badira ere, oraindik diskriminazio egoerak
ematen dira.

1957an sortua

GOZOTEGIA
Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

l

ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

To r i b i o E t x e b a r r i a , 4
...eta kitto!/2008-VII-11
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Gaztekitto

teen-ajeak
Pablo Zubiaurrek
19 ute bete zituen

herenegun eta Estatu
Batuetatik erantzun
zigun. Ustekabeko kidea
da eta Sanjuanetan
musika-tresna berri
batekin ibili zen
kalejiran: helikoia.

“Nire kabuz ikasi dut
helikoia jotzen”
- M u si k a - t r e s na be r r i a r e k i n
a r i tu z i n e n Us t ek a b e k o k al e j i r e t a n S a n j u a ne t a n .
Helikoiarekin ibili nintzen.
Goikaldetik luzea den instrumentua da, eta oso ohikoa da
Estatu Batuetako institutu eta
unibertsitateko txarangetan
ikustea, foball amerikarreko
neurketetan-eta egoten direnak. Kalean erabiltzen den
musika-tresna da, hemen
fanfarria eta txarangen kalejiretan ikus daiteke.
- No l a ik a s i z e n u e n h e l ik o i a
jotzen?
Nire kabuz. Hasiera batean
nahiko zaila egin zitzaidan,
baina entsaiatzen nihoan heinean hobetzen joan nintzen.

- Bes te musi ka - tr e sna ri k
jotzen duzu?
Perkusioa. Baina zerbait berria probatu nahi nuen, perkusioak ez baitizkit gauza asko egiten uzten. Adibidez,
ezin dut ‘La Macarena’ perkusioarekin interpretatu.
- N o l a k o a g e n d a du u da n
U s t e ka b e k ?
Amañako jaiekin hasi eta
Errioxako kanping bateko euskal jaietan eta Gasteizko Andra
Zurietan Los Alegriosekin
izango gara, besteak beste.
- K al eji ra n i b ilt z ea z g a in ,
U st e k a be k o e k fe s t ar a k o
d e n bo r a i z a t e n d uz u e ?
Noski. Fanfarria baino
gehiago, lagun taldea gara.

Uda sasoia
HERRITIK KANPO
Urte osoa ikasten egon eta gero,
aisiarako sasoia da uda
gazteentzat. Liburuak armairuan
gorde eta bainujantzia janzteko
momentua heltzen da eguzkiak
gogorren jotzen duen urteko
sasoian. Denbora libre gehiago
izanda, gazte askok hainbat
ekintza egiten dituzte, urte osoko
monotoniatik aldenduz.
ibarren dagoen Gazte
Informazio Bulegoan,
besteak beste, Eusko
Jaurlaritzak antolatzen dituen
auzolandegietan parte hartzeko aukera ematen da. Horrez
gain, ezer gutxi gehiago es-

E

kaintzen zaie gazteei. Auzolandegiek eskaintzen duten
aukera, bestetik, oso zabala
da. Euskal Herrian, estatu espainiarrean edo atzerrian aritzeko beta izaten da, eta baita
arlo ezberdinetan ere.

horoskopoa
aries

cancer

libra

capricornius

Oporretan kanpora bazoaz edo
herrian geratzen bazara, berdin
da, oso ondo pasatuko duzu
aurtengo udan. Izar eta astroak
zure alde daude, eta hainbat
amets betetzeko aukera izango
duzu hurrengo hilabete bitan.

Egun zirraragarriak biziko dituzu
uda honetan. Nahiz eta batzuetan aspertu, uda honetako momentu gehienak zoragarriak
izango dira zuretzat. Gauza berri
asko ezagutuko dituzu, inoiz
ahaztuko ez dituzunak.

Lagunekin inoiz baino elkartuago egongo zara hurrengo asteotan. Euren beharra izango duzu
eta eurek zurea. Laguntza handia emango dizute momentu
txarretan eta barre ugari egingo
duzu eurekin.

Aspaldian buruan zenituen hainbat gauza egiteko aukera izango
duzu hurrengo egunotan. Gainera, horiek egin izanak, asko animatuko zaitu eta uda osoan oso
ondo pasatzeko gogoa emango
dizu. Aurrera bolie!

taurus

leo

scorpius

aquarius

Ondo ibiliko zara udan jairik jai,
ezta? Ondo dakizu zuk baietz.
Hala ere, pentsatu Euskal Herrian jai asko dagoela eta denetara joatea ezinezkoa dela. Zure
gorputzak atseden momentuak
ere behar ditu.

Faltan botako duzu ‘…eta kitto!’-ren horoskopoa, ezta? Lasai, gure iragarpenen berri izango duzu irailean berriz ere. Bitartean, astroek diotenaren arabera, gustora ibiliko zara, inolako ezustekorik gabe.

Uda hau ez duzu ahaztuko Scorpius maitea. Pertsona oso berezi bat ezagutuko duzu, zure barrenean sakon sartuko dena.
Ezingo duzu ezer egin hori
sahiesteko, gauzak datozen moduan onartu behar dituzu.

Udan honetan urte osoko monotoniarekin apurtu behar duzu. Beti gauza berdinak egiten
dituzu, ez zara eskema batetik
irtetzen, beraz, saiatu udan gauza ezberdinak egin eta monotonia apurtzen. Hain zaila al da?

gemini

virgo

sagittarius

piscis

Kontuz eguzkiarekin! Hondartzara edo igerilekura zoazen bakoitzean erreta bueltatzen zara,
ez duzu zure azala batere zaintzen! Eta dena krema ez eramateagatik. Ez zaizu ezer kostatzen
ba! Kontuz ibili!

Aurten ez duzu udaz asko gozatuko. Hainbat gauza direla-eta,
udarako zenituen planak, gehienak behintzat, ezingo dituzu bete. Hala ere, ez zara triste ibiliko, beste alde batetik iritsiko
zaizu zoriona-eta.

Iritsi da uda. Azkenean! Atsedenerako garaia iritsi da, ondo pasatzeko momentua, gozatzeko
unea! Urtean gertatutako gauza
txarrak albo batera utzi eta pilak
berriz ere kargatuko dituzu. Ondo pasa!

Udako abestia etengabe dantzatuko duzu hurrengo asteotan.
Pistako errege/erregina izango
zara Bisbal, Georgie Dann eta
horrelakoak imitatuz. Ur asko
edan, bestela horrenbeste izerdirekin zerbait emango dizu-eta!

...eta kitto!/2008-VII-11
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gaztekittO
Auzolandegiak
Auzolandegietan parte hartzeko EAEko udalerriren batean erroldatuta egotea ezinbestekoa da. Adinari dagokionez, 15 eta 30 urte bitartekoa
izan behar da, eta atzerrira joan nahi izanez gero, 18 urte
beteta izan behar ditu interesa
duenak.
Euskal Herrian 7 auzolandegi daude. Adingabekoentzat
Estibalizko monastegia, Elvillargo antzinako kaltzada eta
Dinamik(tt)ak’08 (Donostian);
nazioartekoak Araia, Iruña-Veleia erromatarren garaiko hiria
eta Arrolako iruna; eta 18 urtetik gorakoentzat eta estatu
mailakoa Lekeition gure aitona-amonekin elkarrizketan auzolandegia.
Estatu espainiarrean, bestetik, 17 auzolandegi eskaintzen
dira Andaluzia, Aragoi, Asturias, Kantabria, Kanariar Uhar-

Modak-beharrak?

Z
teak, Madril, Zeuta eta Katalunian, besteak beste. Atzerrian
20 auzolandegi ezberdin eskaintzen dira. 18 urte edukitzeaz gain, ingelesa ondo jakin behar da Alemania, Belgika, Armenia, Hego Korea,
Turkia, Mexiko eta Islandia bezalako herrialdeetara joateko.
Webgune eta txartelak
Gipuzkoako Foru Aldundiak,
bestetik, Interneten gazteek
bidaiatzeko informazioa eseki
dute www.gipuzkoangazte.info/bidaiateka
webgunean.
Bertan Gipuzkoa, Euskal Herri,
Espainia, Europa, Afrika, Amerika, Asia eta Ozeaniako txoko
guztietako informazioa jasotzen da. Herrialde bakoitzeko
datuak, ezaugarriak, berezitasunak eta bertara joateko aholkuak aipatzen dira. Ibilbideak,

ostatua, deskontuak eta kanpora joateko edozein ohar jasotzeko webgune egokia da,
beti ere bidaiari gazte baten
ikuspuntutik.
Udan herritik kanpora joaterako orduan hainbat gauza
hartu behar dira kontuan. Horien artean, hainbat ate zabaldu eta deskontuak eskaintzen
dituzten karnetak ateratzea.
Eibarko Gazte Informazio Bulegoak karnet ezberdinak ateratzeko aukera ematen du.
Ikasle ISIC, Gazte YTIC (Go 25)
eta Irakasle ITIC egiteko aukera eskaintzen da, eta horrez
gain aterpekide izateko txartelak ere banatzen dira: gaztea (14-30 urte bitartekoentzat), familiakoa (16rainokoa)
eta taldekoa. Gainera, aterpetxeen gida ere eros daiteke
7,80 euro ordainduz gero.

Europa Beka jaso
du Ane Zabalak
Francisco de Vitoria Unibertsitateak ematen duen Euro pa Beka jaso du Ane Zabala
eibartarrak. Horrela, 20 egunetan zehar Europan zehar bidaia bat egingo du (uztailaren
6tik 26ra) estatuko beste 200
ikasle eta 40 monitorerekin.
3. urtea da beka hauek banatzen direna unibertsitate aurreko ikasleei. Programan parte
hartzeko aukeratua izateko
hainbat fase pasatu egin behar

er dela eta izenburu
hori? Azkeneko urteetako gai bati heldu
izan nahi diot nire arreta
deitu izan duelako, hasieran
batipat.
Hasieran, sasoi hartan, ez
nuen ulertu zer gertatzen zitzaien gure gazteei bapatean lokal bat alokairuan hartzeko eurak han bertan biltzeko. Oraindik ere zaila
egiten zait hori ulertzea.
Horren inguruan gazte
batzuei galdetu eta holako
erantzunak jaso ditut: “Ez
daukagu nora joaterik”, “Ez
dago ezer antolatuta guretzako”, “Tabernaz taberna
joatea oso garestia da”, …
Erantzun horiek ez ninduten
erabat konbentzitzen; beste zerbait egon behar zen.
Gizartearen modak eta
beharrak aldatzen joaten dira, norberaren antzekoekin
biltzeari eusten diogu, leku
bat izatea horretarako, …
Baina denbora librea nola
erabili, hori bai aldatu dela.
Orokorrean, esan dezakegu
gazteak lehen baino pasiboagoak direla. Ea ondo azaltzen dudan ideia hori: esan
nahi dudana zera da, fisikoki
gutxiago mugitzen direla
eta denbora gehiago ematen dutela jolasten mugitu
barik. Ordenadoreak, playstation-ak… aktibo daude,
baina mugitu barik. Horrek
beste behar batzuk bultzatzen ditu; besteak beste, leku bat beharko dute elkarrekin egoteko, eta ez da baten
etxea izango, zerbait intimoagoa izan beharko da,
zerbait guztiona izango dena, gurasoen presentzia ez
duena, fisikoki behintzat,
non arau batzuk betetzea
funtsezkoa izango den. Horren aldeko eta kontrakoekin
egunero egiten dugu topo.
Irakurketaren arabera, gure
posizioa bata edo bestea
izango da. Txokoan edota
kalean... disfrutatu oporrak.

izan ditu Ane Zabalak,
baina behin aukeratuta,
20 eguneko bidaiaz gozatu ahal izango du dena ordainduta.
Europako unibertsitate
ezberdinak bisitatu, elkarrizketak (Asturiasgo Printzea, Cherie Blair, Esperanza Aguirre eta Benedicto
XVI.arekin, besteak beste), hitzaldiak, jarduera kulturalak
(opera, antzerkia…), mahain-

guruak eta aisirako ekintzak
(estropadak Oxforden, ginkanak…) egingo dituzte bidaia
honetan.

Nerea Zuazua
(PSIKOLOGOA)
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Kirolez kirol
Eibar FT-ren aurredenboraldia zehaztuta
oballeko gure lehen taldeak zazpi partidu jokatuko ditu 2008-09 denboraldia hasi aurretik eta taldea
sasoian jartzeko norabidean.
Horrela, abuztuaren 2an Amurrion izango du estreinaldia
(goizez jokatuko bada ere, ordua oraindik zehaztu gabe dago). Handik lau egunera, abuztuaren 6an, Tajonarren izango
du bigarren neurketa, Osasu-

F
Obesitatea
eta sedentarismoa
nagusiengan
irugarren adinean
ere obesitatea gero
eta handiagoa da.
Hirugarren adineko kiroldegiko gure bezeroak nahiko aktiboak izan arren, gainpisua eta obesitate maila
handia daukate. Gure azterketa medikuen datuek adierazten dutenaren arabera;
%39k gainpisua edo obesitatea dute . Honek giltzaduretan, tentsio arterialean,
kolesterol eta diabetes mailan duen eraginarekin.
Orain 40-50 urte, nagusi
hauek gazteak zirenean gure gizartearen gainpisu maila oso baxua zen, orain haurren eta gazteen gainpisu
maila oso altua da ordea,
%28koa hain zuzen ere.
Egoera honi buelta ez badiogu ematen obesitate
izurritea etorriko zaigu, gizartearen osasuna oso kaltetua izango delarik.
Gainpisu horren errudun
nagusia
sedentarismoa
da; dena autoz, eskilara
mekanikoz eta igogailuz
egiten dugu.
Gure gizartean badaude
gainpisuan eragina duten
beste faktore garrantzitsuak
ere: stressa, depresioa eta
antsietatea. Antsietateak “janariaren pikoteo” zentzu gabera eramaten gaitu eta ondorioz gantz kiloen pilaketara. Honi antidepresiboen
eta antsiolitikoen kontsumo
neurrigabea eta eragiten duten moteltasuna gehitzen
badiogu, gure gizartea gero
eta lodiagoa bihurtuko da.
Honek baieztatuko ditu batzuen aurreikuspen ezkorrenak, laster gure gizartean
%60ak gainpisua edo obesitatea izango duela.

H

Alejandro Altuna
(KIROL

SENDAGILEA)
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nako bigarren taldearen aurka,
19.00etan hasita. Eta abuztuaren 12an neurketa polita ikusi
ahal izango dute eibarzaleek
Zarautzen, 1. mailako Athletic
izango baitute aurkari eibartarrek, arratsaldeko 18.00etan
hasita. Gero Lanzarotera joko
dute eibartarrek eta, hilaren
14an, bertako taldearen aurka
jokatuko dute eta handik egun
bira finala izango da jokoan.

Abuztuaren 19an zaletuen aurrean aurkeztuko da taldea
Ipuruan, partidu horretarako
maila handiko aurkaria aurrean
duela: Santanderreko Racingek eibartarrak zelan dauden jakiteko aukera ezinhobea eskainiko digu. Eta, Liga hasi aurretiko azken partiduan, Biasterin
izango dira eibartarrak maila
bereko Alavésen aurka indarrak neurtzen.

Ane Ziaran garaile Donostiako triatloian
ribar Triatloi Taldeko Ane Ziaran nagusitu
egin zen Donostiako nazioarteko XXIII.
triatloiko junior mailan. Ekainaren 29an
jokatutako proba horretan, Ainhoa Murua Zarauzko olinpiarrak irabazi zuen emakumezkoetan (2:18:10) eta Sudrie Sylvgin frantziarrak gizonezkoetan (2:01:49).
Eibarko triatletaren hurrengo erronka Cuencan jokatu beharreko junior eta kadete mailakoentzako Espainiako txapelketa izango da.

E

Pelota partiduak Legarreko frontoian
mañako jaien barruan, hiru pelota partidu jokatuko dira bihar, 11.00etatik aurrera, Legarreko frontoian. Hor izango
dira Klub Deportiboko pelotari onenak, honako
konbinazioetan: Zubizarreta-Labaka vs ArrillagaAgirrebeña, Etxaniz-Bengoetxea vs Muguruza
(Bergara)-Egaña (Ondarroa) eta Barrón-Karmo-

A

na vs Unamunzaga-Madariaga. Aurreko zapatuan gazteagokoen mailako beste lau partidu jokatu ziren frontoi berean: Jokin-Fernández, 18;
Markel-Gisasola, 13. Lete-Narbaiza, 18; MikelAitor, 10. Martín-Agirresarobe, 22; Txomin-Plaza, 10. González-Areiztegi, 22; Hidalgo-Alvarez, 14.

Usobiaga Munduko Kopako bigarren proban
ibarko eskalatzaileak Munduko Kopako bigarren erronka izango du bihar eta
etzi Chamonixen. Txinan
jokatutako lehenengoan
4. postuan geratu zen
Patxi Usobiaga eta azken
egunotan Chamonixera
begirako prestakuntza lanak egiten egon da Austrian. Hor parte hartzaile

E

asko izaten da, normala
denez munduko onenak
tartean, eta Patxik ere
berebiziko estimua dio
proba horri 2003an bertan eskuratu baitzuen
munduko azpitxapeldun
titulua lehenbiziko aldiz,
modu horretan bere kirol
karrera profesionala ere
bideratu zuelarik nazioarteko zirkuiturantz.

Urbateko waterpolistak Galiziako torneo batera
steburuan Umia ibaiaren IX. torneoan
izango dira Urbat-Urkotronikeko ordezkariak. Pontevedrako Caldas de Reisen
jokatzen den torneo horretan izen haundiko
hainbat talde izango dira, tartean Galiziako Liga-

A

ko irabazlea eta Portugalgo talde bi. Urbatekin
batera, honako taldeak izango dira lehian: Club
Acuático Umia, Padrón, Santiago, Asociación
Coruñesa, C. Natación Pontevedra, Sporting de
Espinho eta Apolos Aquaticos FEUP.
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kirolez kiroL

Goi mailako jauzia Arrateko Auto Igoeran
spaldiko partez, inoiz baino beranduago jokatuko da aurten
Arrate Auto Igoera: azken urteotan ohituta baginen lasterketa maiatzaren
bueltan ikustera, oraingoan opor usainarekin etorriko zaigu. Santiagoetako zubia
aprobetxatuz egingo da proba eta hiru
eguneko motor hotsa izango da gure herrian. Aurten hilaren 25etik 27ra arte iraungo du ikuskizunak eta, horrez gain, Euskadi eta Gipuzkoako igoera txapelketarako
baliagarria izateaz gain, lasterketak Espainiakorakoan ere puntuatuko du.
Probak mailaz igotzeak zeresan asko izan
du, normala denez, Eibarko probaren data aldaketan. “Maila honetan badaude beste proba batzuk hainbat urtetan korritzen direnak
eta horiek data batzuk hartuta dituzte. Ez genuen aukera askorik, beraz”, diote Escuderia
Eibarko antolatzaileek. Dena dela, ez dira kexu: “Eguraldiak laguntzeko fetxa ezin aproposagoa da. Horrez gain, Santiagoko zubia
aprobetxatuz, kanpotik ere jende gehiago
etortzeko aukera dagoela ikusten dugu”.
Lasterketa bi, baten
Aurten zapatuan proba bat jokatuko da,
bere sariak eta irabazleak izango dituena;
eta domekan beste bat, bezperako egoera
berean. Chevrolet eguna deitu diote antolatzaileek zapatukoari eta Hyundai eguna domekakoari. “Auto gidariek egun bietan hartu dezakete parte; zapatukoan apurtu duenak domekakoa du mendekua hartzeko”,
esan digute Escuderia Eibarkoek. Sariak ere

AMAIA JAIO

A

bikoiztu egingo dira podium bikoitzarekin:
hor izango dira Espainiako txapelketarako
sariak eta Euskadiko txapelketarakoak eta,
horrez gain, Scratch mailakoak, GrR/Hkoak
edo junior mailakoak. Hori dela-eta, “diru
arazoekin gabiltza, baina aurrera irtetzeko
itxaropenarekin”, dioskue antolatzaileek.
Izan ere, azterketa bat bestearen atzetik
dihardute gainditzen Escuderia Eibarkoek.
“Iaz Galizian eta Madrilen izan ginen eta gauza asko zaindu behar izaten ditugu, hor baitaude beste asko ere itxaroten horrelako mailako lasterketak eurenganatzeko”. Eibarko eskuderiak 20 bat gidari ditu (guztiak eibartarrak
ez badira ere) gaur egun eta osasuntsu dabil,
asteburuero proba askotan parte hartuz. Arrateko Igoeran parte hartuko duten eibartarren
artean, Garikoitz Rodríguez, Aitor Barrueta,
Josemi Gabilondo, Igor Diéguez eta Maier
Outeriño daude. Antolakuntzak, “lasterketak
eskutik ihes ez egiteko”, parte hartzaileen kopuruaren topea 80an ipini du.

Hiru egun dastatzeko
Izenematea ekainaren 18an zabaldu zuten
eta handik hilabetera itxiko da, hau da, hilaren 18an, lasterketarako astebete faltako denean. Probaren aurkezpen ofiziala uztailaren
23an egingo da, 12.00etan, Krabelin Hotelean. Eta gero, 25ean (barixakua) autoak
ikusgai izango dira arratsaldean, 15.30etatik
21.00ak arte. Zapatukoa Chevrolet eguna
izango da: hor 13.00etan trafikoa moztuko
da, handik ordu laurdenera parte hartzaileak
aurkeztuko dira eta 14.00etatik 15.00ak arte
entrenamendu libreak jokatuko dira. Entrenamendu ofizialak 15.30etan egingo dira
eta lasterketa 17.00etan hasiko da. Domekakoa Hyundai eguna izango da: hor errepidea
07.45etan moztuko da eta entrenamendu libreak 08.45etatik 09.45etara egingo dira.
Entrenamendu ofizialak 10.15etan egin ondoren, lasterketa 12.00etan izango da jokoan. Azken sariak 14.00etan banatuko dira
Untzagan.

...eta kitto!/2008-VII-11
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Firin faran
Argazki erakusketak
uztailean
ilabete amaierara arte Klub Deportiboko hainbat
argazkilariren lanak ikusteko aukera izango da Eibarko tabernetan eta baita herritik kanpo ere: Jose
Luis Martinezen lanak Portalea tabernan ikusgai daude eta,
horrez gain, beste argazki
batzuk Bilbon, Deustu auzoko San Pedro Plazako
Beer House-n ikus daitezke. Javier Gutierrezen ‘La
sociedad del espectáculo’ izenburuko argazkibilduma, berriz, Klub Deportiboko tabernan dago
egunotan.

H

Topatu zure argazkia
Bixamonan eta saria eraman
ibarko kiosko, liburudenda eta …eta kitto!n euro bitan
salgai dago Bixamona, Sanjuanetako argazki bilduma.
...eta kitto! Euskara Elkarteak bilduma hori kaleratzen
duen bosgarren urtea da aurtengoa eta beti azpimarratu da
ideia berbera: Sanjuanetako protagonista eibartarrak dira.
Hori ikusita, aurten inoiz baino argazki gehiago aurkituko ditu erosleak eta, jakina, asko dira Bixamonan agertzen diren
eibartarrak. Horren inguruan jokua jarri du martxan …eta kitto!k: argazki bilduma erosi eta nork bere argazkia topatzen
duenean, ...eta kitto!tik pasatzeko aukera dauka eta non
agertzen den erakutsi. Uztailaren 21ean egingo den zozketarako zerrendan sartuko da eta 150 euro irabaz ditzake. Irabazlea www.etakitto.com-en jarriko dugu egunean bertan.

E

Dena prest Arrateko
bertso afarirako
rteroko moduan, …eta kitto! Euskara Elkarteak Arrate bezperarako (irailak 7) bertso afaria antolatu du Kantabria jatetxean.
Betiko formulari jarraituta, edozein bertsozale
gustura lagatzeko moduko bertsolariak gonbidatu
dituzte antolatzaileek: plaza ondo baino hobeto
ezagutzen daben Andoni Egaña, Sebastian Lizaso eta Amets
Arzallusekin batera, Arkaitz Estiballesek lehenengoz hartuko du
parte Arrateko bertso afarian.
Afarirako txartelak laster ipiniko
dira salgai, 24 eurotan, Kantabria jatetxean bertan eta baita
…eta kitto! Euskara Elkartean
ere (Urkizu, 11 solairuartea). Jendea argi ibili ohi da sarrerak
erosteko, beraz, azken unerako
ez lagatzeko aholkua eman dute
saioko antolatzaileek.

U
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Lambretta motorren
kontzentrazioa zapatuan
zken urteotako martxari
jarraituta, Lambretta Klubak motor horien kontzentrazioa antolatu du astebururako. Ekitaldi nagusia bihar izango
da eta, San Kristobal auzoko jaiekin bat eginez, gaur gauean
AC/DC festa hasiko da 22.30etan
eta gauerdian, berriz, Obus taldeak kontzertua eskainiko du.
Bihar, berriz, goizetik hasiko dira lanean: 09.00etatik aurrera eta
eguerdira arte, parte hartzaileen
akreditazioa egingo dute Untzagan. Han bertan Seat 600 eta motorren ordezko piezen salmenta
egingo da. 12.30etan, berriz,
Lambretta motorren V. Kontzentrazioan parte hartuko dutenak kalejiran ibiliko dira herriko kaleetan.
Ondoren, San Kristobal auzora
igoko dira eta, besteak beste, par-

A

Link-eko
udalekuetako
haurrak bisitan
stelehenean …eta kitto! aldizkaria ezagutzera etorri
zitzaizkigun Link ingeles
akademiako eta Kutxako udalekuetan parte hartzen diharduten umeak. Uztaila osoan 6 eta 12 urte bitarteko umeek ingeles eskolak hartzeaz gain, irteerak eta jolasak garatzen dituzte ingelesez. Azken urteotan egin ohi duten bezala, astekaria nola egiten den ezagutzeko
egin zuten …eta kitto!ra bisita eta
adi-adi jarraitu zituzten aldizkariaren inguruko gorabeherak eta azalpenak, ingelesez eta euskaraz.

A

te hartzaile aipagarrienei saria
emango diete. Ondoren, elkarrekin bazkalduko dute. Arratsaldean, 17.00etatik aurrera, Untzagan
elkartuko dira berriz ere, motor
gainean trebetasun proba ikusgarriak egiteko. Animatzen direnentzat Mutrikura irteera antolatu dute ondoren, han bainua hartzeko.
Handik bueltan, Tupi Azpi tabernan afari-zinema saioa egingo dute, ‘Lambretta history’ filmaren
emanaldiarekin eta, ondoren, San
Kristobalen 60ko hamarkadako
jaian parte hartuko dute. Eta domekan, oraindik indartsu daudenentzat eskualdean zehar irteera
prestatu dute, hamarretako-bermuta egiteko. Eguerdian Eibarren
bueltan izango dira, kalejira egiteko eta, ondoren, hurrengora arte
agur esateko.
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firin faraN
Laburrak
ARGAZKI RALLYA
Klub Deportiboak Argazkilaritza Maiatzean programazioaren barruan antolatutako argazki rallyko irabazleen izenak ezagutzera eman ditu epaimahaiak: koloretako digitalen atalean lehenengo saria Errenteriako Adolfo Vázquezek eskuratu du, bigarrena Soraluzeko
Fernando Oregik eta hirugarrena, berriz, Ane Arias eibartarrak. Herriko onenari saria Aitziber Mayok eskuratu du eta
gazteen artean, berriz, Zaldibarko Iker Villanueva nagusitu
da. Paperezko zuri-beltzean,
Jose Luis Irigoien eibartarrak
eskuratu du lehenengo saria,
bigarrena Jose Luis Martinez eibartarrak eta hirugarrena, berriz, Soraluzeko Mikel Valerorentzat izan da. Eibarko onenari ematen zaion saria, berriz,
Enrike Zialzetak jaso du.

Debegesako turismo sailak
argazki lehiaketa antolatu du
skualdeko turismoa sustatzeko asmoarekin
Debegesako turismo sailak argazki lehiaketa
antolatu du. Debabarrenean egindako argazkiekin hartu daiteke parte lehiaketan, nahi
beste argazki aurkeztuta. Lanak uztailaren 23ra
arte aurkeztu daitezke eta argazkiak aurtengo uztailaren 7a eta 23a bitartean ateratakoak izan beharko dira. Argazkiak bidaltzeko modu bi daude:
emailez, debabarrenaturismo@gmail.com helbi-

E

dera, izen-abizena eta telefonoa zehaztuz, edo
Flickr-en edo antzerako zerbitzuren batean sartuta, datuak korreo elektronikoz bidaliz. Bete beharreko baldintza guztiak ongietorri.org Debabarreneko blog turistikoan daude. Lehiaketa irabazten
duenak Txindurri Iturri Nekazal Turismoan asteburu pasa egiteko aukera izango du eta partehartzaile guztien artean Txindurri Iturrin lagun birendako bazkaria edo afaria zozketatuko dira.

BEKAK ETA LEHIAKETAK
Hainbat beka eta lehiaketarako
deialdiak egin dira herrian. Eibarko Udalak eta UEUk VIII.
Juan San Martin bekarako deia
zabaldu dute. Aurten artea eta
mendizaletasuna landuko dira
eta eskaerak irailaren 1etik
urriaren 10era aurkeztu daitezke. Indalezio Ojanguren XXI.
Argazki Lehiaketara lanak aurkezteko epea, berriz, urriaren
13ra arte egongo da zabalik.
Eta Asier Errasti Eibarko IX. Laburmetrai Jaialdirako lanak, berriz, urriaren 11ra arte hartuko
dituzte. Eta Armagintza Museoaren merchandising-a diseinatzeko lehiaketarako lanak irailaren 15erako entregatu beharko
dira. Horien guztien inguruko
informazio zabalagoa Pegoran
edo Portalean eskuratu daiteke.

Cielito Musika Bandaren gaueko kontzertua
aur gauean, 23.30etatik aurrera, Cielito Musika Bandak kontzertua
eskainiko du Toribio Etxebarria
kalean. Egitaraua honako piezek osatuko dute: ‘Pepita
Greus’ (pasodoblea, P. Pérez
Choví), ‘Italiana en Argel’
(obertura, G. Rossini), ‘West Side Story’ (bilduma, L. Berstein), ‘Sing. sing. sing’ (doinua,
L. Prima), ‘Piratas del Caribe’
(bilduma, K. Badelt) eta ‘I will
survive’ (doinua, F. Perren).
Bestalde, eta San Kristobalen
jaiak direla-eta, domekan,
12.30etan, emanaldia eskaini-

ko dute auzoan Cielito Musika
Bandakoek. Gaueko bigarren
kontzertua, berriz, uztailaren

BERTSOAK SANTIXAUETAN
Ermuan Santixauak ospatzen
dituztela-eta, eguaztenean, hilaren 16an, 22.00etatik aurrera
bertso saioa eskainiko dute Miren Amuriza, Beñat Ugartetxea, Aitzol Barandiaran, Julio
Soto, Uxue Alberdi eta Gorka
Lazkano bertsolariek, Deba Beheko Bertso Eskolak antolatuta.

LEIRE ITURBE

G

18an emango dute, gaurko
emanaldia eskainiko duten toki
eta ordu berean.

URKIZU, 7 % 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40
u th e m e k @ u th e m e k . c om

MEKANIKETARAKO
TRESNAK

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA
l

KOROAK

l

ESKELAK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai 4-6 behea, ezkerra

l

HI LA RR I AK

l

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 20 10 95 Faxa: 943 20 25 64
...eta kitto!/2008-VII-11
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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.

eguraldia

Euskal Meteorologia Agentziatik

NAHASIA

Asteburua giro nahasiarekin hasiko dugu.
Tenperaturak freskatuko du (maximoak
20 ºC-ren bueltan ibiliko dira). Hodei ugari
izango da eta zapatu goizean euri apur bat
bota dezake. Arratsaldean zaparradak
botako ditu. Domekan zeru estaliak
nagusituko dira eta euriak jarraituko du.

...eta kitto!/2008-VII-11
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barixakua
AMAÑAKO JAIAK
19.00.- Txupinazoa, auzoko
lau historikoen eskutik: Andoni Amaña eta Amañako Tigrea boxealariak eta Pizo Gomez eta Diego foballariak,
eta kalejira, Tolosako Oria
txarangarekin.
19.05.- Alfako sirena joko
da, jai batzordeko 30 urteak
ospatzeko, Jesus Mari Belastegi "Txus" Alfan jubilatutakoaren eskutik.
19.45.- Umeendako jolasak
Gorritiren abereekin.
21.00.- Entzierro txikia
21.30.- Omenaldi-afaria txupineroei, Urko-Azpi sozietatean.
23.00.- Kontzertua: Eraso
(Euskal Herria), Doctor Deseo (Euskal Herria) eta Vacazul (Madril).

SAN KRISTOBAL JAIAK
19.00.- Jaien hasierako txupinazoa. Kallejoneada Dominguez Mariachi Internazionalarekin.
19.15.- Umeentzako jolasak. Umeentzako toka eta
dardo txapelketa. Txorizo,
tortilla eta gazta banaketa
auzoko tabernetan.
22.00.- AC&DC super jaia:
kontzertua pantaila handian
ikusteko aukera.
00.00.- Obus taldearen kontzertua. Club Lambretta Eibarrek antolatuta.

KONTZERTUA
23.30.- Cielito Musika Bandaren gaueko kontzertua. Toribio Etxebarria kalean.

12

zapatua
MOTOR KONTZENTRAZIOA
09.00-12.00.- Partehartzaileen akreditazioa Untzagan.
Lambretta Motorren erakusketa. Seat 600. Motorren eta
ordezko piezen salerosketa.
12.30.- Partehartzaile guztien kalejira Eibarko kaleetan.
13.00.- Lambretta motorren
desfilea. San Kristobalgo V.
Igoera. Erakusketa auzoko
plazan. Partehartzaileei ongietorria eta lunch-a. Partehartzaile aipagarrienei sari banaketa.
14.30.Partehartzaileen
anaiarteko bazkaria.
17.00.- Lambrettekin trebetasun saioak. Untzagan.
18.30.- Irteera Lambretta motorrean eta bainua Mutrikun.

21.30.- Afari-zinema, ‘Lambretta history’ filmarekin Tupi Azpi tabernan.
23.00.- 60ko hamarkadako
festa. San Kristobalen (plazan).

SAN KRISTOBAL JAIAK
10. 30.- Umeen marrazki
lehiaketa
13.00.- Lambretta motorren
V. Igoera San Kristobalera
Desfilea-aurkezpena. Piskolabisa,Lambretta motorren erakusketa eta sari banaketa.
17.00.- Erlojuaren kontrako
XV. San Kristobalera igoera.
19.30.- IX Dardo Txapelketa
nagusientzat.
21-00.- Herri-afaria plazan.
21.30.- Hip-hop aktuazioa
The Wolf Style taldearekin.
22.30.- 60. hamarkadako
festa.
00.00.- Mickyren emanaldia.
01.30.- Udako festa.
02.00.- Queimada.
03.00.- Txokolate-jana.

AMAÑAKO JAIAK
11.00.- Pelota partiduak Legarreko frontoian.
11.00.- Herri Irratiko irratisaioa, zuzenean, Amañako
plazan.
13.00.- Paella lehiaketa.
14.30.- Herri bazkaria Amañako plazan.
16.30.- Jone Uria eta Miren Gisasola trikitilarien emanaldia.
17.00.- Umeendako jolasak
Gorritiren abereekin.
18.15.- Klub Deportiboko
Kezka Dantza Taldearen ekitaldia, jai batzordearen 30
urteen omenez.
19.00.- Herri kirolak. Aizkolariak: Fausto Mugertza, Floren Nazabal Ugaitz eta Aratz
Mugertza. Harrijasotzaileak:
Miren Urkiola, Iñaki eta Iñaxio Perurena.
20.00.- Debako erraldoi eta
buruhandiak, Lizarrako Dultzaineroekin.
21.15.- Entzierro txikia.
22.30.- Suzko zezena.
22.45.- Kale-antzerkia, Tusuri Antzerki Taldearekin. Ikuskizuna: ‘Gau argi’.
23.15.- Helduen danborrada, Eibarko Ustekabe txarangarekin. Omenaldia Andrade
familiari.
00.30.- Su artifizialak, Pirotecnia Zaragozanarekin.
00.45.-- Berbena, Soprano
orkestarekin.
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domeka
MOTOR KONTZENTRAZIOA
10.00.- Irteera eskualdean
zehar, hamarretako-bermut
eta guzti.
12.00.- Partehartzaile guztien kalejira Eibarko kaleetan
zehar.
14.00.- Agur ekitaldia.

AMAÑAKO JAIAK
10.00.- Usartza Txistulari
bandaren kalejira. Amañan.
12.00.- Salda eta txorizoa
bildutako guztientzat, Amañako plazan.
12.30.- Umeen danborrada,
dorreetatik plazaraino.
12.30.- Lorontzi lehiaketa, sari askorekin, Amañako plazan.
14.30.- Bazkaria danborradako ume guztientzat, Amañako plazan.
16.45.- Umeendako jokoak,
opari mordoarekin.
17.45.- Umeendako txokolate-jana.
18.00.- Txirri, Mirri eta Txiribiton junior pailazoen emanaldia.
19.15- Umeendako kale-antzerkia, Tusuri Antzerki Taldearekin. Ikuskizuna: ‘Mitologika’.
20.00.- Kallejonada, Maya
mariatxiarekin.
20.30.- ‘Viva Jalisco’ ikuskizuna, Jaliscoko estatuko ballet folklorikoa eta Maya mariatxiarekin.
22.10.- Azken traka.

SAN KRISTOBAL JAIAK
10.00.- Auzoko hildakoen
aldeko meza.
12.15.- Bizkaiko erara makailau txapelketa, Aizarna
parkean.
12.30.- Cielito Musika Bandaren kontzertua.
13.45.- 2008ko auzokide
ezagunari omenaldia.
14.00.- Lunch-a plazan.
17.30.- Freskagarri eta gozokien banaketa.
18.00.- Bigantxak eta pottokak.
19.00.- Umeen lehiaketen
sari banaketa.
19.30.- Dantzaldia Tucan taldearekin.
20.30.- Dantzen VI. Areto
Dantza Txapelketa.
21.30.- Jai amaierako traka.

Vacazul taldeak Amañan joko du.
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agendA

...eta
musu
bat
zuretako

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, JUNE,
martitzenian sei urte
egingo dittuzu-eta.
Lukas, Aitzol eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, JOSU Talán
Oiarbide, harañegun urte
bi egin zenduazelako.
Famelixaren partez.

Zorionak, HAIZEA,
atzo urte bi bete
zenittuan-eta.
Famelixaren, batez be
amamaren, partez.

f
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–UZTAILA–
11, barixakua
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
12, zapatua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
13, domeka
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
14, astelehena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
15, martitzena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
16, eguaztena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
17, eguena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
18, barixakua
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
19, zapatua
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
20, domeka
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
21, astelehena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LAlberdi (Zubiaurre, 9)
22, martitzena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
23, eguaztena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
24, eguena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
25, barixakua
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
26, zapatua
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
27, domeka
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
28, astelehena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
29, martitzena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
30, eguaztena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
31, eguena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

dirulaguntzak
Zorionak, SUSANA, 23an
urtiak beteko dittuzulako.
Besarkada bat eta muxuak
lagunen partez.

UEU-ko udako
ikastaroetarako
laguntzak.
Eskaerak: Irailaren
12ra arte, Pegoran.

r

m

a

z

i

–ABUZTUA–
1, barixakua
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
2, zapatua
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
3, domeka
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
4, astelehena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
5, martitzena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
6, eguaztena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
7, eguena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
8, barixakua
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
9, zapatua
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
10, domeka
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
11, astelehena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
12, martitzena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
13, eguaztena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
14, eguena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
15, barixakua
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
16, zapatua
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
17, domeka
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
18, astelehena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)

erakusketak
Uztailaren 11ra arte
Lambretta motorren
erakusketa.
Eibarko dendetan.
Uztailaren 31ra arte
J o s e L u i s M a r t i n e zen
argazki erakusketa.
P ort al ea t ab er na n.
J a v i e r G u t i e r r e zen
argazki erakusketa.
Kl ub Depo rtib oa n.

a
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19, martitzena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
20, eguaztena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
21, eguena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
22, barixakua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
23, zapatua
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
24, domeka
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
25, astelehena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
26, martitzena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
27, eguaztena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
28, eguena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
29, barixakua
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
30, zapatua
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
31, domeka
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
–IRAILA–
1, astelehena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
2, martitzena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
3, eguaztena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
4, eguena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
5, barixakua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)

hildakoak

- Iñigo Bastida Arrieta.
64 urte. 2007-VII-3.

- Jesusa Txurruka Sarasketa.
84 urte. 2007-VII-3.

- Gregorio de la Torre Alcocer.
80 urte. 2007-VII-7.

- Carmelo Otxandiano Mendizabal.
62 urte. 2007-VII-8.

jaiotakoak

- Maider Quintana Martel. 2008-VI-26.

- Markel Salgado Martínez. 2008-VI-29.
- Iker Ortega Gutiérrez. 2008-VI-30.

- Eneko Ortega Gutiérrez. 2008-VI-30.
- Izaro Egiguren Conhen. 2008-VII-4.

...eta kitto!/2008-VII-11

merkekitto

ETXEBIZITZAK

erdialdean atikoa salgai. Ganbararekin. 40 m2. Igogailua. Dena berriztuta. 65.000.000 pta. Tel. 651-678454 edo
943-254117.
l Ubitxan buhardila alokagai. Deitu
22.30etan. Tel. 634-453097.
l R. Galdosen pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea, komuna eta despentsa. Jantzita. Dena kanpora begira. Tel.
639-748114.
l Gasteizen pisua alokagai. Unibertsitate
inguruan. 3 logela. 990 euro. Tel. 657717251.
l Logela eskaintzen da pisu konpartituan. Tel. 625-265942.
l Eibarren edo inguruan pisua hartuko
nuke alokairuan. Tel. 671-197999 edo
671-177278.
l Bikoteak pisua behar du alokairuan.
Tel. 688-618959 edo 656-781743.
l Logela alokagai, sukaldea erabiltzeko
eskubidearekin. Tel. 667-954029 edo 646394857.
l Neska behar da etxea konpartitzeko.
Tel. 617-942407.
l Ipurua inguruan pisua salgai. Logela bi,
egongela, sukaldea, komuna eta despentsa. Sartzeko moduan. Dena kanpora begira. 35.500.000 pta. Tel. 639-748114.
l 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.
l Elgetan pisua salgai. Bost urtekoa. 3 logela, egongela, jangela, sukaldea eta komun bi. Jantzita eta eguzkitsua. 205.000
euro. Tel. 664-796497.
l Eibarko

LOKALAK

l Garaje itxia salgai Jose Antonio Gisasolan. 15 m2, gordeleku txikiarekin.
7.000.000 pta. Tel. 639-748114.

AUTOAK

Opel Astra salgai. Zuria. 5 ate.
1997koa. 187.000 km. Egoera onean.
1.200 euro. Tel. 654-678454 edo 943254117.
l VW California furgoneta salgai. 2.5 TDi.
99koa. 117.000 km. Guztiz jantzita. Extrakin: berogailua, llantak, komun kimikoa, bizikletak eramatekoa... Tel. 665732069.
l Ford Transit furgoneta salgai. 7 plaza.
Jarlekua ohe bihurtzen da. Tel. 676729551.
l

BESTELAKOAK

Autoa behar da Bruce Springsteen-en
kontzertutik Eibarrera bueltatzeko. Tel.
656-720329.
l Sudadera beltza, kalaberekin, aurkitu
genuen. L tailakoa. Jabea ...eta kitto!-tik
pasa daiteke.
l

SALEROSKETAK

l Bruce Springsteen-en kontzerturako sa-

rrera bi salgai. Tel. 656-720329.
l Kabezala salgai. Engel Fireball modeloa. 60w. Berria. Prezio onean. Tel. 620684242.
l Bruce Springsteen-en kontzerturako sarrera bi salgai. Tel. 659-453667.
l Armairua (4 ate), mesilla bi eta kabezeroa salgai. Egurrezkoak. Tel. 646117403.
l Umeendako autoarendako silla salgai.
Romer Duo Plus. Grupo 1. 9-18 kilo. Tel.
607-230077.
l Matrimonio logela osoa salgai. Jangelarako mahai obalatua eta tapizatutako lau
aulki. Interesgarria. Tel. 636-852007.
l 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.
l Komikiak, liburuak eta umeentzako bideoak salgai (euskaraz eta gaztelaniaz).
Berriak. Prezio onean. Tel. 943-120030.

LANA

l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-

tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta kamarera moduan lan egiteko. Tel. 697-869958.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketarako 17.00ak arte. Tel. 690-025614.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketarako 17.00ak arte. Tel. 686-435056.
l Emakumea eskaintzen da abuztuan nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 648-143804.
l Mutila eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Esperientzia.
Tel. 638-515953.
l Emakumea eskaintzen da lan egiteko.
Orduka edo egun osoz. Tel. 608-833118.
l Neska bi eskaintzen dira umeak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 691-530110
edo 943-127382.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 691-530112.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Interna
moduan. Tel. 671-742142.
l Neska behar da nagusiak zaintzeko interna moduan. Tel. 943-121455.
l Emakumea eskaintzen da baserrian, jatetxean... interna moduan lan egiteko.
Esperientzia. Tel. 636-139448.
l Emakumea eskaintzen da baserrian, jatetxean... interna moduan lan egiteko.
Esperientzia. Tel. 689-161241.
l Mutil gaztea eskaintzen da kamarero
l Neska

edo sukaldari-laguntzaile moduan. Esperientzia. Tel. 678-079332.
l Mutila eskaintzen da kamarero edo sukaldari-laguntzaile moduan. Tel. 672111979.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 659-194189 edo 943031687.
l Emakumea behar da goizez umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 635707909.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Externa moduan. Tel. 943-029329 edo
685-711629.
l Neska eskaintzen da nagusiak gauez
zaindu eta sukalde laguntzaile moduan.
Tel. 699-576107.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Egun osorako. Tel. 645-702766.
l Kamarera/o behar da jatetxe baterako.
Tel. 943-121262.
l Neska euskalduna eskaintzen da goizez
umeak zaintzeko. Tel. 696-712744.
l Emakumea behar da irailetik aurrera
eguerdietan umeak zaintzeko. Tel. 676571633.
l Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 662-423898.
l Emakume euskalduna behar da 8 urteko umea zaindu eta etxeko garbiketak
egiteko. Tel. 619-101635. Sergio.
l Neska euskalduna eskaintzen da txakurrak zaindu eta paseatzeko. Baita banaketa lanetarako. Tel. 943-702583 edo 687674822.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 696509360.
l Emakumea eskaintzen da interna moduan nagusiak zaintzeko. Tel. 610936839.
l 30 urtetik gorako emakumea behar da
irailetik aurrera ume bi zaindu eta etxeko
lanetarako. Tel. 610-603631.
l Arratsaldez lan egiteko eskaintzen naiz
(asteburuetan ere). Tel. 671-972733.
l Krabelin jatetxean sukaldaria eta kamareroa behar dira. Tel. 679-950907.
l Neska eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
645-359279.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
garbiketa lanetarako eta tabernetan lan
egiteko. Tel. 638-338816.
l Ingeles filologoak ingelesezko (edozein
maila) eta irakas guztietako (LH eta DBH)
klaseak emango lituzke. Tel. 691-300311.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 680-250527.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
680-250527.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Astean zehar (17.30-20.30) eta dome-

ketan. Tel. 619-676225.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta kamarera lanetarako. Tel. 666771151.
l Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
666-771151.
l Emakume euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. 08.00etatik
16.30etara. Tel. 605-772606.
l Emakumea eskaintzen da asteburuetan
gauez umeak zaindu edo garbiketa lanetarako. Tel. 646-821678.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
garbiketa lanak egin edo taberna batean
jarduteko. Tel. 608-704720.
l Sukaldari esperientziaduna eta kamarera/o behar da Zubi-Gain tabernan. Tel.
943-254060.
l Gizon arduratsua eskaintzen da orduka
garbiketa lanak egiteko. Tel. 622-625812.
l Tarota irakurtzen da. 20 euro. Tel. 608005812.
l Emakumea eskaintzen da egunez zein
gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 659194189.
l Neska eskaintzen da interna moduan
nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
676-008346.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 616-230814.
l Neska euskalduna eskaintzen da uztailean umeak zaintzeko. Tel. 678-832565
edo 943-121948.
l Neska eskaintzen da abuztuan umeak
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 660-460295.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 620336722.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta kamarera lanetarako. Tel.
697-869958.
l Neska eskaintzen da irailetik aurrera
goizetan umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 688-618959.
l Dekoratzailea eskaintzen da IADE ikasketekin. Tel. 616-144262.
l Neska eskaintzen da goizez umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 686-435056.
l Ermuko hortz-klinika batean laguntzailea behar da. Tel. 652-768569.
l Neska eskaintzen da uztailean lan egiteko. Tel. 695-717560.
l Emakumea eskaintzen da asteburuetan
nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 630531469.
l Neska euskalduna, EGA tituluarekin eta
Batxilergoa amaituta, udan klase partikularrak emateko prest. Tel. 616526448.
l Emakumea behar da Eibarko denda batean lan egiteko. Tel. 676-193782.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako P RE ZI O AK honakoak dira: E tx e ak , lo ka l a k, ga ra j e a k:
alokatu, 10 euro; saldu, 15 euro. Au toa k: 10 euro.
D o a n ek o i ra g a r k i e t a n , 1 2 hi t z o n a rt uk o d i r a g e h i e ne z .

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

...eta kitto!/2008-VII-11

Zorionak!!

AMAÑAKO JAI
ERRALDOIAK
Jai Batzordearen

30 URTEKO
ibilbidea

caserio

amesti taberna

taberna
menuak aste osoan
asteburu eta
jaiegunetan enkarguz

tiburzio anitua, 10

Tfnoa. 943 20 36 15

or ondo

ikusi nahi zaittugu!!

Ziriako Agirre, 2

Tfnoa. 607 19 30 11

azkena taberna

taberna
hor bai
ondo!!
Ziriako Agirre, 3

Tfnoa. 943 53 03 00

erremate
politta!!
tiburzio anitua, 5

Tfnoa. 943 12 09 22

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

Klase teoriko
zein praktikoak
norberak nahi
dituenean
Klase teorikoak
ikusentzunezkoen
abantailak
erabilita
Merkantziak
eta bidaiariak
garraiatzeko
nazioar teko
agentzia ziur tagiriak
lortzeko ikastaroak

SOLOZABAL

HELBIDE BERRIA
Estaziño kalea, 8

autoeskolak
Tel. 943 70 23 84

