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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
EERRRREEGGEENNEETTAANN..-- Errege egunean. “Erregenetan umieri opa izaten jakue
gauza asko”.
EERRRREEGGIIAARREENN AARRPPEEGGIIXXAA..-- Ipurdia esateko eufemismoa. “Erregian arpegixa
agiri jakon fraka apurtutik”.
EERRRREEGGUULLAARR..-- Noski, jakina. “Etorriko zaraz gaur arratsaldian? Erregular,
etorriko naiz”

“Emakumeen ahotsak gizonezkoaren garuna ne-
katzen du eta gizonei zaila egiten zaie arreta man-
tentzea. Emakumeen ahotsak gizonezkoenak baino
soinu konplexuagoak igortzen ditu eta gizonezkoek
alde auditiboa erabili beharrean aurkitzen dira. Ne-
keza da garunaren atal hori erabiltzea eta ezin du-
te entzun luzaroan emakume batek dioena”

((MMiicchhaaeell HHuunntteerr,, iikkeerrttzzaaiillee bbrriittaaiinniiaarrrraa))

“Badaude autonomiak zeinetan umeek ez baitute
beren ama hizkuntza besterik egiten. Horrela zioen
Espainiako Kulturako ministro berriak eta sekulako
egia da: estatu espainiarreko erkidego gehienetan
umeek beren ama hizkuntza bakarrik egiten dute.
Erkidego elebidunetan baino ez dute egiten bi hiz-
kuntzetan eta hor ere gaztelaniadunak ez badira”

((AAnnjjeell LLeerrttxxuunnddii,, iiddaazzlleeaa))
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“Ongi Etorri” lelopean burutu den Korrika16ak,
berriro ere, Euskal Herriak duen altxorrik garrantzi-
tsuena euskara dela adierazi du.

Baten batek esan zuen, Korrika abian jartzen de-
netik ez dela aek-rena, Euskal Herriarena baizik. Ei-
barko aek-k adierazpen honekin guztiz ados egoteaz
gain esker beroenak eman nahi dizkie eibartarrei eta

batez ere, Korrika16an parte hartu duzuen guztioi.
Euskal Herri osoa zeharkatu du, ez da inoiz geldi-

tu eta eskuz esku ibili den lekukoak duen magiak,
ziurta dezala Eibartar guztion euskararen  aldeko
konpromisoa.

Eskerrik asko, Eibar. Gora Korrika
EIBARKO AEK

KKOORRRRIIKKAA 1166 EEIIBBAARRRREENN

Eskerrik asko Gaizka
erakutsi diguzun guztiagatik

beti hor egoteagatik
Ze gogorra zure ahotsa

ezin entzutea
Zure energiak ematen digu
behar dugun bultzadatxoa

Zure irrifarreak laguntzen gaitu
egunerokoan

Zure goxotasunak lehortzen ditu
malkoak

Orain ere, urte zail eta gogor honetan
zuk

erakusten diguzu gauzarik zailena
zu gabe bizitzea

Zorionak, pottoko, zure
30. urtebetetzean  (Nerea)

SASI GUZTIEN GAIÑETIK, LAÑU GUZTIEN AZPITIK!

EESSKKEERRRRIIKK AASSKKOO,, GGAAIIZZKKAA,, ZZUURREE 3300.. UURRTTEEBBEETTEETTZZEEAANN
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Emakumeentzako jabetze eskolaren ikastaroak

EIBARKO JABETZE ESKOLAK HIRU IKASTA-
RO antolatu ditu: Afektuzko Loturak izenburukoa
apirilaren 23tik ekainaren 25era emango du Pepa
Bojó Ballester psikologoak, eguen arratsaldetan
(ordutegi bi aukeran) eta matrikula Pegoran egin
daiteke, apirilaren 21era arte. Tratu txarretik tratu
onera (indarkeria harreman afektiboetan) izenbu-
rukoa ere Pepa Bojó-k emango du, apirilaren
20tik maiatzaren 25era, astelehen arratsaldetan.
Eta ekainaren 6an, 10.00etatik 13.30etara eta
16.00etatik 20.30etara, Maitena Monroyk autode-
fentsa ikastaroa emango du.

Ikastaroen inguruko informazio gehiago nahi
izanez gero, Andretxeara (Zezenbide, 9; 943-
700828 telefonoa) edo Eibarko Udaleko Berdin-

tasun Zerbitzura (Portalean, 943-708440 telefo-
noa) jo daiteke.

Besteak beste, autodefentsa ikasiko dute ikastaroan.

Garbitzaileek ekiparazioa lortu dute
AZKEN ASTEOTAN EIBARKO
TOKI PUBLIKOETAN beharre-
an dauden garbitzaileek greba
egin dute, euren soldaten eki-
parazioa eskatzen. ELA sindi-
katuak berriki aditzera eman
duenez, “Eibarko eraikin publi-
koko garbitzaileek, UNI 2 azpi-
kontratako langileek, enpresa-

ko zuzendaritzarekin akordioa
lortu dute. Akordioaren arabera,
Udaleko beste beharginen pa-
reko lan-baldintzak izango di-
tuzte eta, horregatik, greba
deialdia bertan behera laga du-
te. ELAren bitartez lortutako
akordioak, urteroko igoerak me-
dio, 2011rako parekatzea eta

Udal hitzeko 5. maila aplikatzea
lortzen du 30 langileentzat. Hau
da, 16.400 euro jasotzetik
21.000 euro jasotzera pasatuko
dira. Akordio horrekin Eibarko
Udalean zegoen diskriminazio
egoerarekin eta orain dela 3 ur-
te ELAk arlo horretan hasitako
borrokarekin amaitzen dugu”.

a u t u a n
SSAARRIIAA PPRRIIMMIITTIIBBAANN
Calbetón kaleko
Loteria eta Kiniela
administrazioan
zigilatutako Primitibaren
boleto batek 424.702
euroko saria eskuratu
zuen aurreko asteko
zozketan. Ez da hau
3. zenbakidun
administrazioak sariren
bat eman duen lehen aldia
eta irabazlea nor den jakin
barik ere,bertako
arduradunak pozarren
daude.

DDEENNDDAARRIIEENN EELLKKAARRTTEEKKOO
TTXXAARRTTEELLAA
Eibarko Dendarien
Elkartekoek VISA txartel
berria sortu dute, txartela
erabiltzen duten bezeroei
hainbat abantaila
eskaintzeko asmoarekin.
Txartela musutruk da
eta orain arte indarrean
egon den beste txartela
ordezkatzera dator.
Horregatik, lehendik
Dendarien Elkarteko
txartela dutenek Errebal
kaleko Nafarroko Kutxara
joan beharko dute, berria
jasotzera. Gainera, txartela
aldatzera joategatik oparia
emango diete. Beste
edozein VISA-ren ezaugarri
berberak dauzka honek
eta, gainera, beste hainbat
abantaila gehitu dizkiote:
besteak beste, apirileko
eta maiatzeko zapatuetan
elkarteko kide diren
dendetan egindako
erosketetan gastatutako
diruaren %5a itzuliko
zaie bezeroei, maiatzean
eta ekainean 6.000 euro
saritan banatuko dituzte,
Eibarko gasolindegietan
%2ko beherapena izango
dute 2009an
eta 30 eurotik gorako
erosketetan parking
publikoa doan izango da
(ordu bi).

Dispertsioaren kontrako karabana
EUSKAL PRESOAK EUSKAL
HERRITIK KANPO DAUDEN
kartzeletan sakabanatzeko

politika indarrean sartu zela 20
urte beteko dira hilabete hone-
tan eta, horregatik, Etxerat

euskal preso politikoen seni-
deen elkarteak dispertsioaren
kontrako bira antolatu du. Mar-
titzenean abiatu zen karabana
eta arratsaldean Eibarren gel-
dialdia egin zuen. Herririk herri
dabilen karabana domekan
amaituko da, Durangoko Lan-
dako Gunean, izaera naziona-
leko ekitaldian. Hogei urte
hauetan, 21 preso hil egin dira
Espainia eta Frantziako kar-
tzeletan eta bisita egitera ziho-
azen 16 senide eta lagun ere-
zendu dira bidean gertatutako
istripuetan.

Sei egunetan herririk herri ibiliko da dispertsioaren kontrako karabana. / EKHI BELAR

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortuaMUGICAMUGICA
ITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, 
GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,
PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR…
HHAANNSSGGRROOHHEE KANILEN BANATZAILEA
ZORU ERRADIATZAILEA
EGUZKI-ENERGIA

SSaann JJuuaann,, 1155
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24



Horixe da takian-potian
portugesak erabiltzen
daben berbia, eskerrik

asko. Horrek ondo baiño hobeto
emoten dau aditzen Portugalgo
herrittarren ezaugarrixetako bat:
edukaziño ona. Jende atsegiña,
apala, harrokerixarik bakua,
baiña nortasun haundikua da
portugaldarra. Azken
hamarkadetan erdi baztartuta
egon dira Europako
mendebaldeko txoko horretan,
ahaztuta euki dittugu
eta sarrittan destaiñaz begiratu
izan detsegu. Baiña
portugesengandik badogu zer
ikasi. Askok Portugalen
sortutako mariñel ausartak
egindako balentriak ekarriko
dittue gogora. Beste batzuk
bakillaua prestatzeko ehunka
errezetak, zein baiño zein
gozuaguak, nabarmenduko
dittue. Fadoa goraipatuko dabe
beste batzuk. Oporto eta beste
milla klase ardau beste askok.
Nik neuk, baiña, (bakillauarena
eta ardauena ahaztu barik),
beste gauza bat izaten dot
goguan Portugalgo autuaren
inguruan: Krabeliñen Iraultza.
1974ko apirillaren 25ian
Armadako kapitaiñen
mugimenduak egin eban
matxinadak ez dauka parekorik
munduan: Grândola Vila
Morena kantu ederraren notak
lagunduta, ixa tirorik egin barik,
fusillen kaiñoi-zuluetan
krabeliñak sartuta, herrittarrak
eta soldauak tankietan jarritta,
Europako diktadurarik
luzienetakua eratxi eben.
Horregaittik, astebeteko
aurrerapenarekin bada be:
zorionak, Portugal! Obrigado.

Obrigado

Juan Andres
Argoitia

ASTELEHENEAN DESAGER-
TUTAKO 43 URTEKO MENDI-
ZALEA hilda aurkitu zuten
martitzen goizean, Aralarren.
Juan Luis Ordorika Arizmen-
diarrieta eibartarra Uztegira
ezkondu eta Iruñean irakasle
ziharduen beharrean. Familiak
azaldutakoaren arabera, aste-
lehenean mendira joan eta,
bueltan ez zetorrela ikusita,
desagerpenaren berri eman
zuten eta, bila jardun eta gero,
Nafarroako Gobernuko heli-
koptero batek antzeman zuen

gorpua, amildegi batean. Badi-
rudi tontorretik jaistean urtzen
zegoen elurraren eraginez
mendizaleak irrist egin eta 200
bat metro behera erori zela. Is-
tripuaren berri izatean, Euskal
Mendizale Federaziotik men-
dizaleei arretaz ibiltzeko ahol-
kua eman diete, urte sasoi ho-
netan horrelako ezbeharrak
gertatzeko arriskua dagoela-
ko, batez ere Pirinioetan, elur
asko dagoelako eta elur-jau-
siak gertatzeko baldintzak
ematen direlako.

APIRILAREN 4-AZ GEROZ-
TIK EIBAR ETA DEBA arteko
ibilbidea egiteko autobus ex-
press zerbitzua ipini du mar-
txan EuskoTrenek. Egunero
eskainiko da zerbitzua, aste-
gunetan (astelehenetik bari-
xakura) urte osoan eta baita
zapatu, domeka eta jai egune-

tan ere (apiriletik irailera arte).
Aste barruan zerbitzu express
mota bi eskainiko dira eta ho-
nako tokietan geldituko dira
autobusak: Eibarren (Untza-
gan), Elgoibarren (Urasandin)
eta Deban (erdialdean); eta
Eibar eta Elgoibar artean, no-
ranzko bietan, Untzagan eta

Urasandin (Elgoibarren). Aste-
buru eta jai egunetan honako or-
duetan irtengo dira Debarako au-
tobusak: 11.30, 12.40, 13.50,
16.30, 17.40 eta 18.50. Bueltako-
ak: 12.00, 13.10, 17.00, 18.10 eta
19.20. Astebarruan, Eibartik De-
bara: 06.45, 07.50, 08.50, 12.50,
13.50, 14.50, 16.50, 17.55 eta
18.55; eta Eibartik Elgoibarrera,
berriz: 06.45, 07.25, 07.50,
08.25, 08.50, 09.25, 12.25,
12.50, 13.25, 13.50, 14.25,
14.50, 16.50, 17.25, 17.55,
18.25, 18.55 eta 19.25. Debatik
Eibarrera bueltan etortzeko auto-
busak: 06.55, 07.55, 08.55,
12.55, 13.55, 15.05, 16.55, 17.55
eta 18.55. Elgoibartik Eibarrera
autobus expressa egunero ibili-
ko da: 07.10, 07.40, 08.10,
08.40, 09.10, 09.40, 12.10,
12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.20, 17.10, 17.40,
18.10, 18.40, 19.10 eta 19.40.
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Autobus express zerbitzuak aukera gehiago eskainiko die erabiltzaileei.

Mendizale eibartarra hil da Aralarren

EuskoTrenen autobus zerbitzua Eibar eta Deba artean

2008-KO ERRENTA ETA
ONDAREA AITORTZEKO
aurtengo kanpaina martxan
da. Autolikidazio proposame-
nak onartzeko epea eguazte-
nean zabaldu zuten eta
maiatzaren 8ra arte egongo
da zabalik. Errenta mekani-
zaturako hitzordua eskatzea,
berriz, apirilaren 20tik ekai-
naren 12ra egiteko aukera
izango da (epea luzatu daite-
ke ordu libreak egonez gero)
eta aitorpenak aurkezteko
epea apirilaren 21etik ekai-
naren 25era artekoa izango
da. Kanpainari buruzko infor-
mazio guztia profilaren arabe-
ra ikusteko dago interneten
(www.gipuzkoa.net/ogasu-
na).Argibide gehiagorako
902 100 040 telefonora deitu
daiteke.

Errenta 
aitorpena

Balerdi mendiaren irudi bat.
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metro karratuko blokea
eraikitzen dihardute

Mendaroko Ospitalean,
beste 24-30 ohe

gehiagorako tokia
egiteko asmoarekin.

Iaz 30.000 gaixo hartu
zituzten Mendaron,

aurreko urtean baino
%26 gehiago, 5.650

interbentzio egin ziren
(%17 gehiago) eta 600
haur mundura ekartzen

lagundu zuten (%13
gehiago).

BBaarrrreenneenngguuaakkoo iissttrriippuuaarreekkiinn bbuueellttaakkaa
IRAILEAN BARRENENGUAN
ERREPIDEAREKIN BATERA
behera joan zen automobila-
ren jabeak oraindik ere istri-
puaren ondorioak jasaten
dihardu. Jesusa Alberdiren au-
tomobila konpontzeak 5.600
euroko kostua izan du eta,
asegurua kobratzeko dauzkan
zailtasunak ikusita, bere poltsi-
kotik ordaintzea edo auzitegira
jotea, arazoari beste irtenbide-
rik ez dio ikusten kaltetuak.
Izan ere, Barrenenguako alda-
pa horretan beharrean zihar-
duen kontrataren izena identifi-
katu ezinda dabiltza eta hortik
inori kalte-ordainak eskatu
ahal izateko zailtasuna. Orain
egun batzuk hainbat komuni-
kabideetan Alberdiren egoeraz
jardun zela ikusita, Miguel Ló-
pez de Gereñu obra zinego-
tziak oharra helarazi digu, ego-
era zertan den argitze aldera:
“Jesusa Alberdirekin iaztik ara-
zoari konponbideren bat ema-

teko elkarlanean gabiltza, bai-
na Jesusaren aseguru-etxea
eta eraikuntza enpresarena ez
datoz bat eta hilabeteetako
atzerapena ekar dezakeen pe-
ritutza eskatu dute. Jesusari
azaldu bezala, bere aseguru-
etxearen aholkuei jarraituta
Udalak aurkeztu duen errekla-

mazioari gehitu dizkiogu auto-
mobilaren konponketa-gas-
tuak, epaitegira joatea saihes-
teko. Edozein kasutan ere, ar-
gi laga nahi dugu beharren ar-
dura zuen enpresa edo bere
aseguru-etxea identifikatzeko
arazorik ez dagoela eta eure-
kin harremanetan gaudela”.

asteko

datua
1111 6666 0000

Oin dala 

urte

Donostiako Choperita enpresak hartu eban gure herriko zezen plaza gestionatzeko arduria. Estatuko ze-
zen plaza garrantzitsuen arduria ekan eta, profesionalizatzeko bidian, Pedruchoren lekukua hartu eban.

Ramiro Larrañaga Soraluzeko historiagilliak, armen grabaduaren eta damaskinauaren inguruan
lan mordua egiñ eta gero, gure herriko historixa arloko 626 liburu emon zetsan Eibarko Udalari.

Beste sasoi batzuk ziran ordukuak eta aurten mailla galtzeko arriskua dakan Eibartarrak nesken foball tal-
diak Liga Nazionala irabazi eban orduko hartan, Liga amaitzeko jardunaldi biren faltan nagusittuz.

Euskeria lan mundura eruateko ahalegiñian, hiru gaztek eta jubilautako enpresarixo batek taillarrak bi-
sitatzen ziharduten. Kanpaiña horrekin hasteko, gaiñera, “Taillarrerako hiztegi teknikua” aurkeztu eben.

11999999--IIVV--1166 // 227711.. ZZKKIIAA..

hamar

Euskal Herriko Ahotsak proiektua eta Ahotsak.com webgunia aurkez-
tu ziran Donostian. Badihardugu Euskara Elkartiak hartu eban Euskal
Herriko ahozko ondaria eta herri hizkerak katalogatzeko arduria.

Eibarko Klub Deportiboko Kezka dantza taldiak 50 urte bete zi-
ttuan apirillaren 13an eta, 1958xan moduan, taldeko kidiak Arra-
teko zelaixan soka-dantza egiñaz ospatu eban urteurrena.

Juan San Martin liburutegi barrittua inauguratzeko, poesia emanal-
dixa eskindu zan bertan. Egindako lanekin, berrehun bat metro
gehixago hartu zittuan liburutegixak, zerbitzuaren mesederako.

Aixolako urtegixari 23 itzuli emon zetsen lasterka Aitor Bolinagak
eta Juan Bautista Valdubiecok, guztira ehun kilometro egiñaz. Be-
deratzi ordu eta erdi pasata bihar izan zeben distantzia egitteko.

22000088--IIVV--1188 // 663355.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun

Irailean gertatu zen istripua eta nahiko zorte izan zuen auto gidariak. / IÑIGO JAUREGIBARRIA
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APIRILAREN 14-AN II. ERRE-
PUBLIKA ALDARRIKATU ze-
la 78 urte bete ziren eta Eibar
Errepublikaren bandera jaso-
tzen lehena izan zela gogora-
tzeko hainbat ekitaldi antolatu
dituzte, urteroko moduan. Do-
mekan Ahaztuak elkartekoen
ekitaldia egin zen eta martitzen
eguerdian, berriz, alderdi so-
zialistako ordezkariek txapli-
guak bota zituzten Txaltxa Ze-
laian. Ezker Batua-Berdeak al-
derdiak, berriz, domekan egin-
go du ekitaldi politikoa, Untza-
gan: 11.30etan Mikel Arana Ez-

ker Batua-Berdeakeko koordi-
natzaile nagusiak eta Isabel
Salud PC-EPK alderdiko idaz-
kari nagusiak egingo dute ber-
ba, Elixabete Gómez zinego-
tziak aurkeztutako agerraldian.
12.00etan Errepublikaren ban-
dera igoko dute eta, jarraian,
mokadutxoa hartzeko aukera
egongo da. Horrez gain, Un-
tzagako jubilatu etxean mar-
txan dagoen Gerrako Umeen
erakusketa bisitatzeko aukera
izango da, domekan ordutegi
berezian zabalduko dutelako
(12.00etatik 14.00etara). 

ERISONORAKO PROIEK-
TUAREN ZATIKAKO-PLANA-
REN behin-betiko onarpenari
birjarpenezko errekurtsoa aur-
keztu dio, sei alegaziorekin.
Seiak garrantzitsuak diren
arren, Aralar alderdiko ordez-
kariek horietako biri modu be-
rezian erreparatu diete: “Eibar-
ko Hirigintza Plan Nagusiak
ez-urbanizagarri modura jaso-
tzen duen 4.114 metro karratu-
ko lurzorua urbanizagarri mo-

dura azaltzen du proiektuak
eta, alderantziz, zatikako plan
horretan ez-urbanizagarri mo-
duan sailkatutako 4.825 metro
karratu sailkapenetik atera eta
urbanizagarri modura jaso di-
tuzte”. Horrez gain, proiektuak
ingurumenari eragindakoekin
lotutako beste alegazio bat
aurkeztu dute, Lezeta erreka-
ren ibaiadarraren ibilbidea al-
datzeko eta ibarra betetzeko
asmoa dagoelako.

auzorik auzo

Karmelita ingurua berritzen
Karmengo Amaren Eliza bera eta inguruak aldatzen hasita daude
eta oraindik ere aldaketa handiagoak etor daitezke, Iparragirre
kalean Babes Ofizialeko Etxeak jasotzeko proiektuak aurrera ja-
rraituz gero. Izan ere, Iparragirre kalera igotzeko aldapan 35 etxe-
bizitza jaso nahi ditu eraikuntzako enpresa sustatzaile batek eta
hori gauzatu ahal izateko behar duen lurra erosteko lehen pau-
suak eman dituztela jakinarazi dute alkatetzatik. Hala ere, orain-
dik oso goiz da proiektuaren inguruko zehaztasun gehiago ema-
teko eta asmoarekin aurrera egingo duten ala ez ziurtatu ahal iza-
teko. Argiago ikus daitezke Karmengo Amaren Elizako fatxada
nagusia berritzeko lanak. Beharrak martxa onean doaz eta amai-
tzear daude. Hala ere, pareko parketxoa berritu eta konpondu
egingo du Udalak, aurreikusitako asmoari jarraituta . Izan ere,
aurtengo aurrekontua egitean parkea konpontzeko 160.000 euro-
ko partida onartu zuten. Fatxadako konponketarekin amaitzean,
ondoren parkea konpontzeari ekingo diote.

Bittor Sarasketa
Sasoi batean Grabadores izena izan zuen kalea Urkizu kale-
tik hasi eta Estaziñoraino doa. Bittor Sarasketa industria-gizon
ezagunak kale horretan izan zuen tailerra eta hura gogoratze-
ko aldatu zioten izena. Azpiri baserrian 1864an jaioa, oso
gaztetan hasi zen armagintzan eta onenetarikoa izatera aile-
gatu zen. Lantegian bertan armen probategi berezia ipini
zuen eta Alfonso XIII.arekin hartuemana izan zuen.
Pegora kopurua: 11. Erroldatutakoak: 166.

Aralarren errekurtsoa Erisonori

eibar kaleka

II. Errepublika
gogoan
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Untzagako plazan bereak
eta bi egingo dituzte
Pantxika eta Txinpartak

apirilaren 25ean. Izan ere,
…eta kitto! Euskara Elkartea-
ren Bazkide Kanpainaren ba-
rruan, Zurrumurru antzerki tal-
deak ‘Pantxika eta Txinparta
ederra zalaparta’ ikuskizuna
egingo da herriko plaza nagu-
sian 19.00etatik aurrera.

Pantxika eta Txinpartak hiru-
garren pertsona bati urtebete-
tze-festa prestatu nahi diote,
baina erreza badirudi ere, bi
hauek bihurrikeria handiak
egingo dituzte prestaketa ho-
rretan. Nerea Ariznabarretak
dioenez, hau da, Txinpartak,
“biak festa prestatzen hasi eta
berehala sortzen dira gaizki
ulertuak. Bata festa prestatzen

hasi eta bestea mendira joate-
ko prestatzen da, adibidez”.

Umeen partehartzea handia
izango da ikuskizun osoan ze-
har, beraz, pailazo bi eta publi-
koaren arteko elkartrukaketa
etengabea izango da. “…eta ki-
tto!-ren Bazkide Jaian nagusiek
ere parte hartu ahal izan zuten,
baina oraingoan txikienek ba-
karrik izango dute aukera”, dio
Nereak.

Jolasak, magia eta orkestra
Pantxika eta Txinpartaren

barrabaskeriekin gozatzeaz
gain, objetuekin jolasak egingo
dira, baita magia jolasak ere,
eta musikak bere lekua izango
du. “Dauzkagun objetuekin or-
kestra bat osatuko dugu”.

Jolas, orkestra eta guzti ho-

riekin, Pantxika eta Txinpartak
euren lagunaren festa presta-
tzea lortuko dute. Gainera, Ne-
reak aipatzen duenez, “sorpre-
saz beteriko ikuskizuna biziko
da Untzagan. Nahaspila handi

bat da eta, azkenean, nahaspi-
la hori konpontzea lortuko dute,
hau da, festa prestatzea lortu-
ko dute”. Urtebetetze-festa, ha-
la ere, hurrengo batean ospatu
beharko da.

Pantxika eta Txinpartarekin
ZZAALLAAPPAARRTTAA UUNNTTZZAAGGAANN

…eta kitto! Euskara Elkartearen Bazkide 
Kanpainaren barruan, ‘Pantxika eta Txinparta 
ederra zalaparta’ saioa egingo da Untzaga plazan
apirilaren 25ean, zapatua, 18.30etatik aurrera.
Barreak ez dira faltako eta umeek ondo pasatzeko
aukera ezinhobea izango dute.

ERREPORTAJEA8

Barre algarak egingo dituzte umeek Pantxika eta Txinparta pailazoekin.

…ETA KITTO!-REN BAZKIDE KANPAINA
Bazkide egiteko aukera zabaldu du …eta kitto! Euskara Elkarte-
ak. Horrela, udaberrian zehar ekintza bi egingo dira: bata, apirila-
ren 25ean, ‘Pantxika eta Txinparta ederra zalaparta’ saioa izango
da, eta bestea ekainaren 6an egingo da eta umeentzat tailerrak
eta jokoak egongo dira Untzagan. Ekaineko aste horretan, gaine-
ra, bazkide egiteko diptikoa banatuko du elkarteak. Aipatu, beste-
tik, bazkide-txartela aurkeztuko dela datorren astean.

Ifar-kale, 4  -  EIBAR
943 20 82 78

San Ignacio, 1 B  -  DURANGO
94 681 91 75

etxeko apainketa
LIKIDAZIO

OSOA
jubilazioarengatik

%20

%70%50

%30
DESKONTUAK
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KALEKO
INKESTA

JJOOSSEEBBAA MMAA RRTTÍÍNN

1166 uurrttee
iikkaasslliiaa

Greba orokorra egittiaren alde
nago, krisixari aurre egitteko bide
ona dala begittantzen jata, beraz,
aurrera. Gaiñera, jendiak zer
pentsatzen daben entzun bihar
dabe agintarixak eta, horretara-
ko, zer hobe grebia egittia baiño.
Egoera honeri konponbidia topa-
tzeko ez dago txarto.

Greba orokorraren 
alde ala kontra 

zagoz?
ZZUURRIIÑÑEE BBEERRGGAARRAA

3333 uurrttee
ddeennddaarriixxaa

Ondo ikusten dot greba orokorra
egittia. Jendia mobilizatu egin
bihar dala begittantzen jata, bes-
tela ez dogulako ezer esaten eta
emoten dau asuntua ez doiala gu-
rekin. Gure berbia kontutan har-
tzia nahi badogu mobilizatu egin
bihar garala begittantzen jata.

MMªª DDOOLLOORREESS MMUUGGEERRZZAA

6600 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Ondo begittantzen jata krisixari
aurre egitteko grebia egittia. Ego-
era honen aurrian zeozer egin
bihar da. Politikuak ikusi bihar da-
be krisixari bueltia zelan emon
eta langilliak ez dira izan bihar
hau jasaten daben bakarrak. Gi-
txienez, grebia egittia krisixaren
aurka zeozer egittia da.

AALLFFRREEDDOO ZZEENNAARRRRUUZZAABBEEIITTIIAA

4400 uurrttee
ffuunnttzziioonnaarriixxuuaa

Oso ondo ikusten dot greba oro-
korra egittia. Gaur eguneko egoe-
ria hobetzeko, krisixa eta hori da-
na, grebia egittia ondo daguala
begittantzen jata. Gertatzen ari
dana geldittu egin bihar dogu eta,
horretarako, danok alkarrekin in-
darra egin biharko dogu.

Maiatzaren 21erako grebia iragarri eben
sindikatu abertzaliak, krisixaren aurrian euren
posturia erakusteko asmoz. Batzuk kritikau
badabe be, esanaz Euskal Gobernu barrixari
kritikia moduan ulertzen dabela, beste askok
zeozer egitteko premiña be ikusten dabe neurri
horretan. Emaitza be zalantzan ipintzen da.

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

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

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

Funeuskadi taldea

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

8  Pediatria
9  Psikiatria

10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Koloproktologia
14  Erizaintza

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeee ttaakkoo 

11.. ssoollaaiirruu aa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

HH ee ll bb ii dd ee aa

BERRIA: Foto-depilazio Unitatea
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Ordezkari politikuen arre-
ta deittu nahi dabe kan-
paiñiako arduradunak,

herrialde askotan bizi daben
errealidadiari bueltia emoteko
neurrixak hartzera bultzatzeko
asmuarekin. Munduan 774 mi-
llioi pertsona heldu analfabetuak

dira eta munduan daguazen 5
heldu bakotxeko, batek ez daki
irakortzen eta idazten. Egunotan
garatzen diharduen Hezkuntza-
ren Aldeko Munduko Astia, Hez-
kuntzaren Aldeko Mundu-Kan-
paiñiaren barruan kokatzen da
eta munduko 250 herrialdetako
gizarte zibillaren ekimenari es-
ker egitten dau aurrera. Euskal
Autonomia Erkideguan Alboan,

Ayuda en Acción, Educación sin
Fronteras, Intered, Intermon Ox-
fam, Jolas eta ekin (SERSO, Sa-
ve The Children, Tierra de Hom-
bres), Elkarhezitzen eta Egoai-
zia dira ekimenaren sustatzai-
lliak. Eibarren, Egoaizia eta Al-
datze ikastetxia ordezkatzen da-
ben Marisabel Albizu eta Gloria
Mora dabiz, beste lagun batzu-
rekin batera, alfabetizaziñuaren

aldeko kanpaiñian biharrian.
Hainbat herrittan ekitaldi publi-
kuak antolatu dira eta Eibarkuak
Juan San Martin Liburutegixan,
Portaleko 1. pisuan egingo dira.
Bestiak beste, gaixaren inguru-
ko materixala puntu batian pilla-
tu dabe eta, gaiñera, jende as-
kok idatzittakuekin liburu erral-
doia osatu eta han ipiñi dabe,
danen eskura. 

Aurtengo kanpaiñako tituluak
diñuanari jarraittuta, gaztien eta
helduen alfabetizaziñua lantzeko
ahalegiña egingo dabe: “Politi-
kueri guztiondako hezkuntza itu-
na siñatu ebela gogoratu nahi de-
tsagu eta horretarako triptiko, pe-
gatina eta lehen zein bigarren
hezkuntzako ikasliendako unida-
de didaktikuak erabilli dittugu”. Ai-
ttatutako guztiak Alboan alkartia-
ren webgunian (www.alboan.org)
eskuragarri ipiñi dittue, hainbat
hizkuntzatan, gaiñera.

Kanpaiñaren inguruan biha-
rrian dabizenak azpimarratu
nahi izan daben moduan, “edu-

Hezkuntzaren Aldeko
Munduko Ekintza Astiak
esaldi hori aukeratu dau
aurtengo kanpaiñari
titulua ipintzeko. Liburua
aittatzen badabe be,
kanpaiñia honek bultzatu
nahi dabena
alfabetizaziñua da. Zuk
zeuk, irakorle, esku artian
dakazun rebistia erregular,
beste barik hartu
eta bertan agertzen diran
letrak osatzen dittuen
berbak deszifratzen
juateko trabarik ez dozu
topatzen, baiña iñoiz
galdetu detsazu zeure
buruari zelan sentiduko
dan idatzitta daguan
edozeiñ esaldiren parian
ipiñi eta hor esaten dana
irakortzeko eta, ondorioz,
ulertzeko aukerarik ez
dakan batenbat? Gure
gizartian ez detsagu
inportantzia askorik
emoten irakortzeko
ahalmena izatiari,
oiñarrizko hezkuntzako
zeozer bezala hartzen
dogu, baiña munduan
asko dira horretara
aillegatzeko aukerarik
ez dakenak. Hortik

kanpaiñiaren premiñia.

ZZaabbaalldduu lliibbuurruu bbaatt,,

Munduan 70 millioi umek ezin dau eskolara juan eta ez dakixe irakortzen.

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

%% 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta, 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

zzaabbaalldduu mmuunndduuaa

ZZaabbaalldduu lliibbuurruu bbaatt,,

zzaabbaalldduu mmuunndduuaa
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kaziñua oiñarrizko eskubidia da
eta pobreziaren zirkulua apur-
tzeko ezinbesteko elementua,
gaiñera. Halanda be, gaur egu-
nian 70 millioi haur dago mun-
duan eskolara juan barik eta hel-
duen artian, barriz, 771 millioi ez
dira testu bat irakortzeko bihar
dan ezagutza-mailla oiñarrizkoe-
nera aillegatzen”. 

Politikuak presionatzeko bidia
Horregaittik, situaziñuari buel-

tia emoteko bidiak topatzeko
presiñua egitteko helburuarekin,
1999xan kanpaiñia sortu eben.
Helburua oso argixa da: mundu-
ko biztanle guztiak, jaioterrixa,
edadia, kondiziño soziala eta
bestelako guztiak ahaztuta, edu-
kaziñorako eskubidia izatia eta,
jakiña, eskubidia gauzatzeko
baliabidiak ziurtatzia. 1990ian
Tailandiako Jomtien-en eginda-
ko konferentzian horren inguru-
ko deklaraziñua onartu eben
munduko agintarixak. Hamar ur-
te geruago, Dakarren (Senegal)
egindako beste billera batian Gi-
za Eskubidien Deklaraziño Uni-
bersalian jasota daguan eskubi-
dia betetzeko oiñarrizko helbu-
ruak ziheztu eta onartu zittuen.
Bestiak beste, 2015. urterako
munduko ume guztiak eskolara
juateko eskubidia izateko bidiak
ipintzia onartu eben, baiña urtiak
aurrera doiaz eta helburu hori
betetzeko oindiok be bihar haun-
dixa egitteke geratzen da. 

Eskolara juateko aukera barik
Gloria Mora eta Marisabel Al-

bizuk Egoaziarekin beste herrial-
de batzuetako errealidadiak ber-
tatik bertara ezagutzeko aukeria
izan dabe eta, eurak diñuenez,

“Asiako toki askotan, munduko
herrialde pilla batian oindiok be
jende morduarendako eziñez-
kua da eskolara juatia eta zeo-
zer ikastia, batez be emakumia
izanda. Horregaittik, hango si-
tuaziñua kanbixatzeko presiñua
egittiaz gain, geuk be hamendik
zeozer egin geinke. Hasteko,

irakortzeko ahalmena izatia ba-
loratzen ikasi geinke, eta horre-
tan gabiz. Guretako hori egune-
roko kontu naturala izanda ere,
hori egitteko aukeria izatiak
emoten deskun aberastasuna,
zabaltzen deskuzen atiak ikus-
ten ikasi bihar dogu. Ikastetxian,
umiekin, horren garrantzixa uler-
tu deixen erabiltzen dihardugun
galderia hauxe da: ‘Zelakua
izango litzake zeure bizitza libu-
ru barik?’. Batenbatek esango
dau berdin detsala, ez dabela
asko irakortzen, baiña benetan
pentsatzen hasi ezkero, geuk
behintzat beste modu batian
ikusten dogu asuntua”.

Personaje ezagunen testuak,
erreflexiñorako bide

Edozelan be, lehenago aitta-

tutako webgunian galdera horri
eta antzerako beste batzueri
erantzuten detsen testuak zintzi-
likatu dittue, bizitzako arlo eta
esparru guztiak ordezkatzen di-
ttuen personajien burutaziñue-
kin. Danak irakortzeko moduan
ipiñi dittue eta erreflexiñorako bi-
dia zabaltzeko giltz hoberik ez
dozue topauko. Irakortzeko
ahalmena eta aukeria dakazuela
aprobetxauta, kanpaiñiako ardu-
radunak danak animau nahi zai-
ttue hor idatzittakuak irakortzera.
Eta galbana sentitzen badozue,
pentsau munduan jende askok
gustura irakorriko littuzkeela,
baiña horretarako aukerarik ez
dakala. Hori kanbixatzen ez dan
bittartian, urtero gogoratuko des-
kue aprobau bariko asignaturiak
pendiente segitzen dabela.

MMAARRIISSAABBEELL AALLBBIIZZUU,, EEggooaaiizziiaa eettaa AAllddaattzzeekkoo oorrddeezzkkaarriixxaa

- Zergaittik hezkuntzaren aldeko kanpaiña-
ren premiñia XXI. mendian egonda?

Egixa da gurian alfabetizaziñua eta eduka-
ziñua oso barneratuta daguazela, eguneroko-
tasunaren barruan dagoz, ez detsagu aparte-
ko garrantzirik emoten, guretako oso ohiko
kontuak diralako, baiña zoritxarrez hori ez da
holan pasatzen munduko herrialde edo toki
guztietan, oindiok be jende morduak ez dauka
horretara aillegatzeko modurik, hortik holako
kanpaiñen premiñia izatia. 
- Nola lantzen da holako gaixa egunero es-
kolara juaten ohittuta daguazen haur edo
gaztiekin?

Egoaiziak eta Aldatze ikastetxiak iaz be
egiñ eben bat kanpaiñiarekin eta, beraz, gai-
xa ez jakue ezezaguna egitten. Halanda be,
gatxa egitten jakue ulertzia irakorri edo idazte-
ko kapazidadia eta aukeria izatia aberastasun
ikaragarrixak dirala eta, gaiñera, danak ez da-
kela horretarako pribilegixo edo aukerarik. 
- Eskolara juatia gatxa dan tokixetan bes-
tela ikusiko dabe asuntua…

Horrek tokixetan eskola ikaragarri maitte
dabe, oso argi ikusten dabe etorkizunerako
proiekziñua lortzeko bidia hor daguala eta
ahal daben guztietan juaten dira, biharrerako
gogo haundixarekin. Edukaziñua promoziñua-
ren sinonimo modura ulertzen dabe, batez be
nesken kasuan.
- Juan San Martin Liburutegixak be zeue-
kin bat egin dau oinguan. Zertan datza al-
karlanak?

Liburutegixan bertan alfabetizaziñuaren
gaiñeko materixala mahai batian pillatu dabe,
gaixan interesa dakanak modu errezian kon-
sultau eta erabiltzeko aukeria izan deixan, es-
ku-eskura ipiñi dittue liburuak eta bestelako
materixalak. Horrez gaiñ, datorren astera arte
liburu erraldoi modukua ipiñi dogu. Jende
morduak idatzittako testuekin osatutako libu-
rua da eta nahi dabenak han idatzittakuak ira-
korri edo bere aportaziñuak egitteko aukeria
izango dau. Bestalde, EPA Helduen Irakas-
kuntzarako Zentruak be bat egin dau kanpai-
ñarekin, hillaren 28xan Toti Martínez de Lezea
Eibarren izango dala aprobetxauta berak be
gaixari helduko detsa.

“Irakortzeko
gauza izatia
aberastasun
ikaragarrixa da”

11GEURE
GAIA

Gloria Mora eta Marisabel Albizu, liburu erraldoia preparatzen. / SILBIA HERNANDEZ
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- Duela asteburu bi Espainia-
ko Txapelketan hartu zenuen
parte emaitza bikainak lortuz.
Nolako balorazioa egiten du-
zu horren gainean?

Ez nuen espero horrelako
emaitzak lortzea Espainiako
Txapelketan. Lehiaketa hasi
zenean, lehenengo frogan,
gauzak ondo irten zitzaizkidan,
motibatu egin nintzen eta hortik
aurrera dena ongi joan zen.
Gainera, minimo absolutua
egin nuen eta horrek poztasun
handia sortarazi zidan. Duela
urte bi zoroaren pare ibili nin-
tzen nire mailan Espainiako
Txapelketa Absoluturako txarte-
la lortzeko eta aurten lortu dut.
- Zein izango da hurrego txa-
pelketa, hurrengo erronka,
zuretzat?

Asteburu honetan taldekako
Espainiako Kopa jokatuko dugu
Barduliakoek Castelló-n. Gure
erronka 1. mailara igotzea da,
mailarik gorenera. Udan, beste-
tik, Gipuzkoa, Euskadi eta Es-
painiako Txapelketak jokatuko
dira eta, hauen ostean, Espai-
niako Txapelketa Absolutua.

- 17 urteko gaztea zara. Nola
ikusten duzu zure etorkizuna
igeriketan?

Datorren urtean unibertsita-
tera joango naiz ikastera, segu-
ru aski Donostiara; hala ere,
Bardulia taldea hangoa denez,
igeriketa eta ikasketak uztar-
tzen saiatuko naiz. Bestetik,
etorkizun hurbilago batean, Es-
painiako Txapelketa Absolu-
tuan ahalik eta emaitza onena
lortzen ahaleginduko naiz.
- Beraz, igeriketa lagatzea
pentsatu ere ez.

Hona arte heltzeko sakrifizio
asko egin behar izan dut; be-
raz, orain gero eta gehiago.
Hori bai, lehenengo gauza
ikasketak dira.
- Azken aldian asko egin da
berba igerilarien jantziei bu-
ruz. Hainbestekoa da hauen
garrantzia?

Sekulakoa. Espainiako az-
ken txapelketetara ez naiz joan
aparteko jantziarekin eta ondo
irten zaizkit gauzak, baina jen-
deak dio horrelako jantzi bere-
ziren batekin askoz ere emai-
tza onagoak lortuko nituela.

“Ikasketak eta igeriketa
uztartzen saiatuko naiz”

Markel Alberdik 17 urte ditu, baina nagusienekin

aritzen da lehian Gipuzkoa, Euskadi eta Espainiako

igerilekuetan. Azken hauetan, zehazki, aparteko

emaitzak lortu zituen duela pare bat aste eta sasoi

bikain hori aprobetxatu nahi du orain Castello-n

Espainiako Taldekako Kopan.

MARKEL ALBERDI,
igerilaria:

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)
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Portalean Ignazio Zuloaga
institutuko ikasleen arte-
lanak egongo dira ikus-

gai apirilaren 17tik 26ra. Ikastur-
tean zehar egindako lanak izan-
go dira bertan aurkeztuko dire-
nak, klasean Angel Guenaga,
Tomas Maiz eta Jon Alberdiren
begiradapean egindakoak.

Guztira 50 bat ikaslek har-
tuko dute parte erakusketan,
batez ere Batxilergo artistikoa
ikasten ari direnak, baina ez
horiek bakarrik. “Beste Batxi-
lergoetako ikasleek argazkila-
ritza ikasteko aukera dute
institutuan eta horien (zien-
tzetakoak, humanistikoko-
ak…) argazkiak ere ikusi ahal

izango dira”, aipatzen du An-
gel Guenagak.

Klaseko lanak
Oso kontuan hartu behar da

erakusketako lanak ikasturtean
zehar egindakoak direla Gue-
nagaren berbetan. “Hori azpi-
marratu beharko litzateke, la-
nak programazio batera molda-
tzen direlako, asko amaitu ga-
be daudelako, gazteak direlako
eta ikasten daudelako”. Artela-

nei dagokienez, denetarik aurki
daitekeela esan daiteke. “Tek-
nika ezberdinak erabiliz natura-
letik egindako margolanak
(margo akrilikoekin, ikatzarekin,
arkatzarekin, akuarelarekin, eta
abar), argazkiak, bolumena du-
ten artelanak (hiru dimentsiota-
koak, eskulturak, buztinarekin
egindakoak, kartoiarekin, mate-
rial modernoarekin, eskultura
mugikorrak…), marrazkiak…”,
dio Guenagak.

Erantzun positiboa
Erakusketa osatuko duten

lanen mailaz galdetuta, Angel
Guenagak erantzuten du be-
ra nahiko exijentea dela, bai-
na oso ondo daudela. “Aurre-
ko urteetako erakusketak go-
goratzen baditugu, Topale-
kuan eta Portalean egin zire-
nak, jaso genuen erantzuna
oso positiboa izan zen. Izan
ere, bertara hurbiltzen zen
jendeak Niloko Venus eta ho-
rrelakoak aurkitzea espero
zuen, baina institutuko ikas-
leek zerbait gehiago erakutsi
zuten, beste arte kontzeptu
ugari, eta publikoak ez zuen
hori espero”.

Ikasleen erakusketa honen
helburuak Ignazio Zuloagan
zer egiten den erakustea eta
ikasleek euren lanak herriaren
aurrean erakustea dira Guena-
garen iritziz. Izan ere, berak
dioenez, “erakusten ez dena
ez da existitzen”. Horrela,
nahiz eta Angelek dioenez
ikasle batzuei lotsa ematen
dien euren lanak erakustea,
“eurentzat oso positiboa da,
jendearen erantzuna ikusten
dute, normalean positiboa ere,
eta autoestima igotzen zaie”.

Ikasleak, baina artista
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Ignazio Zuloaga
institutuko ikasleek

arte-erakusketa egingo
dute apirilaren 17tik

26ra Portalean.
Ikasturtean zehar Angel
Guenaga, Tomas Maiz

eta Jon Alberdiren
begiradapean egindako
lanak izango dira bertan

ikusgai, artista gazte
hauen balioa erakutsiko
duten argazki, eskultura,

margo eta abarrak.

Teknika ezberdinetako artelanak ikusiko dira erakusketan / EKHI BELAR



Giro paregabean eta par-
tehartze handiarekin
igaro zen 16. Korrika

Eibartik. Apirilaren 4a zapatua
izanik, antolatzaileen aurrei-
kuspenak bete egin eta korrika-
lariek gauez jardun behar izan
zuten. Azken edizioetako jen-
detsuenetakoa izan da aurten-
go Korrika. Berezitasunik ere

ez zaigu falta izan: herriko musikariek kaleak girotzeko
ahalegin berezia egin zuten eta arratsalde-iluntze musi-
katua nagusitu zen herri osoan, Sostoa abesbatzari,
Ustekabe fanfarreari, Tururutu txarangari, Kaleetan
Kantuz taldekoei eta Juan Bautista Gisasola Musika Es-
kolakoei esker. Eguerdian, gainera, bertsolarien saio bi-
kaina egon zen Kulturalean, Unai Iturriaga eta Sustrai
Kolinarekin.

Bizkaitik ailegatu zitzaigun Korrikaren lekukoa hartze-
ko txanda, Unibertsitate Laboralaren parean. Handik
Amañara sartu zen Korrika, baina furgoneta eta bertan
zihoan argazkilaria ezin izan ziren kontrako noranzkoan
sartu eta, horregatik, argazki-erreportajea Otaola Hiribi-
dean hasi eta Maltzagarainokoa da (Amañan lekukoa
hartu zutenak, beraz, pena handiarekin kanpoan laga
behar izan ditugu nahitaez). Bestela, ibilbidea
aurreikusitako tokietatik egin zen, arazo barik.

Ibilbide osoan Korrikari animoak ematera jendea pilatu
bazen ere, Untzaga eta Toribio Etxebarria kaleen ingu-
ruan batu zen jende gehien. Hala ere, argazkiei ondo
begiratuz gero, ia ibilbide osoa egin zuten korrikalariak
egon zirela ikusi dezakezue, hori da sasoia hori! Esaten
dute ba, gustuko tokian aldaparik ez eta gure herrian al-
dapak ugariak izanda ere, hori ez zen oztopo izan bes-
te behin euskeraren eta AEKren alde lekukoa esku ba-
tetik bestera pasatzeko orduan. Beroketa ondo egina
dago urte bi barru ailegatuko zaigun zitari aurre egiteko.
Bitartean, ez hoztu gero!

KKoorrrriikkaa 1166 EEiibbaarrren: egun handi hura
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Badator urteroko pisua galtzeko sasoia. Eguzkiaren izpiekin
batera sortzen zaigu gorputza zaintzeko premia modukoa
eta, horrekin batera, edozein modutan argaltzeko larritasu-

na, ondorio kaltegarriak ekar ditzakeela kontuan hartu gabe.
Hileetan edo urteetan zehar hartzen joan garen pisua galtzeko
magia kontuak alde batera laga behar ditugu; lehenik eta behin,
gorputzak bere funtzioak betetzeko elikagai mota ezberdinak be-
har ditu, mota guztietako osagaiak behar dituelako (karbohidrato-
ak, proteinak, koipeak, bitaminak, gatz mineralak, ioiak, ura) eta,
horiek lortzeko, dieta desorekatuak edo magikoak ez dira inoiz kontuan hartu behar, ez badugu gerora arazorik ager-
tzea nahi: gabeziak eta elikadurarekin lotutako desorekak. Arazorik garrantzitsuenak gibel, guntzurrun eta tiroidearekin
zerikusia dutenak dira.
Bigarren aholku gisa, “laguntza gisa” zerbait hartzeak ez du inoiz laguntzen gorputzeko gizena erretzen. Hori lortzeko
metodo bakarra gorputzak berak bere koipe erretserbak erretzea da.
Pisua galtzea, soberan dagoenean, komenigarria da, baina ez da sekula osasuna arriskuan jarri behar. Baztertu ditza-
gun dieta express edo magikoak: denok gustura hartuko genituzke haiek agintzen dituzten emaitza bizkorrak, baina zo-
ritxarrez ez dira luzarorakoak eta, gainera, kaltegarriak dira.
Egunero jan behar ditugu funtsezko elikagaiak, gure dieta orekatua izan dadin. Pisua dela eta ez dela, zaindu dezagun,
behintzat, gure ondasunik preziatuena: osasuna. f|Ää|t mâÄâtzt

zâÜx xá~â
DIETA EXPRESS? EZ, ESKERRIK ASKO

Erreakzio alergikoak sudurrean eragina badu, handitzea sortzen du, doministikuak, hazkurea,
kongestioa eta sudurrean oztopoak ezaugarri bezala izanik. Gainera, gehienetan konjuntibiti-
sa, eta ahosabai-, eztarri- eta belarri-hazkurea ditu lagun. Sintoma multzo hau ‘heno-sukarra’
bezala ere ezaguna da.

Handitzeak biriketan eragina izaten badu, eztula, arnasteko arazoak, bular-zapalkuntza eta
txistu-hotsak sortzen ditu. Klimak, bestetik, eragina izan dezake polinosisaren sintometan.
Euria eta lainoak daudenean, eta haizerik ez dagoenean sintoma alergikoak murritzak dira,
polena ez baita mugitzen. Eguraldi bero, lehor eta haizetsua egiten duenean, berriz, polena
gehiago mugitzen da eta sintoma alergikoak gehiago dira.

NOLA DAKIT POLENARI
ALERGIA DIODALA, 
HAU DA, POLINOSISA
DUDALA?

HEIMLICH MANIOBRA, 
TRABATUTAKO AIREBIDEA
IREKITZEKO?

MARIHUANA, ERAGINGARRIA
MINBIZIAREN AURKA?

Gogoratu behar da, lehenbizi, tra-
batutako airebideak irekitzeko
mekanismo onena eztularen erre-
flexua dela, beraz, hori badago,
ez da bizkarrean inolako kolperik
eman behar.

Istripua jasan duena gaztea
edo pertsona heldua bada, bere
atzean jarri eta gure besoekin inguratuko dugu, aide-
an altxatzeko egingo genukeen modu berean, bi es-
kuak bere zilborraren gainean kokatuz: behin horre-
la gaudela automatikoki bultzatzen hasiko gara,
behin gorantz eta behin beherantz, traban dagoen
objektua kanporatu arte.

Ume txiki baten kasuan, buruz behera jarriko dugu
gure belaunen gainean, besaurrea azpian duela, ga-
bardina bat edo jaka bat balitz bezala tolestatuta, eta

eskuaren ertzarekin kolpe
azkar batzuk emango diz-
kiogu bere bizkarrean, sor-
balda-hezurren artean jux-
tu-juxtu.Bularreko haurra
balitz, hartu horkatiletatik
eta zintzilik dagoela, buruz
behera, eman kolpe sua-
be-suabe batzuk.

Rostock-eko (Alemania) Unibertsitateko Robert Ramer
eta Burkhard Hinz-ek egindako ikerketa batek ondorioz-
tatu du marihuanaren osagai aktiboek ez dituztela baka-
rrik minbiziaren aurkako tratamenduetako eragin sekun-
darioak murrizten, zelula tumoralen inbasioa ere sahies-
tuko lukeelako.

Minbiziaren gaixo batzuendako kannabiaren balio te-
rapeutikoaren gaineko nabarmentasun zientifikoa gizar-
tearen aurreiritziei gailendu zaie, eta Erresuma Batua
bezalako lekuetan kimioterapia tratamenduak eraginda-
ko gonbituak lasaitzeko merkaturatzen da.

Journal of Clinical Investigationen azaldu zenez, Ma-
drilgo Unibertsitate Konplutensean egindako ikerketa ba-

tek ondorioztatzen du kan-
nabinoide batzuek minbizia-
ren aurkako eraginak ditue-
la. Hauek diotenez, tetrahi-
drocanabinolak (THC), ma-
rihuana aktiboaren osagai
nagusienak, tumoreen min-
bizi-zelulen desegitean eta
murrizketan eragina izan de-
zake, batez ere burmuinean.

Seattle-ko Fred Hutchinson Minbiziaren Ikerketa Zen-
truan, bestetik, marihuanaren kontsumo handiak barrabi-
letako minbiziaren sorrera arriskua handitzen duela on-
dorioztatu dute ikerketa baten bitartez.

RR

RR

RR
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- Domekan neurketa histori-
koa jokatu duzue Caceresen
aurka. Nola sentitzen zara
horren aurrean Eibar RT-ko
presidente eta, nola ez, zale-
tu moduan?

Taldeko presidentea banaiz
ere, gehienbat zaletu modura
biziko dut neurketa. Gure auke-
ra handia da, beti egon gara
honen zain eta uste dut aurten
gure ametsa errealitate bihurtu
daitekeela. Hala ere, oraindik
domekako neurketa jokatu be-

har da, baina uste dut eurek
%20ean eta guk %80an ditugu-
la igoera lortzeko aukerak.
- Caceres aldetik ekarri zenu-
ten 17 puntuko errenta nahi-
koa izango da, beraz...

Uste dut baietz. Hala ere,
oraindik domekako partidua jo-
katu behar dugu eta, egia
esan, oso gogorra izango litza-
teke egun horretan igoera ez
lortzea.
- Nola ikusten dituzu taldeko
errugbilariak?

Oso animatuta. Taldeko joka-
lari guztiak oso inplikatuta dau-
de eta guk daukagun ilusioa
ere eurek daukate. Hori oso
garrantzitsua da.
- Eta etsaia, Caceres, nola
ikusten duzu?

Joaneko partiduan ezuste-
koa hartu nuen Cacereseko tal-
dearekin. Izan ere, talde indar-
tsuago bat aurkitzea espero
nuen. Talde handia zen, baina
neurketek 80 minutu irauten di-
tuzte eta, 30 minutu txar pasa-
tu bagenituen ere, gure jokoa
egiten hasi eta partiduari buelta
eman izan ahal genion. Orain
eurek daukate presio guztia.
- Zer izango litzateke taldea-
rentzat igoera?

Igoera lortuz gero, hotzean
pentsatu beharko genuke.
Orain jokatzen ari gara, neur-
keta bat daukagu pendiente,
eta dena dira txalo eta besar-
kadak, baina hotzean pentsa-
tzeko zerbait da. Igo ezkero
Lehen mailako finala jokatuko
genuke beste kanporaketako
irabazlearen aurka, orduan,
behin hori guztia amaituta,
maiatzean eseri eta egoera
aztertu beharko genuke. Ba-
lantzea egin, zer nahi eta nora
joko dugun aztertzeko.
- Igoera lortu ezean, zuentzat
hondamena izango litzateke? 

Ezin da neurtu hondamena
bezala, baina bai izango litza-
teke kolpe handi bat, nahiz eta
igoera domekan lortzen ez ba-
genu, beste aukera bat izango
genukeen. Hala ere, nik uste
dut domekan lortuko dugula
helburua eta dena amaituko
dela.
- Ez dena faltako, zaletuen in-
darra izango da.

Zalantzarik gabe, gainera,
euren bultzada behar dugu.
Unben jaia antolatzea da gure
asmoa, izan ere, argi geratu
behar da taldea 25 eibartarrek
osatzen dutela. Espainiako
errugbiko 2. maila denera igo
daitekeen taldea gara, 25 ei-
bartarrek osatzen dutena. Zo-
ragarria da zaletuak taldeare-
kin Murtzia, Caceres eta edo-
nora doazela ikustea.
- Zer prestatu duzue domeka-
ko neurketarako?

Hainbat ekintza antolatu di-
tugu. Adibidez, zozketa egin-
go dugu 4 pertsonek ardande-
gi batera joateko aukera izate-
ko, garagardo upelak ere zoz-
ketatuko ditugu… Gero, igoe-
ra lortuz gero, gure asmoa da
jokalariak Untzagaraino ka-
mioian jaistea eta han festa
txiki bat egitea.
- Datorren urtean Eibar RT
Ohorezko B Mailan?

“Ez igotzea kolpe
handia izango 
litzateke”

Ohorezko B Mailara igo daiteke domekan Hierros
Anetxe Eibar Rugbi Taldea. Joaneko partiduan 
Caceresi 10-27 gailendu ostean, mailaz igotzeko
txartela lortzen saiatuko dira etzi 1122..0000etatik 
aurrera Jose Mari Isasaren mutilak. Jon Egiguren
taldeko presidenteak, behintzat, konfiantza handia
dauka igoera lortzeko.

JJOONN EEGGIIGGUURREENN, Eibar RT-ko presidentea:

Denboraldi bikaina borobiltzea espero du Egigurenek. / EKHI BELAR

Domeka eguerdian Unbera doazenek taldearen mailaz igotzearekin gozatu dezakete.
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JUBENIL MAILAKO ARRATE
EUSKADIKO TXAPELDUN
geratu zen Ipuruan jokatutako
txapelketaren azken fasean: ei-
bartarrek hiru partiduak irabazi
zituzten (27-23 Bidasoari, 28-18
Escolapiosi eta 36-27 Zarautzi)
eta Espainiako txapelketako az-
ken faserako sailkatu dira, Bida-
soako irundarrekin batera. Bes-
talde, eta talde guztietako entre-
natzaileen botoak kontatuz, Pa-
blo Otaegi Arrateko jokalaria
izendatu zuten denboraldiko jo-
kalari onena moduan.

Kadete mailako taldeak ez
zuen zorte bera izan eta, den-
boraldi guztian partidu guztiak
irabazita eta berdindutako ba-
karrarekin, azkenean Euskadi-
ko azpitxapeldun geratu zen

Zarautzen jokatutako azken fa-
sean. Kostaldeko herrian, Arra-
tek Basauriri (44-36) eta Bida-
soari (32-30) irabazi zien eta
Zarautzekin 25na berdindu; za-
rauztarrek ere beste biak iraba-
zi zituzten eta, horrez gain, hiru
goleko aldea atera zien eibarta-
rrei neurketa horietan, modu
horretan txapela bereganatze-
ko. Horiek ere Espainiako txa-
pelketako azken fasera pasatu-
ko dira.

Bihar, Arrate-Torrevella
Asobal Ligako Arratek neur-

keta garrantzitsua du bihar,
19.00etan hasita, jaitsiera pos-
tuak behin betiko baztertzeko.
Aurkaria Torrevella izango da, bi
puntu gehiagorekin.

PELOTARI PROFESIONA-
LEN ARTEKO neurketa bi jo-
katuko dira domekan Astele-
nan: bat goi mailako txapelketa-
koa izango da, Imanol Agirrek
eta Ruben Belokik nor baino
nor jardungo dutena, eta bes-
tea bigarren mailakoa, Merino
eta Beroizen artekoa (hurrenez
hurren, jaialdiko 2. eta 3. parti-
duak izango dira). Pelota jaial-
dia hasteko partiduan, Berasa-
luze IX.ak eta Fernando Goñik
osatutako bikotea Olazabalek

eta Pascualek osatutakoa men-
peratzen ahaleginduko da.

Udaberriko txapeldunak
Etxaniz eta Egaña Klub De-

portiboko ordezkariek, bestal-
de, Udaberri Torneoko txapela
jantzi zuten, Bergarako udal
frontoian Eskoriatzako bikotea-
ri 22-13 irabazita. Egaña atze-
lariak sasoi onean jarraitzen du
eta Elgetako lau t’erdikoan au-
rrera jarraitzen du, azken kan-
poraketan 22-6 irabaziz.

Buruz-buruko neurketa bi Astelenan

FRANÇOIS HERRERO JUDO TORNEOAN izan dira Euskal Herri-
ko eta Frantziako 24 talde, guztira 285 judokekin. Frantziako Tarno-
sen jokatzen den tor-
neo horretan,  hainbat
domina eskuratu di-
tuzte Eibarko Kala-
muako ordezkariek:
horrela, Asier Núñe-
zek, Beñat Gómezek,
Unax Simonek, Julen
Ramonek, Nekane
Muguruzak eta Eneko
Loresek urrezkoa es-
kuratu zuten; eta Mar-
kel Simonek, Pablo
Vallek eta Jonai Lópe-
zek zilarrezkoa.

Arrateko jubenilak bai, baina
kadeteak bigarren geratu ziren

EDO, TXARRAGOA DENA,
17.30-ETAN irletako ordute-
gian. Bero egingo baitu, segu-
ruenik, ordu horretan. Dena
dela, zirt edo zart egiteko te-
norean dago Eibar Foball Tal-

dea, oraingoan gainera ia aur-
kari zuzena aurrean izango
duela. Realaren aurkako parti-
duaren 2. zatiko irudiari jarrai-
tu nahiko dio Josu Uriberen
taldeak.

Las Palmas-Eibar, bihar 18.30etan

Atzo eguerdian aukeratu zituzten domekarako pelotak Agirrek eta Belokik. / EKHI BELAR

KADETE ETA JUBENIL MAI-
LAKO TXAPELKETAK daude
jokoan martitzenetik eta
bihar arte gure herrian. Jube-
niletan Edu Olabe Gipuzkoa-
ko txapeldunak eta Diego Ol-
mok dihardute jokoan eta ka-

deteetan Julen Garrok. Do-
mekan amaituko da, bestalde,
Zornotzan jokatzen ari den ab-
soluto mailako Euskadiko txa-
pelketa eta han da Jon Arana
Gipuzkoakoan 3. postuan sail-
katu zen eibartarra.  

Euskadiko xake txapelketak Eibarren

Kalamuakoak Frantziako Tarnosen

Biharko puntu biak behin betiko lasaitasuna emango liokete Arrateri.
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KADETE MAILAKO LASTER-
KETA HAU goizeko 10.30etan
hasiko da Untzagan eta parte-
hartzaileek 66 kilometro bete
beharko dituzte: Eibartik Elgoi-
barrera joango dira, han buelta
eman eta Maltzagara etorri, ge-
ro Eskoriatzaraino jotzeko eta,
handik bueltan, Eibarren izan-
go dute helmuga, Zubi-Gain
kafetegiaren aurrean, gutxi go-
rabehera 12.00ak pasatuta.
Lasterketa, ohikoa denez, Ei-
barko Txirrindulari Elkarteak
antolatzen du.

GAUR EGUNGO MUNDUKO
TXIRRINDULARI ONENAK
erraz irabazi zuen Euskal Herri-
ko Itzulia eta aurkariek ez zuten
erakutsi Pintoko txirrindularia
garaitzeko gai izan zitezkeenik.
Etapei dagokienez, Luis Leon
Sánchez, Trofimov, Contador,
Albasini, Pinotti eta, berriro ere,
Contador izan ziren irabazleak.
Sailkapen nagusian, Astanáko-
aren atzetik, Toni Colom (minu-
tu erdira) eta Euskalteleko Sa-
muel Sánchez (53 segundoeta-
ra) izan ziren podiumean. Men-

diko sailkapena Taaramaek ira-
bazi zuen, Aitor Hernández er-
muarrari bi puntu kenduz. Tarte-
ko helmugak Euskalteleko Egoi
Martínezentzat izan ziren eta
erregulartasuna Samuel Sán-
chez taldekideak bereganatu
zuen. Taldekako sailkapena, az-
kenik, Caisse d’Epargnerentzat
izan zen, segundo bakar baten-
gatik irabazi baitzion Euskalteli.

Munduko txirrindulari onenak
izan dira, beraz, gure artean;
eta, horietatik, Contadorrek
erakutsi du bera dela onena.

Alberto Contador onena Arraten 
eta Euskal Herriko Itzulian

FABORITOETAKOA ZEN ETA EZ ZUEN KALERIK EGIN: Pedro
Merino, Trasmiera Fuji taldeko txirrindulariak etorkizun bikaina
duela erakutsi zuen beste behin eta bakarrik helmugaratu zen
Bidebarrieta kaleko helmugan. Etapa irabazteaz gain, mendiko
sailkapena ere bereganatu zuen eta baita 23 urtetik azpiko mai-
lakoena ere.

Balentziaga Memorialaren 38. edizio honetan, Cajasur-eko Jorge
Martín 2.a izan zen eta Baquéko Fco. Javier Martínez 3.a; lauga-
rren postuan sailkatu zen Caja Ruraleko Guillermo Lana, lehenen-
go euskalduna, eta taldekako sailkapena ere Caja Ruralek eraman
zuen. Debabarrenako onena, bestalde, Sergio Ruiz izan zen; bera-
rekin batera, Asier Penabad, Gorka Ursua, Alex Alonso, Iban Caba-
llero, Jokin Sudupe eta Eneko Arratek osatu zuten Juanjo Sebastia-
nek zuzendu zuen Klub Deportiboko taldea.

Balentziaga Merinorentzat

Otxoaren oroimenezko 49. edizioa
domeka goizean

Memorialaren iazko podiuma, Urkizuko
iturriaren aurrean.

Eguaztenean gure errepideetan jokatutako Itzuliaren 3. etapa izan zen politena eta Ixuan 
zaletuek gogoz animatu zieten txirrindulariei. / IÑIGO JAUREGIBARRIABalentziaga probako podiuma, irabazle guztiekin. / LEIRE ITURBE

1100.. UURRTTEEUURRRREENNAA ((11999999//IIVV//2233))
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ZZuurree llaagguunn eettaa sseenniiddeeeekk eezz zzaaiittuuzzttee aahhaazztteenn..
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UME ETA GAZTEEN ARTEAN
IRAKURZALETASUNA bultza-
tzeko asmoarekin, Li (buru-
hausgarriak) izenburuko kan-
painari ekingo dio Juan San
Martin Liburutegiak astelehene-
tik aurrera. Joko gisara plantea-
tutako ekimen horretan parte
hartu ahal izateko 6 urte edo
gehiago izan behar du ume edo
gazteak eta liburutegiko bazki-
de izatea nahitaezko baldintza
da. Liburutegiko arduradunek
azaldu dutenez, “libururen bat
maileguan eskatzean, puzzlea-
ren zatiak pegatzen joateko
plantila jasoko du haurrak, libu-
ruari buruzko iritzia emateko fi-
txa batekin batera. Liburua
bueltan ekartzean fitxa hori be-
teta ekarri beharko du. Aldi be-
rean, puzzlearen lauki bat auke-

ratu eta dagokion galderari
erantzun beharko dio umeak.
Asmatuz gero, buru-hausgarria-
ren pieza emango zaio eta, bes-
tela, beltzez geratuko da puzz-
learen zati hori. Gainera, euska-
razko liburu bi irakurtzen den
bakoitzean, galdera extra bat
erantzuteko aukera izango du
umeak. Eta horrela jarraituko du
jokoak, liburuak irakurtzen eta
galderei erantzuten, puzzleko
irudia zein den asmatu arte.
Puzzlea osatzen den bakoitze-
an, zigilua ipiniko diogu eta bes-
te puzzle bat osatzeko aukera
izango du. Zenbat eta puzzle
gehiago osatu, orduan eta au-
kera gehiago izango du umeak
lehiaketa irabazteko. Dena de-
la, parte hartzen duten guztien-
dako detaileren bat egongo da”. 

Li (buru-hausgarriak) liburutegian

- Cielitorekin batera, ‘Arte y
embrujo’ lanarekin zatozte
Coliseora. Zertan datza?

Musika, dantza eta antzez-
pena uztartzen dituen antzez-
lana da. Musika bandaren
musikari eta flamenko-taldeari
laguntzen dioten aktore bana
arituko dira antzezlanean;
dantza guzti horietatik egiten
den ibilbidea islatuko dugu.
- Zein sentsazio igortzen di-
tu emanaldiak?

Musika banda (45 lagun)
eta flamenko-talde (lau kide)
bandaren musikak biltzen dira
ikuskizunean (musika guztia
zuzenekoa); eszenategi gai-
nean 40 lagunetik gora daude
dantza egiten eta aktore bi.
IKuslegoari harrigarria irudi-
tzen zaio guztiaren batuketa:
musika klasikoa, flamenkoa,
dantza eta antzerkia. Ezberdi-
na da. Durangon eskaini ge-
nuen emanaldirako sarrerak
ordu bitan agortu ziren.
- Ez da horrelako zerbait
egiten duzuen lehen aldia.

Eibarkoa bigarrena izango
da. Lehenengoa Durangoko
Musika Bandarekin batera
egin genuen eta oso espe-
rientzia ona izan zen. 
- Nolakoa da musika klasi-
koa, flamenkoa eta antzez-
lanaren fusioa?

Zerbait oso polita. ‘De Norte

a Sur’ flamenko taldearekin
eta musika bandarekin ikuski-
zuna egiteko gogoa neukan,
baina musika flamenkoa ere
dagoenez dantzaz gain, publi-
koari zerbait sendoagoa ema-
tea nahi genuen. Horrela jen-
dearen gustuak gehiago ase-
tzen ditugu. Bati flamenkoa
ez, baina musika klasikoa
gustatu dakioke; beste bati
musika klasikoa ez, baina an-
tzerkia bai; eta abar. Jantziak
anitzak dira, jokatzeko aukera
asko ematen dituelako.
- Nola doaz entseguak?

Erlazio ona dagoela ikusten
da, badago ‘feeling-a’. Jende-
ak gauzak ondo egiteko go-
goa duenean igartzen da. Ei-
barko Musika Bandako zu-
zendaria ilusio handiarekin
ikusten dut. Izan ere, bandak
dituen partiturak diren bezala-
koak dira, baina orain moldatu
egin behar izan dute, eta eu-
ren inplikazioa bikaina da.
- Jorge Molina Eibarko Mu-
sika Bandako zuzendariak
aipatu zigunez, ‘saeta’ bat
eskainiko duzue. Nolatan,
bada?

Flamenko abeslariak ‘saeta’
bat abestuko du gitarrarekin,
baina horren sarrera musika
bandak egingo du. Sekulakoa
da; nik esango nuke ikuskizu-
naren puntu gorena dela.

“Arte y Embrujo lana
zerbait ezberdina da”

MMuussiikkaa kkllaassiikkooaa,, ffllaammeennkkooaa eettaa aannttzzeezzppeennaa uuzzttaarrttzzeenn
ddiittuueenn llaannaa eeggoonnggoo ddaa CCoolliisseeooaann aappiirriillaarreenn 2255eeaann
1199..0000eettaattiikk aauurrrreerraa ((33,,5500 eeuurroo)).. ‘‘AArrttee yy eemmbbuujjoo’’
iikkuusskkiizzuunneeaann EEiibbaarrkkoo MMuussiikkaa BBaannddaa eettaa ‘‘DDee NNoorrttee
aa SSuurr’’ DDuurraannggookkoo ffllaammeennkkoo ttaallddeeaa bbaatteerraattzzeenn ddiirraa
eemmaannaallddii hhaarrrriiggaarrrriiaa eesskkaaiinnttzzeekkoo..

ALICIA GALLARDO (DE NORTE A SUR):

ERREPUBLIKAREN 78. URTEURRENA dela eta, Idi Ezkerra fun-
dazioak Bizitza osoa umeak izaten erakusketa zabaldu du Untzaga-
ko jubilatu etxean. Hilaren 25era arte Gerra Zibiletik ihesi atzerrira jo-
andako haurren irudiak, marrazkiak, elkarrizketa eta bestelakoak iku-
si daitezke. Erakusketa 19.00etatik 21.00etara dago zabalik egunero
(hilaren 19an ordutegi berezia izango du, 12.00etatik 14.00etara). 

Gerrako umeak Untzagan

Alicia Gallardo,
bigarrena 

eskumatik hasita.
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UDALAREN EUSKARA-KULTURA BATZORDEAK 2009-
2010 Eskola Agendaren aurreko eta atzeko azaleko orriak di-
seinatzeko lehiaketa antolatu du. Gaia herriko kirol klubei lotu-
takoa izango da (Multikirolak, Urko Arkulari K.E., Eibarsala, Ur-
ki-Amaña karate kluba, Eibarko Klub Deportiboko eski, pelota-
eta mendi batzordeak, Eibar Kirol Elkartea, Urbat waterpoloa
eta Eibar TriatloiTaldea). Eibarren ikasten diharduten 12-18 ur-
te bitartekoek har dezakete parte lehiaketan, lanak maiatzaren
15erako Pegoran aurkeztuta. Saria 300 eurokoa izango da.

SUKALDARITZAN LEHE-
NENGO PAUSUAK EMAN
nahi dituztenentzat ikastaroa
emango dute maiatzean Por-
talean. Ikastarorako izena
ematen dutenek Amaia Estiva-
llesen eskutik oinarrizko erre-
zetak ezagutu eta eguneroko
menuak nola prestatu ikasiko
dute. 16 urtetik gorakoentzat
pentsatutako ikastaroan
gehienez 15 ikasle onartuko

dituzte eta izen-ematea apiri-
laren 30era arte egiteko auke-
ra egongo da, Pegoran (65 eu-
ro Eibarren erroldatutakoak,
100 euro besteentzat). Ikasta-
roa Portaleko sukaldean
emango da maiatzaren 4tik
aurrera, astelehen eta eguaz-
tenetan, 19.00etatik 21.00eta-
ra eta ikastarora doazenek
amantala eta sukaldeko tra-
pua eraman beharko dute.

laburrak
LLAA SSAALLLLEEKKOOEENN
BBAAZZKKAARRIIAA
Azitaingo La Salle ikastetxeak
50. urteurrena ospatzeko
antolatutakoen artean, herri
bazkaria prestatzen dihardu.
Maiatzaren 30ean izango da
bazkaria eta ikastetxearekin
nolabaiteko harremana
izandako guztiak daude
gonbidatuta. Hala ere,
interesa dutenek maiatzaren
8ra arte izango dute izena
emateko aukera, Kutxako
kontu honetan dirua sartuta
(30 euro helduek, 14 euro
ikasleek) eta joango direnak
zenbat izango diren
zehaztuta:
21010035190012240917.
Edozein argibide eskatzeko,
943121698 edo 943202133
telefonora deitu daiteke.

IIRRAATTXXEERRAA JJUUBBIILLAATTUUEEKKIINN
Ipuruako jubilatu etxeak
irteera antolatu du apirilaren
30erako. Txangoan Iratxe
eta Arellanoko musen herria
bisitatuko dituzte. Irteeraren
prezioa 20 eurokoa izango da
bazkideentzat eta 26 eurokoa
bazkide ez direnentzat.
Autobusa Ego Gainetik
irtengo da, 08.30etan.
Bestalde, ekaineko lehen
hamabostaldirako Platja
D’Aro-ra bidaia ere antolatzen
dihardute Ipuruakoek.

UUDDAALLEEKKUUAAKK
Gipuzkoako Foru Aldundiak
antolatzen dituen
udalekuetarako izena aurrez
emateko epea apirilaren 29ra
arte zabalik dago, 14-17
urtebitartekoentzat.
Informazio gehiagorako
www.gipuzkoa.net/oporraldi-
webgunera jo edo Pegoran
dagoen Gazte Informazio
Bulegora joan daiteke.

Oinarrizko sukaldaritza ikastaroa

Eskola Agendaren azalak diseinatzen

BIURTEKO IZAERA DUEN INFORMATIKA-
RIEN BILKURAK maiatzaren 7an ospatuko du
VII. edizioa. Aurtengo edizioaren izenburua
IEB2009: Teknologia berriak, gaur eta bihar da eta
gaiari lotutako hitzaldiak eta mahaingurua egingo di-

tuzte, interneteko proiektuak eta software erakuske-
ta eskaintzeaz gain. UEUko Informatika Sailak eta
Miramon Enpresa Digitalak elkarlanean antolatu du-
te bilkura eta izen-ematea (doan) apirilaren 30era
arte egongo da zabalik jardunaldien webgunean.

UEUren informatikarien bilkurarako izen-ematea zabalik

Ikastaroa 16 urtetik gorakoentzat da.

APIRILAREN 26AN TEATRO INTERIOR
ANTZERKI TALDEKOEK Poesencia ikuski-
zuna taularatuko dute Coliseoan, 19.00etatik
aurrera (7 euro). Eduardo Falces, Ernesto
Barrutia eta Maite Lorenzok dantza, antzer-
kia, musika eta Espainiako poeta klasikoen
olerkiekin sortu duten ikuskizunaren estrei-
naldian Naome Soud, Maite Arroitajauregi,
Asier Serrano, Leticia Ibáñez, Yasmin Soud
eta Eduardo Falces beraren musika izango
dute, Pili Alonsoren koreografiari laguntzen.

Poesiaren muina Coliseoan

Toribio Etxebarria, 4

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 201095 Faxa: 943 202564
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BIHAR ZAPATUA, 18.00-ETATIK AURRERA Sesamo ireki zaitez
txotxongilo-ikuskizuna eskainiko du Caleidoscopio Teatro taldeak.
Liburua objektu liluragarri eta magiko gisa aurkezten duen ikuskizu-
nak hamaika istorio bizitzeko aukera eskainiko die ikusleei. Antzez-
lanerako sarrerak 6 euro balio du eta egunean bertan. Ikuskizuna
hasi baino ordubete lehenago, Coliseoko leihatilan erosteko auke-
ra izango da. Bestela, www.kutxa.net helbidean aldez aurretik es-
kuratu daiteke.

FLYSCHAREN IBILBIDEAREN DENBORALDI
BERRIARI ekin diote eta aurten hainbat berrikun-
tza eta proposamen interesgarri gehitu dizkiote.
Besteak beste Geotourrak antolatu dira eta Urola
ibaian zehar kayak-ean joateko eta zetazeoak
ikusteko irteerak prestatu dituzte. Gainera, parte
hartu nahi dutenen erosotasunerako, autobus
zerbitzua ere eskainiko da. Sarrerak Deba, Mutri-
ku eta Zumaiako turismo bulegoetan eros daitez-
ke eta Aste Santutik aurrera www.flysch.com
webgunearen bitartez sarrerak on-line erosteko
aukera ere egongo da. Helbide berean ibilbidea-
ren inguruko informazio zabala aurkituko duzue.

Iaz 11.200 lagunek hartu zuten parte Mutriku, De-
ba eta Zumaiako itsasertza ezagutzeko aukera
bikaina ematen duen ibilbidea egiteko irteeretan.

Gure kostaldearen aberastasuna
Flyscharen ibilbideak, itsasertz honetan dau-

den elementu berezi guztiak ezagutzeko aukera
ematen du: Mutrikuko flysch beltzak, Debako
itsaslabar izugarriak eta Zumaiako geruza bikai-
nak, besteak beste. Gainera, gure kostaldea eta
inguruko ur sakonak gune paregabea dira bertan
bizi diren zetazeoak ezagutzeko.

Flyscharen ibilbidea, 
berritasunekin

EUSKARAREN

TXOKOA

SSAARREEAA EEUUSSKKAALLDDUUNNTTZZEEKKOO
BBEESSTTEE UURRRRAATTSS BBAATT.. Bi urteren
buruan zerbitzua euskaraz es-
kainiko duela hitzeman dio Goo-
glek Eusko Jaurlaritzari; horrez
gain, datozen asteetan Gmail
posta zerbitzua euskaraz erabil-
garri jarriko du Googlek. Eusko
Jaurlaritzako Hizkuntza Politika-
rako zuzendariordetzak, EITBk,
Interneteko Google multinazio-
nalak eta Espressive euskal en-
presak akordioa sinatu dute xe-
de horrekin. Hitzarmen horren
arabera, datozen bi urteetan
Googlek eskaintzen dituen zerbi-
tzuak euskaratuko dituzte eta,
GSA Google Search Appliance
tresna erabiliz, informazioa inde-
xatzeko proiektua jarriko da
abian. Google bilatzailean as-
palditik egin daitezke bilaketak
euskaraz, baina egindako iker-
ketek zerbitzu horren kalitatea
nahiko eskasa zela ondorioztatu
dute.  Google Entreprise Iberiak,
GSA teknologia erabiliz, euska-
razko bilatzaile orokorra garatu-
ko du, bost milioi dokumentu in-
dexatzeko ahalmenarekin.

Umeendako antzerkia Coliseoan

Z
orionak Arantza

[Quiroga]. Orain arte

ez duzu izan

motibaziorik esfortzua egiteko,

baina orain Parlamentuko

Lehendakariaren postutik

lortuko duzu: euskeraz ikasi.

Zorionak Ibarretxe [Juan Jose].

Oso eredu ona izango zara

Gobernu berria hartuko

dutenentzat. Dardarti hasi zinen

lehenengo hitzaldietan, baina

orain telebistako debateetan

ondo konpontzen zara.

Zorionak Patxi [López].

Ezkerraldeko faroa izango zara.

Kanpoko familia izanik posible

da lortzea goi mailako helburua:

Lehendakaritza…, eta baita

euskara ikasi ere. Aitzakiak

aparte euskara izan daiteke

normalizazioaren erreminta.

Bukatzeko, zorionak denoi,

ondasun banaketaren bidean

gabiltza-eta. Aspaldiko

gobernanteek lagako dituzte

postuak eta alderdi ezberdinek

hartuko dituzte boterearen

soldatak. Txandaka ibili behar

da, diruaren bueltaka. Eta holan

euskara ikasteko obligazioa

sentitzen badute, ba…

ongi etorri.

Zorionak

Iñaki
Zubillaga

Iaz 11.000tik gora 
lagun pasa ziren 
flyscharen ibilbidetik.
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- Gerardo Del Pozo Ibáñez. 90 urte. 2009-IV-2.
- Inaxi Errasti Heriz. 96 urte. 2009-IV-2.
- Carlos Rodríguez Varela. 44 urte. 2009-IV-3.
- Javier Arce González. 67 urte. 2009-IV-3.
- Jose Gómez Pereira. 72 urte. 2009-IV-3.
- Esperanza Jaramillo Duarte. 78 urte. 2009-IV-6.
- Mª Carmen Maguregi Muñóz. 88 urte. 2009-IV-8.
- Emeterio Osua Soto. 45 urte. 2009-IV-9.
- Jose Arizmendi Gallastegi. 78 urte. 2009-IV-11.
- Ladislao Basauri Arzuaga. 91 urte. 2009-IV-13.
- Juan Luis Ordorika Arizmendiarrieta. 43 urte. 2009-IV-13.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

1 8
9 4 6 1 8

6 2 5
4 8 9 3

4 1 9 2 5
6 5 9 3 1 4

8 3 9 6
2 9 3

5 9 3 1 AAUURRRREEKKOOAARREENN EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK
JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
-  Naroa López Gamino. 2009-III-25.
-  Mohamed Saber-Adouzi Ben Amor. 2009-III-27.
-  Nora Navajas Markina. 2009-IV-6.

S
U

D
O

K
U

A

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, MARKEL
Maiora Maiztegi,
hillaren 9xan urtia
bete zenduan-eta. 
Aitatxo eta amatxoren
partez.

Zorionak, ANDONE
Agote Gorostizaga,
martitzenian bi urte
egin zenittuan-eta. 
Muxu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, JULEN,
atzo hamar urte bete
zenittualako. Segi
holan, txapeldun.
Etxekuen partez.

Zorionak, ASIER (zazpi urte bete zenduazen
hillaren 11n) eta BEÑAT (zuk be zazpi egin
zenduazen atzo). Zuen lagun guztien 
eta famelixakuen partez. 

Zorionak, IRATXE, 
bixar bederatzi urte 
beteko dozuz-eta. 
Ondo pasa bixarko 
eguna.

Zorionak, XABIER,
hillaren 8xan bederatzi
urte egin zenduazelako.
Muxu haundi bat
aitta-ama, Maddi
eta Paulen partez. 

Nevadako desertuaren barruan omen dago 
“Sorgindutako mendia”. Las Vegas-eko taxi-gidari 
batek ume bi ezagutuko ditu. Boteredun gazteak 

dira eta mendi berezi horretara joan beharra 
dute, mundua arriskuan baitago…

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa
“La montaña
embrujada”

ZZuuzzeennddaarriiaa::
AAnnddyy FFiicckkmmaann

AAkkttoorreeaakk::
DDwwaayynnee JJoohhnnssoonn,, CCaarrllaa GGuuggiinnoo,,
AA..SSoopphhiiaa RRoobbbb,, AAlleexx.. LLuuddwwiigg……

untzaga

Dokumental hau erabilita, Taberna zuzendariak 
Madrilen bizi diren emakume inmigranteak 
aurkeztuko dizkigu. Nun egiten duten lan, 
nun bizi diren, zeinekin… Mundu berri batean 
sortutako harremanak eta euren kulturari 
eusteko egiten duten lana…

“Extranjeras”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: 
HHeelleennaa TTaabbeerrnnaa

coliseo

Zorionak, ROBERTO Guerra eta
JUSTA Arrese, hillaren 11n
urrezko ezteiak bete zenduezen-
eta. Famelixa guztiaren partez.

Zorionak, ENEKO,
atzo zazpi urte egin
zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, ANDER (etzi, hamar urte) 
eta MAITANE Velasco Díez (hillaren 8xan
sei urte egin zenduazen). Famelixaren 
partez.
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 17
TTXXAAPPEELLKKEETTAA
1166..3300..-- Futbito
txapelketaren hasiera.
Errota gaztelekuan.

Zapatua 18
FFEESSTTAA
1166..3300..-- Arabiar festa.
Errota gaztelekuan.

HHIIRRUU--TTXXIIRRLLOO
1177..0000..-- Gipuzkoako
txapelketako jardunaldia.
Asola-Berri bolatokian.

UUMMEEEENNDDAAKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1188..0000..-- Sésamo ireki
zaitez (Caleidoscopio
Teatro). Sarrera: 6 euro.
Coliseoan.

MMEEZZAA
1199..0000..-- Eibarko Pedrucho
Zezenzaleen Elkartekoen
meza. San Andres elizan.

AARRIIEESS
Aste Santua motza egin zaizu,
ez duzulako ahal bezain beste
aprobetxatu. Orain udako oporrak
noiz heldu zain egon beharko duzu. 

TTAAUURRUUSS
Ez dituzu egun zoragarriak pasatuko
aste honetan, baina txarragoa izan
zitekeen. Momentu honetan alde
ona ikusten saiatu zaitez.

GGEEMMIINNII
Pozik, ezta? Nola ez, ez da
gutxiagorako! Dena zuk nahi bezala
irten zaizu, nolako zortea! Merezi
zenuen hala ere, bazen garaia.

CCAANNCCEERR
Opor osteko sindromea jasango
duzu; horrela deitzen diote orain.
Lanerako gogo gutxi, eguzkipean
egoteko nahia… Eutsi goiari!

LLEEOO
Poliki-poliki zure bihotzak lekua
egin dio orain gutxi ezagutu
zenuen pertsona horri. Udaberriaren
efektua? Maitasuna agian.

VVIIRRGGOO
Gezurtero galanta zara. Zer izango da
hurrengoa? Elvis ikusi duzula esatea?
Ez litzateke zure ahotik irten den
astakeriarik handiena izango.

LLIIBBRRAA
Lan kontuetan ez dituzu berri onak
jasoko, baina hortik kanpo aste
bikaina pasako duzu, batez ere
familiarekin.

SSCCOORRPPIIUUSS
Pilak ondo kargatuta etorri zara
Aste Santuko oporretatik. Behar
zenituen atsedenerako egun horiek,
nahiko makal zenbiltzan-eta.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Berbek min asko egin dezakete,
baita ekintzek ere; ez duzu ahal
bezain garbi jokatu pertsona
horrekin. Konpondu lehenbailehen.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Etxeko igogailua erabili beharrean,
eskilarak igoko bazenitu? Ariketa
fisikoa egiteko modua da, gutxienez,
orain egiten duzuna baino gehiago…

AAQQUUAARRIIUUSS
Berba gogorrak entzun beharko
dituzu, baina asko lagunduko
dizute, azken aldian ez zenbiltzan eta
batere fin. Pentsatu pixkat.

PPIISSCCIISS
Asko maite duzun familiako batek
ez du bere momentu onena bizi
eta ingurukoen behar handia dauka.
Emaiozu zure esku dagoen guztia.

Eguena 23
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Hitzaldia:
Historia de Euskadi
desde la proclamación
de la II República. (Hizlaria:
Jesús Gutierrez). EPAn
(Isasi, 39).
1199..3300..-- Kaleetan
Kantuzerako entsegua.
San Andres elizako
lokaletan.

Martitzena 21
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Kutxa ikasgela:
El cuento literario ¿una
forma de lanarrativa?
hitzaldia, José Luis
Domingorekin. EPAn
(Isasi, 39).

JJAAII BBIILLEERRAA
1199..0000..-- San Juan jaiak
prestatzen joateko bilera.
Portalean (2. solairuan).

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- Extranjeras
(Zuz: Helena Taberna).
Sarrera: 3’70 euro. Zinema
eta inmigrazioa zikloa.
Coliseoan.

Eguaztena 22
HHIITTZZAALLDDIIAA
1166..3300..-- Telefono
fakturazioaren inguruko
hitzaldia, KIUBen eskutik.
Untzagako jubilatu etxean.

IIKKAASSTTAARROOAA
1199..0000..-- Udaberriko
menua (menestra) prestatzen
ikasteko ikastaroa, Jesus
Artolazabalekin. Uso Bide
elkartean.

lleehhiiaakkeettaakk

SANJUANAK 2009
KARTEL LEHIAKETA.
Lanak aurkeztea
eta informazioa: maiatzaren
15era arte, Pegoran
eta Portalean.

ALKOHOL
GEHIEGIKERIAREN
KONTRAKO UMOREZKO
PEGATINA.
Lanak aurkeztea
eta informazioa: maiatzaren
15era arte, Pegoran
eta Portalean.

ESKOLA AGENDA 09-10.
Lanak aurkeztea
eta informazioa: maiatzaren
15era arte, Pegoran
eta Portalean.

ARMERIA ESKOLA SARIAK
Norentzat: DBHko azken
urteetako ikasleentzat.
Lanak entregatzea
eta informazioa: Armeria
Eskolan, maiatzaren 25etik
29ra.

LI (BURU-HAUSGARRIAK).
Epea: Apirilaren 20tik
ekainaren 14ra arte, Juan
San Martin Liburutegian.

Domeka 19
TTXXIIRRRRIINNDDUULLAARRIITTZZAA
1100..3300..-- XLIX. Otxoa Me-
moriala. Irteera Untzagatik.
Helmuga12.10etan Urkizun
(11. zenbakiaren parean).

KKAALLEEJJIIRRAA
1111..0000..-- Usartza Txistulari
Bandaren kalejira. Urkizun.

BBAATTZZAARRRRAA
1111..0000..-- Eibarko Pedrucho
Zezenzaleen Elkartekoen
urteko batzarra. San Andres
elizako aretoan.
1144..0000..-- Autobusa,
Arratera igotzeko
(Ego-Gainetik).
1144..3300..-- Bazkaria.
Omenaldia Rosa  Suárez
Zuloagari eta Antonio
de Blas Zaldibarko Txikitori.
Krabelinen.

IIII.. RREEPPUUBBLLIIKKAA
GGOOGGOOAANN
1111..3300..-- Ezker Batuaren
ekitaldia: Mikel Arana
eta Isabel Salud-ekin.
12.00.- Bandera
errepublikarra igotzea.
Untzagan.

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk

KULTURA
ERAKUNDEENTZAT.
Eskaerak: Pegoran, apirilaren
18ra arte.
Informazio gehiago:
www.eibar.net.

HITZARMENAK KULTURA
ERAKUNDEENTZAT.
Eskaerak: Pegoran, apirilaren
18ra arte.
Informazio gehiago:
www.eibar.net.

DENDARIENTZAT.
Eskaerak eta informazioa:
943207694 / 943206669
telefonoetan.
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AGENDA
eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

SSOOSS ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433 7700 8844 0000
PPoorrttaalleeaa........................994433 7700 8844 3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433 2200 1155 2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433 7700 0077 9999
DDeebbeeggeessaa....................994433 8822 0011 1100
KKIIUUBB ..................................994433 2200 3388 4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433 0033 3344 0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011 2200 2200 2200
NNaattuurrggaass ......................990022 1122 3344 5566
DDYYAA LLaarrrriiaallddiiaakk..994433 4466 4466 2222
GGuurruuttzzee GGoorrrriiaa....994433 2222 2222 2222
MMeennddaarroo oosspp.. ........994433 0033 2288 0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433 0033 2255 0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433 0033 2266 5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022 1111 2200 8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433 5533 1177 0000
EEuusskkoo TTrreenn ..............990022 5544 3322 1100
PPeessaa ..................................990022 1100 1122 1100
TTaaxxiiaakk..............................994433 2200 3300 7711
..................................................994433 2200 1133 2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299 1144 1188 7744
AAll--AAnnoonn//AAllaatteeeenn 665500 2266 5599 6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,
15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta
20.30. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR.. Egunero: 12.30, 15.00,
17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,
13.30, 14.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Laneguna:
06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegu-
nak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..
Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua
eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EEIIBBAARR--
GGAASSTTEEIIZZ.. 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. GGAASS--
TTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.
Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta
20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑAA.. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IIRRUUÑÑAA--EEIIBBAARR.. Lanegu-
na: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EEII--
BBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--
EEIIBBAARR.. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEE--
TTAA.. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEIIBBAARR.. Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. EERRMMUUAA--MMEENNDDAARROO.. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduer-
diro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-
era orduro. MMEENNDDAARROO--EERRMMUUAA.. Laneguna: 06.55eta-
tik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegu-
nak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara or-
duro. + 10.35 eta 21.38. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EEII--
BBAARR--DDUURRAANNGGOO.. Egunero: + 22.18. EEIIBBAARR--DDOONNOOSS--
TTIIAA.. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR--EERRMMUUAA.. Lane-
gunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordutegiak

eerraakkuusskkeettaakk
–– AAppiirriillaarreenn 1199rraa aarrttee 
MAITE ARRIAGAren margo erakusketa.
Topalekuan.
JAZINTO OLABEren margo erakusketa.
Donostiako Kutxa Boulevard aretoan.
–– AAppiirriillaarreenn 2244rraa aarrttee 
GARAPENERAKO BERDINTASUNA
argazki erakusketa. Udaletxean.
–– AAppiirriillaarreenn 2255eerraa aarrttee 
BIZITZA OSOA UMEAK IZATEN.
Untzagako Jubilatu Etxean.
–– AAppiirriillaarreenn 2266rraa aarrttee 
EIBARKO ARTISTEN ELKARTEAren erakusketa.
Portalean.
I. ZULOAGA INSTITUTUKOEN erakusketa.
Portalean.
–– AAppiirriillaarreenn 2200ttiikk 2277rraa 
GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN gela
didaktikoa.

iikkaassttaarrooaakk
–– AAffeekkttuuzzkkoo lloottuurraakk..
Noiz: Apirilaren 23tik ekainaren 25era arte, Portalean.
Izen-ematea eta informazioa: Pegoran, apirilaren 21era
arte.
–– SSuukkaallddaarriittzzaa hhaassiibbeerrrriieennttzzaatt..
Non eta noiz: maiatzaren 4tik aurrera, astelehen
eta eguaztenetan, 19.00etatik 21.00etara Portalean.
Izen-ematea eta informazioa: apirilaren 20tik 30era
arte, Pegoran.
–– BBiizziittzzaarraakkoo ttrreebbeettaassuunnaakk..
Noiz: maiatzaren 6, 13, 20 eta 27an, 18.30etatik
20.30etara, Portalean.
Izen-ematea eta informazioa: maiatzaren 5era arte,
Pegoran.
–– GGuurraassoo eettaa sseemmee--aallaabbeenn aarrtteekkoo
hhaarrrreemmaannaakk hhoobbeettzzeekkoo iikkaassttaarrooaa..
Noiz: Maiatzak 6, 13, 20 eta 27an, 18.30etatik
20.30etara, Portalean. Izen-ematea: maiatzaren 4ra
arte, Pegoran.

ffaarrmmaazziiaakk
1177,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ UUggaarrttee (Sta. Zezilia, z/g)
1188,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
1199,, ddoommeekkaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2200,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2211,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2222,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2233,, eegguueennaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2244,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)

ssaallggaaii
AANNTTZZEERRKKIIAA::
Sésamo ireki zaitez (Caleidoscopio
Teatro). Apirilak 18, 18.00etan.
Poesencia (Teatro Interior).
Apirilak 26, 19.00etan.
ZZIINNEEAA::
Extranjeras. Apirilak 21, 21.30etan.
MMUUSSIIKKAA::
Arte y embrujo.
Apirilak 25, 19.00etan.

llaasstteerr ssaallggaaii
ZZIINNEEAA::
Cuando naces, ya no puedes
esconderte. Apirilak 28,21.30etan.

SARRERAK
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– Legarren pisua salgai. 3 logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. Berriztuta.
28.000.000 pzta. Tel. 659-687736.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
pegorak garbitu eta plantxa egin eta
etxe-garbiketarako. Tel. 699-609190.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 657-142376.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu (externa) eta garbiketa lanetara-
ko, ostalaritzan barne. Tel. 671-343612.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna (asteburuak barne).
Tel. 648-210838 edo 943-530771.
– Gizona eskaintzen da sukaldari mo-
duan lan egiteko edo nagusiak zaintze-
ko. Esperientzia/erreferentziak. Tel. 943-
031168 edo 679-905986. Luis.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
699-653874 edo 943-531218. Cristina.
– Emakumea eskaintzen da edozein la-
netarako: gauez, orduka... Tel. 630-
531469.
– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 638-711269.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
628-014327.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 664-881835.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 680-530216.
– Mutila eskaintzen da kamarero, peoi
edo atezain moduan eta nagusiak zain-
tzeko. Tel. 647-999092.
– Neska eskaintzen da garbiketa lanak
egin, kamarera moduan eta umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 617-808245.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna moduan. Esperientzia. Tel.
638-482478.
– Emakumea eskaintzen da asteburue-
tan nagusiak zaindu, garbiketa lanak
egin, tabernan jardun... Tel. 679-910991.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein la-
netarako. Eraikuntzan esperientzia. Tel.
628-874887.
– Neska eskaintzen da kamarera edo su-
kaldari laguntzaile moduan lan egiteko.
Tel. 680-526614.
– Neska eskaintzen da interna moduan
lan egiteko. Tel. 618-096628.
– Neska eskaintzen da asteburuetan
edozein lanetarako. Tel. 646-821678.
– Mutila eskaintzen da pintore, dekora-
dore etabar moduan lan egiteko. Tel.
658-164787.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo garbiketa lanetarako. Egunez
edo gauez. Tel. 645-735116.
– Erizain laguntzailea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko. Tel. 667-416979.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo garbiketa lanetarako. Egunez
edo gauez. Tel. 646-235195 edo 636-
362251.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaindu edo garbiketa lanetara-
ko. Tel. 647-044031. Marian.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. As-
teburuak barne. Tel. 680-250527.
– Mutila eskaintzen da segurtasun enpre-
san, pintore moduan etabar lan egiteko.
Tel. 686-274490.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 639-505373.
– Mutila eskaintzen da soldatzaile laneta-
rako. Tel. 616-207343.
– Neska eskaintzen da sukaldari lagun-
tzaile moduan. Tituluarekin. Tel. 639-
338334.
– Emakumea eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 699-813826.
– Geriatrian espezializatutako klinika la-
guntzailea nagusiak zainduko lituzke
11.00etatik 13.00era. Tel. 653-730945.
– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 696-341617.
– Neska eskaintzen da ostegun arratsal-
detan (17.00-19.00) garbiketa lanetara-
ko. Tel. 690-906085.
– Neska arduratsua eskaintzen da arra-
tsaldeetan eta asteburuetan umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Tel. 646-048823.
– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 617-056828.
– Neska eskaintzen nagusiak edo umeak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 638-
344377.
– Emakume bi eskaintzen dira alfonbrak,
bulegoak eta etxeak garbitzeko. Makina
bereziekin. Tel. 638-944604.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagu-
siak zaintzeko. Tel. 616-314024.
– Neska eskaintzen da arratsaldez garbi-
keta lanak egin, kamarera moduan edo
sukalde laguntzaile lanetarako. Esperien-
tzia. Tel. 697-939085.
– Neska eskaintzen da garbiketa lanak
egin, kamarera moduan edo sukalde la-
guntzaile lanetarako. Esperientzia. Tel.
686-274433 edo 943-254391.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 616-314024.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
664-111706.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
690-154754.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Radiadore elektrikoak salgai. Erabili
gabekoak. Prezio erdian eta garantiare-
kin. Tel. 615-769109 edo 615-769110.
– Umeendako kotxe-silla salgai. Arrue
markakoa. Kolore beltza. Egoera onean.
200 euro. Tel. 652-730323.
– Egongelarako kristalezko mahaia eta
lau aulki, alfonbra eta ordenagailua sal-
gai. Tel. 669-947125.
– Red Casttel Sport bikien aulkia salgai.
3 gurpil. 350 euro. Tel. 677-633677.

6. Denetarik
6.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan, 
12 hitz onartuko dira gehienez. IIrraaggaarrkkiiaakk iippiinnttzzeekkoo:: 994433--220000991188..

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

3. Lokalak

– Korrika egunean mobila galdu nuen
Urkizu inguruan. Bueltatuz gero, sari-or-
daina jasoko da Tel. 605-718895.
– Nintendo arrosa (4 jokorekin) galdu da
T. Etxebarria kalean. Tel. 678-208872.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Neska eskaintzen da garbiketa lanak
egin, kamarera moduan edo sukalde la-
guntzaile lanetarako. Esperientzia. Tel.
645-719725.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Interna. Tel. 648-
724168.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 686-265293.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta etxeko lanetara-
ko. Esperientzia. Tel. 608-474923 edo
943-171583.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du, sukaldari laguntzaile moduan eta
garbiketa lanetarako. Tel. 943-254063.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 663-
655509.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 619-662773.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaindu, garbiketa lanak egin edo
hotel batean lan egiteko. Tel. 679-
077388.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 699-653874 edo 943-531218.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta kamarera moduan lan
egiteko. Esperientzia. Tel. 660-441505.

– Gizon-emazteak logela alokatuko luke-
te Eibarren. Tel. 662-230636.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 616-207343.
– Conilen (Palmar) etxea alokagai. 3 lo-
gela, lorategia, parkina. Hondartzatik 500
metrotara. Sanjuanetarako eskaintza be-
rezia. Tel. 607-310266.

– Informatika klaseak ematen ditut. Web
orriak eta ordenagailu konponketak. Tel.
943-701850 edo 678-068959.
– Ingeniaritza Teknikoko ikaslea eskain-
tzen da Matematika klaseak emateko.
Tel. 628-665220.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak

– J.A. Mogelen garaje itxia salgai. 16 m2.
Armairu eta apalekin. Tel. 689-056007.

3.1. Salgai

2. Motorra

– Karabana salgai. Roller 360T. 5 plaza
eta abantzea. Berria. Tel. 608-194681.
– BMW 320D autoa salgai. 2000cc
136cv. 9 urte. 180.000 km. 8.000 euro,
adosteko. Transferentzia eroslearen
kontura. Tel. 606-110451.

2.1. Salgai

– UGAN Klubean estetika zerbitzurako
arduraduna behar da. Depilazioak eta
tratamenduak. Curriculum-ak bertan edo
943-820452.
– Ileapaintzailea behar da. Esperientzia-
rekin. Tel. 943-254512.

4.2. Langile bila

– Abelux bizikleten katalogoak eta Jai-
Alaiko publizitatea duten poxpolo kaxak
eta edalontzi-azpikoak hartuko nituzke.
Tel. 945-526577.
– Binilozko disko, single eta LP-ak eros-
ten ditut. Tel. 943-700905.

6.4. Bestelakoak

– Neska eskaintzen da tabernak garbitu
edo plantxa egiteko. Tel. 636-841158.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu
edo kamarera moduan. Tel. 656-700958.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa lanetarako.
Tel. 638-736539. Dori.
– Mutila eskaintzen da tabernan lan egi-
teko: zaintzaile, garbitzaile, sukaldari la-
guntzaile, kamarero... Tel. 664-055503
edo 617-061140.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketa lanetarako: lanaldi osoa
edo erdia. Tel. 679-878676.
– Mutila eskaintzen da tabernan lan egi-
teko: zaintzaile, garbitzaile, sukaldari la-
guntzaile... Tel. 627-630455.
– Neska eskaintzen da gauez nagusiak
zaintzeko edo orduka etxeak garbitzeko.
Tel. 699-576107.
– Mutila eskaintzen da kamarero, sukal-
de laguntzaile edo igeltsero moduan eta
pegorak garbitzeko. Tel. 672-278556.
– Emakumea eskaintzen da asteburue-
tan orduka lan egiteko edo interna. Tel.
669-966611.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 686-420642.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Esperientzia/erreferentziak. Tel. 943-
031168 edo 633-238165. Miriam.
– Emakumea eskaintzen da edozein or-
dutan nagusiak zaintzeko. Tel. 628-
405827.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel.
615-739367.



...eta kitto! aldizkarian 
duzu aukera (943 20 67 76)
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