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ISSN: 1132 - 1679 
("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen

aldizkarian adierazitako esanen
eta iritzien erantzunkizunik)

EEZZKKAATTUU//EESSKKAATTUU..-- Askatu. “Ezkatu guran korapillua, haundixagua laga
eban”.
EEZZKKEERRRREERRAAKKOO..-- Ezkertiarra. “Bere bizi guztian izan zan ezkerrerakua”.
EEZZKKUUTTAATTZZEENN EEGGIINN..-- Ezkutuka ibili. “Berrogei kontau eta ezkutatzen egin
deigun afaittarako ordura arte”.
EEZZKKUUTTUUKKAA..-- Kubika, ume jolasa. Gaztelerazko ‘‘aa eessccoonnddiitteess’’. “Eskolako
umiak giñanian ezkutuka ibiltzen giñan jolasian”.
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

asteko HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA esaldiak
““AAnntteennaa bbaatteennggaattiikk,, kkoonnttrraattuu zzaahhaarrrreettaann uurrtteerroo
770000..000000 eettaa mmiilliiooii bbaatt ppeezzeettaarreenn aarrtteeaann oorrddaaiinnttzzeenn
ddiizzkkiiee ooppeerraaddoorraa bbaatteekk aauuzzoo kkoommuunniittaatteeeeii.. GGaauurr
eegguunn,, 1133..000000 eeuurroorraaiinnoo oorrddaaiinndduu ddeezzaakkeettee uurrtteerroo..
KKoonnppaaiinniiaa hhoorriieekk zzeennbbaatt iirraabbaazztteenn dduutteenn?? EEppaaiikkee--
ttaa bbaatteeaann oonnaarrttuu bbeehhaarr iizzaann zzuutteenneezz,, 66..000000 eeuurroo--
kkoo ssaarrrreerraakk eegguunneerroo””

((AAllbbeerrttoo AArrrraattee,, aabbookkaattuuaa))

““NNeeoolliittiikkooaann eerree zziieennttzziiaa pprroozzeedduurraakk bbaazzeeuuddeenn,,
eettaa ppeennttssaammeenndduu aannaalliittiikkooaakk.. XXXX.. mmeennddeeaann zziieenn--
ttzziiaa aasskkoo aauurrrreerraattuu ddaa eettaa hhoorrrreekkiinn,, bbeerreezz,, ggeerroo eettaa
aammiillddeeggii hhaannddiiaaggooaakk iirreekkiittzzeenn zzaaiizzkkiigguu,, aauurrkkiikkuunn--
ttzzaa bbaakkooiittzzaakk hhaammaarr aarraazzoo ggeehhiiaaggoo eerraakkuusstteenn ddiizz--
kkiigguullaakkoo eettaa,, bbeerraazz,, ggiizzaakkiiaarreenn aahhaalleeggiinnaakk ppoorrrroo--
tteerraa ggaarraammaattzzaa.. BBaaiinnaa hhoorrrreellaa bbeehhaarr dduu””

((CCllaauuddee LLeevvii--SSttrraauussss,, aannttrrooppoollooggooaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko
orduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea ezinbestekoa da.
Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abi-
zenekin. Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia derrigorrez-
koa zaigu. Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako
testurik kaleratuko. Luzera hori gainditzen duten testuak mozte-
ko eskubidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz gero. To-
nuari dagokionez, berriz, ez da testu iraingarririk onartuko eta al-
dizkariak ez du bere gain hartuko bertan kaleratzen diren iritzien
gaineko erantzunkizunik. 
Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kale-
ratzea erabaki lezake. Bestalde, kartak erredakziora heldu aha-
la jaso eta orden horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bi-
dali daitezke (Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erredak-
zioa@etakitto.com

E R R E D A K Z I O A

–– OOHHAARRRRAA ––
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a u t u a n
JJEENNDDEE BBIILLAA DDEEPPOORRRREEKKOO
TTAABBEERRNNAARRAAKKOO
Eibarko Klub Deportiboak
Toribio Etxebarriako bere
egoitzan duen taberna
kudeatzeko jende bila
dabil. Interesa duenak
eguen eta barixakuetan
Deporrera jo dezake,
18.30etatik aurrera.
Bestela, e-postaz info@
deporeibar.com helbidera
idatzi daiteke edo
Zuzendaritza Batzordeko
edonorekin berba egin
dezake. Proposamenak
aurkezteko epea
azaroaren 13an amaituko
da. Bestalde Klub
Deportiboaren
Gabonetako loteria, aurten
Deporreko tabernan
bakarrik egongo da salgai.

GGAAZZTTEETTXXEEAARREENN DDOOAANNEEKKOO
DDEENNDDAA
Zapatu eguerdian,
12.00etatik 14.00etara
doaneko denda berezia
ipiniko du martxan
Tallarra gaztetxeak
Urkizuko parkean (euria
eginez gero, Azpirineko
etxeen azpiko
arkupeetan). ‘Nahi baduzu
ekarri edo nahi baduzu
eraman’ esaldiari
jarraituta, nahi duenak
etxean dituen gauzak
eraman ditzake dendara
eta, modu berean, dendan
dagoen edozer etxera
eramateko aukera izango
du jendeak. Zerbait
eraman ahal izateko ez da
beharrezkoa beste zerbait
dendan lagatzea.

HILABETE HONETAN EGUNKARIAKO AUZI
NAGUSIAN AUZIPETUTAKO BOST LAGUNEI
EPAIKETA EGINGO DIETELA-ETA, Egunkaria-
ren Aldeko Plataformak hainbat ekimen antolatu
ditu. Atzo bertan hitzaldia eskaini zuen Joan Ma-

ri Torrealdaik Arrate Kultur Elkartean. Torrealdai,
Txema Auzmendi, Iñaki Uria, Martxelo Otamendi
eta Xabier Oleagarekin batera auzi nagusiaren
inguruan epaituko dute, Espainiako Auzitegi Na-
zionalean. AVT eta Dignidad y Justicia elkarteen
akusazio soilarekin egingo den epaiketan 12 eta
14 urte bitarteko espetxe-zigorra eskatuko dute
lagun bakoitzeko. Epaiketa zein egunetan hasiko
den zehazteke badago ere, Eibarren Egunkariari
babesa agertzeko talde-argazkia ateratzea au-
rreikusita dago. Horrez gain, …eta kitto! Euskara
Elkartearen egoitzan (Urkizu, 11 solairuartea) ka-
misetak eta laguntza-bonuak ipini dituzte salgai,
10 eurotan bakoitza.

ONDO BAINO HOBETO
IGARO ZUTEN ZAPA-
TUA 1959-AN JAIOTA-
KOEN BAZKARIAN par-
te hartu zutenek. Aurten
50 urte bete edo beteko
dituzten 150 bat lagun el-
kartu ziren, eguerdi alde-
an tabernarik taberna txi-
kiteoan ibili eta, ondoren,
bapo bazkaltzeko. 

Egunkariaren aldeko kamisetak eta bonoak

50 urtekoen
bazkari 
arrakastatsua

ZAPATU EGUERDIAN UNTZAGA-
TIK ABIATU ZEN MANIFESTAZIO-
AK JENDE UGARI BATU ZUEN. ‘Di-
ru publikoarekin despidorik ez’ zioen
pankartaren atzean bildutakoek Azi-
taingo industrialdeko konpresore en-
presako zuzendaritzaren jarrera sala-
tu nahi izan zuten; enpresa batzorde-
ko ordezkarien ustez, zuzendaritzako
kideek “enpresa ixten” eta produk-
zioa Txina eta Brasilera desbidera-
tzeko ahaleginetan dihardute.

ABC-koen manifestazio jendetsua

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

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

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 HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 201095 Faxa: 943 202564
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IES UNI EIBAR-ERMUAK AUTOENPLE-
GU SENTSABILIZAZIO JARDUNALDIA
JASO ZUEN ORAIN EGUN BATZUK.
Ekintza honen bitartez kultura ekintzailea
laguntzeko oinarriak zehazten saiatu ziren
antolatzaileak, eta hezkuntzaren munduan
pertsona ekintzaileak duen papera landu
zen. Vanesa Hortas Enpresa Proiektu Be-
rrien Laguntzarako Departamenduko ardu-
radunak koordinatu zuen ekintza, eta Debe-
gesako Aitziber Cortazar, Itziar Elustondo
eta Ainhoa Lazkano izan ziren jardunaldian

ORAIN DELA PARE BAT AS-
TE, ERTZAINTZAK MONTE-
KASINO TABERNAN ZEU-
DEN EUSKAL PRESO POLI-
TIKOEN ARGAZKIAK KENDU
ETA ERAMAN ZITUELA eta,
tabernan zeuden lagunak iden-
tifikatu arazi zituztela azaldu
eta salatzeko prentsaurrekoa
eskaini zuten eguaztenean Ei-
barko ezker abertzaleko ordez-
kariek. Agerraldian argitu zute-
nez, gainera, identifikatu zituz-
ten lagunetako biri, “inputatu
eta Espainiako Auzitegi Nazio-
nalera eramateko mehatxua
egin zieten”, tabernan zeuden
lekukoen berbetan.

Montekasinon gertatu zen
bezalako ekintzen bitartez,
“euskal gizartearen sustengu

zabala duen lan politiko eta
soziala kriminalizatzeko es-
trategian jarraitzen du espai-
niar estatuak”, ezker abertza-
learen iritziz. Horren harira,
Nazio Batuen Erakundeko Gi-
za Eskubideen erredaktoreak
urrian preso politikoen argaz-
kiak erakustea ez dela delitua

adierazi zuela gogoratu zu-
ten. Zentzu horretan, “erre-
presioaren aurrean, berau ja-
san behar dugunekiko eten-
gabeko elkartasun lana ezin-
bestekoa da, eta zentzu ho-
netan kriminalizazio dinamika
horren behin betiko amaiera
exigitzen dugu”.

5DANON
AHOTAN

Autoenplegu sentsibilizazio jardunaldia UNIan

Montekasinon egindako operazioaren salaketa

EIBARKO UDAL ARTXIBOAK
INSTALAZIO BERRIAK ZA-
BALDU ZITUEN ASTELEHE-
NEAN, UDALETXEKO 4. PI-
SUAN. Hilabeteetako lan eta
lekualdaketen ostean 750 me-
tro karratu dauzka artxibo be-
rriak, dokumentuen lerrozko
1.400 metro jasotzen ditu eta
testuak kontsultatzeko fondo
mikrofilmatua dauka. Doku-
mentuak biltzeko lau gordailu
independiente ditu udaletxeko
instalazio berriak, lanerako gu-
ne bi, argitalpen eta ikerketak
kontsultatzeko 240 metro ka-
rratuko gela bat, eta gai histori-
koen gaineko informazioa duen

liburutegi bat. Gainera, aldizka-
ko erakusketetak antolatzeko
115 metro karratuko espazioa
dauka zentro berriak.

Agiriak Bergaratik bueltan
Udal Artxiboak Bergaratik

ekarritako 158 dokumentazio
kutxa berreskuratu ditu, 1537
eta 1866 urteen bitarteko 3.477
bat espediente. 2006ko maia-
tzean Bergara eta Eibarko al-
kateek sinatu zutenez, Deba-
goieneko herri horretan gorde-
ko ziren dokumentu guzti ho-
riek Udal Artxibo berria egin ar-
te. Bergaratik ekarritako doku-
mentazioa Eibarko Eskribaute-

giari zegokion. Eskribauek auzi
eta idatzi publikoetan fede judi-
zial eta extrajudiziala emateko
funtzioa zeukaten.

Udal Artxiboaren instalazio berriak zabalik

Gaur egun obra mordoa
dauzkagu aukeran,
baina Torrekua aldeko

batek biltzen ditu “ingeniari”
gehienak. Ez dute fitxatzen, ez
dute ordutegirik; baina,
pasatzen zaren bakoitzean, han
daude. Obretan adituak dira
gehienak eta normalean isilean
eta trankil egiten dute euren
lana: dena aztertu, begiratu,
komentariotxoa bota… Baina,
hitz egiten hasiko balira, seguru
iritzi bakoitza desberdina
izango litzatekeela. Ez da hau
Eibarren daukagun “obra”
bakarra. Barrenengua kalea
gora hartu eta, Isasi jaisten
badugu, Astelena frontoira aile-
gatuko gara. ¡Katedrala! Zenbat
denbora eman dugu triste,
Eibarko frontoi historikoena
itxita zegoelako. Askok
pentsatuko zuten berriro irekita
ez zutela ikusiko. Baina orain
hezetasun arazoak agertu dira.
Pelotariak ailegatu dira eta…
usaina, arrastoak… Berria
komunikabideetan azaldu da.
Hortik aurrera, “ingeniariak”
agertu dira berriro, baina kasu
honetan desberdinak: “Kriston
hezetasuna”, “ez da
hainbesterako”, “teilatua
aldatu egin behar da”, “garbitu
eta gero, berehala konponduko
da”… etabar. Gertatzen dena da
injeniero horien artean denak
ez direla jubilatuak, eta badaude
neurriak hartu beharko
luketenak. Bitartean, egunak
aurrera doaz eta, pilota
munduan, Astelenaren itxura
txarra ahoz-aho zabaldu da
dagoeneko.

Ingeniariak

Felix 
Morquecho
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kilo zabor sortzen ditu
urtean, bataz beste,

Debabarrenako
bizilagun bakoitzak,
ia kilo bat eguneko.

Zaborraren %82
etxeko zabor
organikoa da.

Portzentaia txikiagoan
jasotzen dira papera
eta kartoia (%7’5),

beira (%6’5), ontziak
(%1’5), jantziak

(%0’82) eta
obra-hondakin

eta egurra (%1).

www.egoibarra.com berritua
EGO IBARRA BATZORDEA-
REN WEBGUNEA GOITIK
BEHERA BERRIZTU DUTE,
ATAL BERRIAK GEHITUTA
eta lehendik zeudenak ere lan-
du eta sakondu egin dira, do-
kumentu eta ikus-entzunezko-
ekin. Webguneari gehitu diz-
kioten atal berrien artean, bes-
teak beste, Eibarko eraikuntzei
eskainitakoa dago: “Atal ho-
rrek herriko eraikuntza nagu-
siei buruzko datuak eta jakin-
garriak ematen ditu eta denbo-
rarekin hornitzen joango gara.
Bestalde, gastronomiak biz-
pahiru atal ditu: Felisa Loiolak
Goi Argi elkartean erakutsi zi-
tuen sukalde-errezeta zaha-
rrak, Eibarko Saturnino Diego
inprentan 1921. urtean kalera-
tutako ‘Manual del arte de Co-
cina’ liburua eta 1996. urtean
kaleratutako ‘Eibarko Elkarte
Gastronomikoak’ liburuko erre-
zetak. Gainera, edozein eibar-
tarrek familia-errezetaren bat

bertan laga eta argitaratzeko
aukera du”. 

Eibartarrei eskainitako atala
Horrez gain, gure herriko ka-

leetan ditugun pertsona izenen
biografia laburrak sartu dituzte,
“batipat gazte jendeari begira”.
Eta pertsonaiekin jarraituta, Ei-
bartarrak izeneko atala bitan
banatu dute: “Alde batetik ‘he-
rriko seme kutun’ edo ‘seme-
tzakotzat’ hartu izan direnak

daude eta, bestetik, hainbat ei-
bartar ezagun eta ez horren
ezagunen biografiak jaso ditu-
gu, eurek emandako datuekin,
eurek nahi dutena azalduta”.

Argazkiei euren atal berezia
eman diete webgune berrituan,
orotariko irudiekin: Eibar airetik
hartuta, emakumeak, gerrako-
ak, propagandakoak... Atal be-
rriez gain, lehendik zeudenetan
ere hainbat gauza berritu eta
hobetu egin dituzte.

asteko

datua
3333 6666 0000

Oin dala 

urte

Markeskua jauregixa zertarako erabilli aztertzen hasi ziran Udalian urtebete lehenago Herrialdeen Euro-
pa izeneko instituziño pribatuari laga eta gero azken honek ez ebalako ezertarako erabiltzen ikusitta. 

Calbeton kaliaren alde batian eguan Bilbo Zahar kaletxua ixtia erabagi eban Udalak. Aspaldittik eguan
asmo hori, zikinkerixia eta katu mordua pillatzen ziralako bertan. Kalia ixteko, ate modokua ipiñi eben. 

“Eibartarren Ahotan” izeneko proiektua ziharduten aurrera eramaten Itziar Alberdik eta Asier Sarasuak.
Jasotako jendiaren testimonixuekin, Egoibarra batzordiarekin alkarlanian, liburua kalerau eben gero. 

Iñaki Zuazo atleta haundixa izandakua hil zan. Kirola lagata be, bolondres moduan jarraittu eban anto-
laketa lanetan eta epaille gisa kolaboratzen. Kirol Sarixetako Sari Berezixa jaso eban aurreko urtian.

11999999--XXII--55 // 229922.. ZZKKIIAA..

hamar

Aralar alderdixari erantzunez, Erisonon irregulartasunik ez eguala
emon eben jakittera gobernu batzordiaren ordezkarixak eta Tekni-
kerrek Lurzoruaren Legiak errespetatzen zittuala jakiñarazi.  

Antxiñako Eibarko irudixekin proiekziñua prestau eban Ego Ibarrak
Coliseorako. Irudixak itturri bittik lortutakuak izan ziran: NO-DOtik
batzuk eta Antonio Sarasua eibartarrak grabautakuak bestiak.

Jone Uria eta Miren Gisasola gaztiak lehelengo eibartarrak izan zi-
ran Euskal Herriko Trikitilari Gaztien txapelketan parte hartzen. Bes-
te sei bikoteren aurka jardun eben Azkoittian jokatutako lehian. 

Eibar Foball Taldiak Anoetan jokau eban Realaren kontrako parti-
duan, bana berdindu eban. Irabazteko okasiñuak be izan eben ei-
bartarrak Diaz de Ceriok lesio larrixa izan eban partiduan.

22000088--XXII--77 // 665555.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun
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EL CORTE INGLÉS BERRIA
HILABETEA AMAITU AU-
RRETIK ZABALDUKO DUTE
ETA INAUGURAZIOAN CAR-
LOS BAUTE Venezuelako
abeslari ezagunak parte har
dezan tratuan dihardute mer-
kataritza guneko arduradunek.
Inaugurazio ekitaldia hilaren
27an egiteko asmoa dute eta,
Baute ekarrita, ekitaldiari ahalik
eta ohiartzunik handiena ema-
tea bilatzen dute. Ondas saria
jaso berri du Carlos Bautek eta

Marta Sánchez espainiarrare-
kin abestutako ‘Colgado en tus
manos’ lanak arrakasta handia
izan du. Bauterekin akordio ko-
mertziala dauka El Corte Inglé-
sek, beraz, bai Eibarko merka-
taritza-zentru berria, bai abes-
laria promozionatzeko baliatu
nahi du El Corte Inglések ekin-
tza. Albacete eta Salamancan
irekitako denda berrietan ere
pertsonaia famatuak izan ziren,
Eibarren egin nahi denaren an-
tzerako ekitaldietan.

AZAROAREN 11AN, ARRATSALDEKO 16.30-ETAN, DEBEGE-
SAKO EGOITZAN BASQUETOUR ETA EUSKALITEKO ORDEZ-
KARIEK Turismoarentzat Praktika Onen Programaren aurkezpena
egingo dute. Hortik aurrera eman beharreko pausua prozesu guztia
martxan jarriko duen taldea osatzea izango da. Hainbat fase dituen
programa bizia izango da eta, besteak beste sentsibilizazio jardu-
naldiak, formazio-saioak, lan-tailerrak, enpresetara bisitak…. egin-
go dira. Helburua gure eskualdeko establezimendu turistikoen an-
tolakuntza eta barne kudeaketa hobetzea da. Debegesak parte-
hartzen duten enpresei laguntzeko pertsona bat jarriko du eskura.
Urte bakoitzaren amaieran, kalitate turistikoarekin establezimen-
duak duen konpromisoaren agiria jasoko dute parte-hartzen duten
enpresek. Informazio gehiagorako edo azaroak 11eko jardunaldian
parte-hartzeko, 943820110 telefono zenbakira deitu daiteke.

auzorik auzo

EB-Aralarren dossierra Txontako akatsekin
Ezker Batua-Aralar koalizioak dossierra egin du Txontan dauden
akatsen gainean. Urriaren 7an Txontan izan ziren koalizioaren zi-
negotziak eta, bizilagunen laguntzarekin, bertako akats eta urrita-
sunen gainean dossierra landu du. “Akatsok kontuan hartzea
nahiko genuke auzoaren berritze-proiektua garatzerako orduan”.
Dossierrean agertzen denez, hiri-altzariak falta dira (“zakarrontzi
bakarra dago  Aguiñaspi tabernatik Txonta 17-raino”), autobide
azpiko zabortegia garbitu eta txukundu beharko litzateke, Solac
fabrikaren hondarretatik alboko etxeetara igaro daiteke, Txonta
44-an zulogune arriskutsua dago, ez dago ia aisialdi gunerik eta
39. zenbakian dagoena zikina eta zaharkitua dago, etxeetatik ka-
ble asko dago eskegita, argitasun falta dago eta ez dago TDT
hornidurarik, besteak beste. EB-Aralarrek uste du auzoaren be-
rriztatze-proiektu serioa egin behar dela. “Aurreko planak gelditu
egin dira eta proiektu berria gauzatzeko hainbat urte beharko di-
ra. Ezin da urte guzti horietan auzoa horrela geratu”. Era berean,
auzoaren berriztatze-proiektu berrirako, “egiten bada”, auzolagun
guztien partaidetza sustatzea eskatzen du koalizioak.

Armagin kalea
Kanposantu inguruko kale honek gure herriari izaera eman
dion lanbideari zor dio izena. Eibarren armak egiten zirela
idatziz jasotzen duen lehenengo agiria 1482. urtekoa da,
Medina Sidoniako dukeak aginduta egindako lonbarda biren
berri ematen duen dokumentua, baina seguruenik armagintza
lehenagotik lantzen zen Eibarren. Lanbideak izan duen
garrantziarengatik ez da harritzekoa armaginei kalea eskaintzea.
Pegora kopurua: 3. Erroldatutakoak: 194.

Turismorako praktika onen programa

eibar kaleka

Baute El Corte Inglés-aren aurkezpenean
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Banjul da Ganbiako kapi-
tala eta bertako Bakoteh
auzuan laguntza eskin-

tzen dihardue La Sonrisa de
África Nafarroako Gobernuz
Kanpoko Erakundekuak. Bo-
luntarixuak bertan egitten
diharduen biharrari esker, oin
dala gitxira arte hango zaborte-
gi batian eguna emoten eben
200 bat umek eskolara juan eta
egunero jateko aukeria dake,
Zuloagak bertatik bertara ikusi
eban moduan: “Jendiak apadri-
nautako umiak eskolara juate-
ko aukeria dake, eskolarako
uniformiak eta bestelakuak
erosten jakuez eta egunero bo-
kadillua emoten jakue, gitxie-
nez egunian behin zeozer jaten
dabela ziurtatzeko”. 

Eibartarrak azaldu desku-
nez, “ume horrek behartsue-
nen artian behartsuenak dira
eta laguntasuna jaso ezian
ezin dabe eskolara juan. Baiña
horri bueltia emoteko proiektu

bat martxan ipiñi nahi dogu: La
Sonrisa de África josteko-tailla-
rra. Izan be, taillarra sortu eta
umieri josteko-makiña bat ze-
lan erabiltzen dan erakutsita,
ezer ez daken horren bizimo-
dua guztiz kanbixatzia posible
dala ikusi dogu, lanbide duin
bat ikasitta eta euren herrial-
dian etorkizuna dakan biha-
rrian jardunda”.

Eibartarren 
eskuzabaltasunaren 
premiñan

Eskola-taillarra martxan ipiñi
ahal izateko, baiña, josteko ma-
kiñak bihar dittue. Zuloagaren
berbetan, “herri gitxitan egongo
dira Eibarren bezain beste jos-
teko makiña, etxian gordeta,
nostalgia hutsarengaittik edo
amamarena izan zalako gorde-
ta, erabilli barik. Ointxe makiña
horrek atzera be erabilgarrixak
izateko aukeria eskintzen dogu,
Ganbiako ume horren bizimo-

duak kanbixatzeko eta etorki-
zun hobia euki deixen aukeria
emonda. Gobernuz Kanpoko
Erakundiak Spanair hegazkin
konpaiñiarekin dakan konpro-
misuari esker, josteko makiñak
Ganbiaraiño eruatiaz eurak ar-
durauko dira. Eskolara juateko
aukerarik izango ez daben nes-
ka nagusixeneri josten irakatsi

eta etorkizuna badakela eraku-
tsi ahal izateko josteko lau ma-
kiña besterik ez dogu bihar. Ba-
ten batek erabilli bariko makiña-
rik badaka, berdin detsa pedal
bidezkua zeiñ elektrikua izan,
gurekin kontaktuan ipiñi leike
(635734261 telefonora deittuta)
eta gu juango gara makiñaren
billa bere etxera. Denpora gitxi

dakagu, hillaren erdialderako
Ganbiara eruateko makiñak ja-
sota euki bihar dittugulako”. 

Josteko makiñen zain
Josteko makiña horrekin bizi-

modua kanbixau leikien umiak
zain dagoz, bakotxa bere istori-
xarekin: “Mamme Sanneh ize-
neko neskia mandinka etniako
alabia da, sei neba-arreben ar-
tian nagusiña. Amak laga egin
zittuan oin dala 5 urte, txikixena
jaixo eta segiduan eta harrez-
kero alaba nagusixak daka bes-
te guztien arduria. Ardura hori
dala eta, ezin da eskolara juan.
Kaddy Bahk 14 urte dittu eta oin
dala gitxi Mariah izeneko alabia
erditu eban, baiña ezkondu ba-
rik daguanez famelixak bazter-
tu egin dau eta eskolako zuzen-
daritzak be ez detsa klasera
juaten lagatzen, beste nesken-
dako adibide txarra izango da-
lakuan”. Josteko makiña euki
barik be, proiektuaren gaiñian
gehixago jakin nahi dabenak
www.lasonrisadeafrica.com
helbidera jo leike. Umiak apa-
drinatzeko bidia be bertan to-
pauko dau.

Afrikan, Ganbiako hiriburuko auzo batian biharrian
diharduen Gobernuz Kanpoko Erakundia da 
La Sonrisa de África. Oier Zuloaga eta beste 
eibartar batzuk talde horrek umien alde egitten
diharduan biharra zuzenian ezagutzeko aukeria 
euki dabe, bertara egindako biaje batian. Ointxe 
eibartarren eskuzabaltasunaren premiñan dagoz.
Gure etxietan erabilli barik egon leikiazen josteko
makiñak Ganbiako bizilagunen bizimodua goittik
behera kanbixatzeko aukeria emoten dabe eta.

JJoosstteekkoo mmaakkiiññaakk,,
GGaannbbiiaarrii iirrrriiffaarrrraa
eerraaggiitttteekkoo
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9KALEKO
INKESTAGipuzkoako Ogasunak telefono zerbitzu bat 

eskaintzen dau herritarrek iruzur fiskalak 
salatzeko. Holan, baten batek beste batek 
iruzurra egin dabela badaki, salatu egin ahalko
dau. Horren bittartez iruzurrak egittia murriztia
nahi da Gipuzkoako Ogasuna edo Rentakuen
berbetan.

IIÑÑIIGGOO EESSTTEEIIBBAARR

3333 uurrttee
bbiihhaarrggiiññaa

Nik salatuko nittuzke, seguru.
Gauza asko kontrolau bihar dira
zerga kontuen gaiñian, baina be-
gittantzen jata danok bardiñ
errespetau bihar dogula Ogasu-
na. Danak zulo beretik pasau
bihar gara eta danok egin bihar
dittugu gauzak bihar dan mo-
duan.

Iruzurra egin daben 
jendia salatuko 

zeunke?
EESSTTEELLAA AALLVVAARREEZZ

6622 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Jakingo baneuke baten batek iru-
zurra egitten dabela, salatuko
neuke. Batzuk iruzurra egin nahi
barik be harrapau eta ordaindu
arazi egitten detse, holan, nahitta
egitten dabeneri arrazoi haundi-
xaguakin salatu bihar jake. Nik,
behintzat, salatuko neukez.

JJOOSSEE AALLBBEERRTTOO IIRRIIOONNDDOO

6655 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Ogasunari iruzurra egitten dabe-
nak ondo egitten dabela begittan-
tzen jata, izan be, eurek be or-
daintzen deskue guri. Nik ez ni-
ttuzke salatuko, ez jata txarto be-
gittantzen egitten dabena. Gaiñe-
ra, nahikua arte daka Ogasunari
lapurtzen detsanak, gero atzetik
salatzen juateko.

CCAARRIINNAA LLOOPPEESS

2244 uurrttee
bbiihhaarrggiiññaa

Pentsatzen dot iruzurra egitten
dabenak salatuko nittuzkela.
Ezagutzen dittut portugaldar ba-
tzuk hemen parua kobrau eta
Portugalen lanian dabizenak.
Txarto begittantzen jata hori, ni
hamen lanian nabil eta pentsa-
tzen dot eurak iruzurra egitten
daguazela.

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 ddoorrrreeeettaakkoo 

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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Eibarko orografixia eskasa
dala hamaika bidar en-
tzundakuak gara eta ho-

rrekin justifakau nahi izan dira
herrixan daguazen aldapa eta
eskillara ugarixak. Halanda be,
sasoi bateko Eibarrek eta gaur
egunekuak arlo askotan zerikusi
gitxi daken moduan, arlo hone-
tan be gauzak kanbixatzeko
moduak badagoz, Adir irisgarri-
tasunian aditua dan enpresak
egindako estudixuak jasotzen
daben moduan. Estudixo horre-
tan jasotakuak ardatz izango
daben akzesibilidade plan barri-
xak oso modu zihetzian azal-

tzen dittu herrixan arlo honetan
hobetu biharrekuak zeintzuk di-
ran. Kalietako akzesibilidadia ez
eze, seiñalizaziñua, herriko erai-
kin publikuak, espaloiak, herriko
altzarixak eta bestelakuak har-
tzen dittu kontuan txostenak,
garraiobidiak ahaztu barik.

Estudixuak proposatzen di-
ttuan kanbixuak izaera ezberdi-
ña dake: kale batzuetako izae-
ria kanbixatzetik, espaloiak za-
baltzeraiño, traba egitten da-
ben elementuak kaletik kentze-
raiño, edo eskillara mekaniko
barrixak ipintzeraiño doiaz pro-
posamenak. 

Kaliak goittik behera aztertzen
Proposamen horrek egiñ au-

rretik, baiña, txostena eratze-
ko pausuak emon dittue. Bate-
tik, zuzeneko ikerketia egin
dabe, kalian ibillitta eta ikusi-
ttako gabezia zeiñ akatsak ja-
sota: 28 kilometrotik gorako
ibilbidia izan da guztira, herri-
ko kalietako 28.678 metro hain
zuzen be, espaloiak, errepide
zatixak, plazak eta bestela-
kuak barne. Holako ibilbide lu-
zian topautakuak asko izanda
be, danen artian garrantzi
gehixago daken batzuk bada-
goz. Esate batera, oiñezkuen-
dako baduetan hutsune haun-
dixa topau dabe. Oiñezkuen
mobilidadiarendako garrantzi
ikaragarrixa daken elementu
horrek 500 puntutan baiño
gehixagotan txarto diseiñauta-
kuak dira edo, beste barik, ez
dira esistitzen. Horri toki asko-
tan espaloiak rebajau barik da-
guazela gehittu bihar jako eta
beste hainbat tokittan, gaiñe-
ra, zebra-biderik be ez dago. 

Espaloi estuegixak
Espaloien zabaleriakin be

arazo bat baiño gehixago sor-
tzen da. Obra barrixak egitten

diran neurrixan espaloiak le-
henguak baiño zabalaguak egi-
tteko ahalegiñak egitten badira
be, oindiok be kale askotan ga-
txa da espaloitik urten barik ibil-
tzia, batez be umien kotxiekin,
erosketa karruekin edo beste-
lakuekin ibilli bihar izanez gero. 

Gaiñera, espaloi barruan fa-
rolak, zuhaitzak edo bestela-
kuak traban egon ezkero, asko-
tan zuzen juan barik elemen-
tuak ahal dan moduan saihes-
ten juan bihar izaten gara oi-
ñezkuak, behin baiño gehixa-
gotan errepidera urtenda. 

11 kilometro barandilla faltan
Gabezien zerrendiari begira

ipiñiz gero, barriz, aldapa haun-
diko toki askotan, edo eskillara
luzietan barandillarik ez dagua-
la antzeman dabe. Irisgarrita-
sunaren gaiñeko arauak ez be-
tetziaz gaiñ, oiñezkuendako
arrisku haundixa eragin leikie
horrelako gabeziak. 

Aittatutako honek oiñezko
guztieri eragitten detsen kon-
tuak izanda be, sensibilidade
berezixa daken kolektibuak da-
guazela ezin leike ahaztu.
Itsuak, elbarrixak, jende nagu-
sixak… premiña zihetzeguak

Herrixan ibiltzia ahalik eta errezen izateko 
helburuari jarraittuz, Udalak datozen urtiotan 
garatzeko moduko irisgarritasun plan barrixa 
onartzeko asmua daka. 9 millioi euroko 
aurrekontua biharko dabela aurreikusten dabe 
Udal arduradunak, irisgarritasun kontuetan adittua
dan enpresak idatzittako txostenak jasotzen 
dittuenak martxan ipiñi ahal izateko. Etorkizunian
herrixan ibiltzian bidian jendiak trabarik ez 
topatzia billatzen dabe eta hori lortzeko neurrixak
hartzeko gertu dagoz.

OOiiññeezzkkuueennddaakkoo hheerrrriixxaa 
pprreeppaarraattzzeekkoo bbiiddiiaann

Ikusmen arazuak 
dittuenendako 

seiñalizaziñua egokittu
biharra dago, kalietan

zeiñ oiñezkuendako 
pasabidietan.  

Irudixan, ONCEko
sensibilizaziño 

kanpaiñako ekimena. 
/ S. HERNANDEZ



dittue eta, horregaittik, txostena
idazteko orduan herrixan kolek-
tibo horrek ordezkatzen dittuen
alkartiekin alkarlanian jardun
dabe, euren premiñak euren
ahotik ezagutzeko eta euren
proposamenak zeintzuk diran
ezagutu eta jasotzeko. 

Bestiak beste, plana idazte-
ko billeretan elbarritu fisikuen
alkarteko ordezkarixak, Eibar-
ko ONCEko bulegokuak, Afagi-
kuak, Debabarrenako Nagu-
sien Kontseillukuak, Nagusila-
nekuak eta Deparkelekuak
egon dira eta udaleko ordezka-
rixak zeiñ alkartietakuak alkar-
lanaren emaitzarekin pozik da-
goz, “ikuspegi diferentiak jaso
ahal izan diralako eta hori beti
aberasgarrixa dalako”. 

Adibidez, gehixenak kontu-
ratzen ez bagara be, herriko
toki askotan edo gehixenetan,
ikusten ez daben jendiandako
aproposa dan seiñalizaziñorik
ez dago.

9 millioiko inbersiñua
Inbersiño berezixa bihar da-

ben kaliak be ziheztuta datoz
txostenian: Sansaburu, Barre-

na, Bista Eder, Iparragirre,
Juan Antonio Mogel eta San
Andres. Beste toki batzuetan
baiño karuaguak izango dira,
baitta, Aldatze, Barakaldo, Bi-
ttor Sarasketa, Jose Antonio
Iturrioz, Zezenbide, Wenzeslao
Orbea edo Zuloagatarren mo-
dokuetan egin biharrekuak. Ku-
riosidade modura, barriz, biha-
rrezkuak diran barandilla guz-

tiak alkartuta 11 kilometro osa-
tuko lirakez. 

Espaloiak konpondu eta mol-
datziak be aurrekontuaren zati
garantzitsu bat biharko dau: ba-
tetik, Guridi inguruan moduan,
plataforma osuak eratzia propo-
satzen dabe azterketa egin da-
benak (hau da, espaloiak eta
errepidiak mailla berian ipintzia,
eskaloi barik). Holako ereduari
segiduko detsen 770 metro ka-
rratuko azalera egittiaz gain,
espaloiak zabaltzen eta kon-
pontzen 975 metro karratu aza-
leran jardun biharko dabe.

Mekanikuekin aurrera
Bestalde, azken urtiotako

martxari jarraittua, akzeso me-
kanikuekin aurrera egittia au-
rreikusten dau planak. Eskillara
mekanikuak toki askotan era-
bilgarrixak gertatuta be, elbarri-
tuak eta umien kotxe zein ka-
rruekin ibilli bihar dabenak
behin baiño gehixagotan azal-
du dabe kasu guztietarako so-
luziñorik ez dabela emoten eta
pozik dagoz plan barrixan ka-
lietan daguazen hainbat ozto-
pori aurre egitteko aukeria
emongo detsen 9 igogaillu erai-
kitzia aurreikusitta dagualako. 

11GEURE
GAIAHHOOBBEETTUU BBIIHHAARRRREEKKOO PPUUNNTTUUAAKK
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URKIZU, 7 % 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40
uthemek@uthemek.com

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

- Ogitartekoak
- Plater konbinatuak
- Razioak
- Kazuelitak

Egogain, 5 - behea
TTeell.. 994433 553311 880022

02441
...eta kitto!-ko

GGAABBOONNEETTAAKKOO LLOOTTEERRIIAA

salgai duzu:
Mujika harategia 
Urkizu prentsa 
Bolintxo “Ibarkurutze”
Zabaleta okindegia
Narrua konplementuak
San Andres gozotegia
Askasibar kirolak
Kultu taberna
Valenciaga jantzidenda
Correos, 
Udal Euskaltegia 
AEK Euskaltegia 
Isasi okindegia 
Izadi loradenda 
Untzaga prentsa 
Dibutec fotokopiadenda  

salgai duzu:
Mujika harategia 
Urkizu prentsa 
Bolintxo “Ibarkurutze”
Zabaleta okindegia
Narrua konplementuak
San Andres gozotegia
Askasibar kirolak
Kultu taberna
Valenciaga jantzidenda
Correos, 
Udal Euskaltegia 
AEK Euskaltegia 
Isasi okindegia 
Izadi loradenda 
Untzaga prentsa 
Dibutec fotokopiadenda  

LLLLoooo tttteeeerrrr iiii aaaa  
hhhhaaaarrrr tttt zzzzaaaa iiii llll eeeeeeeennnn   
aaaarrrr tttteeeeaaaannnn,,,,   
aaaabbbbeeeennnndddduuuuaaaarrrreeeennnn  11116666aaaannnn   
GGGGAAAABBBBOOOONNNN----OOOOTTTTAAAARRRRRRRRAAAA
zzzzoooozzzzkkkkeeee ttttaaaa ttttuuuukkkkoooo   ddddaaaa

KKAALLIIAANN

-- HHeerrrriikkoo kkaallee bbaattzzuueettaakkoo ttiippoollooggiixxiiaa

kkaannbbiixxaattzziiaa,, ppeeaattoonnaallaakk eeddoo eerraabbiilllleerraa

mmiixxttookkuuaakk bbiihhuurrttuuttaa.. 

-- EEssppaallooiiaakk zzaabbaallttzziiaa..

-- AAuuzzuueenn aarrtteekkoo kkoommuunniikkaazziiññuuaa

hhoobbeettzzeekkoo aakkzzeessoo mmeekkaanniikkuueenn

eerraabbiilllleerriiaa ((eesskkiillllaarraakk//iiggooggaaiilllluuaakk)).. 

-- EEssppaallooiieenn rreebbaajjiiaakk eettaa ooiiññeezzkkuueenn

bbaadduuaakk ((550000eettiikk ggoorraa)) mmoollddaattzziiaa

eettaa eeggookkiittzziiaa.. 

-- BBaarraannddiillllaakk iippiinnttzziiaa,, bbaatteezz bbee aallddaappaa

hhaauunnddiixxaa ddaakkeenn kkaalliieettaann.. 

EERRAAIIKKIIÑÑEETTAANN

-- EElleemmeennttuu mmeekkaanniikkoo zzeeiiññ iiggooggaaiilllluuaakk

mmoollddaattzziiaa,, lleeggiiaarrii eerrrreeppaarraattuuttaa,, bbaatteezz

bbee iikkaasstteettxxiieettaann.. 

-- EEllbbaarrrriittuueennddaakkoo kkoommuunnaakk ssoorrttzziiaa eeddoo

mmoollddaattzziiaa..

GGAARRRRAAIIUUEETTAANN

-- AAuuttoobbuuss ggeellttookkiixxaann zzeeiiññ bbeessttee

ggeerraalleekkuueettaann aakkzzeessiibbiilliiddaaddiiaa hhoobbeettzziiaa..

-- SSeeiiññaalliizzaazziiññuuaakk eeggookkiittzziiaa..

-- EEllbbaarrrriittuueennddaakkoo aappaarrkkaalleekkuuaakk bbiihhaarr

ddaann mmoodduuaann pprreeppaarraattzziiaa..
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teen-
ajea

- Espainiako jabalina jaurti-
ketaren txapelduna bilakatu
zinen, kadete mailan, Prat del
Llobregaten. Zer sentitu ze-
nuen egindakoaz jabetzean?

Emozio oso handia. Pozez
zoratzen ipini nintzen garaipe-
na lortu nuela konturatu nintze-
nean.
- Espero zenuen garaipena
lortzea?

Egia esan, ez. Ahalik eta ho-
betoen egin nahi nuen proba,
baina benetan ez nuela espero
Espainiako txapelketa lortzea.
- Lehen aldia da horrelako
garaipen bat lortzen duzuna?

Espainiako txapelketa lor-
tzen dudan lehen aldia da; hala
ere, beste lehiaketaren bat ira-
bazi dut, baina ez horren neu-
rrikoa.
- Zein da zure hurrengo hel-
burua?

Orain krossean nago zentra-
tuta eta horretarako nabil en-
trenatzen. Ondoren, pista esta-
liko probak prestatuko ditut eta
horren ostean aire zabalekoak
landuko ditut.

- Izan ere, jabalinaz gain bes-
te disziplina batzutan aritzen
zara.
Korrika egiten dut proba ez-

berdinetan, pisua botatzen
dut… Gehien gustatzen zaida-
na proba konbinatuak egitea
da, izan ere, denak gustatzen
zaizkit eta denetan nago eroso,
beraz, proba konbinatuetan de-
nak egiteko aprobetxatzen dut.
Entrenatzaileak begi onez ikus-
ten du hori egitea.
- Ez duzu pentsatzen diszipli-
na batean zentratu eta hori
buru-belarri lantzea?

Momentuz, ez. Gaztea naiz
eta denbora daukat aurretik ho-
rretarako.
- Zein amets betetzea gusta-
tuko litzaizuke atletismoaren
barruan?

Esan daiteke nire ametsa be-
te dela. Izan ere, Espainiako
onena izatea niretzat izugarria
da eta horrekin imagina nezake-
ena bete dudala esan nezake.
- Eta Joko Olinpikoak, zer?

Oso urrun ikusten ditut, ez
dut horretan pentsatzen.

“Jabalina txapel honekin
nire ametsa bete da”

14 urte ditu eta bere mailan gazteena izan arren, 

Espainiako jabalina txapeldun bilakatu zen Arantza 

Moreno Prat del Llobregaten duela pare bat aste.

Etorkizun handiko neska da Arantza, baina ez soilik 

jabalinan, izan ere, atletismoko proba askotan aritzen 

da emaitza bikainak lortuz.

ARANTZA MORENO, atleta:

Jone Uria, Miren Gisasola 
panderojolea lagun duela.
Behean, azken Sagardo
Egunean jardun zuen 
trikitilari taldea.

Toribio Etxebarria, 4

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk
eettxxeerraa

Bidebarrieta, 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia
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Tupperwarea delakoaren
erabilera oso hedatuta
dago gaur egun. Etxean

egindako janaria beste nonbait
jateko erabiltzen den kontser-
bazio sistema da. Beste modu
batean esanda, etxeko sukal-
dea edonon izatea, sukaldean
lortzen den emaitza, behintzat.
Krisi garai hauetan, gainera,
etxetik kanpo diru gutxiago
gastatzeko kontuarekin, Tup-
perwarearen erabilera hazi
egin da. Nabaria da hori, adibi-
dez, Unibertsitateetan, non
gazteek etxetik eramaten du-
ten bazkaria.

Gurasoen etxetik kanpo bizi
direnen tresna garrantzitsua
da, baita ere, Tupperwarea.
Normalean ahultasun ekono-
mikoa izanda, gurasoenean
prestatutakoek betetzen dituz-
te euren hozkailuak, salbues-
penak salbuespen. Ba guzti
horientzat (eta interesa duen
edonontzat), ‘Eramateko jana-
ria’ izeneko ikastaroa hasiko
da azaroaren 17an Portalean.

24 errezeta
Zortzi egunetan (azaroaren

17tik abenduaren 15era, aste-
arte eta eguenetan, 19.00eta-
tik 21.00etara) erraz eramate-

ko eta berotzekoak diren jana-
riak prestatzen irakatsiko die
Unai Magunazelaiak parte-
hartzaileei. Janariak Tupper-
warean izozteko nahiz egoera
onean kontserbatzeko erak
azalduko dira, Tupperwareare
abantailekin batera. Izan ere,
sistema honen bitartez jana-
riak modu erosoan eta erraz
kontserbatzen dira, eta alde
batetik bestera zailtasun barik
eraman daitezke.

Ikastaroak irauten dituen
zortzi egunetan hogeitik gora
errezeta ikasiko dituzte parte-
hartzaileek. Besteak bestek,
entsalada ezberdinak, curry
eta arroz barazkiak, txanpi ris-
sotoa, kalabazin eta txanpizko
espagetiak, urdaiazpiko eta
arraultza pastela, hegaluzea
piperradarekin, gazta eta ur-
daiazpikozko endibiak, beren-

jenak haragiarekin, yogur sal-
tsadun oilasko hotza, tomate
eta piparrezko, txitxarroa es-
kabetxearekin, oilaskoa eska-
betxearekin, legatza tipulare-
kin, fruituz beteriko izterrak,
makailua eta enpanada.

Amantala eta trapua
Izen-ematea martxan dago

azaroaren 2az geroztik eta hila-
ren 13ra arte egongo da auke-
ra ikastaroan parte hartzeko
(Pegoran egin behar da eskae-
ra). Euskeraz eta gazteleraz
emango dira klaseak eta 16 ur-
tetik gorakoentzat dago zuzen-
dua. Prezioari dagokionez, Ei-
barren erroldatutakoek 65 euro
ordaindu beharko dituzte eta
besteek 100. Ikastarorako, hala
ere, parte-hartzaileek amantala
eta sukaldeko trapua besterik
ez dute eraman beharko.

Bizitzaren erritmoa
azkarra da, dinamikoa,

atsedenerako denborarik
lagatzen ez duena

askotan. Egunean gauza
asko daude egiteko,
eta jan? Noiz jango

du jendeak? Eta beste
kontu bat: nola jango

du? Zer jango du?
Bakoitzak gustukoen

duena nahi duen lekuan
jateko, ‘Eramateko

janaria’ izeneko
ikastaroa egingo da

Portalean.

GAZTE
KITTO

Etxeko janaria edonora eraman

...eta kitto! 09/XI/6  
697 zkia.
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Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74

]  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

]  Logopedia
]  Inkontinentzia urinarioak
]  Kirol medikuntza
]  Ama izateko prestakuntza

Patronato
Eibarrés

EErrrreehhaabbiilliittaazziiooaa
eettaa FFiissiiootteerraappiiaa

UUrrkkiizzuu 99 -- bbeehheeaann
EGUNERO (08.00 - 19.30)

TTffnnooaakk.. -- 994433 1122 1122 8800 eettaa 994433 1122 0033 5588
FFaaxxaa -- 994433 1122 0033 5588 
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San Agustin, 2-4 - M lokala
Tel. 622 14 58 58

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.
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BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA

EGUNERO

Untzaga 5 - 4.  . . . . . . . . . . 943 70 23 85
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Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

BBiissttaa EEddeerr,, 1199 -- bbeehheeaa  
TTeell.. 994433 7700 0000 8822

994433 2200 8844 7755
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3 Inplanteak
3 Ortodontzia
3 Zuritzea
3 Hortz-estetika

PPeeddrroo EEttxxeebbeerrrriiaa GGiissaassoollaa
DDEENNTTIISSTTAA

Calbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EEGGUUNNEERROO

HORTZ KLINIKA

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

odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

miren albistegi sojo
arragueta, 2 - bis B

t. 943 208 330

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

AARRRRAAGGUUEETTAA,, 2200
TLF: 994433 5533 0066 4422
ane_mendia@hotmail.com
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wwwwww..mmaarriiaaddoolloorreessoollaaiizzoollaa..ccoomm

IIkkuusstteenn eezz ddeenn oorrttooddoonnttzziiaa

Ortodontzia
ume eta

helduentzat

Mª Dolores Olaizola Doktorea

EEIIBBAARRKKOO ZZEENNTTRROO MMEEDDIIKKOOAA

hhoorrttzz--kklliinniikkaa
UUNNTTZZAAGGAA

UUnnttzzaaggaa,, 22 - 1. Eskuma
Tfnoa. 994433 7700 2255 9922

egunero

GASTESI
H o r t z - K l i n i k a

JJeessuuss MMªª GGaasstteessii -- AAnnee GGaasstteessii
Odontologia orokorra / Ortodontzia / Laser Teknologia

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 1100 -- 22.. eesskkuummaa 994433 7700 0000 9900

Barizeak
Kirurgia Estetikoa
Dietetika eta Nutrizioa
Gorputz Birmoldaketa
Fotodepilazio Medikoa

ZERBITZUAK: Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak  
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua

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

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

RPS 04/02

MIGUEL SEMINARIO ZURIA-
RRAIN

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.        943-702896

ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

RPS 336/05
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Calbeton, 4 - 2.
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AARR OORR
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-- DDiissffoonniiaakk
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-- DDiisslleexxiiaakk
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•• MMaassaajjee tteerraappeeuuttiikkooaa
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KKIIRROOLL MMEEDDIIKKUUNNTTZZAA

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,, 4488
EEIIBBAARR

994433 220033005500

EERRDDIIKKOO KKAALLEE 5544
AARRRRAASSAATTEE

994433,, 779999774466

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
994433 1122 1144 9933

EELLEENNAA 
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia
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OOKKUULLIISSTTAAKK

San Juan 11 - solairuartea

Tfnoa: 943 20 19 82

eegguunneerroo aarrrraattssaallddeezz

OOOOkkkkuuuullll iiii ssss ttttaaaakkkk

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88
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PPssiikkoollooggiiaa kklliinniikkaa eettaa

PPssiikkootteerraappiiaa zzeennttrrooaa

Oscar Mondragon Lili

UUrrkkiizzuu,, 1133 -- bbeehheeaa
Telf. 943 206823 eta 686 859023

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA 
KABINETEA

Bidebarrieta, 27-B (3. atea) 943 20 22 66
a_garitaonandia@terra.es

HAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKO
TRATAMENDUAK

HHEELLBBIIDDEE BBEERRRRIIAA



09/XI/6  ...eta kitto!
697 zkia.

IIttzzuulleerraarreenn iittzzuulleerraa

Uther Novasch kazetari norbegiarra zendu dela jakin dut berriki. Uther aspaldi 
ezagutu nuen, berak hautatutako Milango desterruan, eta oroitu dut bere begiei 
begira, deserriaz idatzi nuela zerbait. Idatzi hura berrekartzera azkartu naiz:
“Nahiz eta hodei grisek ez zioten lurra bistaratzen uzten, segituan kokatu zuen 
hegazkinetik bere jaioterria. Aireportutik herrira zihoan bidea taxi zahar batean 
egin zuen. Herrirako sarrera kotxe ilara sendo batek ixten zuen. Taxistari oinez 
jarraituko zuela argitu zion. Tripa barrenetan hegaberak somatu zituen dantzari, 
eta birikak arnasaz baino adorez beterik bere itzuleraren azken pausuak ematera
ausartu zen.
Agi denez, memoriak eraman zituen aspaldian, haurtzaroaren babes ziren kale 
estuen arkupeak, haien ordez zeruan galtzen ziren eraikin erraldoiak altxatzen 
ziren.  
Zulo izugarri batekin egin zuen topo, espazioa bera ezerezean amildu zezakeen 
zuloa.
Belauniko jarri zen, otoitz egiteko baino, umezaroko garaieratik ingurua 
ezagutzeko. Gero, atzera bideari ekin zion irrifar etsi batez, iraganik gabe zerotik
hasi behar duenaren poztasuna edo tristezia nahasean zebilkiola bihotzean”.
Utherrek itzuleraren sentimendu kontrajarri horri zion izua. Horregatik agindu 
zuen itzuliko zela. Itzuliko zela bai, ez ordea nola.

kolaborazioa

Asier Serranoren

musika

literatura

Gose taldea hirukoa da eta
2004an sortu zen Arrasaten.
Gose taldea hirugarren la-
nera iritsi da. Gose denari
jateko ordua ailegatu zaio.
Gose taldea musika jateko,
Euskal Herriko triki-pop mu-
sika eta, tradizioa iraultze-
ko, musikari berrikuntzak
ezartzeko eta bide berriak
urratzeko sortu zen, eta gai-
nera, plazer handiz.

Gose
Gose III

Gasteizko taldearen lanak,
aldioro, albiste onak izaten di-
ra. Betagarri taldearen disko
guztiek musikaz disfrutatu
nahi duen publiko zabalena-
ren gogoarekin erabat asma-
tzen jakin izan dute. Jarreraz
gain, musikaren eraginkorta-
suna merkatua ireki die gas-
teiztarrei, urtetik urtera entzu-
leak gehituz, mugak irekiz,
asmoak nonahi eraberrituz...

Betagarri
Bizitzari txistuka

Hamasei urte argitaratu egon
gabe, Xabier Letek inoizko
poesia bildumarik bereziena
osatu du. Bizi esperientzieta-
tik ondu eta idatzitakoa, ira-
gan ederrarekiko miresmena,
maitasunaren gauzaguneak,
xamurtasuna, oinazea, herio-
tza eta birraurkikuntzaren
ametsa elkarri lotuz. Uniber-
tsal diren sentipen, arrangura
eta eremuak, poesiaren gai-
lurrean.

Xabier Lete
Egunsentiaren esku
izoztuak

Ezekielek hamalau urte ditu.
Etxean amarekin eta arreba-
rekin bizi da. Aitak etxetik al-
de egin zuen, eta ez du har-
taz oroitzapen askorik. Ha-
malau urteko mutil gehienek
bezala, bizitza bi partetan ba-
natuta dauka; batetik etxeko
istiluak daude, eta bestetik
kanpoko giroa: eskola, lagu-
nak, koadrilaren lokala eta ...
neskak.

Jasone Osoro
Ezekiel

MUSIKA 
LITERATURA

16
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ELKAR 
HIZKETA

- Zer da, zehazki, maridaje jardunaldietan
egingo duzuna?

Pare bat plater egingo ditugu Illarra jatetxe-
koekin konpartitutako gunean. Plater bi egingo
du bakoitzak. Gure kasuan onddo eta orein
arroz krematsua, eta modu tradizionalean gi-
satutako uso erregosia prestatuko ditugu.
-Illarra jatetxeko Joxean Eizmendi eta zu
zeu izango zarete sukaldean batera. Zer
iruditzen zaizu berarekin lan egitea?

Oso ondo dago. Ezagutzen dut eta erraza
izango da berarekin lan egitea. Zerbait erra-
za egiten saiatuko gara, izan ere, jende asko
joango da afaltzera eta zaila da hainbeste
jenderentzat afaria egitea. Ondo koordinatu
beharko gara eta elkarri lagundu. Janaria
modu egokian heldu behar da jankide bakoi-
tzaren gana, guk nahi dugun moduan, eta
zaila da hori.
- Ehiza kozinatzea egunerokoan normale-
an prestatzen dena baino zailagoa da?

Ehizak sustraitze handia dauka Euskal
Herrian, inguruan edonork dauka ehizan da-
bilen norbait, beraz, hemengo sukaldeetan
ehizaren presentzia ez da arrotza. Produk-
tuaren kalitateak garrantzia handia dauka.
Adibidez, ez du edozein usok balio, izan ere,
ehizatutako animaliek ez daukate inolako
osasun erregistrorik, beraz, neurri batzuk be-
te behar ditu kozinatu baino lehen.
- Nola lortu daiteke maridaje perfektua?

Maridaje teknikoki perfektua honakoa be-
tetzen denean ematen da: zerbait jaten du-
zunean edandakoa sentitzen ez duzunean,
eta zerbait edatean jandakoa sentitzen ez
duzunean. Ahoan duzun horren zaporea
sentitu behar duzu, janariarena janaria duzu-
nean, edariarena edaria duzunean. Elemen-
tu biak orekatzean lortzen da teknikoki mari-
daje perfektua.
- Zer da garrantzitsuena: produktua edo
prestaketa?

Produktua %70ean eta prestaketa
%30ean. Lehengaia garrantzitsua da, hurbi-
lekoa izatea. Askok diote produktu txar bat
ondo kozinatuz gero ez dela igartzen, baina
lehengai txarra kozinatu ostean ere txarra
egongo da.
- Fronton jatetxearen buruan zaude. Nola-
koa da?

Denboraldikoak gara %100-ean. Orain 4-
5 plater dauzkagu ehizaren gainean, adibi-
dez. Denboraldi bakoitzari dagokion sukal-
dea eskaintzen dugu. Regileko sagarrak,
babarrunak (hauek dira erreginak), neguko
arrainak eta trufa daude, esate baterako,
gure kartan orain.

ROBERTO RUIZ (Frontón Jatetxea):

- Roberto Ruizekin batera ibiliko zara su-
kaldean gaur eta zuek prestatutako afa-
riak Muga ardoa izango du lagun. Nolako-
ak izango dira zerbitzatuko diren botila
horiek?

Oso bereziak, merkatuan ospe handia du-

tenak. Juan Muga, Muga ardandegietako ar-
duraduna nire laguna da, eta berarekin berba
egin nuen maridaje jardunaldi hauetan ea zer
egin genezakeen pentsatzeko. Barrikan lega-
miatutako 2005eko ardo zuria, ardo ondua,
2004ko erreserba ardoa, 2001eko Prado

Enea eta 2005eko Torre Muga zerbitza-
tuko ditugu. Oso kalitate altua duten ar-
doak dira.
- Nola moldatuko zara Roberto Rui-
zekin sukaldean?

Ondo, arazo barik. Bakoitzak menua-
ren zati bat egingo du eta ahal den hei-
nean lagunduko diogu elkar. Zaila da
bakoitzaren etxetik kanpo lan egitea,
beraz, laguntza berebizikoa da.
- Zer da egintza honen helburua?

Gure produktu eta gastronomia he-
datzea nahi dugu. Adibidez, Donostiako
baten bat Krabeliñera joanez gero, jate-
txea ezagutzeko balio izango dio eta,
era berean, eibartar batek Roberto Rui-

zen edo nire sukaldaritza nolakoa den jakin-
go du, etorkizunean gurera etortzeko. Sukal-
daritza tradizionala egiten dugu eta hemengo
gastronomia ezagutaraztea da gure nahia.
- Zein eragin bilatu nahi duzue menuare-
kin?

Menu tradizionala goxoa izan daitekeela.
Ardoaren kalitatea handia izango da, baina
hauek ere klasikoak dira, beraz, horren ara-
berako menua egingo dugu. Jendea gauza
arraroetan sartzen da, baina menu batek go-
xoa izan behar du. Gurea tradizionala dela
esango nuke, ukitu batzurekin.
- Nola definitzen zara sukaldari bezala?

Etxean amona eta amarekin ikasi nuen su-
kaldari izaten. Janaria goxoa egoten saia-
tzen naiz beti. Edozein platerrek ezin du gal-
du bere zapore primarioa. Sukaldean denbo-
ra eta goxotasuna behar da, baina baita au-
rretik ere, baratzean produktuak lortzen adi-
bidez. Uste dut, bestetik, edozein izan daite-
keela sukaldari handia.

JOXEAN EIZMENDI (Illarra Jatetxea):

““PPrroodduukkttuuaa pprreessttaakkeettaa bbaaiinnoo 
ggaarrrraannttzziittssuuaaggooaa ddaa””

““EEddoozzeeiinn iizzaann ddaaiitteekkee ssuukkaallddaarrii hhaannddiiaa””

Joxean Eizmendi (eserita, eskuman), lan taldearekin.

Maridaje jardunaldiek gaur izango dute hasiera Krabelin jatetxean.
Bertan, Muga ardoekin batera, Gipuzkoako Chef handi 

bi izango dira: Roberto Ruiz eta Joxean Eizmendi.
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GIPUZKOAKO TXAPELKETA ABSOLUTUAREN BARRUAN, JU-
LEN ETA HARITZ GARRO NOR BAINO NOR IZAN ZIREN ZA-
RAUTZEKO BIGARREN JARDUNALDIAN eta Haritzek irabazi
zuen. Defentsa siziliarra erabili zuten partidan, 20 jokalditan erabaki
zen lehia. Jardunaldi ona izan zen herriko xakelarientzat, Jon Aranak
eta Edu Olabek irabazi egin baitzituzten euren partidak eta Diego Ol-
mok berdindu. Hirugarren jardunaldian, eibartarren arteko derbi bi-
koitza izango da: Haritz Garro vs Olmo eta Olabe vs Arana. Julen
Garrok Javier Ladrón de Gebara zarauztarraren aurka jokatuko du.

KLUB DEPORTIBOKO BA-
TZORDE GAZTEENAK -AUR-
TEN OSATUTAKO SQUASH
MODALITATEKOAK- INDAR-
TSU DABILELA ERAKUTSI
DU eta Euskadi mailan zer
esanik baduela erakutsi du
beste behin. Horrela, Alberto
Ferreirok Euskadiko txapelke-
tako finala jokatu zuen astebu-
ruan Arrasaten eta, partidu ho-
rretan amore eman zuen arren
Markus Schwarz txapelduna-
ren aurrean, oso maila onean
jardun zuen ordura arte. Txa-
pelketa Arrasateko Musakola
kiroldegian jokatu zen eta se-
nior mailan 32 jokalari izan zi-
ren lehian. Eibartarra erraz
heldu zen finalera, finalerdie-
tan ere Bendikta Squash-Ses-
taoko Aitor Yanguasi 3-0 garai-
tu baitzuen. Jende asko izan
zen final hori jarraitzen; Ferrei-
rok, maila onean jardunda ere,

ezer gutxi egin izan zuen Sch-
warz alemaniarrarekin, azken
honek aukerarik ere ez bai-
tzion laga.

Ferreiro Euskadiko azpitxapelduna
squash-ean

Anaien arteko partida eibartarren
arteko norgehiagoken aitzindari
xakeko Gipuzkoako txapelketan

HIRU-LAU ASTEKO AURRE-
RAPENAREKIN JOKATUTA-
KO SAN ANDRES TORNEO-
AK MAILARI EUSTEN DIO eta
ariketa bikainak ikusi ahal izan
ziren zapatuan Ipurua kirolde-
gian. Estatu osoko ordezkaritza
zabala izan zen gurean eta, ho-
ri gutxi balitz, Moskuko selek-
zioaren bisitarekin gozatzeko
aukera paregabea eskaini zien
bertaratutakoei. Herriko ordez-
kariak garaile izan ziren bai 1.
mailan baita infantiletan ere;
eta juniorretan zein seniorretan,

Donostiako Izar Lekukoak izan
ziren onenak (Ipuruakoak 4.ak
izan ziren seniorretan).

Urtea joan, urtea etorri, Ipu-
ruako proba adierazgarria iza-
ten da, batez ere, jarraian joka-
tzen den Espainiako txapelke-
tari begira. Aurten hilabete bai-
no gehiago geratzen da data
horretarako, Valladoliden aben-
duaren 10etik 12ra arte jokatu-
ko den estatu mailako probara-
ko, baina Eibarren bildutako
taldeek dituzten aukerak ikusi
ahal izan ziren.

Eibar gimnastika erritmikoaren
hiriburua izan zen beste behin

DURANGOTIK ABIATUTA,
BIHAR JOKATUKO DEN BIZ-
KAIKO BALKOIAREN RALL-
YAREN 3. EDIZIOAN ESCU-
DERÍA EIBARKO ZAZPI BI-
KOTEK hartuko dute parte. Ai-
tor Barruetak eta Jon Zuazuak
osatutakoak, gainera, podiu-
maren gorenera heltzeko
lehian jarduteko asmoa du eta
onenekin jardutea espero dute
ere Iban Tarsicio / Iñigo Peña
eta Urtzi Beristain / Arkaitz

Olalde ekipoek. Irabaztearena
ez da gauza erraza izango, Vi-
lariñotarrak (semea gidari eta
aita kopiloto jardungo dute, Su-
baru Imprezza batekin) mundu-
ko rallyetatik ekarri duten auto-
arekin izango baitira. Guztira
80 talde izango dira irteera
puntuan eta eskualdeko zale-
tuek gertutik jarraitzeko aukera
izango dute, tramo bi Elgetatik
gertu jokatuko baitira, San
Asentzio inguruetan.

Eibarko zazpi ordezkari Bizkaiko
Balkoiaren rallyan

Escuderia Eibarko hainbat ordezkari  euretako batzuei egindako harrera batean.

Ferreiro Klub Deportiboko ordezkaria,
Markus Schwarz txapeldunarekin.

Moskuko 
selekzioa 
lanean.
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MILIOI BI EURO INGURUKO AURREKONTUA
ZEN AURKEZTEKOA EIBAR KE-KO ZUZEN-
DARITZA TALDEA atzo arratsaldean Portalean
egitekoa zen urteko batzarrean. Iazko 3’6 milioi-

rekin konparatuta, %45 inguru jaitsi dute aurten
aurrekontu hori, maila galtzearekin batera sarre-
rak ere asko gutxitu direlako: bi milioi euro gutxia-
go jasoko ditu aurten Eibarrek, bai telebista esku-
bidetatik (1’3 milioi), bai Diputaziotik (480.000),
bai LFP-tik (300.000). Horrela, abonoek garrantzi
handia izango dute aurtengo denboraldiari aurre
egiteko; gaur egun, eibartarrek 3.000 bazkide in-
guru dituzte.

Guijuelon domekan jokatu beharreko partidua
arratsaldeko 17.00etan hasiko da eta Salaman-
cako herri horretan liderraren bisita Klubaren
Eguna egiteko aprobetxatuko dute. Partidurako
jokalari guztiekin kontatu ditzake Viadero entre-
natzaileak; hori bai, Fali aurrelaria kirofanotik pa-
satu da eta aste batzuetarako baja izango da

AURREKO ZAPATUAN
AIMAR OLAIZOLARI IRA-
BAZIZ EZUSTEKO HAN-
DIA eman eta gero, pilota
profesionaleko lau eta er-
diaren barruko azken ligax-
kako lehen jardunaldian,
Julen Retegik Augusto Iba-
ñez “Titín” izango du aur-
kari. Ez da izango hori domekan Astelenan kaio-
laren barruan jokatuko den partidu bakarra, ja-
rraian 2. mailako beste bat ere izango baita joko-
an, Belloso eta Merinoren indarrak neurtuko di-
tuena. Jaialdia hasteko, Berasaluze IX.ak eta Zu-
bietak osatutako bikoteak Olazabalek eta Eulatek

osatutakoari egingo dio
aurre frontoi guztian.

Afizionatu mailako jaial-
dia ere izango da Katedra-
lean. Gaur, 20.15etatik au-
rrera, Kluben Arteko torne-
oko hiru partidu jokatuko
dira: kadeteetan, Ruiz
(edo Larrauri) eta Andone-

gi zestoarren aurka; jubeniletan, Agirresarobe eta
Erik zarauztarren kontra; eta seniorretan, Una-
munzaga-Agirrebeña, sailkapena jokoan, tolosa-
rren aurka. 

Julen Retegi eta Titinen artekoa domekan Astelenan

Eibar KEren urteko batzarra egin zen atzo

AZKEN ASTEBURUAN EU-
REN ARTEAN JOKATUTAKO
PARTIDUAK EZ ZUEN EZER
ERABAKI eta bien arteko lehia
berdinketarekin amaitu zen.
Banako horrek lidergoan laga
ditu talde biak eta puntu bira
dago Areto, azken jardunaldian
Jose Autosekin 7-0 galdu eta
gero. Jose Autoseko azken
hauek 13 puntu dituzte, Ez-
Dok, Alkideba eta Tankeman-
sek bezala. Bihar eta etzi ho-
nako partiduak jokatuko dira:
KOX Azkena - EzDok; Sines-
ponsor - Caserío; C.Dental -
Somos Sporting; Esmorga -
Tecnografik; Alkideba - Jose-
Autos; Durango - Areto; eta
Txoko - Tankemans

Txoko eta Durango
berdinduta
lidergoan
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DOMEKAN, ARRATSALDEKO 14.30ETAN, HASIKO DU DENBO-
RALDI BERRIA URBAT-URKOTRONIK WATERPOLOKO SE-
NIOR TALDEAK, Euskal Herriko ligaren barruan Bizkaiko Naútica-
Maristas taldea hartuta Orbea kiroldegian. Neurketa hori izango da
eibartarrek euren herrian jokatuko duten lehenengo partidu ofiziala,
orain arte Ermuko kiroldegiko igerilekuan jokatu izan baitituzte par-
tiduak. Jardunaldi honetan ez ohiko ordutegian jokatuko dute parti-
dua, zapatuetako 20.30ak izango baita erabiliena denboraldirako
hurrengo partiduetarako.

Orbeako igerilekuaren estreinaldia 
waterpolistentzat

BORROKA BEREAN DIHAR-
DUTEN TALDEEN ARTEKO
LEHIA IZANGO DA BIHAR
ARRATSALDEKOA ANTE-
QUERAN. 18.30etan hasiko da
partidua eta Julian Ruizen mu-
tilek Ipuruan azken jardunal-
dian Cuenca 2016 taldearekin
galdutako puntuen bila kantxa-

ratuko da. Talde jokoa hobetu
beharko du Arratek, azken lau
jardunaldietan puntu bakarra
eskuratu baitu. Partidurako
Obrvan kroaziarra da zalantza
bakarra, garrantzitsua batez
ere, eibartarren artean jokalari
garaiena izanda, defentsan
egiten duen lanagatik.

Arratek bihar izango du Antequeran
bide onera bueltatzeko aukera

GETXOREKIN 22-10 GALDU
ETA GERO, HIERROS ANETXE-
KO rugbilariek denboraldiko lehen garaipenaren bila jardungo dute
domeka eguerdian Bartzelonako Universitari taldearen aurkako
partiduan. Orain arte, eibartarrak puntu bakarrarekin daude sailka-
penean; eta kataluniarrek, ostera, sei dituzte. Esperientzia ere ka-
taluniarren alde dago, baina eibartarrak Getxon erakutsitako grinak
bere emaitzak eman ditzazke neurketa garrantzitsu honetan.

Anetxe - Universitari
rugbia Unben
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KLUB DEPORTIBOKO MEN-
DI TALDEAK ANTOLATUTA-
KO XI. JARDUNALDI MIKO-
LOGIKOEK BERRIZ ERE
JENDE UGARI ERAKARRI
ZUTEN ASTEBURUAN, EGU-
RALDIA LAGUN. Zapatuan 8
eta 14 urte bitarteko 85 ume
perretxikoak batzera joan zi-
ren, Deporreko mendizaleek
lagunduta. Autobus bitan ba-
natu zituzten haurrak, batzuk
Marieta ingurura eta besteak
Lizarrusti ingurura eramateko.
Goiz osoa mendian eman on-
doren, pozarren itzuli ziren
guztiak, 198 mota ezberdineta-
ko perretxikoekin. Arratsalde-
an Aranzadi zientzia elkarteko
kideek perretxikoak garbitu eta
sailkatu ondoren, domeka goi-

zean Toribio Etxebarria kalean
ikusgai ipini zituzten. Erakus-
ketari laguntzen, txanpi-degus-
tazioa egon zen eta salmentan
batutako dirua Lagun Taldeari
emango diote jardunaldietako
antolatzaileek. Horrez gain,
perretxikoak batzen ibili ziren
ikasleen artean hainbat sari
banatu zituzten. Parte hartu
zuten ikastetxe bakoitzetik tal-
de bana saritzeaz gain, Alda-
tzeko talde batek sari berezia
jaso zuen, perretxiko mota oso
arraroa (Boletus Gentilis) topa-
tzeagatik. Urkizuko Danel, Ai-
tor, Asier eta Jorgek osatutako
taldeak aurkezpen onenari sa-
ria jaso zuen. Eta lanik didakti-
koena La Salleko Anderrek
egin zuen. 

198 perretxiko mota ikusgai

- Pare bat aste daramatzazu
Cielito musika bandaren zu-
zendari. Nolakoak izan dira
lehen egun hauek?

Ofizialki ezin da esan zu-
zendaria naizenik, momentuz
ordezko bezala nagoelako.
Joan den astean zuzendu
nuen lehen kontzertua eta on-
do joan zen. Urduri nengoen,
izan ere, hor goian egotea
beste gauza bat da, baina egi-
ten nuen horretan zentratu eta
ondo joan zen dena.
- Banda, gutxienez, ez zen
ezezaguna zuretako.

Bandaren partaidea izan
naiz orain arte, baina ez da
gauza bera instrumentu bat jo
edo musikariak zuzendu.
Ikuspuntu ezberdinak dira:
musikaria zarenean zurekoia-
goa zara. Zuzendaria zarene-
an, bestetik, guztietaz ardura-
tu behar zara.
- Zergatik aukeratu zintuz-
ten zuzendari?

Jorge Molina zuzendari ze-
nean ni nintzelako zuzendari-
ordea; beraz, oinordetza ka-
sua eman da, erregeekin
ematen den bezala (barreak).
Orain musikariek nire lana ba-
loratu beharko dute. Ondoren,
abendu aldera bozkatu egin-
go dugu zuzendaria aukera-
tzeko, baina tira, ni izan naite-
ke, inor ez baita korrika etorri
bere izena ematera (barreak).

- Bandari zure ukitu pertso-
nala eman nahi diozu?

Bai. Gure zaleak normalean
nagusiak dira, baina ezin ditu-
gu alde batera laga abesti mo-
dernoak. Konpositore euskal-
dunen piezak gehiago lantzen
saiatuko gara, musika herri-
koia egiteko ahalegina egingo
dugu eta gai klasiko ezagune-
nak ere. Denetarik egotea da
asmoa, baina hemengo musi-
kan, Euskal Herriko konposi-
toreetan, zentratuta.
- Zein egoeratan aurkitzen
da, gaur egun, Cielito?

Lan ona egin da gazteak
erakartzeko. Musika Eskolatik
gazte asko etorri da; era bere-
an, gazteak izanik, ikasketak
eta abar egiten dihardute, eta
musikalki oraindik garatu ga-
be daude. Baina oso lan ona
egiten dute eta amua bezala-
koa dira jendea erakartzeko.
Bestetik, pertsona nagusiago-
ak ere badaude Cieliton, oso
fidelak eta beti hor daudenak.
- Nola baloratuko zenuke
Jorge Molinaren lana?

Lan garrantzitsuena Cielito
modernizatzen egin du. Berak
ere egun batetik bestera hartu
zuen zuzendaritza, eta peliku-
len musika, musika dantzaga-
rriak edo bateria bezalako ele-
mentuak gehitu zizkion. Gai-
nera, kontzertuetatik at, Cieli-
to asko dinamizatu zuen.

“Konpositore euskaldunen
musika gehiago landuko dugu”

EErrrreelleebbooaa eeggoonn ddaa CCiieelliittoo mmuussiikkaa bbaannddaarreenn
zzuuzzeennddaarriittzzaann.. JJoorrggee MMoolliinnaakk CCaarrllooss SSaanncchheezz--BBaarrbbaa
zzaallddiibbaarrttaarrrraarrii eemmaann ddiioo bbaannddaarreenn mmaakkiillttxxooaa..
MMoolliinnaakk CCiieelliittoorraa eerraammaannddaakkoo mmooddeerrnniizzaazziiooaarreenn
bbiiddeettiikk jjaarrrraaiittuukkoo dduu SSaanncchheezz--BBaarrbbaakk,, bbaaiinnaa bbeerree
uukkiittuu ppeerrttssoonnaallaa eemmaatteenn ssaaiiaattuukkoo ddaa..

CARLOS SANCHEZ-BARBA, musikaria:

UDALAK, IKASTETXEEN LANKIDETZAZ ANTOLATUTAKO ZA-
PATUETAKO TAILERRAK EGITASMOAN 111 LAGUNEK DIHAR-
DUTE PARTE HARTZEN. Eskolaz kanpo ume eta gazteen artean
euskeraren erabilera sustatzea helburu duten ikastaroak haur Hez-
kuntza eta Lehen Hezkuntzako guraso eta umeentzat antolatzen di-
tuzte eta hiruhilabeteko honetan 8 tailer daude martxan: eskulanen
inguruko hiru, dantzaren inguruko bi eta lora sikuen inguruko hiru.

Zapatuetako Tailerrak familia giroan
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HILEROKO MARTXARI HELDUTA, COLISEOAK UMEENTZA-
KO ANTZEZKIZUN BAT ETA HELDUENTZAKO BESTE BAT
ESKAINIKO DITU. Zapatuan, 17.00etan Marie de Jongh Antzer-
ki Taldeak ‘Zer duzu negarrez, Marie?’ izenburuko lana taularatu-
ko du. Txotxongiloak eta aktoreak nahasten dituen ikuskizunak 50
minutuko iraupena du eta familia osoarentzat aproposa da. Sarre-
rak 4 euro balio du. Eta domekan, 20.30etan, Familie Flöz konpai-
niak ‘Teatro Delusio’ ikuskizuna eskainiko du, bere lanik berriena.
Sarrerak 16 eurotan daude salgai. 

laburrak
11993377--AANN  JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
Urte horretan jaiotakoek
bazkaria egingo dute
azaroaren 14an: 12.00etan
Untzagan elkartuko dira,
talde-argazkia ateratzeko.
13.00etan Peña Txinberan
piskolabisa hartu eta
15.00etan Arrate hotelean
bazkalduko dute.
Bazkalostean musika
eta dantzaldia izango dira.
Joan nahi dutenek
azaroaren 11rako 50 euro
sartu beharko dituzte
Kutxako kontu korronte
honetan: 2101 0035
160127075661.

PPEEDDRROO AALLBBEERRDDIIRREENN LLIIBBUURRUUAA
Bilboko Udalak
eta Alberdania
argitaletxeak Pedro
Alberdiren ‘Carlos esaten
zioten gizona’ liburua
eman dute argitara. Lanak
Miguel de Unamuno
entsegu saria eskuratu
zuen 2006an, euskerazko
atalean. Liburuak 50.
eta 60. hamarkadetako
Eibarko gizartearen
ingurukoak jasotzen ditu,
Mario Onaindiaren figura
ardatz duela. 

EESSTTHHEERR GGAALLAARRZZAA
BBAARRTTZZEELLOONNAANN
Global Art Bartzelonako
galerian zabaldu berri
duten taldekako
erakusketan parte hartzen
dihardu Esther Galarza
artista eibartarrak.
Urtarrilaren amaierara arte
ikusi ahal izango dira bere
zeramika-artelanak, beste
20 bat artistaren lanekin
batera.

Antzezlan bana zapatu eta domekan

AS BURGAS GALIZIAKO ETXEAK MAGOSTO JAIA ANTOLATU DU
ASTEBURURAKO: ZAPATU ARRATSALDEAN ETA DOMEKA GOI-
ZEAN Urkizuko parkean gaztaina erreak salgai ipiniko dituzte, Ribeiro
ardoarekin batera. Salmentan jasotako dirua Os Galaicos Galiziako
Etxeko folklore-taldearentzat izango da. Domekan, 12.00etatik
13.00etara gerturatzen diren umeentzat doan izango dira gaztainak. 

Bestalde, AEK Euskaltegiak Udalaren laguntzarekin antolatutako
Gaztainerreren inguruko ospakizuna azaroaren 16an egingo da: ‘Odra
janak tabernaz taberna’ izenburuari jarraituta, 19.00etan kalejira eta
afari-merienda egingo da Paloma tabernan.

EGUAZTENEAN, …ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAREN
‘ILLUNABARRIAN’ PROGRAMAREN BARRUAN, DIAPORAMA
ESKAINIKO DU ALBERTO IÑURRATEGI MENDIZALEAK. ‘Begiz-
begi’ izenburuko emanaldia Portalean izango da, 19.00etan. Doku-
mentala euskeraz emango dute, gaztelerazko azpitituluekin. Mundu-
ko hainbat gailurretan hartutako irudiak zuri-beltzeko sekuentziekin
tartekatuko dira, Koldo Izagirreren testuekin eta Francisco García Ál-
varezen musikarekin lagunduta.

Alberto Iñurrategi `Illunabarrian´

Magostoak

AURREKO BARIXAKUAN BANATU ZITUZTEN Indalezio Ojanguren
XXII. Argazki Lehiaketako sariak, Portalean. Saritutako lanak eta bes-
te hainbat azaroaren 15era arte ikusteko moduan izango dira, erakus-
keta aretoan, martitzenetik domekara 18.30etatik 20.30etara.

Indalezio Ojanguren sariak 
Portalean ikusgai

Familie Flöiz konpainia.

“Zer duzu negarrez, Marie?”.
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EIBAR MERKATARITZA GU-
NE IREKIAK, ‘EUSKARAK
ERE SALTZEN DU’ EUSKA-
RA PLANAREN BARRUAN,
urtero udan egin ohi duen kar-
tel-kanpainari ekintza berri bi
gehitu dizkio, “bezeroei ahalik
eta zerbitzurik onena eskain-
tzeko helburuarekin”. Barixa-
kuan EMGI elkarteko ordezka-
riek eta euskara planaren ardu-
radunek eskainitako prentsau-
rrekoan aurkeztu zituzten eki-
men berriak: alde batetik, jen-
dea euskaraz atenditzeko mo-
duan herrian dauden dendak
(128) jasotzen dituen katalogoa
osatu dute. Denda horiek egu-
neroko hartuemanetan bezero-
ekin euskara ere erabiltzeko
konpromisoa hartu dute. Kata-
logoak denda horietan, Pego-
ran, Portalean eta Ipurua kirol-
degian laga dituzte, nahi due-
nak hartzeko moduan. 4.000
ale eman dituzte argitara.

Bestalde, dendako mostrado-
reetan ipintzeko karteltxoak egin
dituzte: alde batean “Nahi badu-
zu, euskaraz” esaldia eta beste-
an “Nahi baduzu euskaraz, bai-

na poliki” irakur daiteke adieraz-
garrietan. Urte hasieran lehiake-
ta bitartez aukeratu zuten eus-
kara eta merkataritza lotzen di-
tuen logotipoa ere txertatu diete
katalogo zein karteltxoei.

Euskara planari jarraituta
EMGI elkarteak 2006ko

maiatzean ekin zion ‘Euskarak
ere saltzen du’ euskara planari,
Udalarekin elkarlanean. Plana
beharrezkotzat jo zuten, Eusta-
ten 2006ko datuei erreparatu
eta gero: “Eibartarron %51’78
euskalduna eta %14’69 ia eus-
kalduna da, hau da, guztira
%66tik gora (herritarren heren

bi baino gehiago). Horrez gain,
kontuan izan behar da Eibarko
merkataritza establezimen-
duen %65’3an badagoela nor-
bait bezeroei euskaraz arreta
emateko moduan”. Planari ja-
rraituta, gure bailarako erreali-
tate linguistikoari erantzun nahi
dio elkarteak.

Herriko denda euskaldunen katalogoa osatu dute

EUSKARAREN

TXOKOA

ZZIIEENNTTZZIIAA EETTAA TTEEKKNNOOLLOO--
GGIIAARREENN EEUUSSKKAARRAAZZKKOO
HHIIZZTTEEGGIIAA.. Elhuyar zientzia
eta teknologiaren hiztegi entzi-
klopedikoa aurkeztu du Elhuyar
Fundazioak. Euskaraz argitara-
tutako lana Elhuyar Fundazioak
eta Euskal Herriko Unibertsitate-
ak osatu dute elkarlanean eta
Euskadiko Kutxaren babesa izan
du. 50 alorretako informazioa
eskaintzen du, sei ataletan mul-
tzokatuta: zientzia zehatzak,
materiaren eta energiaren zien-
tziak, lurraren zientziak, bizia-
ren eta osasunaren zientziak,
teknologia eta gai orokorrak.
Lanak 2001. urtean du abiapun-
tua, proiektu zehatza orain hiru
urtetik hona garatu arren. 1.836
orrialdeko obra bakarrean bil-
dua, 23.000 kontzeptu biltzen
ditu hiztegiak, eta kontzeptu ba-
koitza bere definizioarekin eta
ingelesezko, gaztelaniazko eta
frantsesezko terminoekin ageri
da. 200dik gora adituk jardun
dute material hori “euskaraz
burutik burura egiten”, hau da,
ez da ezer itzuli.

128 denda daude herrian euskaraz atenditzeko moduan, katalogoan agertzen denez.  / SILBIA H.

ASTELENA FRONTOIAK SE-
GURIDAD SOCIAL TALDEA-
REN KONTZERTUA HARTU-
KO DU AZAROAREN 28-AN,
22.30etatik aurrera. Lambretta
Elkarteak antolatutako emanal-
dirako sarrerak aldez aurretik
erosteko aukera dago (20 eu-
ro) Birjiñape, Tupi-Azpi, Arno,

Terraza, Caserio eta Trinkete
tabernetan, Ayerbe liburuden-
dan, Ermuko Xagua tabernan,
Elgoibarko Lanbroa eta Kaian,
eta Durangoko Horse-n. Egu-
nean bertan txarteldegian 24
eurotan salduko dituzte sarre-
rak. Informazio gehiagorako
943751035 telefonora deitu.

Seguridad Social taldearen kontzertua

Ziur azken urtean irakurri
dituzuela horrelako
titularrak. Industriak bizi

duen krisiak jota gaude guztiok,
zuzenean etxean gaudelako
inoiz izan ditugun hobbiak
praktikatzen, edo lanean, baina
krisiaren mamuak eragindako
depresioarekin erabat
aztoratuta. Gure enpresek
negozio bolumena jaitsi dute
eta gure industria krisian dago,
eta guztiak gaude oso goibel
eta laguntzeko prest.
Administrazioak ere dagoeneko
ez daki zer egin hauei
laguntzeko eta, bide batez,
tantoak irabazteko. Ez dago
beste solasaldirik kalean.
2009. urtean jaiotako haurrek
ere aita, ama, kaka eta krisi
esaten ikasi dute ezer baino
lehen, eta ez dakit lehenengo
postua ez duen hartuko azken
berba honek horrela jarraituta.
Aspergarria bai, baina indar
handikoa ere bada parada hau.
Laino beltz honek erabat ilundu
du errealitatea-eta. Selektiboak
egin gara bapatean, industria
guztiak ez baititugu lagundu
nahi. Autoak egiten ari diren
enpresak bai, euren eskalan
izugarrizko garrantzia dute eta;
bilerak egin han eta hemen Foru
Aldundiarekin, Industria
Sailarekin eta eskupeko
politarekin bueltatzen dira euren
super-fabrikara, urtea behintzat
hobe amaitzeko. Publizitatean
eta komunikazioan diharduen
agentziak ere jotzen ditu ateak,
baina barre egiteko erantzunak
jasotzen ditu bakarrik:
“Badakizu, enpresak gaizki
dabiltza eta aurrekontuetatik
ateratzen duten lehena
publizitatea da”. Autoen
industria zergatik dagoen
krisian galdetzen diot nire
buruari orduan; ez dakit ba ez
den erantzun bera izango.
Diskriminazio sektorialaren
sasoia bizi dugu betidanik
eta egoera larri honek
justifikatu egiten du gainera. 
OHARRA: Lerro hauetan
kontatutakoa fikzio hutsa da,
eta zure lan errealitatea islatuta
ikusten baduzu, ez ahaztu
kointzidentzia bat besterik
ez dela.

Industriaren
krisi-kraziak

Naiara
Azpeitia
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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.

Zorionak, INGE 
Aranburu Lasa, zure 
lehelengo urtebetetzian. 
Patxo haundi bat gure
larrosari, aitxitxa eta
amamaren partez. 

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Jokin Larreina Martínez. 2009-X-23.
- Ubay Gebari Acosto. 2009-X-23.
- Julen Sáenz Gil. 2009-X-25.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

- Carmen Etxaluze Azpiazu. 97 urte. 2009-X-29.
- Agapito Amorrosta Apraiz. 84 urte. 2009-X-29.
- Felix Larrañaga Zubiaurre. 92 urte. 2009-X-31.
- Angela Quintana Francés. 82 urte. 2009-XI-1.
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Zorionak, LOREA 
Penedo Aiastui, bixar
urte bi egingo dozuz
eta. Muxu haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Jonen partetik.

Zorionak, XABIER, 
hillaren 4an urtebete
egin dozulako
alaitasunez beteta.
Famelixa guztiaren
partez.

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

““LLaa ccaajjaa ddee PPaannddoorraa””
ZZuuzzeennddaarriiaa:: YYeefflliimm UUssttaaoogglluu
AAkkttoorreeaakk:: TTssiillllaa CChheellttoonn,,
DDeerryyaa AAllaabboorraa,, OOnnuurr ÜÜnnssaall,,
ÖÖvvüüll AAvvkkiirraann……

Hiru anai-arreba amaren bila joan
beharko dira, desagertu egin baita.
Ordura arteko arazoak alde batera
lagatzea dute helburu, baina uste
baino gutxiago elkar ezagutzen dutela
ikusiko dute. Horren arrazoia zein den
aztertzeko aukera ederra…

6an, 22.00etan; 7an, 19.30 eta 22.30etan
8an, 20.00etan; 9an, 20.30etan

““GGoorrddooss””
ZZuuzzeennddaarriiaa:: DD.. SS.. AArréévvaalloo
AAkkttoorreeaakk:: AAnnttoonniioo TToorrrree,,
RRoobbeerrttoo EEnnrrííqquueezz,, VVeerróónniiccaa
SSáánncchheezz,, RRaaúúll AArréévvaalloo……

Bost istorio ezagutzeko aukera izango
dugu. Pisu larregi duen bosteko
taldeak terapia egiten dihardu, baina
terapiaren helburua ez da argaltzea,
euren loditasunaren arrazoia zein
den ezagutzea baino…

““EEll sseeccrreettoo ddee ssuuss oojjooss””
ZZuuzzeennddaarriiaa:: JJ..JJ.. CCaammppaanneellllaa
AAkkttoorreeaakk:: RRiiccaarrddoo DDaarríínn,,
SSoolleeddaadd VViillllaammiill,, PPaabblloo
RRaaggoo,, JJaavviieerr GGooddiinnoo……

Benjamin epaitegiko langile jubilatu
berria da; eleberria idaztea erabaki du
eta horretarako 1974. urtean bizitakoa
hartu du ardatz: Ricardoren emaztea
hil berri dute, bortxatu eta gero.
Benjaminek eta Ricardok geratutako
argitu nahi dute…

““EEll pprriimmeerr ddííaa......””
ZZuuzzeennddaarriiaa:: RRéémmii BBeezzaannççoonn
AAkkttoorreeaakk:: JJaaccqquueess GGaammbblliinn,,
ZZaabboouu BBrreeiittmmaann,, DDéébboorraahh
FFrraannççooiiss,, MM..--AA.. GGrroonnddiinn……

Azkenengo hamabi urteetan familia
bateko bost kideek bizitako bost egun
garrantzitsuenei errepasoa egiten die
filme honek. Aitak, amak eta hiru
seme alabek bizitako egun horrek
ezagututa, pertsonaiak eta euren
arteko harremanak ezagutuko ditugu…

Zorionak, GANIX,
astelehenian hiru urte
beteko dozuz-eta.
Muxu haundi bat
amatxo eta
aitatxoren partez.

Ego Ibar
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hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Norbaiten zirikak jasan beharko
dituzu, baina ez dizu batere graziarik
egingo. Burua galduz gero, edozer
gauza egiteko kapaz zara. 

TTAAUURRUUSS
Orain lehen baino lehenago iluntzen
badu ere, egunak 24 ordu izaten
jarraitzen ditu. Beraz, ez daukazu
aitzakiarik gauza guzti horiek egiteko. 

GGEEMMIINNII
Konturatu zara Gabonetako argiak
kalean kokatu dituztela? Beti kontu
bera, gero eta lehenago ipintzen
dituztela eta abar… Ona izan zara?

CCAANNCCEERR
Ez baduzu lortzen zuk nahi duzuna,
ez zaude konforme. Jakizu beti ezin
izango duzula nahi duzuna lortu. Eta
orduan zer? Haserretu egingo zara?

LLEEOO
Argi berezia izango duzu aste
honetan. Zure bidea argituko duen
eta ingurukoak gidatuko dituena.
Ea amatatzen ez zaizun.

VVIIRRGGOO
Zer axola dio modu batean
edo bestean deitzea? Gauza da
eginda dagoela eta zuk onartu egin
beharko duzu, zer erremedio!

LLIIBBRRAA
Zerbait botako duzu faltan, baina
ez duzu jakingo zer. Pertsona bat
ahaleginduko da azalpena ematen,
baina ez diozu entzungo.

SSCCOORRPPIIUUSS
Bereziki gosetuta ibiliko zara. Ez da
egongo aseko zaituen jakirik, jateko
gogoa aldamenetik ezin kenduz.
Zure tripek ederki sufrituko dute.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Ez baduzu gustuko, zergatik egingo
duzu? Ezetz esaten ikasi behar duzu.
Umore txarrez ibiliko zara kontu
honegatik, baina ikasiko duzu.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Arlo ekonomikoan berri ezinhobeak
jasoko dituzu. Galdutzat ematen
zenuen dirua berreskuratuko duzu.
Horrekin zer egin dezakezu?.

AAQQUUAARRIIUUSS
Zure erabaki batek gauzak
aldrebestuko ditu, baina zure
zorionerako amaiera ona izango du
kontuak. Beste baterako argiago ibili.

PPIISSCCIISS
Barrenean minduko zaituzte eta
kostako zaizu barkatzea. Badakizu 
ez duela intentzio txarrarekin egin, 
baina izan dezala kontu gehiago.

Barixakua 6
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1188..0000..-- Musta, Marokoko
musika-kontzertua.
Liburutegian.

Astelehena 9
IIKKAASSTTEENN
1177..0000..-- Sendabelarren Foroa.
Gabriel Vázquez Molinaren
hitzaldia. Portalean.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..3300..-- ‘Kultura garapen
sozialaren eta norbanako
garapenaren zerbitzura’, José
Mª Setiénen eskutik. Portalean.

Eguaztena 11
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAA
1166..3300..-- Turismorako Praktika
Onen programaren
aurkezpena. Debegesan.

BBEEHHEEKKOO TTOOKKIIAA
1177..0000..-- Beheko Tokiaren
XIV. urteurrena. Kina berezia,
sari bereziekin. Beheko Tokia
jubilatu etxean.

IILLLLUUNNAABBAARRRRIIAANN
1199..0000..-- Alberto Iñurrategiren
‘Begiz begi’ ikus-entzunezkoa
eta hitzaldia. Portalean.

Zapatua 7
IIKKAASSLLEE EEGGUUNNAA
1100..3300..-- Ikasle Eguna
Arrasaten (topaketak,
bazkaria, kontzertuak…).

DDEENNDDAA MMUUSSUUTTRRUUKK
1122..0000..-- ‘‘Nahi baduzu ekarri
edo nahi baduzu eraman’,
Tallarra gaztetxeak antolatuta.
Urkizuko parkean (euria bada,
Azpirineko arkupeetan).

MMAAGGOOSSTTOOAAKK
AArrrraattssaallddeezz..-- Gaztaina
erreak eta Ribeiro ardoa
salgai. Urkizun.

AANNTTZZEERRKKIIAA
1177..0000..-- ‘Zer duzu negarrez,
Marie?’ (Marie de Jongh
antzerki taldea). Sarrera:
4 euro. Coliseoan.

Eguena 12
IIKKAASSTTEENN
0099..0000..-- Oñatira irteera,
Satur Peñak gidatuta bertako
arkitektura ezagutzeko.
Egogaineko autobus geltokitik.

BBEEHHEEKKOO TTOOKKIIAA
1177..3300..-- Beheko Tokiaren
XIV. urteurrena. Txokolate-jana,
bizkotxoekin.
1188..3300..-- Kontzertua, Juan Luis
Anasagasti tenorearekin.
Beheko Tokia jubilatu etxean.

EEGGOO IIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
1177..3300 eettaa 2211..0000..-- ‘‘El primer
día del resto de tu vida’
(Zuz: Rémi Bezançon).
Sarrera: Euro 2. Hezkuntza
Esparruan.

IIKKAASSTTAARROOAA
1199..0000..-- Biodantza klase
irekia, Arrateko Andra Mari
ikastetxeko gimnasioan
(sarrera 10 euro).

Martitzena 10
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- ‘Viajes a larga
distancia: una visión
diferente’, Gloria Latasaren
hitzaldia (Kutxarekin
elkarlanean). EPAn (Isasi, 39).

BBEEHHEEKKOO TTOOKKIIAA
1122..0000..-- Beheko Tokiaren
XIV. urteurrena. Toka
eta igel-toka txapelketa.
1166..3300..-- Mus eta tute
txapelketa. Beheko Tokia
jubilatu etxean.

Domeka 8
RRAASSTTRRIILLLLOO
1100..0000..-- San Kristobaleko
rastrilloa. Ipuruako bolatokian.

MMAAGGOOSSTTOOAAKK
1111..0000..-- Gaztaina erreak
eta Ribeiro ardoa salgai
(12.00etatik 13.00etara
umeendako doan). Urkizun.

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- ‘Vamos a la luna’.
Sarrera: 2’80 euro. Amaña
Kultur Aretoan.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..-- ‘Teatro Delusio’
(Familie Flöz taldearekin).
Sarrera: 16 euro. Coliseoan.

ANTZERKIA:
‘‘ZZeerr dduuzzuu nneeggaarrrreezz,, MMaarriiee??’’.. Azaroak 7,
17.00etan.
‘‘TTeeaatt rroo DDeelluussiioo’’ .. Azaroak 8, 20.30etan.
DANTZA:
‘‘ LLooookk ’’ .. Azaroak 13, 20.30etan.

salgai
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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

ffaarrmmaazziiaakk
66,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
77,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
88,, ddoommeekkaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
99,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
1100,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
1111,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ CCoorrttiinnaa (Zubiaurre, 29)
1122,, eegguueennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ UUggaarrttee (Sta. Zezilia, z/g)
1133,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ IIbbaarrrroonnddoo (Zeharkalea, 2)

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
–– AAzzaarrooaarreenn 1155eerraa aarrttee
SOS ARRAZAKERIAren ‘Geureak ere badira
adingabe horiek’ erakusketa. Portalean.
INDALEZIO OJANGUREN XXII. ARGAZKI
LEHIAKETAko argazki erakusketa. Portalean.
ESTHER FERNANDEZ DE MARURIren margo
erakusketa. Topalekuan.

iikkaassttaarrooaakk
-- MMeennppeekkoottaassuunnaa ddaauukkaatteenneenn
sseenniittaarrtteekkooeennttzzaatt pprreessttaakkuunnttzzaa..
Noiz: Azaroaren 10ean eta 12an, Egogain
Zaharren Egoitzan, 15.00etatik 18.00etara.
Izen-ematea: Azaroaren 6ra arte, Pegoran.
-- EErraammaatteekkoo jjaannaarriiaa pprreessttaattzzeekkoo iikkaassttaarrooaa..
Noiz: Azaroaren 17tik aurrera, martitzen
eta eguenetan, 19.00etatik 21.00etara Portalean.
Eskaerak: Azaroaren 13ra arte, Pegoran.
-- AAuuttooddeeffeennttssaa iikkaassttaarrooaa ((eemmaakkuummeeeennttzzaatt))..
Noiz: Abenduaren 19an, goiz eta arratsaldez,
Ipurua kiroldegian.
Izen-ematea: Azaroaren 27ra arte, Pegoran.

lleehhiiaakkeettaakk
-- SSaann AAnnddrreess bbeerrttssoo--ppaappeerr lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Azaroak 6ra arte. Informazioa: …eta kitto!-n (Urkizu, 11 - solairuartea).
-- MMeennddiikkoo aarrggaazzkkii lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Azaroaren 26ra arte, Morkaiko Elgoibarko Mendizale Elkartearen
egoitzan edo morkaiko@morkaiko.net helbidean. Informazioa: www.morkaiko.net
-- 1188.. AAmmooddiioozzkkoo GGuuttuunneenn lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Urtarrilaren 7ra arte, Jardun Euskara Elkartean (Errotalde jauregia z/g.
20.570 Bergara). Informazioa: www.jardun.net edo 943763661 telefono zenbakian.

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk
NAZIOARTEKO LANKIDETZARENTZAT 2009.
Eskaerak: Azaroaren 18ra arte, Pegoran.
ELKARTASUN BEKAK 2009.
Eskaerak: Azaroaren 20ra arte, Pegoran.
UMEAK ESKOLARA 2009. Onuradunak: Eibarko erroldan dauden 1994-I-1etik 2003-XII-31ra
bitartean jaiotako umeak. Gehien jota 60’10 euro. Abenduaren 1era arte. Pegoran.
DIRU-LAGUNTZAK IKASLEEI.
Onuradunak: Irakaskuntza arautuko edo lanbide prestakuntzako ikasleei zuzenduta (1984-I-1etik
1993-XII-31ra bitartean jaiotakoak). Gehien jota 60’10 euro. Abenduaren 1era arte. Pegoran.
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– Zaldibarren pisua salgai. 90 m2. Sar-
tzeko moduan. 24.000.000 pezeta. Tel.
946-820458 edo etxeasal@live. com

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
669-966611.
– Emakumea eskaintzen da astelehene-
tik ostegunera goizez lan egiteko (kama-
rera moduan, garbitzen... Tel. 680-
223378. Gina.
– Mutila eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
608-198411.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
680-250527.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindu,
pegorak garbitu edo baserrian lan egite-
ko. Tel. 648-196651 edo 652-047223.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. In-
terna edo externa. Esperientzia. Tel. 608-
147559.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
670-831279.
– Gizona eskaintzen da astelehenetik os-
tegunera garbiketa lanetarako. Tel. 635-
048037.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo etxeko lanetarako. Interna
edo externa. Tel. 675-421933 edo 666-
771151. Mª Estela.
– Neska eskaintzen da arratsaldez ume-
ak zaindu edo kamarera lanetarako. Tel.
697-939085.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 943-171583 edo
608-474923.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaindu,
sukaldari-laguntzaile moduan eta abarre-
tarako. Tel. 690-156040.
– Neska arduratsua eskaintzen da ume-
ak zaindu eta etxeko lanetarako. Espe-
rientzia. Tel. 678-305927.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeak edo pegorak
garbitzeko. Tel. 663-786976.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 610-936839.

– Bebe-car kapazoa eta silla salgai. Tel.
616-801304.
– Ileapaindegiko altzariak salgai. Tel.
615-700184 edo www.ebay.es

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
1.4. Etxe trukaketa

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

– Eibarren pisua hartuko nuke alokagai.
Tel. 646-662911. Felicia.
– Logela alokagai Eibarren. Tel. 669-
175981.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Tel. 690-980846.
– Bikote arduratsuak Donostian pisua
hartuko luke alokairuan. Tel. 616-813097.

– Kamarera/o behar da Eibarko taberna
batean. Tel. 943-254060.
– Andra euskalduna behar da nagusiak
zaintzeko. Interna. Gidatzeko karnetare-
kin. Tel. 649-167208.
– Kamarera/o behar da Eibarko taberna
batean. Tel. 685-738435
– Kamarera behar da egun osoz lan egi-
teko. Kontratuarekin. Tel. 653-019962.
– ...eta kitto! astekariak banatzaileak be-
har ditu. Tel. 943-200918.

4.2. Langile bila

4. Lana
4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da edozein garbike-
ta lanetarako. Tel. 687-114707.
– Erizain tituluduna eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Interna. Tel. 649-008036.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari-la-
guntzaile, garbitzaile edo zaintzaile mo-
duan. Tel. 610-545505.
– Neska eskaintzen da sukalde-lagun-
tzaile moduan edo etxeko lanetarako.
Tel. 943-108403.
– Mutila eskaintzen da autonomo mo-
duan eraikuntzan jarduteko. Erreferen-
tziak. Tel. 605-800582.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Tel. 626-329979.
– Emakumea eskaintzen da 15.00etatik
aurrera ume edo nagusiak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Erreferentziak. Tel.
691-532893.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. In-
terna edo externa. Tel. 666-008974.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 619-176223.
– Mutila eskaintzen da kamioi, C eta ga-
rraio publikorako karnetekin. Tel. 663-
656621.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak zaintzeko. Esperientzia eta erre-
ferentziak. Tel. 638-482478.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Tel. 697-702158.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez,
gauez edo asteburuetan nagusiak edo
gaixoak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
662-252150.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko.
Tel. 699-653874. Cristina.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
664-881835.

5. Irakaskuntza
3. Lokalak

– Txomon garaje itxia salgai. 45.000 eu-
ro. Tel. 644-403759.

3.1. Salgai

– Akademia batean irakasleak behar di-
ra: bat Matematikak eta Fisika eta Kimi-
ka emateko eta beste bat Ingeleserako.
Tel. 652-763264 edo centrobart@
gmail.com
– Neska euskaldunak klase partikularrak
emango lituzke. Tel. 617-844142.
– Akademia baterako irakaslea behar da
(Inglesa, Matematikak, Fisika eta Kimika,
eskolarako laguntza). Tel. 652-763264
edo m.urteagamv@hotmail.com

5.1. Eskaerak

– Otaola Hiribidean 60 m2ko lokala alo-
kagai (emergentziazko-argiak, sutearen
aurkako ateak, extintoreak...). Tel. 635-
734261.
– Lokala Eibarren alokagai. 180 m2. Argi-
tsua eta ibilgailuarentzat sarrera onare-
kin. Tel. 605-771570.
– Garaje marra alokagai Urkizun. Tel.
609-453946.

3.2. Alokagai

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
638-938307.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Es-
perientzia. Tel. 691-692964.
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