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GGAARRAAUU..-- Handia zentzu figuratuan. “Friztixa garauak bildurtu ninduan,
benetan izugarrixa zalako”.
GGAARRBBAATTUU..-- Damutu. “Buruan ulerik aiña bidar garbatu jako, orduan emon
eban pausua”.
GGAARRGGAAJJ OO..-- Gorroa, karkaixa. “Hogorlokuak lezkotxe gargajuak jaurtzen
zittuan”.
GGAARRRRAATTZZ ..-- Handia, ederra. “Familixa garratza hazi dau, bera bakarrik
irabazten izan arren”.
GGAARRRROOTTIILLLLOO..-- Difteria. “Garrotilluak jota hil zan gazterik”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““GGeerrooaallddii  ggeerrttuurraa  bbeeggiirraa,,  oorraaiinnddiikk  zziieennttzziiaa  ffiikkzziiooaa  ddaa
ddeennbboorraann  bbiiddaaiiaattzzeeaa;;  bbaaiinnaa  ffiissiikkaakk  eessaatteenn  dduu  hhoorrii
eeggiitteeaa  ppoossiibbllee  ddeellaa..  ZZiizzaarree  zzuullooaa  iizzeenneekkoo  ffeennoommeennooaa
eexxiissttiittzzeenn  ddaa;;  hhoorrrreekk  eessppaazziiooaann  eettaa  ddeennbboorraann  mmuuggii--
ttzzeeaa  aahhaallbbiiddeettzzeenn  dduu,,  bbaaii  iirraaggaanneerraa  eettaa  bbaaiittaa  ggeerrooaall--
ddiirraa  eerree..  BBeerraazz,,  aammeettssaa  ddaa,,  bbaaiinnaa  eezz  eezziinneezzkkooaa””

((JJooee  SSiillkk,,  OOxxffoorrdd  UUnniibbeerrttssiittaatteekkoo  AAssttrroonnoommiiaa  iirraakkaasslleeaa))

““DDaattuu  mmeeaattzzaarriittzzaarreenn  bbiiddeezz  eerroosskkeettaa  ssaasskkiiaa  aazztteerrttzzeenn
hhaassii  zziirreenneeaann  iikkuussii  zzuutteenn  ppiixxooiihhaallaakk  eerroosstteenn  zzuutteenneekk
ggaarraaggaarrddooaa  eerree  eerroosstteenn  zzuutteellaa..  IIttxxuurraazz  eezz  ddaaggoo  hhaarrrree--
mmaanniikk;;  bbaaiinnaa,,  aappuurr  bbaatt  ppeennttssaattuuzz  ggeerroo,,  kkoonnttuurraattzzeenn
zzaarraa  hhaauurr  ttxxiikkiiaakk  ddiittuuzztteenneekk  eettxxeeaann  eeddaann  bbeehhaarr  dduuttee--
llaa,,  ttaabbeerrnnaarraa  jjooaatteerriikk  eezz  dduutteellaakkoo””

((JJoossee  AAnnttoonniioo  LLoozzaannoo,,  mmaatteemmaattiikkaarriiaa))

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  ––



10/V/21  ...eta kitto!
722 zkia.

DANON
AHOTAN

4

a u t u a n
OOFFIIZZIIAALL  LLAANNPPOOSSTTUURRAAKKOO
DDEEIIAALLDDIIAA
Ofizio askotako ofizial
lanpostua betetzeko
deialdia zabaldu du
Udalak lehiaketa-
norgehiagoka askearen
jardunbidez. Deialdiaren
baldintzak Pegoran
eskura daitezke, eta
eskaera Pegoran bertan
egin beharko da
ekainaren 3ra arte.

GGEENNEERROO  IINNDDAARRKKEERRIIAA
GGOORRAA
Debabarrenan %10ean
egin du gora genero
indarkeriak 2009arekin
alderatuz. Ertzaintzak
egindako txosten batek
azaltzen duenez,
35 espediente bideratu
dira orain arte, 2009an
80 tramitatu ziren
bitartean. Udaleko
Emakumeen
Departamenduak,
bestetik, genero
indarkeriaren 8 kasu
berri jaso ditu aurten.

SSAANN  AANNDDRREESS  EESSKKOOLLAA  
BBEERRRRIITTZZEENN
San Andres eskolako
fatxada konpontzeko
errehabilitatu egingo da
228.600 euroren truke.
Bico SAU enpresak
gauzatuko du obra
eta hilabete bitan egingo
da. Lanak, bestetik,
ekainean hasiko dira,
behin umeek kurtsoa
amaitutakoan.

Telebistako irudiak kontrolatzeko 
aplikazioa

MARTITZENEAN HIL ZEN AZKEN URTEOTAN
AMAÑAKO ABADEA IZAN DEN MIGUEL AN-
GEL BASURKO ULAZIA, 63 URTEREKIN. Bizi-
tzaren azken zatian bere etxe izan zuen El Salva-
dor eliza txiki geratu zen eguaztenean, bere alde-
ko hileta elizkizunetan. Amañako auzoan oso mai-
tatua zen abadea, baina gure herritik kanpora ere,
Mutrikun pena handiarekin jaso dute Basurkoren
heriotzaren berria. Izan ere, besteak beste dome-
kero Olatz auzoko ermitan meza eman ohi zuen.
Eta eliza girotik kanpora ere, kirol munduan lagun

handiak zituen
abadeak, be-
rarekin jardun
zutenek gogo-
ra ekarri nahi
izan duten moduan: “Mutriku Foball Taldeak Belgi-
kan izan zituen lorpen haietan ere han zen Migel
Angel 'Apaiza', baita San Migel futbol zelaia berriz-
tatu behar zela eta 80. hamarkadan egindako bile-
ra, bisita, aurrekontu eta abarretan, Juan Larreina,
Luis Mari Arrieta, Juanito Martinez edo eta Jose
Mari Ruizekin batera. Errenteriako Galtzaraborda
auzoko Institutuan izan zen irakasle urte askotan
eta Gipuzkoako Fobal Federazioan ere aski eza-
guna zen eta federazio barruan kargua betetzera
ere ailegatu zen. Hortik kanpora, Astigarribiako pa-
rrokian urteetan jardun zuen meza ematen, Ola-
tzen egindako moduan. Ospitalean zegoela, eta
aurtengo San Isidro egunean ez zuela etortzerik
izango jakin zutenean, pena handia hartu zuten
auzokoek eta baita berak ere”.

Basurko Amañako abadea hil da

HILAREN 28-RAKO GREBA DEITU DUTE LAB
ETA ELA SINDIKATUEK GIPUZKOAKO ME-
TALGINTZAN, sektoreko hitzarmenaren nego-
ziaketak ez aurrera ez atzera ez duelako egiten.
Sindikatuetako ordezkariek salatzen dihardute-

nez, “ADEGIk, bere plataformaren bidez, erabat
atzerakoiak diren proposamenak baino ez dizki-
gu egiten, hasiera hasieratik negoziazioa blokea-
tzeko ahaleginetan dihardu eta enpresarien el-
karteak urteetako borrokari esker beharginek lor-

tutako eskubideak bertan behera
laga nahi ditu”. Ildo horretan, meta-
laren hitzarmenean jasota dauden
23 puntu indargabetu nahi izatea
egotzi diote sindikatuek patronala-
ri. Horren aurrean, mobilizazioak
deitu dituzte datozen egunotarako:
horien artean lehenengoa datorren
asteko barixakurako deitutako gre-
ba deialdia da. Metalgintzako be-
harginei greba egiteko deialdia lu-
zatzearekin batera, Donostian
11.30etan Boulevardetik abiatuko
den manifestazioan parte hartzera
animatu nahi ditu.

Metalgintzarako greba deialdia hilaren 28rako

ARMERIA ESKOLAKO IKAS-
LE BIK, ALEX VILLARRUBIA
ETA ANDER BARANDAK, te-
lebistako irudi eta informazioak
urrutiko kontrolarekin kontrola-
tzeko aplikazio informatikoa
garatu dute Juan Carlos Moli-
nero irakaslearen laguntzare-
kin. Telekomunikazioetan dihar-
duen enpresa baterako sortuta-

ko sistema da hau, erakargarri
publizitario bezela gune publiko
eta establezimenduetan ezar-
tzen ari dena.

Telekomunikazio eta Informa-
tika Sistemen zikloko ikasleak
dira Villarrubia eta Baranda eta,
Molineroren laguntzarekin, eu-
ren ikasketen proiekturako gara-
tu duten sistema da hau.

Basurko Mutrikuko foball-zelai berriaren inaugurazioan.

GIPUZKOAKO HAMAIKABAT (H1) ES-
KUALDEKA ANTOLATUTA DAGO, horrela,
joan den asteko eguenean Debabarrenako H1
aurkeztu zuten Portalean. Ekitaldian Martin
Beramendi Gipuzkoako H1-eko presidenteak,
Mertxe Garate Debabarrenako gobernuko ko-
ordinatzaileak eta Debabarrenako H1-eko go-
bernuko kideek hartu zuten parte. Alderdiaren
ildoa zein den eman zen jakitera bertan eta
Debabarrena mailan zertan ari diren lanean.

Debabarrenako 
Hamaikabat aurkeztuta
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DIA DAS LETRAS GALEGAS, GALIZIAKO ETXEKOEN JAIA
OSPATU ZEN AURREKO ASTEBURUAN ETA, OHIKOA DENEZ,
JENDE UGARI IBILI ZEN URKIZUKO parkean eta inguruan, bari-
xaku arratsaldetik hasi eta domekara bitartean. Dantza eta musika gi-
roan olagarro, albariño, ribeiro eta bestelako produktu galiziarrez go-
zatu ahal izan zen bertan eta, horri esker, askori ez zitzaion larregi
axola izan tarteka marteka zaparradaren bat agertzea. Jendearen jai-
rako gogoak berriz ere eguraldi eskasari aurre egitea lortu zuen eta,
horri esker, Galiziako jaien XXVII. edizioa arrakastatsua izan zen.

APARTHEID POLITIKOAREN
KONTRAKO 7. EGUNA EGIN-
GO DA BIHAR EIBARREN.
ANTOLATZAILEEN BERBE-
TAN, “maiatzaren 27an zazpi
urte beteko dira gure herrian
hauteskunde antidemokratiko-
ak egin zirenetik. Alderdiak ile-
galizatzeaz gain, herri batzue-
tan EAE-ANVko zerrenda ba-
tzuk baliogabetu zituen Espai-
niako Auzitegi Gorenak eta
beste herri batzuetan ez”.

Gaur egun irauten duen
egoera hori salatzeko egingo
da biharko ekitaldia eta hain-
bat ekintza antolatu dituzte
horretarako. Lehenik ʻTanta-

nez tantanʼ ekimenean parte-
hartzeko deialdia luzatzen du-
te eta, ostean, ʻApartheid poli-
tikoaren kontrako ekitaldiaʼ
egingo da Eibarko Bizikleta
plazan 14.30etan. Hau amai-
tzean herri-bazkaria egingo da
eta, bazkalostean, umeen jo-
lasak eta eskulanak, eta kantu
paperak eta dantzarako musi-
ka egongo dira. Iluntzean,
bestetik, Montekan DJ festa
egingo da, ʻBetitokaʼ tonbola
eta afaltzeko aukera luzatuko
da. Bazkarirako txartelak ohi-
ko lekuetan daude salgai (lan-
gabe eta jubilatuek 14 euro,
langileek 17 eta umeek 6).

auzorik auzo

Nahi beste olagarro eta albariño

Gaur hasi eta domekara bitartean, Abontzako Itturrixa Elkar-
tearen eskutik jaiak ospatuko dituzte seigarrenez. Gaur arra-
tsaldean umeendako ekitaldiak izango dira nagusi: Zirika Zirkus
taldeak “Zorionak!” zirkoan oinarritutako umeentzako ikuskizuna
eskainiko du, euskeraz eta, jarraian, umeendako zirko-tailerra
egongo da martxan. Ondoren, 21.15ak aldera, gastronomiari tar-
tea egingo diote: bigarren urtez jarraian, ardo-dastaketa eta pa-
tata-tortila txapelketa antolatu dituzte; parte-hartzaileek etxean
egindako tortila epaimahaiko kideen aurrean aurkeztu beharko
dute eta, ondoren, horiek afaltzeko aukera izango da, plazan ipi-
niko diren mahaietan. Tortila onena egiten duenak Alfako irabia-
gailua jasoko du saritzat eta parte hartzen duten guztien artean,
berriz, ardo-sorta zozketatuko dute. Eta gauean aurtengo egita-
rauko berritasunetako birekin gozatzeko aukera egongo da:
21.30etatik aurrera Xaibor disko-jartzaile ezagunarekin festa ha-
siko da eta, horren ondoren, gauerdian, Pedro Pérez “El Chupi-
nero”-ren monologoen txanda ailegatuko da, Big-Ben tabernan.
Zapatuan egun osoan egongo da zer egin (ikus agenda, 32. or.)
eta domekako mezaren ondoren agurtuko dituzte aurtengo jaiak.

Birjiñape kalea
San Andres elizaren aldamenean, Toribio Etxebarria kalea
Calbetonekin eskailera bitartez lotzen dituen kaleak historia
luzea dauka. Izan ere, gaur egun desagertuta dauden
Arraindegi, Barrenkale eta Piparkale (Ifarkale) kaleekin batera,
Birjiñapek gerra aurreko kale-zerrenda osatzen zuen-eta. 
Pegora kopurua: 1. Erroldatutakoak: 26.

eibar kaleka

Abontzako jaiak asteburuan

Apartheid-a salatzeko 7. eguna bihar
Herri-bazkaria Eibarko Bizikleta Plazan izango da. / LLEEIIRREE IITTUURRBBEE



10/V/21  ...eta kitto!
722 zkia.

DANON
AHOTAN

6

lagunek bisitatu dute
Armagintzaren Museoa

aurtengo lehenengo
lau hilabeteetan,
iaz epe berean

joandakoen bikoitza.
Hiru urte igaro dira
museoa zabaldu

zenetik eta urtebete
armagintzari

eskainitako atala
osatzera datorren

gunea martxan ipini
zenetik. Martitzena

Museoen Eguna izan
zela aprobetxatuta,

Diputazioak
www.gipuzkoakomuse

oak.net webgunea
eman zuen
ezagutzera.

asteko

datua
1111 .... 2222 0000 0000

Batzokiaren inaugurazioa
domekan
SAN ANDRES JAIEN INGURUAN, IAZ ZABAL-
DU ZUTEN BATZOKI BERRIA EGO GAIN KA-
LEAN ETA HARREZKERO MARTXA BETEAN
DIHARDUTE beharrean bertako taberna zein ja-
tetxean eta baita goiko solairuko bulegoetan ere.
Hala ere, EAJ-ren egoitza berriaren aurkezpena
egin zutenean aurreratu zuten moduan, “inaugu-
razio ofiziala” noiz egingo zen zain egon dira, al-
derdiko buruen agendetan tarte egokia agertu bi-
tartean eta domeka honetan egingo dute, beraz,
egiteke zegoen ekitaldi ofiziala. Iñigo Urkullu eta
Joseba Egibarren parte-hartzea izango duen eki-
taldia 11.30etan hasiko da, ikurriña altxatuta eta
Batzokia bedeinkatuta. Jarraian, Urkulluk eta Egi-
barrek ekitaldi politikoa eskainiko dute Untzagan
eta, luncharen ostean, herri-bazkaria egingo da
Arrate Hotelean. 

Tekniker eta Erisonoren alde
Bestalde, aste honetan bertan erredakziora he-

larazitako oharrean Tekniker eta Erisono II Parke
Teknologikoari bere babesa eskaintzen jarraitzen
duela berretsi dute Eibarko jeltzaleek: “Horren
erakusgarri dira Diputazioak eman dituen milioi
euro biak, Madrilen EAJ-ko parlamentariek lortu
dituzten beste milioi biak eta Eibarko Udalean
EAJ-k Erisono II-aren aurrean eta horren nego-
ziazioetan erakutsi duen aldeko jarrera”, azaldu
du Eva Juez alderdiko bozeramaileak.

EIBARKO UDALAK 2.449.268
EUROTAN ZEHAZTU DITU
ESTATU PLANAK OSOKI FI-
NANTZATURIKO BOST
PROIEKTUEN KOSTUA. Da-
tozen hilabeteotan gauzatuko

dira bost proiektuak eta,
gehien jota, abenduan amaitu-
ta egongo direla aurreratu du-
te. Madrilgo gobernuak diruz-
laguntzeko egokitzat jo dituen
bost proiektuak honakoak dira:

Astelena frontoiaren aireztatze
eta berogailuen konponketa,
Karmen eta Iparragirre kaleen
arteko igogailua, Jardiñetako
eskailera mekanikoak, Ipurua-
ko foball zelaiko instalakuntza
fotoboltaikoa eta Udaleko Ku-
deaketa Elektronikoaren oina-
rrizko moduluen ezarpena.

Azaroaren amaieratik daude zabalik bai taberna bai bulegoak.

2,5 milioi euro Estatu Planetik

ENEKO GOIA BIDE AZPIEGITURETAKO DI-
PUTATUA EIBARKO BARIANTEAREN HIRU-
GARREN FASEKO BEHARRETAN BISITAN

IZAN ZEN aurreko astean eta bisitan bertan
Asis Hernando obren buruak esan zuenez,
“eguraldiak laguntzen badigu, 2011ko uztailean
amaituta egongo dira bariantearen hirugarren
eta azken zati honetako lanak”. Une honetan
egituren eraikuntzan eta tunelen zulaketa-be-
harretan dihardute lanean eta ekainean leher-
ketei ekiteko asmoa dutela aurreratu dute beha-
rren arduradunek; hala ere, Miguel de los Toyos
alkateak azpimarratu nahi izan zuenez, “ingu-
ruan bizi direnen segurtasunari begira, hori ber-
matzeko beharrezkoak izan diren neurrien ara-
bera hartu dira obra honen gaineko erabakiak”.

Bariante berria 2011ko uztailerako

SSeenniiddeekkooeenn  iizzeenneeaann,,  
EESSKKEERRRRIIKK  AASSKKOO hhiilleettaa--eelliizzkkiizzuunneerraa  jjooaann  

eettaa  ssaammiinn--aagguurrrraakk  bbiiddaallii  ddiizzkkiigguuzzuueenn  gguuzzttiiooii..

JOSE ANTONIO PEÑA ESTRELLA
(2010eko maiatzaren 17an hil zen, 64 urterekin)
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Azken urtietako martxari
jarraittuta, Inter-
net&Eus-kadi alkartiak

Internet Eguna antolatu dau,
SPRIk, KZguniak, Gipuzkoako
Foru Aldundiak eta Eibarko
Udalak bultzatuta eta Euskalte-
len laguntasunarekin. Urte ba-
kotxian herri batian antolatuta-
ko ekitaldixa aurten gurian ego-
kittu da. Asteburuan Astelena
frontoian egon dan ferixan na-
begaziño librerako gunia egon
da martxan, 70 ordenadorere-
kin, eremu bittan banatuta: ba-

tian umiak eta gaztiak eta bes-
tian, barriz, helduak. Horrekin
batera hainbat erakundek eta
elkartekstand-ak ipiñitta euki
dittue, ferixia martxan egon dan
lau egunetan juan diraneri eu-
rak eskintzen dittuen zerbitzu
eta bestelakuen barri emoteko.
Bestiak beste Internet&Euska-
dik, EuskaDigital-Arrate Irra-
tiak, Eibarko Udalak, Gipuzko-
ako Foru Aldundiak eta Euskal-
telek stand bana euki dabe. Eta
aittamen berezixa merezi dau
KZguniak diseiñautakua, be-

launaldixen arteko harremanak
sustatzeko helburuarekin pro-
gramaziño berezixa garatu da-
belako, hainbat lehiaketa anto-
latziaz gain.

Bestalde, Eibarko Udalak be-
re stand-a El Corte Inglés-ari la-
ga detsa, aisialdirako eskintza-
rako. Holan, arrakasta haundiko
jokuetan jarduteko aukeria euki
dabe bertara juan diranak. Baiña
ez da izan hori jokatzeko aukeria
eskindu daben gune bakarra,
ezta gitxiago be. Izan be, ferixa-
ren barruan arrakasta haundixe-
na euki dabenen artian, bereziki
aittatu bihar dira teknologixari lo-
tutako jokuak, batez be gazteri-
xaren artian: Wii Fit eta Mindball
moda-modako jokuak probatze-
ko aukeria egon da eta, antola-
tzaillien berbetan, “gaztiak irriki-
tan, frontoiko atiak noiz zabaldu-
ko zaiñ egon dira egunero, joko
horretan jardun ahal izateko”.
Lehelengo jokuan kirola eta tek-
nologixia eskutik oratuta doiaz,
txapelketak antolatzeko aukeria-
ri atiak zabalduta. Ferixan ber-
tan, bizikleta gaiñian jo eta ke
jardun dabe askok, txirrindulari
profesionalen modura, marka
guztiak hausteko ahalegiñetan. 

Burmuiñarekin mugidutako
pelotia

Mindball dalakuak, barriz, bat
baiño gehixago harrittuta laga
dau, oin dala gitxi zientzia-fikzi-
ñuan baiño ikusten ez za-
na,bertatik bertara, danon esku-
ra ipiñitta: jokalarixen buruan
sensore batzuk ipiñitta, jokuak
bakotxaren garunaren jardueria
neurtzen dau eta, horren arabe-
ra, mahai gaiñian daguan pelo-
tatxua mugitzen juaten da, iñork
ikutu barik. Zenbat eta lasaixa-
go egon, orduan eta hobeto mu-
gitzen da pelotia eta jokua lasai-
xen egotia lortzen daben jokala-
rixak irabazten dau.

Interneten gertutik
ezagutzen

Argi dago aisialdirako hamai-
ka aukera eskintzen dittuela in-
ternetek eta teknologixa barri-
xak, baiña, hortik kanpora be,
zabaldutako bidiak kontaeziñak
dira, bakotxaren gustu eta pre-
miñien araberakuak. Horregai-
ttik, internetek eskintzen dittuan
baliabidiak ahalik eta gehixen
ezagutziari aparteko garrantzixa
emoten detse, bakotxak berari
komeni jakona aukeratu deixan.

Maiatzaren 17xan 
Internet Eguna ospatzen
da mundu osuan eta,
bosgarren urtez 
jarraixan, Internet 
Egunak agerixan laga
nahi izan dau saria 
herrittar guztiendako
aproposa dala, adin 
tarte guztiendako 
zerbitzu eta eduki 
mordua eskintzen 
dittuan baliabidia dala.
Astelena frontoia 
punta-puntako 
teknologixendako
etxia izan da 
barixakutik 
astelehenera bittartian,
“Konekta zaitez. Bizitza
erraztuko dizu” 
izenburuari lotuta 
antolatutako Internet
Egunari esker.

KKOONNEEKKTTAAUUTTAA
bbiizziittzziiaarreenn  ggaarrrraannttzziixxaa

Azoka martxan egon dan bittartian egindako lehiaketetako irabazliak euren sarixekin.
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Helburu horreri jarraittuta, bes-
telako jarduerekin osatutako
programia garatu dabe Astelena
frontoian: “Interneten gaiñeko
ezagutza haundittu edo hasta-
pen-ikastarua egin nahi izan da-
benendako, teknologixa berrixe-
ri buruzko dibulgaziño-saiuak
egin dira, alderdi diferentiak lan-
duta. Sare sozialak, segurtasu-
na eta Eusko Jaurlaritzako datu
publikoak berrerabiltzeko Open
Data izeneko programak osatu
dabe saiuetako ardatza”. 

Gaztiendako internet beste
belaunaldixendako baiño eza-
gunagua izanda be, ferixia Eiba-
rren egon dala aprobetxauta he-
rriko ikastetxietatik bisitan juan
dira: “Eskoletako umiak, jolas-
tiaz gaiñ, interneti buruz gehixa-
go ikasi eta teknologixa barrixen
gaiñian izan leikiazen zalantzak
argitzeko aukeria izan dabe.
Horrez gain, Eusko Jaurlaritzak
Lehen Hezkuntzako hirugarren

zikloko ikasgelak digitalizatzeko
asmuarekin sortutako Eskola
2.0 programia be ikusgai egon
da aurtengo ediziñuan”.

Joko erakargarrixak
Antolatzailliak azaldu deskue-

nez, “asteburu guztian etenbarik
jendia erakarri daben beste jar-
duera bat 3 dimensiñotan gida-
tzeko simuladoria izan da. Si-
muladoriak ibilgaillua gidatu eta
bertan zein sarean beste lagun
batekin lehiatzeko aukeria emo-
ten detsa jokalarixari. Bide se-
gurtasuneko zirkuituetan zein
bestelako ezaugarrixak dittue-
netan gidatzen egotiaren sensa-
ziñua ahalik eta errealistena iza-
teko, simulagailluak beharrezko
elementu guztiak dakaz: 3 di-
mensiñotan ikusteko betaurre-
kuak, soiñu inguratzaillia, jarle-
ku berezixa, bolantia, kotxietan
egoten diran pedalen parekuak
eta martxak kanbixatzen juate-
ko palankia”.

Musikia sortzeko mahaixa
Ferixia amaitzian antolatzai-

lliak egindako baloraziñua oso
positibua izan da: “Programazi-
ñua erakargarrixa eta askotari-
kua izan danez eta, gaiñera,
sarreria duan izatian, jendiak
oso modu aktibuan hartu dau
parte. Gaiñera, aurten erakutsi
dittugun barrittasunak jendia
teknologixa barrixetara oso
modu entretenigarrixan gertu-
ratzia lortu dabe. Adibide bat
emotiarren, Reactable ukipen-
pantailla haundixarekin osatu-
tako mahai biribilla probatzeko
aukeria euki dau jendiak. Ma-
hai horretan musikia sortzen

juaten da, metakrilatozko pie-
zak gaiñian erabillitta. Piezak
mugitzian efekto eta erritmo di-
ferentiak sortzen doiaz, klase
guztietako musikia eraginda.
Edozeiñek musikia sortu leike,
intuiziñua erabillitta”.

Sarixak, amaiera ekitaldixan
Astelehenian, Internet Egu-

nian agurtu eben teknologixa
barrixeri eskindutako jardunaldi
berezixa, baiña, aurretik, jaialdi-
xaren inguruan antolatutako
lehiaketetan sarixa irabazi da-
beneri premixuak banatu zetsa-
zen: Trivial Tic lehiaketako lehe-
lengo sarixa (Compaq Mini or-
denagailu eramangarria) Jorge
Bereartuak jaso eban, bigarrena
(8 GBko Ipod Nanoa) Zigor Igar-
tuak eta hirugarrena (Canon
PowerShot argazki-kamera digi-
tala) Leire Ibarrolak. Wii Fit
lehiaketako irabazliak, barriz,
Paula Rodríguez (8 GBko Ipod
Nanoa), Maier Fernández  (Tos-
hiba Camileo S10 bideo kamera
eramangarria) eta Igor Bilbao
 (Canon PowerShot argazki-ka-
mera digitala) izan ziran. Bestal-
de, Kzguneak antolatutako

lehiaketetan, “Zer da internet
zuretzat?” lehiaketeako irabaz-
liak Iker Marcos eta María José
Manso izan ziran (Notebook-a
eta marko digitala), "Pictionary
Digital"-ekoak Gaizka Altuna eta
Esther Paguey  (Wii-a); eta "Ar-
tista Digital"-ekoak Alaitz Gon-
zález eta Ángeles Expósito (ar-
gazki-kamera digital bana).

Eta Internet Egunaren inguru-
ko jaialdian bisitan izan eta gal-
dera sorta bete dabenen artian
egindako zozketan Oscar Gisal-
dek eraman eban sarixa.

Frontoitik kanpora be bai
Interneten Egunaren inguru-

ko programaziñua Astelena
frontoian ez eze, kalian be gara-
tu dabe. Benetan ikusgarrixak
izan dira Untzagan barixakuaz
geroztik probatzeko moduan
izan diran Segway izeneko ibil-
gaillu elektrikuak eta batek bai-
ño gehixagok bere trebetasuna
agerixan laga dau udaletxe in-
guran preparautako zirkuituan.
Eta beste batzuk globo aeroes-
tatikuan igo eta hegaldi-lotua
egitteko egon dan aukeria ez
dabe galdu nahi izan.

Segway izeneko ibilgaillu elektrikuak jende
mordua erakarri dabe.

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK

- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

� eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

MUGICAMUGICA
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

Joko oso ikusgarrixak probatzeko aukeria egon da ferixan, tartian Mind-Ball dalakua.
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TTAAHHAA BBEENNSSAARRGGHHIINN

1133  uurrttee
iikkaasslliiaa

Batez be jokuak deskargatzeko
eta etxeko lanak egitteko erabil-
tzen dot internet. Call of Duty mo-
duko jokuetan ibiltzen naiz eta
autuenetan, gaiñera, sarian joka-
tzen dot beste batzuen kontra.
Etxeko lanak egitteko Wikipedia
erabiltzen dot.

Zertarako 
erabiltzen dozu 

Internet?
AARRAANNTTXXAA CCAANNTTÓÓNN

3388  uurrttee
oossttaallaarriixxaa

Nik ez dot bape erabiltzen inter-
net. Astelenan egin dan Internet
Egun honetara alabiagaittik etorri
naiz, lehiaketa bat irabazi dabela-
ko. Pentsatzen dot umiendako
ondo daguala, dibertigarrixa da.
Guretako be badagoz gauzak,
baiña ez dakat denpora askorik
holakuetan ibiltzeko.

LLAAUURRAA AALLTTZZEERRRREEKKAA

4455  uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Etxian erabiltzen dogu. Umiek
etxerako lanak egitteko erabiltzen
dabe, guk egunkarixak eta mun-
duan gertatzen dira gauzak kon-
tsultatzeko, edo beste edozein-
gauza interesgarri kontsultatze-
ko. Umiak oiñ ez dabe gauzak li-
buruetan kontsultatzen, internet
erabiltzen dabe.

AALLBBEERRTTOO EETTXXAALLUUZZEE

4488  uurrttee
kkaazzeettaarriixxaa

Gauzak kontsultatzeko eta lane-
rako erabiltzen dot. Albiste ezber-
diñak kontsultatzeko oso ondo
dago eta munduko edozeiñekin
kontaktuan egoteko aukeria laga-
tzen dau. Gero, aldizkari bat da-
kat interneten eta han kontsulta-
tzeko aukeria emoten dau inpren-
tarako gastu barik. Izugarrixa da.

Aurreko asteburuan Internet Eguna ospatu 
zan Eibarren. Jokuak, teknologia barrixen 
azken nobedadiak… danetarik egon zan 
Astelenan. Hara juan eta jendiakin 
berriketan egon giñan interneten gaiñian, 
munduko fenomeno honen gaiñian.

Ibarkurutze, 5ALTZARI
ERAKUSKETA
eta
SALMENTA

Telefonoa:  
943 20 37 15

erakusleihoa 
aldatu aurretiko
DESKONTUAK
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teen-
ajea

- Zeri buruz da saritu dizu-
ten ipuina?

Museoekn lotura zuen zer-
bait idatzi behar genuen, or-
duan, nik zera idatzi nuen: Ba-
zegoen aitxitxa bat armak de-
koratzen zituena eta bere ne-
gozioa jarraituko zuen norbai-
ten bila zebilena. Orduan,
ume bat aurkitzen du horreta-
rako eta hau umezurtza denez
berak zaintzen du. Gero, gizo-
na hil egiten da eta umea eri-
zain batek jasotzen du eta el-
karrekin bizi dira gizonaren
etxean.
- Saria jasotzea espero ze-
nuen?

Tira, ez nuen horretan pen-
tsatzen.
- Zergatik erabaki zenuen
parte hartzea?

Idaztea gustatzen zait, bai-
na beste barik, amak lehiake-
taren berri eman zidan eta be-
rak animatu ninduen parte-
hartzera.
- Lehen aldia da horrelako
lehiaketa batean saria lor-
tzen duzuna?

Bai.

- Beste gehiagotan parte-
hartzeko animatuko zaitu,
bada.

Beste lehiaketa baterako
idatzi dut ipuin berri bat, baina
oraindik ez dute esan zeintzuk
diren sarituak eta zain nago
handik zer etorriko.
- Museoetara joateko ohitu-
rarik daukazu?

Museoaren arabera: ikusi
behar zein museo den. Gehie-
netan behartuta joaten naiz
museoetara, eskolarekin joa-
ten garelako.
- Zein motatako museoak di-
tuzu gustokoen?

Pinturakoak gustatzen zaiz-
kit batez ere. Izan ere, ma-
rrazki eskolara joaten naiz eta
asko gustatzen zait hori.
- Eta Eibarko Armagintza
Museoan izan zara?

Martitzenean saria jasotze-
ra joan ginen eta orain hasi
berri den maketen erakusketa
ikusi ahal izan dut. Oso polita
da. Pentsatzearekin baka-
rrik… nolako lana eta pazien-
tzia behar duen horrelako zer-
bait egiteak.

JONE OLABARRI:

“Pintura museoak
ditut gustokoen”

Museoen Nazioarteko Eguna egin zen martitzenean eta, 

eguna aprobetxatuz, Armagintza Museoaren I. Ipuin

Lehiaketaren sariak banatu ziren. Jone Olabarrik lortu 

zuen sari handiena, baina Jaione Gisasola eta Oihane 

Urunuela ere ez ziren esku hutsik joan.

TABERNABIDEBARRIETA, 1

– Lora eta landare 
natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA



- Novia Salcedok Fundazioa-
ren saria jaso du Teknimapek,
baina zer da berez saria?

Aurtengoa III. edizioa izan da
Novia Salcedo Fundazioak gaz-
teen integrazio profesionalaren
gainean antolatzen duen nazio-
arteko sari hau eta bertan maila
ezberdinak daude: pertsonak,
GKE eta enpresak (handiak eta
txikiak). Enpresa txikien atalean
jaso dugu guk saria eta bestea
Fagorrek eraman du.
- Ezustekoa izan da zuentzat?

Sari hau jasotzeko besteek
proposatu behar dute zure ize-
na, eta horretarako aukeratzea
oso pozgarria izan zen, ilusioa
egin zigun. Izan ere, oso enpre-
sa txikia gara, 14 pertsona ga-
biltza hemen lanean, eta gizar-
tean daukagun eragina nahiko
txikia da. Gozagarria izan da sa-
ria jasotzea, izen handia duen
saria delako batipat. Beraz,
ezustekoa izan den saria jaso-
tzea? Ba bai.
- Zeintzuk dira saria jasotzeko
egin dituzuen merituak?

Gure enpresa ez dago berez

gazteen integraziora bideratuta,
baina mugitzen garen merka-
tuak enpresa gaztea izatera
eraman gaitu. Gurea oso mer-
katu berria da eta jende gaztea
behar da horretan jarduteko.
Beharrizanak eraman gaitu lan-
gile gazteak izatera. Merkatu
hasiberria da hau eta titulua
duen jendea behar da, horrela,
titulazio horiek ere berriak dira
eta, ondorioz, langileak ere gaz-
teak dira.
-Zein da enpresaren bataz-
besteko adina?

30 urtekoa dela esango nuke.
- Lan egiterako orduan igar-
tzen da enpresako langileak
gazteak izatea?

Beste enpresaren batekin
konparatzea gaitza egiten zait,
hemen eman baitut ia nire ibile-
ra profesional guztia. 17 urte
daramatzat Teknimapen, sortu
genuenetik. Hala ere, nik uste
dut igartzen dela jende gaztea-
rekin egiten dugula lan. Gazte-
ak lan egiteko gogotsu daude
eta aurrera egiten laguntzen
dute, batez ere momentu txa-

rrenetan. Uste dut hori gazteen
ezaugarrietariko bat dela, adi-
narekin galtzen joaten dena,
nahiz eta ez litzatekeen galdu
beharko.
- Saria jasotzeak eragina
izango du enpresaren egu-
nerokoan?

Batez ere orain jarraitzen ge-
nuen bidea jarraitzeko animatu-
ko gaituela pentsatzen dut. Izan
ere, lagungarria da horrelako
gauzak jasotzea momentu kora-
pilotsuetan. Kanpoko errekono-
zimenduek animatu egiten dute
enpresa barne-mailan.
- Nolakoa izan da Teknimapen
ibilbidea gaur egunera arte?

Tekniker eta gaur egun Bic
Berrilan denaren ekimenez
1993. urtean sortutako enpresa
da Teknimap. Ingurugiroaren
zerbitzuan, zaintzean eta azter-
ketan mugitzen den enpresa da
hainbat benetakotze-agiri igor-

tzeko aukera daukagu. Gure
nahia enpresen Ingurugiro De-
partamentua izatea da.
- Zeintzuk dira zuen lorpen
handienak?

Zaila da horri erantzutea, bai-
na esango nuke gaur egun ditu-
gun benetakotze-agiriak eta be-
zero fidelak edukitzea. Orain
dela urte batzuk suhiltzaile la-
nak egiten genituen, hau da, en-
presek deitzen ziguten zigorrik
ez jasotzeko eta listo. Gaur
egun, ostera, bezeroen fidelta-
suna lortu dugu.
- Enpresek ez zuten ingurugi-
roarekiko auzi horiek kontu-
tan hartzen?

Pentsatzen dut orain euren
jardueran barneratu dutela
kontzeptu hori. Hasieran kostu
bat dela eman dezake, baina
momentu batean kostea izate-
ari utzi eta onura izatera pasa-
tzen da.

““AAuurrrreerraa  eegg iitteekkoo
ggooggooaa  ddaauukkaattee  
ggaazztteeeekk””

Teknimap Eibarko enpresak Novia Salcedo
Fundazioak banatzen dituen III. Nazioarteko 
Saria jaso du gazteen integrazioari dagokionez
enpresa txikien mailan. 14 lagunek osatzen
dute Teknimap eta, Felipe Gisasolak dioen
bezala, “ezustekoa izan da guretzat saria
jasotzea, pozgarria”.

Felipe Gisasola Teknimapeko instalazioetan. / EEKKHHII BBEELLAARR

11

10/V/21  ...eta kitto!
722 zkia.

ELKAR
HIZKETA

FELIPE GISASOLA, Teknimap-eko zuzendaria:

“Goazen Arratera
Amari laguntzera,

goazen bihotz guztitik
agur laztan bat ematera”

EELLII  GGAANNTTXXEEGGII  LLAASSUUEENN ((22001100--VV--1177))

ZURE FAMILIA GUZTIAREN PARTEZ
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Badira urte batzuk administrazioarekin
jardun behar dugunean euskerari ate-
ak zabaltzearen alde beharrean dihar-

dutela askok eta, horri esker, arlo horretan
ere euskeraren erabilerak gora egiten dihar-
du, igoera hori askok nahi baino txikiagoa
eta motelagoa den arren. Sarritan kejatzen
gara geuk euskeraz egitean parekoak ez di-
gulako horretarako aukerarik ematen, baina
beste batzuetan, euskeraz jarduteko aukera
eskaintzen zaigunean, hamaika arrazoi bi-
tarte, hori aprobetxatu beharrean gaztelera-
ra jotzen jarraitzen dugu. Hori dela eta, hain-
bat Udaletako euskera zerbitzuek, tartean
gureak, Errentaren inguruko kanpaina mar-
txan dagoen honetan aitorpena euskeraz
aurkeztera animatu nahi ditu herritarrak. Au-
rreko errentaren kanpainan Eibarren aurkez-
tutakoei begiratuz gero, gaztelera eta euske-
raren arteko aldea ikaragarria da: gazteleraz
aurkeztutakoak 15.590 izan ziren eta euske-
razkoak, berriz, 708 baino ez. Kanpaina ho-
neta zenbaki horiei buelta ematea gure esku
dago. Azalpen guztiak jarraian irakur ditza-
kezue, zeinen erraza den ikus dezazuen.

Errenta Aitorpena aurkezteko orduan
hainbat modalitateren artean aukeratu daite-
ke. Lau dira aitorpena aurkezteko erabiltzen
diren modalitateak: horretarako propio dago-
en programa erabilita, autolikidazio proposa-
menei jarraituta, errenta mekanizatua eginda
eta, azkenik, paperezko eredua erabilita.
Modalitateetako bakoitzean euskera erabili
ahal izateko jarraitu beharreko pausoak ez-
berdinak direnez, eta herritarrei gauzak
erraztearren, modalitateetako bakoitzean ja-
rraitu beharreko bidea pausorik pauso ikus
dezakezue jarraian, irudiekin lagunduta.

AAiittoorrppeennaa  eeuusskkeerraazz  aauurrkkeezztteekkoo  ddeeiiaa

II- AUTOLIKIDAZIO PROPOSAMENAK.
1-Internet bidez onartu behar baduzu: hirugarren pausoan 

derrigorrez erantzun behar den galdera da.
2-Telefonoaren bidez onartu behar baduzu, galdera sorta 

bat egingo dizute, honako hauek hurrenez hurren:
Bidalitako gakoa sartzeko,
NA sartzeko,
Izen-abizenak baieztatzeko,
Kuotaren %0,7 bideratzeko,
Sexua baieztatzeko,
Aitorpena sartzeko bada, bi zatitan ordaintzeko,
Kontu korrontea edo harreman hizkuntza aldatzeko,
Agurra.
Beraz, 7. galderari “9” tekla sakatzen erantzuten badiozu,
sistemak operadorearekin jarriko zaitu harremanetan, eta
berari esan beharko diozu zure hizkuntza aukera zein den.

I- AURKEZPENA PROGRAMAREN BIDEZ
1-Programan sartu eta 109 eredura joan.
2-Aitortzailearen alta eman, aurretik ez badago.
3-Administrazioarekin komunikatzeko hizkuntza atalean Euskara aukeratu.
4-Aitortzailearen alta ematerakoan Euskara markatu ez baduzu, hizkuntza aukeraren aldaketa 

beti egin dezakezu Datu pertsonalak pantailatik.
5-Hizkuntzaren aukera edozein momentutan egin dezakezu aipatutako Datu pertsonalak menutik.

IIII- ERRENTA MEKANIZATUA
Errenta mekanizatua egiteko, aurretik hitzordua hartuta, errenta bulegora joan behar duzu. Bertan Ogasun eta Finantza 
Departamentuko behargin baten laguntza izango duzu. Berari esan beharko diozu zure hizkuntza aukera euskara dela.

IV- AURKEZPENA PAPEREZKO 
EREDUA ERABILIZ
Ereduaren lehenengo orrian, 
Administrazioarekin aukeratzen
den hizkuntza atalean euskara
aukeratzea, besterik ez da behar. 



etxe apainketa 

gehigarria
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ai zuria eta bai beltza kolore
nagusiak izan ziren dekorazio
munduan 70. hamarkadan,
baina moda kontuetan ohiz-

koa den moduan, urte batzutan bola-
dan egon eta gero, ia guztiz desagertu
ziren kolore bi horiek. Egurrak dituen
kolore desberdinak eta kolore biziak

(gorriak, laranjak, berdeak…) nagusi
izan dira azkenengo hamarkadetan.
Baina hori ere aldatzen joan da eta az-
ken urtean zuri-beltzaren igoera nabar-
mena izan da, eta horrekin batera tar-
teko kolorea: grisa.

Gaur egungo dekorazioan arriskuak
hartzea oso ohizkoa bihurtu da eta ko-

loreen arteko kontrastea behar den
moduan igartzeko asmoarekin, asko
dira, adibidez, egongelako armairua-
ren pareta beltzez margotu eta altzaria
zuri-zuria erosten dutenak. Narruzko
sofak aukeratzeko orduan, zuriak eta
beltzak gora egin du nabarmen, eta
narrua erabili beharrean, ohialez esta-
liz gero, orduan aprobetxatzen da bai
zuria eta bai beltza erabiltzeko. Guzti
hori jarri gaur egungo alfonbra grisare-
kin eta moda-modan dagoen egongela
izango duzu. Jakina, azken urteetan
koloreak izan duen garrantzia ez da
guztiz desagertu, baina altzari osagarri
eta lanparetarako kolore gorri edo la-
ranja, adibidez. Eta badago gaur egun
asko erabiltzen den osagarria: kolore
indartsuz margotutako koadroak, ta-
maina handikoak eta egongelan leku
berezia izango dutenak.

Baina ez pentsa, zuria eta beltza
egongelan bakarrik denik nagusi. Lo-
gelan ere, lakatutako egurrak eskain-
tzen dituen kolore anitzetan, zuria eta
beltzak goia jo du eta armairu enpotra-
tu edo ohe burukoetan nagusi dira ko-
lore biak.

B
Zuria eta beltza nagusi

Arragueta, 12 EIBAR
Tel. 943 20 06 98

ELGOIBAR Errosario, 15
Tel. 943 74 40 19

PROIEKTUAK 
ERREFORMAK

LOKALAK
ETXEBIZITZAK
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Calbeton 4, behea

rdu asko ematen ditugu ohe-
an, lotan. Gure gorputzak be-
har duen atsedenaren jabe ga-
ra guztiok eta gaur egungo gi-

zarteak gero eta gehiago eskatzen dio
ohe eta butaka diseinatzaileei, atseden
hori behar den modukoa izateko as-
moarekin.

Ohea handia edo txikia baino, ero-
soa izan behar da eta kontu handiz ero-
si behar da. Gainera, gaur egun eskain-
tza zabala dago. Azkenengo urteetan
latexkoak eta biskoelastistoak dira
gehien saltzen diren koltxoiak. Behin
ohetik jaikitzen garenean, bere ohiko
forma errazago hartzen dute koltxoi
hauek, hau da, ez dira horrenbeste
hondatzen eta gure bizkarrezurrerako
oso egokiak dira. Burukoa aukeratzeko
ere aukera zabala dugu: lumazkoak,
poliesterrekoak eta latexkoak tartean.

BBEESSAAUULLKKIIAAKK
Lo-kuluxkatxoa egiteko ohitura han-

dia dago gaur egun, bazkal ostean, tar-
tetxo batean atsedena hartzea ona de-
la behin eta berriro esaten dute senda-
gileek. Berez, 15 minutu inguruko

atsedenalditxo hori ohean egiteko esa-
ten digute espezialistek, baina askok,
denboraren kontua dela eta, besaulkia
aukeratzen dute. Gaur egun, horretara-
ko ere eskaintza handia dago. Besaul-
ki relax edo confort delakoak dira, guz-
tiz etzanda egoteko aukera ere eskain-
tzen dute gaur egun, banakako besaul-

kiak izan daitezke, edo sofa handiko
zati bat. Behar den moduan etzanez
gero, atsedena ezinhobea izango da.
Gainera, diseinu mundua horra ere ai-
legatu da eta era guztietako koloreak
eta formak aurkituko ditugu besaulkie-
tan. Lo goxo-goxo egitea dugu helburu,
atsedena behar den moduan zaintzea.

O
Loak atsedena du helburu
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ETXEKO TRESNAK – SUKALDEKO ALTZARIAK
BBEENNIICCOOBBAA

Juan Gisasola, 12-14 benicoba@terra.es
Tfnoak. 943 20 39 02   943 70 13 95

Diproca Ateen erakusketa

ATEAK
bbiizziilleekkuueettaann  aaddiittuuaakk

Isasi, 17 -behea- (Eibar)
Tfnoa. 943 10 83 00 Faxa. 943 10 83 02

Etxe-erreformetan 30 urtetik 
gorako esperientzia.
Ateak, armairuak, oholtzak, ... 
Salmenta puntu ugari 

inguruko zonaldean.

Teilatuak Fatxadak Sukaldeak Gremioen koordinazioa etab.

F. Calbetón, 4 - 3. solairua   Tel. 943 20 83 26 eta 607 20 12 23   jorgevega.eibar@gmail.com   jvega@jorgevega.es

JORGE VEGA S.L.

IGELTSERITZA



Parketak
Alfonbrak

Osagarriak
Baglietto
attrezzo

PROIEKTUAK   ERREFORM
AK   BARNE DEKORAZIOA     A

rragu
eta, 7     943 127 196

Errebal, 21
Tel. / Faxa

943 20 19 22

Baglietto
Tel.

943 20 22 31



aper-margotuek indar handia
izan zuten 60. hamarkadatik
aurrera. Etxe guztietan ohiko
margoa erabili beharrean for-

ma geometrikodun edo lora handidun
paperak erabiltzen diren. Hogei urtean
indar handia izan eta gero, gotelé-aren
unea ailegatu zen. Margotutako pape-
rak indarra galdu zuen gutxika-gutxika,
baina azkenengo hamarkadetan albo
batera lagata izan ditugu horrelakoak.
Gotelé-ak ere indarra galdu zuen eta
hormak margotu egiten ziren, era guz-
tietako koloreak erabilita.

Horrela jarraitu du azkenengo urte-
ak ailegatu arte. Baina, paperak ez du
margotutako pareta albo batera laga-
tzea lortu, 80. hamarkadan gertatu ze-
naren kontra. Gaur egun, oso ohizkoa
da papera eta margoak bat egitea.
Egongela edo logelako paretetako ba-
ten papera jartzea oso ohizkoa bihurtu
da, baina besteetan margoa erabiliko
dugu. Eta hori zergatik? Paper motak
izugarri handitu direlako, forma izuga-
rriak egiteko aukera erraza eskaintzen
dutelako, baina logela osoa horrelako
paperarekin jarriz gero, indar handie-

gia izango lukeenez, paper horretako
fondoko kolorea erabiltzen delako
beste paretan margotzeko.

Kolore eta paperen bitartez kontras-
te handiak egiteko aprobetxatzen da,
Larrosa gogorrak gris argiekin kontras-
tatzen dira, urdin oso ilunak urdin oso
argiekin. Horrelako jokoek, behar den

moduko argiztapenak lagunduta, etxea
handiagoa egiten laguntzen dute eta
etxeak izan ditzakeen txoko desberdi-
nak indartzen. Eta azken aldian te-
txuak ere margotu egiten dira, horme-
tako kolore indartsuena hartu eta te-
txua kolore berekoa, baina modu apa-
lagoan dekoratzen da.

P
Margoa eta papera, biak modan

zure etxea dekoratzeko aholkulariak
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Tel. 943 821 325    
Faxa. 943 821 326    
ekain2000@terra.es

AAPPAALLAATTEEGGII AAUUZZOOAA,,  22

�

OBRA BURUTZE 
PROIEKTUAK
OBRA OSOA

GREMIOEN 
KOORDINAZIOA
ETXEBIZITZEN 
ERREHABILITAZIOA
FATXADEN 
ERREHABILITAZIOA
HOBI SEPTIKOEN 
GARBITZEA
HODIETAKO 
BIDEO-IKUSKARITZA

ailaproiektuak@hotmail.com
Elgeta kale, 1 AC

943 53 03 91 - 943 53 03 92 (faxa)
670 95 78 00 - 647 42 63 52



ure etxea dekoratzerako or-
duan argiztapenari eskaini be-
harreko arreta handia da; pro-
fesionalek emango dizkigute

aholku nagusiak, baina horrez gain,
guk indartu nahi ditugun puntuak ere
oso garrantzitsuak izango dira. Egonge-
lan dagoen txoko bat bereziki gustoko
badugu, adibidez, horretan mahaitxo
bat edo besaulkia jartzea ez da nahiko

izango, gune hori argiztatzeko lanpara
egokia erosi beharko dugu.

Etxearen dekorazio osoarekin has-
ten garenean, kontuan izan beharko
dugu nondik lortzen dugun argizta-
pen naturala, hau da, kanpotik sar-
tzen den argia. 

Baina, argiztapen artifiziala izango
da nagusi gure etxean, alde batetik
etxe guztietan ezin delako nahi beste

argi natural sartu, bestetik, gabaz bizi-
tza handia egiten dugulako.

Eta gaur egun fokoak, tetxuko lan-
parak eta lanparatxoak batera erabili-
ta, aukerak amaitu ezinak dira. Fluo-
reszenteek indarra lortu dute azken ur-
teetan, pasilo luzeetarako hauek eta
fokoak erabilita, hasieratik amaierarai-
no argituko dugu; hori bai, azken al-
dian, tetxuko erdian baino, tetxuaren
ezkerreko aldean edo eskumako alde-
an jartzen dira, alde batetik bestera.

Gaur egun gainera, sarreretan lanpa-
ratxo bat jartzeko ohitura zabaldu da
eta pertsonaren mugimendua soma-
tzen duenean, ixotu egingo da, horrela
etxera ailegatzean edo logelatik urte-
tzerakoan, sensore horrek harrapatu
eta argi hori ixotuko da, argiztapen na-
gusiaren beharra kenduz.

Zeharkako argiztapena lortuko da
foko eta fluoreszenteei esker, baina
gero argi zuzena erabiliko dugu, jange-
lako mahai gainean jarriko dugun te-
txuko lanpararekin, telefonoaren ma-
haiko lanparatxoarekin edo ikasteko
mahaian jarriko dugun betiko flexoare-
kin, adibidez.

G
Txoko guztiak argitzea ezinbestekoa da
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San Agustin, 2 
Tfnoa eta Faxa. 943 203762DEKORAZIOA

erreformak
dekorazioa
proiektuak
altzariak
sukaldeak

EEggoo--GGaaiinn,,  44    tteell..//ffaaxx  994433  1122  1133  8866  mmaammaaccaass@@tteelleeffoonniiccaa..nneett

IIffaarr  kkaallee,,  66  --  bbeehheeaa                              

Tel. eta Faxa:
994433  220066  333399

MUEBLES
DE COCINA
Y BAÑO

C O C I N A S

banatzailea



aserrietan izaten diren sukalde
handiek kaleko etxeetan ere
sukalde handiak egiteko ohitu-
ra indartu zuten, “bizitza erdia

sukaldean egiten dugu” esaten zen or-
duan. 70. hamarkadatik aurrera sukal-
deak txikitzen hasi ziren, baina denbo-
rarekin elektrogailuek gero eta leku
gehiago behar izan dute. Egongelan
egiten da gaur egun denbora asko, bai-
na baita sukaldean ere. Azken aldian,
sukalde handia ezin denean egin, jan-
gela edo egongelarekin batzeko ohitu-
rak gero eta indar handiagoa hartu du.
Horrekin batera sukaldeen diseinua
guztiz aldatu behar izan da.

Sukaldeak gero eta argitsuagoak
izan behar dira, zuriak eta kolore bi-
ziek, altzari lakatuek eskaintzen di-
tuzten aukera guztiek, sukalde fun-
tzionalak, baina diseinuzkoak uztar-
tzeko aukera ezinhobea eskaintzen
dute. Marmola eta “silestonea” lan-
tzeko moduak hobetu eta gaur egun
hormak ere horrelako harriekin ipin-
tzen dira, garbitasunerako dituzten
abantailak aprobetxatzea helburu.
Gainera, bai marmoletan, bai silesto-

ne modukoetan edozein kolore lortu
daiteke gaur egun, altzari lakatuekin
kolore jokoak sortuz, etxean egiten
den moduan, askotan kontraste han-
diak lortuaz.

Egongela eta logeletan pasatzen
den moduan, aurten zuriak eta beltzak
indar handia lortu dute sukaldeen di-

seinuan ere, elektragailuak metal kolo-
rekoak jarri eta argiztapen bereziare-
kin, sukalde zabalak lortzea izaten da
helburu. Sukalderako osagarriak auke-
ratuta, koloreak han eta hemen, gaur
egun dekorazioa aukeratzerako or-
duan lantzen den lehenengo txokoeta-
koa da sukaldea.

B
Sukaldeak, praktikotasuna eta diseinua bateratzen

FF..  PPAASSCCUUAALL
AROZTEGIA - EBANISTERIA

Arane, 6
tel. 943 20 61 64 / 943 17 19 73

20600 EIBAR

SUKALDE ALTZARIETAN ESPEZIALIZATUAK

Zubiaurre, 36-38 behea
tel. 943 17 68 28
48260 Ermua

www.cocinaspascual.com

ARMAIRU ENPOTRATUAK SUKALDE ALTZARIAK
Armairu enpotratuak zur mota guztietan
Diseinu pertsonalizatua
Erosotasuna eta espazioa
Zure dekoraziora egokitutako soluzioak
Aukera zabala zurezko akaberetan, 
eta baita kolore berezietan eta lakatuetan.

Fabrikatzaileak gara. Zure neurrirako 
sukalde altzariak egiten ditugu.
Esperientzia handiena.
Kalitate bermerik gehiena.
Gure konpromisoa zurekin prezio onenean.
Fabrikatzaileak izanda, gure prezioak 
merkatuko lehiakorrenak dira.
30 urtetik gora material eta merkatuko 
zerbitzu profesional onenak eskainiz.
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Atzo arratsaldean
egin zuten Klub
Deportiboan aur-

tengo edizioko programa-
zioaren aurkezpena. Eta
DOMEKAN hasiko da 45.
Euskal Jaia Coliseoan
Maritzuli konpainiak es-
kainiko duen “Aurrez
Aurre” lanarekin. Ekital-
dia 19.00etan hasiko da
eta ikuskizun bikainaren
lekuko izateko 8 euro or-
daindu beharko dira. La-
purdiko inauteriei edo Zu-
beroako maskaradei begi berriekin begira-
tzen die Biarritzeko konpainiak. Horrez gain,
Italiako berpizkundeko dantza eskolen tradi-
zioa eta euskal dantza tradizionalaren arte-
ko lotuneak ere bilatzen ditu `paperezko jan-
tziak´ atalean. Ijitoen kultura ere presente

egongo da lanean,
`Ando drom´ atale-
an. Aiko taldeak
ikuskizunerako sor-
tutako musikaren
graziak atontzen du
dantzarien lana.

Eguenetik 
domekara arte

Programazio ba-
rruko bigarren ekital-
dia EGUENEAN egingo da, Deporren,
19.30etatik aurrera. Kalamuako Parla-
mentuko jokoarekin binakako txapelketa jo-
katuko da eta irabazleak kantu-afarirako lau
lagunentzako txartelak eskuratuko dituzte
eta finalera iritsitako lau bikoteek Kalamuako
Parlamentuko joko bana jasoko dute.

Hurrengo egunean, BARIXAKUAN, Zurru-
murruka zirko eskola txikiak zirko tailerrak eta

jolasak eskainiko ditu 17.00etatik 19.00ak
arte Untzagan, Kalian Jolasian izeneko egi-
tasmoaren barruan. Egun berean, gauez,
Arrasateko Gose taldeak kontzertua eskai-
niko du Untzagan, 23.00etatik aurrera.

ZAPATUAN Artisau eta Baserritarren
Azokarekin argituko du egunak, berritasun
moduan tartean beira haizatua eta raku era-
kustaldiekin; herri-kirolak eta bertsolariak ere

ez dira faltako eguerdi
aldean, Eskolen Arte-
ko IV. Herri-Kirol
lehiaketarekin. Arra-
tsaldean, bertso-triki
parranda hasiko da
18.30etan eta gauean
kantu-afariak eta ha-
ren osteko erromeriak
piztuko du giroa.

DOMEKA eguer-
dian kalejira egingo da

Urkizutik Untzagaraino, hor 12.30etatik au-
rrera Ezpalak nazioarteko dantza-jaialdia
eskaintzeko. Eguerdian herri-bazkaria egin-
go da karpan eta arratsaldeko erromeriare-
kin eta larrain-dantzekin amaituko da aurten-
go edizioa. Kantu-afarirako eta herri-baz-
karirako txartelak salgai daude domekara
arte -hilak 23- Deporren eta Kultun (lehen-
bailehen izena ematea komeni da). 

EEUUSSKKAALL  JJAAIIAA iirraaggaarrttzzeekkoo  
ddaannttzzaa  iikkuusskkiizzuunnaa  ddoommeekkaann

Euskal Jaiak 45. edizioa beteko du aurten eta, azken urteotako
egitarauari jarraituz, maiatzaren azken domekako Euskal Jai 
Eguna eta bezperako Artisauen Azoka izango dira programazioaren
ardatz. Hala ere, aipatutakoak ez dira ekitaldi bakarrak; hor izango
dira Kantu-Afaria eta Herri-Bazkaria, Gose taldearen kontzertua,
Kalian Jolasian umeendako tailerrak... euskaraz jarduteko jai-giroan.

10/V/21  ...eta kitto!
722 zkia.

Gose taldearen kontzertua Untzagan izango da hilaren 28an.

Raku eta beira haizatuaren erakustaldian berriztasun izango
dira Artisau eta Baserritarren Azokan.

JJOOSSEE AANNTTOONNIIOO PPEEÑÑAA EESSTTRREELLLLAA

E S K E R R I K  A S K O ,  A I T T A
h a i n  b i k a i ñ a  i z a t e a g a i t t i k .

A M A ,  J O R G E ,  A R A N T Z A ,  J O N E T A M A I D E R .

Aurrez-Aurre dantza ikuskizuna eskainiko du Maritzuli konpainiak 21ean, 19.00etan.
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KIROLAK26

IÑIGO AJURIA 37 URTEKO ORDIZIARRA HIL ZEN DOMEKAN
ELUR JAUSI BATEAN ASTURIASKO EUROPAKO MENDIETAN
(PICOSEN). Mendizalea Durangon bizi zen eta Eibarren egiten
zuen beharra. Lagos de Enol ingurutik irten zen Torre Santa de
Enol mendira eta, igotzen ziharduela, elur-jausi batek harrapatuta,
150 eta 300 metro arteko erorikoa izan zuen. Iluntzean, haren be-
rririk ez zutela-eta, senideek larrialdi zerbitzuei deitu zieten eta so-
rosleek astelehen goizean aurkitu zuten Ajuriaren gorpua, Peña
Rubiako pitzaduran.

EIBARKO TALDE BIEK AURREKO ASTEBURUAN AMAITU ZU-
TEN LIGA DENBORALDIA eta orain Katu Kaleko Iñaki Sánchez
eta Jorge Sierra eta Ruibaleko Gaizka Hernández entrenatzailea
buru-belarri dihardute datorren denboraldirako nesken taldea ate-
ratzeko asmoz. Entrenamenduak zapatuero egiten dituzte Ipurua
kiroldegian, 10.30etatik 12.30etara eta horrela jarraitzeko asmoa

dute ekainera arte. Den-
boraldiari dagokionez,
igotzeko postuetatik urru-
ti egon dira herriko talde
biak, baina azken fasean
Ruibal Alquiler de Vehícu-
los 2. postuan amaitu du,
zortzi partiduetatik sei ira-
bazita. Maila baxuagoan
jardun du Katu Kalek, hu-
rrengo denboraldian ho-
betzeko asmoz.

Saskibaloi liga amaitu da

ALCOY-N HUSNA BERDIN-
DU ETA GERO, DOMEKAN
IPURUAN IZANGO DU Eibar
KE-k aurrera jotzeko aukera.
Berdinketen artean kanpoan
eskuratzeko husnakoa emaitza
kaxkarrena bada ere, etxean
jokatzeak abantaila ematen dio
Manix-ek entrenatzen duen tal-
deari. Partidua 19.30etan hasi-
ko da eta plantilako jokalari
gehienak ditu prest Eibarko en-
trenatzaileak (Cuevas, Piette,
Garalde eta Peña kenduta. Fa-
li aurrelariak taldearekin entre-
natu zuen eta Kijerak aurpegi-
ko babesarekin jokatu dezake.

Giroa berotzen
Eskozia La Bravak egitarau

berezia prestatu du domekara-
ko, partidua hasi aurretik giroa
pizten joateko. Horrela, 12.00-
etan herri-poteoa egingo da;
15.00etan herri-bazkaria Ipu-
ruako kantabriarren boleran
(entsalada, fritoak, filetea pata-
ta eta piperrekin, edaria eta ka-
fe konpletoa 15 eurotan -txar-
telak OʼJays-en eta Aguiñaspin
erosi daitezke-); eta 17.30eta-

tik, eta partidua hasi arte, jaia
egingo da Ipuruako dorreetan.
Partiduaren atsedenaldian,
`Oh happy day´-n parte hartu
duen Koro Gazteak musika
ikuskizuna eskainiko du.

Bazkideentzako sarrerak
Partidu horretarako, bazkide

bakoitzak beste sarrera bat ja-
so ahal izango du erdi prezio-
an. Horrez gain, `Aupa Eibar´
lemadun banderak egongo dira
salgai 3 eurotan Guridi aurre-
an, Xania, OʼJays, Aguiñaspi
eta Koxkor tabernetan eta As-
kasibar kiroldendan.

Eibar KE play-off-aren 
bigarren kanporaketaren bila

Eibarren lan egiten zuen 
mendizalea hil da Europako Mendietan

MARISTAS ADEMAR TALDEARI 45-41 IRABAZI ETA GERO,
SALESIANOS DOSAREKIN 35-34 galdu zuen Arratek eta Barce-
lonarekin 37-33, partidu bietan ere maila ona emanez. Santande-
rreko Salesianos pabilioian jokatutako sektore fase ona egin dute
Euskal Ligako kadete mailakoek, baina postu horrek ez die ahalbi-
detu aurrera jo-
tzea. Talde na-
gusiak, bestal-
de, liga amaitu-
ta, Bidasoaren
aurka jokatuko
du gaur Euska-
diko Kopako
partidua, 20.00-
etan hasita, Ge-
txoko Gobela ki-
roldegian.

Arrateko kadeteek hirugarrenak
Santanderreko sektore fasean

ENTRENAMENDU MODUAN HARTU ZUEN ASADOR AZITAI-
NEK AZPEITIKO-REN AURKAKO PARTIDUA eta, atezain-jokala-
riaren taktika behin eta berriro erabaliz (hau da, arrisku bereziak
hartuz), 7-6 galdu zuen inolako zeresaniz ez zuen ligako azken par-
tidua. Orain, igoerako play-offean, Lasarteko Ventanas ISU izango
du aurkari eta, ligan 3. postuan amaitu eta gero, igoeraren bila jar-
dungo dute eibartarrek. Azken partiduan Imanol izan zen goleatzai-
le nagusia (2) eta bana sartu zituzten Emmanuelek, Mateok, Ivanek
eta Borjak.

Areto-foballeko Asador Azitain 
igoerako play-offean

TALDEKAKO TXAPELKETA
IRABAZI ETA GERO, BANAKA-
KOAREN BILA DOAZ GASTEI-
ZERA Eibarko Klub Deportiboko
hiru ordezkari (Alberto Ferreiro,
Sergio Salgado eta Jon Losada).
Txapelketa gaur eta bihar jokatu-
ko da hiriburuko Beti Jai frontoie-
tan eta hor izango dira Euskadiko
25 raketa onenak: horko serie buru nagusiena da Ferreiro, liderra
gaur egungo ranking-ean; Salgado 4. serie-burua da eta Losada
18. postuan dago aipatutako sailkapenean.

Euskadiko squash
txapelaren bila
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KALAMUA JUDO KLUBEKO NEKANE MUGURUZAK 55 KILO-
TIK GORAKO INFANTIL MAILAKO txapela irabazi zuen Madrilgo
Rivas Vaciamadrid kiroldegian jokatutako jiu-jitsu modalitateko VI.
Espainiako txapelketan. Hamar autonomietako ordezkariak izan zi-
ren, tartean junior mailako 77 kilotik beherako multzoan borrokatu
zuen Aitor Villalba Kalamuako ordezkaria. Azken hau 5. postuan
sailkatu zen: portaera bikaina, beraz, eibartarrena.

Muguruza, urrezko domina Espainian

ERNESTO EZPELETA “BIHURRIK”, EGUN BEREAN BESTE
ERAKUSTALDI BI EGIN BEHAR BAZITUEN ERE HONDARRI-
BIAN ETA IPARRALDEAN, ondo baino hobetu jardun zuen San
Isidroetako VIII. Aizkolari txapelketan eta, Larretxea handiak lagun-
duta, irabaztea lortu zuen. 24 segundo kendu zizkioten Zelaik eta
Arrospidek osatutako bikoteari azken egurrean erabaki zen lehian,
7. enborraren amaieran hiru segundoko aldea baitzegoen bakarrik.
Flores eta Nazabal bikoteak minutu eta erdira amaitu zituen lanok.

Bihurri eta Larretxea irabazle 
San Isidro torneoan

Aizkolariek elizaren aurrean egin zuten lan, bikote bakoutzak zortzi egurrekin. / MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII

BBK SKATE SKOLA TOUR-
AK GELDIUNEA EGINGO DU
GURE HERRIAN HILAREN
AMAIERAN. Zapatu horretan
zirkuitu bi ezarriko ditu Soda

enpresak Urkizu parkean, jau-
zi, piramide, kono eta karakol
arrapalekin. Aktibitateak 10etik
16 urtera artekoentzat presta-
tuko dira batez ere eta, monito-
reekin batera, Jonathan DʼOli-
veira Brasilgo patinatzaile pro-
fesionala eta beste batzuk
izango dira. Programak goiz
eta arratsaldez iraungo du:
11.00etatik 18.00ak arte. Eiba-
rren skate park pista bat dago
2007tik Sautsin, Iparragirretik
gora joanda.

Skateko profesionalak hilaren 29an

NEURKETA BI BIHAR ETA BESTE BI DOMEKAN: HORIEK
ERABAKIKO DUTE KOPA TXAPELKETAKO FINALERDIAK fo-
ball-zaletuan. Jardunaldi biak goiz hasiko dira (bihar, Tecnografik-
XOK Caserío, 09.00etan, eta Esmorga-Durango, 10.30etan; eta
etzi, JoserAuto-Tankemans, 09.00etan, eta Ekoden Irazabal-Alki-
deba, 10.30etan). Final zortzirenetan, Areto, Txoko, Somos, Sines-
ponsor, KOX Azkena eta EzDok Lanús joan dira kalera.

Kopako laurdenak foball-zaletuan

mmaaiiaattzzaa
rreenn3300eeaann

aauuttoobbuuss
zzeerrbbiittzzuuaa

IIrrtteeeerraa
0099..0000eettaann

EEggoo--GGaaiinneettiikk

IIttzzuulleerraa
1199..0000eettaann

88  eeuurrooJ.A. Mogel 
Ikastolako 
Guraso Elkartea
...eta kitto! 
Euskara Elkartea ttxxaarrtteellaakk  ......eettaa  kkiittttoo!!--nn
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DATORREN MARTITZENEAN
(HILAREN 25EAN) ETA EGUE-
NEAN (HILAREN 27AN), AZ-
KEN URTEOTAKO MARTXARI
JARRAITUTA, umeen bertso
jaialdi bana hartuko du Coliseo-
ak, 18.00etan. Lehehengo egu-
nean La Salle Isasi, Arrateko An-
dra Mari eta Amañako ikastetxeetako ikasle-talde batzuek jardun-
go dute bertsotan eta handik egun bira, berriz, Juan Antonio Mo-
gel, Urkizu eta Aldatzeko taldeen txanda ailegatuko da (sarrera eu-
ro bat). Azken 4 urteotan, Bertsozale Elkartearen gidaritzapean,
eta Eibarko Udalak eta parte hartzera animatu diren ikastetxeek fi-
nantzaturik, Ahozkotasuna eta Bertsogintza egitasmoa lantzen
dihardute LHko 5 eta 6 mailetako haibat ikaslek.

Umeen bertso 
jaialdi bikoitza

- Nondik dator liburua idazte-
ko ideia eta aukera?

Osalanentzako egindako
ikerketa baten emaitza da.
Ikerketa egiteko aukera zabal-
du zuten eta finantziazioa es-
kaini zidaten hori gauzatzeko.
Proiektuak bederatzi hilabete
iraun zituen eta irailean amaitu
nuen. Haurdunaldi antzeko ho-
nek editorialen mundua ezagu-
tzen lagundu dit. Ikerketa argi-
taratzea nahi izan arren, edito-
rialen interesak harritu nin-
duen, ez nuen sinesten kalera-
tu nahi izana.
- Pozik emaitzarekin?

Ikerketarekin oso, nahi nue-
na egin dudalako. Lan-plana
neukan zehaztuta eta banekien
zer lortu nahi nuen. Jendeak ez
daki estresa zer den. Mitoak di-
tugu estresaren inguruan. Ho-
rrela, modu zabalean jendea
informatzeko gida egin nahi
nuen langileek, enpresetako
buruek, gerenteek... uler deza-
ten estresa zer den, nola au-
rreikusi eta abar. Helburua, in-
formazio hori emateaz gain,
enpresan lan-estres kasuren
bat ematen denean zer egin
eta nola jokatu azaltzea da.
- Nola jakin dezake pertsona
batek lan-estresa daukala?

Orain inork ez daki; izan ere,
enpresetako prebentzio-zerbi-
tzuetakoek paper bat igortzen
dute, ezer azaldu barik. Bene-
tako izugarrikeriak ikusi izan di-
tut: mutua batek zioen estresa

izanez gero yoga egiteko, bes-
te barik. Horrek lan-estresaren
mitoa sortzen du eta duen ga-
rrantzia kendu. Estresa ez da
langilearen ahulezia, baizik eta
lan antolaketa txarra eta zapal-
kuntza gestioa. Krisi honetan
gehiago ikusten da hori, 50 lan-
giletako plantilak orain 25ekoak
direlako eta ekoizpen berdina
egin behar dutelako. Epe-mo-
tzean estresa ez da ikusten,
epe-luzera antzematen da baja
eta ezintasun anitzengatik.
- Zein lanetan jasaten da
gehien lan-estresa?

Lan mota guztietan ematen
da: fisikoa edo psikologikoa
izan daiteke. Enpresa-buruek,
askotan, lan-karga handiaren
aurrean ez dute langilerik kon-
tratatzen eta horrek estres fisi-
ko edo psikologikoa eragiten
die langileei: horrela, hauek ba-
ja hartu, enpresariek baja or-
daindu eta beste lagun bat kon-
tratatzeko. Prebentzio-zerbi-
tzua nahitaezkoa da enpresa
guztietan, baina lan-estresa
aurreikustea zaila da. 
- Zer egin horren aurrean?

Sintomak dituen langileak
(digestio-aldaketak, zefalea…)
bere sail-arduradunari eta pre-
bentzio-zerbitzuari jakinarazi
behar dio. Enpresak eta pre-
bentzio-zerbitzuak langileari la-
gundu behar diote. Estresa
gainditzeko prozesua luzea eta
garestia da:, Osakidetzara jo,
psikologo pribatura...

“Jendeak ez daki 
zer den estresa”

RRaaddiioo  EEiibbaarrrreekkoo  kkiirrooll  aallbbiisstteeaakk  aallbboo  bbaatteerraa  llaaggaa  eettaa
‘‘GGuuííaa  ddeell  eessttrrééss  llaabboorraall’’ iizzeenneekkoo  lliibbuurruuaa  aarrgg iittaarraattuu
dduu..  EEiibbaarrrreenn  bbiizzii  ddeenn  ssaallaammaannkkaarrrraa,,  kkaazzeettaarriiaa  iizzaatteeaazz
ggaaiinn,,  LLaann  AArrrriisskkuueenn  PPrreebbeennttzziiooaann  tteekknniikkaarriiaa  ddaa..
LLiibbuurruuaa  AAyyeerrbbee  eettaa  IInntteerrnneetteenn  ddaaggoo  ssaallggaaii..

JORGE HERNANDEZ, kazetaria:

URKIZUTIK UNTZAGARAINO
KATEA EGINEZ “EUSKERA-
REN GANTXILA” ERAMAN-
GO DUTE EIBARKO HERRI-
TARREK eta hainbat taldetako
ordezkarik bihar, 13.00etatik au-
rrera, orain urte bi egindakoaren
haritik: “Tantanez tantan, Eiba-
rren euskeraz bizi!” lemari jarrai-
tuta antolatu zen euskeraren ola-
tuak jende mordoa batzea lortu
zuen, tsunami bihurtzeraino.

Aurtengo ediziorako herriko
euskalgintzako kideek prestatu
duten egitarauari jarraituta, Ur-
kizuko iturrian Juan Antonio
Mogel ikastolako kide batek
gantxila beteko du; horrela
omenaldia egin nahi diote ikas-
tolari, sortu zela 50 urte bete-
tzen diren honetan. Iturritik
abiatuta, honako bidea egingo

du gantxilak, eskurik esku:
Arragueta, Ibarkurutze, Erre-
bal, Anbulategia eta Toribio
Etxebarria, Untzagaraino aile-
gatu arte. Eibarko kirol taldeek,
Sostoa abesbatzak, Klub De-
portiboak, Dendarien Elkarte-
ak, Gaztetxeak, Jubilatuen
Etxeek eta nahi duten herritar
guztiek ekitaldian parte hartzea
aurreikusi dute antolatzaileek.
Behin Untzagara ailegatuta,
berba batzuk irakurri eta ekital-
dia amaitutzat emango dute.
Antolatzaileek jendea parte-
hartzera animatu nahi dute:
“Koadrodun zapia eraman be-
harko da eta herritarrei euske-
raren aldeko ekitaldira gogo
handiarekin joatea eskatuko
genieke. Gainera, biharko egu-
raldi ederra dago iragarrita”.

Tantanez tantan euskeraren alde
Zapia lepoan, gantxila eskuz-esku Urkizutik Untzagaraino eramatea da helburua. / LLEEIIRREE IITTUURRBBEE
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laburrak
BBaaddiihhaarrdduugguu
Maiatzaren 3an, proiektu bi
lantzeko hitzarmena sinatu
zuten Eibarko Udalak eta
Badihardugu Euskara Elkarteak.
Alde batetik, elkartearen urteko
egitasmoak aurrera eramateko
hitzarmena izenpetu zuten eta,
horrekin batera, Nerea Areta
filologo eibartarrak bere
tesirako egindako hainbat
grabazio 2010ean
digitalizatzekoa ere sinatu zen.

MMuussiiccoossoopphhiiaa
Azpeitiako Loiolako santutegiak
jolasa eta musika uztartzen
dituen musicosophiaren
inguruko saio berria hartuko
du. Maiatzaren 29an eta 30ean
Hubert Pausingerrek emango
duen ikastaroan izena emateko
edo informazio gehiagorako
943454214 edo 699725436
telefono zenbakira deitu daiteke.

YOUP@ proiektuaren martxan

BERBETAN EGITASMOAN PARTE-HARTZEN DU-
TEN 20 KIDEK EKAINBERRIRA IRTEERA EGIN ZU-
TEN ZAPATUAN urteroko moduan kurtso amaieran.
Ekainberriko replika ikusi ahal izan zuten, “oso ondo
egindakoa”, bertara hurbildu zirenen berbetan. Ostean,
ibilalditxoa egin ostean, Zestoara joan ziren bazkaltze-
ra: “Oso giro onean igaro genuen eguna”.

Berbetan-en parte-hartzen duten eibartarrek hartu
zuten parte irteeran, baina kurtso amaierakin Euskal
Herri osoko mintzapraktika taldeko kideak Arrasaten bil-
duko dira ekainaren 6an.

Berbetanekoak Ekainberrin

EUROPAKO HAINBAT HERRIALDETAKO GAZTEEN AR-
TEAN EZTABAIDA PIZTEKO, ETA GAZTERIARI BURUZ,
DEMOKRAZIA PARTE-HARTZAILEAREN inguruan eta he-
dabide berrien aurrean, gazteek euren iritzia eman dezaten
nahian, YOUP@ proiektua jarri da martxan. Gaur goizean ber-
tan aurkeztu dute ekimena Idoia Bustinduy koordinatzaileak
eta Maria Jose Telleria kultura zinegotziak.

Astelehenean, bestetik, Miguel de los Toyos alkateak ongie-
torria emango die proiektu horretan parte hartzen duten guz-
tiei udaletxeko Batzar Aretoan 18.30etan. Guztira 38 dira gu-
rera Esloveniatiak, Erresuma Batutik eta Espainiatik etorriko
diren gazteak.
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MAIATZAREN 28AN LEHE-
LENGOZ BATUKO DIRA BIZI-
ZIENTZIETAKO IKERTZAILE
EUSKALDUNAK, UDAKO
EUSKAL UNIBERTSITATEAK
ANTOLATUTAKO TOPAKE-
TAN. Bilkura 09.00etan hasiko
da, Markeskuan, eta hiru zati
nagusi izango ditu: biolo-
gia/neurozientziak, aplikazio
bioteknologiko berriak eta osa-
suna. Karmele Artetxe UEUko
proiektu arduradunak azaldu-
takoari jarraituta, “UEUren lan-
ildo nagusienetako bat euskal
komunitate zientifiko-intelek-
tuala biltzea da. Informatika-
riek, historialariek eta pedago-
gia adituek hasitako bidetik, to-
paketa berriak antolatu ditugu,
oraingoan Osasun Sailaren es-

kutik”. Aipatutako saileko kide-
ak diren Angel Bidaurrazaga
eta Koldo Calladoren berbetan,
“Ikerlari euskaldunek egiten
diharduten lan zientifikoen be-
rri emateko  gunea antolatu
nahi izan dugu, horien inguru-
ko aurkezpen laburrak egiteko
aukera emanez”.

Antolatzaileak oso pozik
daude jasotako erantzunare-
kin: “Guztira 28 laburpen jaso
ditugu eta aurkezpenetako
ikerketa lerroen atzetik 35 zen-
tro desberdinetatik etorritako
169 ikertzaile daude. Topaketa
egunean bertan 70 lagunek
parte hartzea dago aurreikusita
eta, beraz, oso gustura gaude
topaketak hasieratik izan duen
arrakastarekin”.

Bizi-zientzietako ikertzaileen topaketa

KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEAK HILABE-
TE HONETARAKO PRESTATUTAKO EGITARAUAK AURRERA
DIRAU: aurreko asteburuan, zapatuan Mamen Marí argazkilariak
Portalean emandako tailerrak erretratuarekin liluratutako zaletu as-
ko erakarri zituen. Asteburu honetan, berriz, jarduera bi garatuko
dira: bihar, goizeko 10.00etatik aurrera, Untzaga argazki-estudio bi-
lakatuko dute, iaz egindakoaren bideari jarraituta. Eta domekan,
berriz, zuri-beltzerako zein digitalerako argazki rallya jokatuko da.
Izen-ematea domekan bertan egingo da, 08.30etatik aurrera eta
09.30ak bitartera. Argazkilariek 14.30ak arteko epea izango dute
agindutako lana betetzeko eta, argazki guztiak jasota, hainbat sari
banatuko ditu epaimahaiak.

Ixuako argazkien lehiaketa
Balentziaga oroitzarraren inguruan “I. Ixua Mendateko Pasoa” ar-

gazki lehiaketa antolatu da aurten, Klub Deportiboaren argazkilaritza
taldearen laguntzarekin eta aste honetan eman dituzte ezagutzera
lehiaketako irabazleen izenak: Carlos Ramosek bilduma onenari sa-
ria eskuratu du; bigarren bilduma onena, berriz, José Luis Irigoienek
aurkeztutakoa izan da; eta epaimahaiaren iritziz, bildumetatik kanpo
argazki onena Fernando Retolazak egindakoa izan da. Lehiaketaren
lehenengo edizio honetan 11 argazkilariren lanak jaso dituzte antola-
tzaileek. Besteak beste Irun, Galdakao, Soraluze eta Eibarko argaz-
kilariek hartu dute parte.

Argazkiz betetako maiatza

EIBARKO EPAITEGIKO EUS-
KARA TALDEAK KANPAINA
BERRIA ABIARAZI DU, BER-
TAKO BEHARGINEK HERRI-
TARREI HARRERA EUSKA-
RAZ EGITERA ANIMATU eta
bultzatzeko asmoarekin. Ho-
rretarako, euskaraz dakiten be-
harginei hainbat mezu bidali
zaizkie (e-mailez zein kartel
batzuk erabilita), gerturatzen
zaizkien herritarrei aurrez au-
rreko harrera euskaraz egitera
animatu daitezen. Bide batez,
eurengana jotzen duen herrita-
rrak elkarrizketa zein hizkun-

tzatan jarraitu nahi duen era-
bakitzeko aukera izango du.

Ekimen horrekin orain urte bi
langile euskaldunen artean ba-
natu ziren “Justizian ere eus-
karaz” izeneko mahai-gaineko-
en funtzioa indartu egin nahi
dute eta, horrez gain, euskaraz
dakiten beharginei harreran le-
henengo berba euskeraz egite-
aren garrantzia gogorarazi
nahi zaie. Epaitegian euskera
indartzeko beharrean dihardu-
tenek herritar guztiak eurekin
euskeraz berba egitera anima-
tu nahi dituzte.

Epaitegian ere euskeraz
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GAZTETAN UDAN MARTXAN JARRIKO DU UDALAK AURTEN
ERE, ASTIXAREN BITARTEZ.12-16 URTE BITARTEKOENTZAT
PRESTATU DUTEN PROGRAMAN azken urteotan oso erantzun
ona jaso duten jarduera bi batu dituzte: DBHko gazteentzat akan-
pada, Urdaibain eta San Juanetako kamisetak margotzeko tailerra
(LHko 5 eta 6. mailakoentzat eta DBHko gazteteentzat). Akanpada
uztailaren 12tik 16ra egingo da eta, besteak beste, hondartza eta
mendira irteerak egingo dituzte, piraguan ibiltzeaz gain. Irteera ho-
rretarako kuota 50 eurokoa da eta bilera informatiboa ekainaren
14an egingo da, 17.30etan Portalean. Kamisetak margotzeko tai-
lerra, berriz, Errota Gaztelekuan egingo da ekainaren 5, 12 eta
19an, goizez. Prezioa 6 eurokoa da eta bakoitzak bere kamiseta
eraman beharko du. Jarduera bietarako izen-ematea astelehenean
hasiko da eta hilaren 28ra arte egongo da zabalik, Errota Gaztele-
kuan, 17.00etatik 20.00etara. Informazio gehiago nahi izanez gero
Astixaren 934206231 telefono zenbakira deitu edo asti-
xa1@euskalnet.net helbidera idatzi daiteke

Akanpada eta tailerra Gaztetan Udan-en
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AGENDA
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.

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

””QQuuee  ssee  mmuueerraann  llooss  ffeeooss””
Zuzendaria: NNaacchhoo  VVeelliillllaa
Aktoreak: JJaavviieerr  CCáámmaarraa,,
CCaarrmmeenn  MMaacchhii,,  HHuuggoo  SSiillvvaa,,
TTrriissttaann  UUllllooaa……

Eliseo zatarra eta herrena da; Nati
zatarra eta bular bat falta zaio.
Ez batak ez besteak ez dute benetako
maitasuna ezagutzen. Eliseok
txarrena espero du; Natik onena
etorriko zaiola uzte. Eliseoren ama
hiltzean, bideak gurutzatuko dira.

21ean, 20.30etan; 22an, 19.45 eta 22.30etan;

23an, 20.00etan; 24an, 20.30etan.

””PPrriinnccee  ooff  PPeerrssiiaa””
Zuzendaria: MMiikkee  NNeewweellll
Aktoreak: GGeemmmmaa  AArrtteerrttoonn,,
JJaakkee  GGyylllleennhhaaaall,,  AAllffrreedd
MMoolliinnaa,,  BBeenn  KKiinnggsslleeyy……

Dastan printzeak eta Tamina ederrak
euren arteko indarrak batu beharko
dituzte makur batek Denboraren
Hareak lortu ez ditzan; azken hauek
denbora inbertitzeko jainkoek
emandako oparia dira eta lortzen
dituenak munduan aginduko du.

””RRoobbiinn  HHoooodd””
Zuzendaria: RRiiddlleeyy  SSccootttt
Aktoreak: RRuusssseellll  CCrroowwee,,
CCaattee  BBllaanncchheetttt,,  MMaaxx  vvoonn
SSyyddooww,,  WWiilllliiaamm  HHuurrtt……

Robin Hood Ricardo Lehoi Bihotz 
erregearen zerbitzura dagoen arkulari
iaioa da. Erregea hiltzean, demaseko
zergak ezartzen dituen jauntxoari 
egingo dio aurre eta lady Marion-ekin
maiteminduko. Banda bat osatu 
eta oihanean ezkutatuko dira.

- Ricardo Piñeiro González.
76 urte. 2010-V-14.

- Jose Antonio Peña Estrella.
64 urte. 2010-V-17.

- Eli Gantxegi Lasuen.
86 urte. 2010-V-17.

- Pilar Iriondo Maguregi.
87 urte. 2010-V-17.

- Miguel Angel Basurko Ulazia.
63 urte. 2010-V-18.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, ANE, gure
bihotza, eguaztenian
zazpi urte egin
zenduazelako. Famelixa
guztiaren partez.

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Rihab Sadeq.

2010-V-6.
- Asier Andreu Varela.

2010-V-6.
- Naiara Rosa Pereira.

2010-V-6.
- Naroa Poveda Gómez.

2010-V-7.
- Unai Casa Rodríguez.

2010-V-11.
- Ibai Hernández Pérez.

2010-V-12.
- Naia Jurado Mangas.

2010-V-12.
- Unax Largo López.

2010-V-12.
- Malen Pobes Miranda.

2010-V-14.

Zorionak, JAVI eta MARIA, bixar 
ezkontzen zaretelako. Muxu haundi
bat famelixa guztiaren partez.

EKAITZ eta ALAZNE. Zorionak, bikote,
astelehenian 26 eta 24 urte egingo
dozuez-eta. Famelixaren partez.

Zorionak, PABLO, 
domekan urte bi 
beteko dozuzelako.
Muxua famelixaren
partez.

Zorionak, MARIA,
hillaren 19xan sei urte
egin zenduazelako.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, NEREA, maiatzaren 8xan
barriro jaixo ziñalako. Milla esker 
ardurau  diran guztieri. Batez be,
“J”, Iran, Oscar, Elena, Ainhize 
eta Pablotxori, gu horrebeste 
zaintziagaittik. Iñoiz ez dogu 
ahaztuko. Aupa Nerea txapelduna!

Zorionak, GARAZI
Mendieta, gaur bertan
zazpi urte egitten
dozuz-eta. Gurasuen,
aiton-amonen eta, batez
be, Gaizkaren partez.

Zorionak, JUNE Santos
Lakunza, astelehenian 
zazpi urte egingo dozuz
-eta. Muxu haundi bat 
famelixa guztiaren partez.

Zorionak, JUNE (8 urte) eta MARKEL (hiru),
aitatxo eta amatxoren partez. Muxu haundi
bana bixondako.

Zorionak, AIORA 
Goitandia, gaur lau 
urte betetzen dozuz-eta.
Amama eta famelixaren
partez.
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hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Zuretzat asko esan ez nahi badu ere,
berarentzat asko da. Pozik jarriko da
egin duzuna ikusita, edozer gauza
eska diezaiokezu hemendik aurrera.

TTAAUURRUUSS
Hainbat gauza ospatzeko aitzakiak
izango dituzu datorren astean.
Irten kalera eta ondo pasatu,
dibertitu zaitez!

GGEEMMIINNII
Lasai egoteko sasoia da zuretzat,
azken asteetako estresa atzean
lagatzeko momentua. Zure gauzetan
pentsatzea beharko duzu.

CCAANNCCEERR
Ez pentsa mundua zuk sortu duzunik.
Apalagoa izatea ez litzaizuke txarto
etorriko. Izan gogoan aholkua
datozen egunotan.

LLEEOO
Ederra sustua hartuko duzuna.
Konponduta zegoela pentsatzen
zenuen, baina arazoa hasi besterik
ez da egin. Ea laister pasatzen zaizun.

VVIIRRGGOO
Iraganeko argazkiak ikusi eta atzean
laga duzunaz jabetuko zara.
Hala ere, baikorra zara eta aurrera
begiratuko duzu.

LLIIBBRRAA
Zertarako animalia bat etxean?
Ez duzu nahikoa eskuartean dituzun
gauzekin? Txunkundu zure bizitza
lehenik eta behin.

SSCCOORRPPIIUUSS
Dei garrantzitsua jasoko duzu
eta astebururako zenituen planak
aldatu beharko dituzu. Lasai, plan
berriak hobeagoak izango dira-eta.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Urduritasun uneak pasatuko dituzu
asteburuan, baina astelehenetik
aurrera oso ondo moldatuko zara.
Are gehiago, pozik ibiliko zara.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Etorkizunera begira jarriko zara
eta egin nahi duzun guztian
pentsatzen. Astroek, behintzat,
etorkizun polita ikusten dute zuretzat.

AAQQUUAARRIIUUSS
Gauzak egun batetik bestera okertu
daitezke beraz, egon prest.
Datorren astea nahiko konplikatua
izango da zuretzat.

PPIISSCCIISS
Berri onak, bai ekonomia aldetik,
bai familia aldetik ere. Azkenean
lortuko duzu aspaldian itxaroten
zenuen hori eta gehiago.

Zapatua 22
AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAA
MMAAIIAATTZZEEAANN
1100..0000..-- Argazki-estudioa
kalean. Untzagan.

AABBOONNTTZZAAKKOO  JJAAIIAAKK
1111..0000..--  Suziriak.
1111..0000--1111..3300..--
Buruhandiak.
1111..3300--1133..3300..--
Umeentzako jolasak.
1122..3300--1133..3300..--
Txistorra-jana.
1122..3300--1144..3300..-- Txikiteoa.
1144..3300..-- Herri-bazkaria:
400 anoako paella erraldoia.
1177..0000..-- Karaokea.
1177..0000..-- Toka eta igel-toka
txapelketak, Ipuruako Jubilatuen
Etxearen atarian.
1188..0000..-- Txokolate-jana
nagusientzat, Ipuruako
Jubilatuen Etxean.
1199..0000..-- Txapelketetako
irabazleei sariak banatzea.
1199..1155..-- Gorriti eta bere
abereak.
2211..0000--2222..0000..-- Lisker
taldearen berbenaren hasiera.
2211..3300..-- Erretegi erraldoia
(saiheskia, oilasko hegalak
eta txorizoa).
2233..0000--0011..0000..-- Berbena,
Lisker taldearekin.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Cielito Musika
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.

Eguaztena 26
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “Tocando el cielo”,
Josu Garate arkitektuaren
hitzaldia (sarrera librea).
EPAn (Isasi, 39).

DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Umeen
danborradarako entseguak.
2200..0000..-- Helduen
danborradarako entsegua
(Bittor Sarasketa, 7an).

Martitzena 25
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “¿Por dónde
camina la literatura
contemporánea”, José
Domingorekin. EPAn (Isasi, 39).

UUMMEEEENN  BBEERRTTSSOO
JJAAIIAALLDDIIAA
1188..0000..-- Umeen Bertso
Jaiadia (I). Sarrera: Euro bat.
Coliseoan.

GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1199..0000..-- “Habilidades
sociales y resolución
de conflictos” hitzaldia.
La Salle Azitain.

Barixakua 21
AABBOONNTTZZAAKKOO  JJAAIIAAKK
1188..3300..-- Txupinazoa
eta suziriak.
1199..0000..-- Zirika Zirkusen
“Zorionak!!!” umeentzako
ikuskizuna (euskaraz).
2200..1155..-- Umeendako zirko
tailerra.
2211..1155..-- Jai gastronomikoa:
2. ardo dastaketa
eta 2. patata-tortila txapelketa.
2211..3300--0000..0000..-- DJ Festa:
Xaibor. 
0000..1155--0011..3300..--
Abontzako monologoak,
Big-Ben tabernan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2211..0000 eettaa  2233..0000..--
CV 25 urte jaia. Tas Tas kafe
antzokian.

Eguena 27
EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1155..0000..-- “Txirulari magikoa”
(Paraíso Antzerkia). 6-10
urtekoentzat. Hezkuntza
Esparruan.

UUMMEEEENN  BBEERRTTSSOO
JJAAIIAALLDDIIAA
1188..0000..-- Umeen Bertso
Jaiadia (II). Sarrera: Euro bat.
Coliseoan.

AAMMAAÑÑAAKKOO
DDAANNBBOORRRRAADDAA
1199..0000..-- Amañako
danborradarako umeen
entsegua.
2200..0000..-- Amañako
danborradarako helduen
entsegua. Amañako ikastetxean.

KKAALLEEEETTAANN  KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan
Kantuzerako entsegua.
San Andres elizaren lokaletan.

TTAANNTTAANNEEZZ  TTAANNTTAANN
1133..0000..-- “Tantanez Tantan,
Eibarren euskeraz bizi!”.
Gantxila Urkizutik
Untzagaraino, eskurik esku
giza-katean igotzea.

AAPPAARRTTHHEEIIDD--AARREENN
KKOONNTTRRAAKKOO  EEGGUUNNAA
1144..3300..-- Apartheid
politikoaren kontrako ekitaldia.
Herri-bazkaria. Bazkalostean,
umeen txokoan jolasak
eta eskulanak. Besteentzat
kantu-paperak eta dantzarako
musika. Eibarko Bizikletaren
Plazan. Iluntzean, DJ festa,
“Betitoka” tonbola berezia
eta afaltzeko aukera. Montekan.

AAFFAARRIIAA
2211..3300..-- 1948an jaiotakoen
afaria. Arrate hotelean.

Domeka 23
AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAA
MMAAIIAATTZZEEAANN
0088..3300..-- Argazki-rallyan
parte hartzeko izen-ematea
(hasiera 09.30etan).
Klub Deportiboan.

IINNAAUUGGUURRAAZZIIOOAA
1111..3300..-- Ikurriña jasotzea
eta bedeinkapena, Batzokian.
1122..0000..-- Ekitaldi politikoa:
Iñigo Urkullu eta Joseba Egibar.
Untzagan.
1133..0000..-- Lunch-a Batzokian.
1144..3300..-- Herri-bazkaria
Arrate Hotelean.

AABBOONNTTZZAAKKOO  JJAAIIAAKK
1122..0000..-- Auzoko hildakoen
oroimenezko meza:
lora-eskaintza eta Goruntz
abesbatza. San Pio X.a elizan.

XXLLVV..  EEUUSSKKAALL  JJAAIIAA
1199..0000..-- “Aurrez aurre”
dantza-ikuskizuna, Maritzulin
konpainiarekin. Sarrera: 8 euro.
Coliseoan.

Astelehena 24
YYOOUUPP@@
1188..3300..--  Youp@ proiektuko
gazteei harrera egingo die
alkateak. Udaletxean (batzar
aretoan).
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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//AA llaatteeeenn 665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00,
08.00, 08.30, 09.00 eta 09.30etatik 20.30etara or-
duro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etara
orduro. Jaiegunak: 08.30, 12.30, 13.30, 15.30,
18.30 eta 20.30. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak:
07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro, 15.00,
15.30etatik 18.30etara orduro, 19.30, 20.30 eta
21.00. Zapatuak: 07.00, 07.30etatik 20.30etara or-
duro, 21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik
18.30etara bi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-
etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-
etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-
nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  La-
neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatuak: 14.15. Jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAA--
TTEE--EEIIBBAARR..  Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,
10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. 
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--
BBAARR..  Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-
ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-
negunak: baita 05.47 eta 06.47. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Maiatzaren 30era arte
VIRGINIA ARAKISTAIN-en argazki erakusketa.
Portalean.
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE
FOTOGRAFIAren “Fondos Fotográficos” argazki
erakusketa. Portalean.
JUAN MIGUEL ALBA MOLINAren argazki
erakusketa. Topalekuan.

– Maiatzaren 31ra arte
29 ARGIZAIOLA LEHIAKETA argazki erakusketa.
Klub Deportiboan.
KLUB DEPORTIBOko Argazki Taldearen lanak.
El Ambigú, Portalea taberna eta Untzagako Jubilatuak.

– Maiatzaren 13tik uztailaren 23ra
“ARTE Y ARQUITECTURA EN EIBAR” maketa
erakusketa. Armagintzaren Museoan.

iikkaassttaarrooaakk
--  AArrggaazzkkiillaarriittzzaa  MMaaiiaattzzeeaann  ttaaiilleerrrraakk..
““ UUnn   eess tt uuddiioo  ffoottooggrrááff iiccoo  eenn   llaa  ccaa llllee”” . Noiz:
Maiatzak 22, 10.00etatik 14.00etara. Untzagan. Izen-ematea: argazkilaritza@gmail.com (do-
an).
--  UUEEUUkkoo  UUddaakkoo  IIkkaassttaarrooaakk..
Matrikula: EEkk aaiinnaarr eenn  2200ra arte. Informazioa: www.ueu.org, 943821426 telefonoan.
--  OOppoorrrraakk  AAffaarriikkeettaann..
Norentzat: LH-ko 1.mailatik 6. mailara bitartekoentzat. Noiz:
Txanda bi (ekainaren 28tik uztailaren 9ra, uztailaren 5etik 16ra).  
--  UUddaann  JJoollaasseettaann..
Norentzat: 5 urteko haurrentzat (2004an jaiotakoak). Noiz:
Ekainaren 28tik uztailaren 9ra, 10.00etatik 12.00etara.

ffaarrmmaazziiaakk
2211,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
2222,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
2233,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
2244,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
2255,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
2266,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
2277,,  eegguueennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
2288,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

Izen-ematea: MMaaiiaa ttzzaarreenn
1144ra arte, 11.00etatik

13.00etara eta 16.00etatik
18.00etara, Portalean.

9 1 7
9 3 8

1 8 5 4
2 8 6

4 9 2
6 9 3

6 5 7 3
9 7 3

5 9 1 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK
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1. Etxebizitza

– Txaltxa-Zelai ondoan pisua salgai.
3 logela, egongela, sukaldea, komu-
na eta ganbara. Kalefakzioa. Guztiz
jantzita. Aukera ona, prezioa ados-
teko. Tel. 675-700864.
– Pisua salgai Ipuruan, J.A. Mogel
kalean. 2 logela, egongela, sukal-
dea despentsarekin, komuna eta
trasteroa. Dena kanpora begira eta
eguzkitsua. Bizitzera sartzeko mo-
duan. Tel. 661-291898 edo 610-
603631.
– Pisua hartuko nuke alokairuan.
Logela bikoa. Tel. 943-056003 edo
680-749715.    
– Legarren pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. Bi-
zitzera sartzeko moduan. Berriztua.
25.000.000. pta. Tel. 659-687736.
– Pisua salgai Karlos Elgezuan
(Amaña). 60 m2. Logela bikoitza bi,
egongela, sukalde handia eta komu-
na. 24.600.000 pezeta, negoziaga-
rriak. Tel. 943-201657 edo 696-
348630.
– Pisua salgai Eibarko erdigunean.
3 logela, egongela, sukaldea, komu-
na eta trasteroa. Dena kanpora.
Sartzeko moduan. Prezio interesga-
rria. Tel. 629-533695.

1.1. Salgai

– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta tabernan lan
egiteko. Asteburuetan eta gauez.
Tel. 646-821678.
– Neska eskaintzen da nagusiak
gauez eta umeak egunez zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 636-
927812.    
– Mutila eskaintzen da kamarero
moduan Eibar eta inguruetarako.
Tel. 628-526642.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Baita abuztuan
ere. Tel. 680-834754.
– Emakumea eskaintzen da
15.30etatik 18.30etara umeak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
647-044031. Marian.    
– Mutila eskaintzen da tabernan zer-
bitzatzeko herriko jaietan edo aste-
buruetan. Urte askotako esperien-
tzia. Tel. 617-894103. Edorta. edor-
tamendi@yahoo.es
– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari edo sukaldari-laguntzaile mo-
duan. Tel. 696-460404.
– Neska euskalduna eskaintzen da
Sanjuanetatik aurrera udan umeak
zaintzeko. Tel. 600-381767.
– Neska eskaintzen da edozein or-
dutan umeak edo nagusiak zaintze-
ko eta garbiketa lanetarako. Tel.
638-344377 edo 943-530795.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko. Interna edo
externa. Tel. 686-234612.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Interna edo
externa. Tel. 943-171583 edo 608-
474923.
– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari laguntzaile moduan. Esperien-
tzia. Tel. 637-180723.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Interna. Erreferen-
tziak. Tel. 677-155611. Anabel.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lane-
tarako (pegorak, tabernak). Tel. 648-
603029.
– Mutila eskaintzen da kamarero
edo peoi jarduteko. Tel. 697-481489.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaindu, garbiketak
egin edo sukaldari-laguntzaile mo-
duan lan egiteko. Tel. 626-946905.

– Haurrak mendira eramateko mo-
txila (Denter Kid Konfort II) salgai.
Berria. Prezio onean. Tel. 600-
855357. 
– Garbigailua (Otsein Hooven) sal-
gai. Goitik kargatzekoa. Ia berria.
Tel. 943-121051 edo 636-096283.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– Psikologoa behar da Eibarko zen-
tro psikotekniko baterako. Tel. 667-
995929.
– Neska behar da goizez umeak
zaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel.
607-293026. Asier.    
– Sukalde munduan jardundako mu-
til dinamikoa behar da jatetxe bate-
ko partaide izateko, proiektu berriz-
tagarriarekin. Tel. 943-207019.

4.2. Langile bila

– Neska eskaintzen da kamarera
moduan, garbiketa lanak egiteko
edo umeak zaintzeko. Tel. 657-
142376.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta orduka ta-
bernak edo pegorak garbitzeko. Tel.
663-786976.
– Neska eskaintzen da kamarera
moduan, garbiketa lanak egiteko
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 686-
234612.
– Neska eskaintzen da kamarera
moduan, garbiketa lanak egiteko
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 671-
476869.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siekin paseatu eta interna moduan
zaintzeko. Tel. 634-771382.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Esperientzia. Tel. 608-
147559.
– Neska eskaintzen da orduka su-
kaldari-laguntzaile moduan. Tel.
636-001196.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa la-
netarako. Interna edo externa. Tel.
675-471426.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko (esperientzia) eta
garbiketa lanetarako (tabernak, tai-
lerrak, bulegoak). Tel. 660-593523.  
– Mutila eskaintzen da kamarero
moduan. Esperientzia. Tel. 688-
687563.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo gaixoak zaintzeko. Jaiegun
eta gauetan ere bai. Esperientzia.
Tel. 688-637510. Eli.
– Mutila eskaintzen da tabernan edo
baserrian lan egiteko. Tel. 686-
077316.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketa lanetarako.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
690-359554.
– Neska arduratsua eskaintzen da
asteburuetan nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 689-
436454. 
– Neska arduratsua eskaintzen da
asteburuetan umeak edo nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Erreferentziak. Tel. 650-029176.    

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. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

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

4. Lana
4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Tel. 616-690415.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaindu eta garbike-
ta lanetarako. Esperientzia. Tel.
663-682150.
– Neska eskaintzen da etxeko lane-
tarako. Tel. 648-951982. Marizza.
– Neska eskaintzen da etxeko la-
netarako. Tel. 638-196512. Maria
Teresa.

3. Lokalak
– Ezkontza eguneko eraztuna aurki-
tu da Txaltxa-Zelai inguruan (C.C. a
C.V. jartzen du). Tel. 667-301166
(Marta) edo 677-174623 (Zuriñe).  

6.3. Galdu/Aurkitu

1.2. Errentan
– Apartamentua alokagai Erreka-
txun. 32 m2. Tel. 943-202602 edo
618-858943.
– Urkizu aldean 100 m2ko pisua alo-
kagai. Berriztua. Tel. 653-733457.
– Pisua alokagai Eibarren. Logela bi,
egongela, sukaldea eta komuna.
Deitu 17.00etatik aurrera. Tel. 660-
268797.

– Garajea alokagai Barrena kalean,
Lidl-en azpian. Tel. 609-907688.
– Garaje plaza alokagai Eibarko er-
dialdean. Tel. 600-018668.   

3.2. Errentan

– Mutila eskaintzen da sukaldari-la-
guntzaile edo okin moduan eta etxe-
ko lanetarako. Tel. 664-067280.  
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanetarako. In-
terna. Tel. 676-035738.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 669-966611.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 659-080186.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel.
697-532613.

– Ingeles Filologian lizentziatuak
edozein mailako klase partikularrak
emango lituzke. Tel. 661-221411.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak



– AZAZKAL PERFEKTUAK UDA OSORAKO:

ORDUTEGI JARRAIA: 
09.00etatik 19.00etara / (larunbatetan: 09.00-13.00)

aanniimmaattuu  eettaa  eettoorrrrii  aanniimmaattuu  eettaa  eettoorrrrii  
gguurree  zzeennttrrooaa  gguurree  zzeennttrrooaa  
eezzaagguuttzzeerraa!!eezzaagguuttzzeerraa!!

GGeell  aazzaazzkkaallaakk  eesskkuu  eettaa  ooiinneettaann..  
IIrraauuppeenn  lluuzzeerraakkoo  kkoolloorreeaakk..

ESTETIKA 
MASAJEA

Zezenbide, 4 - behea (EIBAR)

TTeell..  994433  5533  0000  6666

– ZELULITISARI ETA BIGUNTASUNARI 
AURRE EGITEKO:

TTrraattaammeenndduu  ppeerrttssoonnaalliizzaattuuaa..
BBoonnooaakk,,  bbeeggiibbiissttaakkoo  eemmaaiittzzeekkiinn..

– MIKROPIGMENTAZIOA:
BBeeggiiaakk,,  eezzppaaiinnaakk  eettaa  bbeekkaaiinnaakk..  
– AURPEGI TRATAMENDUAK
– DEPILAZIOA
– FOTODEPILAZIOA (I.P.I.)
ddeesskkoonnttuuaarreekkiinn

– MASAJE TERAPEUTIKOAK
– SOLARIUMA ((dduuttxxaarreekkiinn))

ETA BEREHALAKO 
BELTZARAN-KOLOREA

– BETILEENDAKO 
PERMANENTEA 
ETA TINDAKETA

– OPARI-BONOAK 



TT..  EEttxxeebbaarrrr iiaa,,  11  --   bbeehheeaa        TTeell.. 994433  2200  4422  9999

KOMUNITATEAK

ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAK

GESTIOA

SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

BBEERRRRIIAA
TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  77

TTeell.. 994433  7700  2233  8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

EEssttaazziiññoo  kkaalleeaa,,  88                    
TTeell..  994433  7700  2233  7788

TTEEOORRIIKKAA  AATTEERRAATTZZEEKKOO  
IIKKAASSTTAARROO  TTRRIINNKKOOAAKK

MMaatteerriiaa  aarrrriisskkuuttssuuaakk    //    CC..AA..PP..

Merkantziak eta bidaiariak garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo  agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


