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GGOOGGOOTTII//GGOOGGOOTTSSUU..-- Jatuna. “Baserrittarra, esan biharrik ez, gogotixa.
“Gogotsua bai jaten eta bai eraten”.
GGOOGGUUAANN  HHAARRTTUU  //  EEUUKK II..-- Gogoratu. Kontuan hartu. “Goguan dauka zure
hasarria, harrezkero urte asko joan arren”. “Goguan ondo hartizu esatera
noiana”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““DDeenneettaarraakkoo  lleeggeeaakk  eeggiitteenn  ddiirreenn  hheerrrrii  hhoonneettaann,,  pprreenn--
ttssaa  aasskkaattaassuunnaarreennaakk  bbeerree  hhoorrrreettaann  ddiirraauu..  PPaappaarraazz--
zziieekk  ZZaappaatteerroo  eettaa  ddiippuuttaattuueeii  NNaaddaallii  mmoodduuaann  jjaarrrraaiittuu--
kkoo  bbaalliieettee,,  lleeggeeaakk  zziizzttuu  bbiizziiaann  aallddaattuukkoo  lliizzkkiigguukkeettee..
GGaalleesskkoo  DDiiaannaarreenn  hheerriioottzzaa  eerraaggiinn  zzuutteenn  eettaa  hhaarrkk  eezz
dduu  oonnddoorriioorriikk  iizzaann;;  lloottssaattuu  eerree  eezz  ddiirraa  eeggiitteenn””

((TToonnii  NNaaddaall,,  tteenniissttaarreenn  pprreessttaattzzaaiilleeaa))

““GGaauuzzaakk  eeggiinn  bbeehhaarr  ddiirreenn  bbeezzaallaa  eeggiitteeaarrii  ggaarrrraannttzzii
ggeehhiieeggii  eemmaatteenn  ddiioogguu..  DDiisskkoo  bbaatt  eeggiitteerraakkooaann,,  oonneennaa
kkaannttuuaakk  eeggiitteekkoo  uunneeaa  ddaa;;  ggaaiinneerraakkoo  gguuzzttiiaa  eeggooaa
ppuuzztteeaa  ddaa,,  jjeennddeeaarrii  eerraakkuusstteeaa  zzeeiinn  ppoolliittaakk  ddiirreenn  gguurree
kkaannttuuaakk..  HHoorrrreekk  zzeerriikkuussii  gguuttxxii  dduu  aarrtteeaarreekkiinn..  MMuussii--
kkaarreenn  uunneeaa  ssoorrkkuunnttzzaa  ddaa,,  bbeerreehhaallaa  ppaassaattzzeenn  ddeennaa””

((TTxxuummaa  MMuurruuggaarrrreenn,,  aabbeessllaarriiaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK
2006an Ego-Gain kaleko etxe bat erosteko kontratua si-

natu nuen. 2009ko otsailaren 15ean lehenengo obra bisi-
tatu nuen. Berehala konturatu nintzen etxearen distribu-
zioa aldatuta zegoela eta, hurrengo egunean, irregularta-
suna idatzita aurkeztu nion Hiri-Erdi promotorari. 2009ko
uztailaren 22an eskriturak egin nituen, bertara bizi izatera
joan, etxea distribuzio berriari egokitu eta, bitartean, nire
eskubidea jakinarazi nion promotorari fax-aren bidez.

2010eko irailaren 22an, aurkeztutako lehenengo kexa-
tik urtebete eta erdira jota, Hiri-Erdi promotoratik faxa bi-
dali zidaten, egindako hanka sartzea onartuz eta etxea
planoan zegoen modura moldatzeko prest zeudela esa-
nez. 18 hilabete pasatu eta gero, etxean berriro obretan
hasi eta hankaz gora ipiñi? Ez, jauna! Nik uste dut, behin
hona helduta eta gauden sasoian egonda, bestelako kon-
pentsazio mota bat dagokidala!

Ura juan eta gero, ezin da presia egin! 
HIRI-ERDIK KALTETUTAKO BIZILAGUN BAT

Jakitera eman nahi dugu, aurreko irailaren 20ko ez-ohi-
ko plenoan gertatutakoa: bertan hartutako hitzartzean
Aniaiz eta beste atxilotuen bahiketa, tortura basatiak, he-
rrian egin zituzten miaketa eta jasandako errepresio poli-
ziala salatu genituen. 

Eibarko udalean dauden alderdi politiko guztien
(PSOE, PP, PNV, Hamaikabat, EB, Aralar) jarrera agerian
laga izan nahi genuen. Gertakizun hauen aurrean, inongo

momentuan ez dira senideekin harremanetan jarri, atxilo-
tua eta inkomunikatua izan den Aniaizen egoeraz ez dira
arduratu, ez dute mobilizazio zein egindako asanblea in-
formatiboetan  parte hartu, etxebizitzen eta Arrate Kultur
Elkartearen miaketen aurrean ez entzunarena egin dute
eta, jakina, ez dute salaketarik egin. Hau guztia gutxi ba-
litz, herriak emandako erantzuna oztopatzen saiatu dira,
munizipalak eta brigada kartelak eta propaganda kentze-
ko erabiliz.

Atxiloketa, inkomunikazio, miaketa eta tortura basatien
aurrean beraien ixiltasunak ahalbideratzen duen gauza
bakarra egoera hauek berriro ere errepikatzea da. Guzti
honetan bakoitzak duen ardura politikoa kontutan izanik,
konplize zuzenak bilakatzen dira.

Eskerrak eman beharrean gaude egun guzti hauetan
euren elkartasuna adierazi diguten Eibarko herritar zein
lagunei, eta nola ez, Arrate Kultur Elkartea, Gaztetxe eta
Eibarko Ezker Abertzaleko kide guztiei.

Eskubide urraketa ororekin bukatu nahi badugu (bahi-
ketak, inkomunikazioa, tortura, dispertsioa...) denon arte-
ko elkarlana ezinbesteko baldintza da, egueneroko en-
karteladetan, preso politikoei elkartasuna adieraziz...
Eguneroko borrokari esker bakarrik lortuko dugulako za-
palkuntza honi guztiari aurre egitea. Euskal Herriaren eta
herritarron eskubideen defentsan eta eskubide horiek gu-
re eskuetan hartu eta estatuak herri bat aurrez aurre aur-
ki dezan.

Besarkadarik beroena euskal preso politikoei eta
iheslari guztiei!!!

JON BARANGUAN ETA ANIAIZEN ETXEKOAK

HHIIRRII--EERRDDII  PPRROOMMOOTTOORRAARRII

AANNIIAAIIZZ  EETTXXEEAANN  NNAAHHII  ZZAAIITTUUGGUU!!!!!!
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a u t u a n
DDIIPPLLOOMMAA  BBAANNAAKKEETTIIAA
Astelehen goizian banatu
zetsazen diplomak
Unibersidade Laboralian
azken ikasturtia amaittu
eben ikaslieri. Ikasle
guztiak bertara juaterik
ez eben izan, gehixenak
honezkero biharrian
hasitta daguazelako.
Azken ikasturtia gainditu
daben 65 neska-mutillen
artian, 46k mekanika
arluan jardun dabe eta
beste 19rak elektronikan.
Kasu bixetan, lau urte
emon dittue ikasten.

ZZEERRAAMMIIKKAA  EETTAA  DDIIBBUUJJOO--
RRAAKKOO  MMAATTRRIIKKUULLIIAA
Euskera eta Kultura
sailletik aditzera emon
dabenez, Zeramika
eta Marrazketa Eskoletan
izena emon nahi
dabenak oindiok be
horretarako aukeria
badaka, baiña matrikulia
egitteko Pegorara juan
biharko dau.

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA  BBIIRRGGAAIITTZZEENN
Etxebizitzak birgaitzeko
zerbitzua eskinduko dau
aurrerantzian Debegesak
astero Deban,
bertako Udalaren
laguntasunarekin.
Debako udaletxeko
beheko pisuan hartuko
dabe jendia,
martitzenetan
10.30xetatik
14.30xetara. Zerbitzua
ahalik eta onduen
eskintzeko asmuarekin,
aldez aurretik txandia
hartzia eskatzen dabe
(943 19 28 40).

ASTELEHENIAN UDALIAN IZAN-
DAKO PLENUAN HARTUTAKO
ERABAGIXARI JARRAITTUTA, hi-
rugarren urtez jarraixan ez dittue zer-
gak igoko. Hori da herriko agintarixak
krisixari aurrera egitten laguntzeko
hartutako neurrixa. Urtia amaitzera-
ko, 10 millioi eurotik gora jasotzeko
prebisiñua egitten dabe: 2010eko au-
rrekontuetan aurreikusittakua-
ren arabera, herri-ondasune-
neko izaeria daken zergeta-
tik 4 millioi jasotzia espero
dabe, zergetan (zaborra bil-
tzeko zerbitzua, ura, garabi
zerbitzua eta azokako pos-
tuak) beste hiru millioi eta
milioi eta erdi, barriz, zirku-
laziñuari lotutako
zergeri esker.

Udalak zergetan 
10 millioi euro 

jasotzia espero dau 

AURREKO BARIXAKUAN LAMBRETTA KLU-
BEKO ORDEZKARIXAK EIBARKO MUSEUAN
EGON ZIRAN Miguel de los Toyos alkatiarekin,
gure herrixan fabrikau izan diran motorren mode-
lo gehixenen irudixak jasotzen dittuan posterra
emoten. Aurrerantzian nahi dabenak museuan
ikusi leikian posterrak gurian egin zan lehelengo
motorrarekin hasi eta azkeneraiño, tartian egin
ziran modelo ixa guztiak erakusten dittu. Poste-
rra osatzia “gatxa” izan dala aitortu dabe materi-
xala pillatziaren arduria izan daben Lambretta
Klubeko kidiak. Izan be, modelo batzuen kasuan,
bizpahiru motor baiño ez ziran egiñ eta, horregai-
ttik, bihar haundixa egitten dihardue horren gai-
ñeko pistia segitzen. Halanda be, museuan ber-
tan Lambretta etxiak egindako motor batzuk iku-
si leikez, tartian jarraitzaille asko dittuan 1957xan
egindako modelua. Posterra aurten emon dabe
argittara Lambretta Klubekuak, hain zuzen be ur-
tero San Kristobal jaixen inguruan antolatzen da-
ben konzentraziñorako.

Lambretta guztiak alkarrekin

ENPRESAK HERRI BARRUTIK ETARATZEN JUATEKO
UDALAK EMOTEN DITTUAN LAGUNTASUNAK zenba-
tekuak izango diran erabagitta geratu da, aste honetan ber-
tan Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak jasotzen daben moduan.
Etxien artian daguazen taillarrak industria gunietara juatera
animatzeko helburuarekin emoten dittuen subenziñuak lan-
tegixak dittuan bihargiñen kopururaren araberakuak izaten
dira: bihargin bakarra ala pare bat dakenak 30.000 euro ja-
sotzeko aukeria dake, 3-5 bihargin dittuenen kasuan lagun-
tasuna 42.000 eurokua izango da, 6 eta 10 bihargin bittar-
tekuendako 60.000 euro emoten dittue eta hortik aurrera,
10etik pasatzen dan bihargin bakotxeko 6.000 euro gehixa-
go eskintzen dittue. Laguntasunen gaiñeko informaziñua
jaso nahi dabenak Pegorara juan biharko dau. Eskaeria
egitteko epia
azaruaren 2ra
arte egongo da
zabalik.

Enpresak tokiz aldatzeko laguntzak

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

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGG IIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564
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EGO ERREKIA GARBITZE-
KO EUSKO JAURLARITZAK
“EMONDAKO BERBIA EZ
BETETZIA” salatzen dabe Al-
fako urbanizaziñuan bizi dira-
netako asko, batez be ixa egu-
nero errekatik zelako kiratsa
urtetzen daben ikusitta. Ho-
nezkero errekia guztiz garbixa
egotia aurreikusi eta Eibarrera
egindako bisitan Jaurlaritzako
ordezkarixak hala agindu ba-

zeben be, “errealidadia oso
bestelakua” dala diñue eta,
bestiak beste Ermua inguruko
saneamendua hasi barik da-
guala gogor kritikau dabe oiñ
hurrengo. Izan be, Eibarren
errekia bistan geratzian bota-
tzen daben zikiñ-usaiñak gure
herrira aillegau aurretik ura
garbitzeko neurririk hartu ez
izanarekin zuzen-zuzenian lo-
tuta dago.

auzorik auzo

Electrociclos-eko biala oindiok ez zabaltziarekin hasarre,
horren inguruko salaketia egin dau Elixabete Gómez EB-
Berdeak alderdiko ziñegotzixak aste honetan Udalian. Berak
diñuanez, “julixorako bialaren lehelengo zatixa amaittuta eguan,
baiña itxura batian horretarako arrazoi berezirik egon barik be,
ez dabe bidia zabaldu, ez oiñezkuendako ezta automobillenda-
ko be eta, beraz, bertan bizi diranak ezin dira zuzenian bariante-
ra sartu edo urten”.
Bertan bizi diran hainbaten kejia jasota, atzerapenaren arrazoiaz
galdetu eban ziñegotzixak eta, erantzun detsenez, “arazua kon-
paiñia elektrikuarekin dago”. Ziñegotzixak pentsatzen dabenez,
“erraz eta bizkor konpontzeko moduko arazuak dira. Elektrizida-
dia konektatzia, besterik ez bada bihar, zeri begira dagoz?”. 
Electrociclos inguru horretan daguazen etxiak protekziñokuak
dirala gogora ekarri nahi izan dau Gómezek eta, horren harira,
“bertan bizi diraneri etxiak urte biko atzerapenarekin” entregau
zetsazela. Holakuen aurrian Udalari “hartu biharreko neurrixak
lehenbailehen” hartzeko eskatzen detsa.

Iparragirre kalia
Urkizuko parkia pasauta, eskumatara igotzen dan errepidian
gora doian kalia da Iparragirre. Saratsuegin etxe barrixak
egittiarekin batera, azken aldixan aldaketa haundixa euki dau
kaliak, batez be amaittu barri daben errepidiarekin lotutakuak. 
Pegora kopurua: 6. 
Erroldatutakoak: 110.

eibar kaleka

Electrociclos-eko biala zabaldu barik

Errekaren kiratsarekin hasarre

AZITTAINGO LA SALLEKO IKASLIAK, OHITTURIARI JARRAI-
TTUTA, ARRATEN EKIN ZETSEN ikasturtiari oin dala egun ba-
tzuk. Oiñez igo eta, irakasliak azaldutakuari jarraittuta, “danok juan
giñan Arrateko Amaren bedeinkapena jasotzera”. Hamarretakua
egitteko aukeria be euki eben, baiña eguraldixak larregi ez zetsen
lagundu eta Eibarrerako bueltia beste batzuetan baiño lehenago
egin bihar izan eben. 

Bestalde, La Salle Irratia martxan ipiñi zala 10 urte badira eta,
hori ospatzeko, ikasturtian ekitaldi berezi batzuk garatzeko asmua
dakela aurreratu deskue. Irratixa 107.4 FMn edo internet bidez,
www.eibarkolasalleirratia.org helbidian entzun leike.

La Salle-kuak ikasturtia hasten

Alfako urbanizaziñoko bizilagunak emondako berbia ez betetzia salatzen dabe.  / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ
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egun itxoitten dabe, 
bataz beste, 

Mendaroko kirofanotik
pasau bihar diran 

gaixuak eta 
zuzendaritzak zenbaki
hori 60raiño jaitsi nahi

dau. 2.002, barriz,
abuztuan atenditutako
urgentziak izan ziran

eta 49 hil berian bertan
jaixotako umiak.

asteko

datua
6666 3333

ASTE HONETAN BERTAN
FIRMAU DABE ALFA ENPRE-
SAKUAK TXINAN LANTEGI-
XA ZABALDU AHAL IZATE-
KO akordixua. Ion Ander Bue-
netxea Alfa taldeko zuzendari
nagusixak firmau eban Wu-
jiang Economic Development
Zone dalakuarekin hitzarmena,
Patxi López lehendakarixa al-
damenian zekala. Lehenagotik
be Txinan ordezkauta eguan
enpresa eibartarra, bulego ko-
merziala han zabaldu ebanetik.
Pauso bat aurrera emon eta hi-
tzarmen barrixak produkziñora-
ko taillarra ipintzeko aspaldiko
asmuari atiak zabaldu detsaz,

holan mekanizaziñuaren zati
bat Eibartik kendu eta Txinara
eruateko. Fabrika barrixak
2.000 metro karratu eukiko di-
ttu, baiña etorkizunian haundi-
tzen segitzeko aukeria aurrei-
kusi dabe. Jiangsu probintzian,
Wujian hirixan egongo da tailla-
rra, hamendik Txinara juan di-

ran enpresa gehixenak kokatu
dira inguru horretan. Proiektua
gauzatu ahal izateko 3 millioi
euroko inbersiñua egingo da
eta Diputaziñuak 150.000 eu-
roko laguntasuna emon detse.
2011rako martxan egotia gus-
tauko litxakixo enpresako zu-
zendaritzari.

Alfak taillarra 
zabalduko dau 
Txinan

CUATRO TELEBISTA KANALAK AURREKO ASTIAN EKIN ZE-
TSAN PEKIN EXPRESS lehiaketaren hirugarren denboraldixari
eta bertan eibartar bik dihardue parte hartzen: Sandra (35 urte) eta
Belinda (28 urte) ahiztak. Ahizten artian nagusixena ezkonduta da-
go eta mutiko baten ama da. Ad-
ministratibo modura egitten
dau biharra eta Eibarren bizi-
tzen segitzen dau. Belinda,
barriz, herrittik kanpora, Leo-
nen bizi da nobixuarekin eta
teleoperadoria da. Aurreko as-
tekua lehelengo saiua izan zan
eta, lehelengo etapia amaittuta,
lehiaketako 10 bikotien artian hiruga-
rren sailkatu ziran eibartarrak.

Eibarko ahizta bi Pekin Express-en

Mekanizaziñuaren zati bat eruan dabe Eibartik Txinara. / EEKKHHII BBEELLAARR

AURREKO IKASTURTEKO
ESPERIENTZIARI JARRAI-
TTUTA, SEME-ALABA GAZ-
TIAK DITTUEN gurasuendako
apropos pentsautako ikastarua
emongo dabe Portalean, urria-
ren 19, 21, 26 eta 28xan,
18.00etatik 20.00etara. DBH
eta batxillerreko ikaslien gura-
sueri Facebook, Tuenti, Web
2.0 eta, orohar, internet eta sa-

re sozialen inguruko azalpenak
emoteko helburuarekin antola-
tu dabe Baikara Gipuzkoako
ikaslien federaziñoko ordezka-
rixak emongo daben kursua
Udaleko Gizartekintzakuak.
Matrikulak 14 euro balixo dau
Eibarren erroldatuta daguaze-
nendako eta 23 euro bestien-
dako. Pegoran emon bihar da
izena, urriaren 11 baiño lehen.

Nerabeen gurasuendako ikastarua

EIBARKO PARROKIXAK ETA JUSTIZIA ETA BAKE GI-
ZARTE IDAZKARITZAK antolatuta Irakasbide Sozialeko
VIII. Ikastarua hasiko da datorren astian, martitzenian
19.30xetan José Mª Setiének Portalean emongo daben hi-
tzaldixarekin: “Galdera etikoa bizi dugun une historikoan”.
Ikastaruak datozen hilliotan jarraipena izango dau, hillian

behiñ eskindukot diran hitzaldixe-
kin: azaruan atzera be Setiének
jardungo dau, abenduan Pablo
Aresok, urtarrillian Arturo Garciak
eta, ikastaruarekin amaitzeko,
Juan Pagolak. Hitzaldixak areto
nagusixan izango dira (Portaleko
2. pisuan) eta nahi dabenandako
atiak zabalik eukiko dittuela azaldu
dabe antolatzailliak.

Setienen hitzaldixa martitzenian

BARRENA KALEKUAK AURRE-
KO ASTEBURURAKO PREPA-
RAU EBEN JAIXA euripian pasau
bihar izan eben, baiña, halanda be,
paella lehiaketaren inguruan batu
ziranak oso ondo pasau eben eta,
arkupien babesa billau ostian, erre-
gular, arazo barik ospatu zittuen za-
paturako antolatutako ekitaldixak.

Euripian, baiña jaixetan



CCHHEELLOO AALLOONNSSOO
3322  uurrttee
aaddmmiinniissttrraarriixxaa

Ixa egunero erabiltzen dot garraio
publikua Eibar barruan ibiltzeko.
Udalbusaren ordutegixa ondo da-
go, baiña arratsaldetan apur bat
motz gelditzen dala esango neu-
ke. Eibartik kanpora juateko, bes-
tela, kotxia erabiltzen dot.

Garraio publikua 
erabiltzen dozu?

SSEERRGGIIOO GGUUIINNEEAA

3311  uurrttee
iinnjjeenniieerruuaa

Gitxi erabiltzen dot garraio publi-
kua. Eibar ez da haundixa eta oi-
ñez ibiltzen naiz; biharrerako, be-
rriz, kotxia erabiltzen dot. Ez da-
kat konbinaziñorik lanera juateko;
bestela erabilliko neuke.

AAWWIILLDDAA RRAAMMÍÍRREEZZ
2288  uurrttee
zzaaiinnttzzaaiilllliiaa

Batzuetan erabiltzen dot, gehi-
xenbat Eibar inguruko herrixetara
juateko: Elgoibarrera noiala, Do-
nostiara… Ez dakat kotxerik-eta.
Dana dala, asteburuetan ordute-
gixak aldatzen dira eta zerbitzua
ez dago haiñ ondo.

PPEEDDRROO GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ

5599  uurrttee
ggaarrrraaiioollaarriixxaa

Ez dot garraio publikua erabil-
tzen, ez dakat horren premiñarik.
Transportistia naizenez, nahikua
denpora emoten dot karreteran
eta gogo gitxi izaten dot gero be
kotxia edo autobusen bat hartze-
ko. Gitxi mobitzen naiz, oporretan
eta halakuetan bakarrik, eta hala-
kuetan kotxia erabiltzen dot.

Mobilidadiaren Europako Astia ospatu zan
hillaren 16tik 22ra eta, hori dala-eta, hainbat
ekitaldi egin ziran, batez be hiriburuetan. 
Holakuetan herritarron konzientzia piztu nahi
izaten da, gehixenetan erosotasunaren 
hatzaparretan erraz jausten garalako,
kutsadura eta halakueri aurre egin biharrian.

7KALEKO
INKESTA
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Erreserbak: 994433--220077001199

TTxxiirriioo  kkaallee,,  11
Eibar

IInnaauugguurraazziiooaa
Urriaren 1ean, 

19.00etan

11 ..   mmaaii llaakkoo  
pprroodduukkttuueettaann  

ooiinnaarrrr ii ttuuttaakkoo
GGaass ttrroonnoommiiaa  

pprrooppoossaammeenn  
bbeerrrr iiaa

MUNDU OSOKO
sukaldaritza 
tradizionaletik 
BIDAIA ERAKARGARRIA

– Eguneko menua
– Karta 
– Enpresa eta    

taldeentzako 
aurrekontuak

– Pintxoak...



10/X/1  ...eta kitto!
734 zkia.

ERREPORTAJEA8

Aurtengo datuak begira-
tzen hasi eta 2010eko le-
henengo 8 hilabeteotan

aurreko urtean baino 1.009
odol-emate gutxiago egin da Gi-
puzkoan eta horrek %4ʼ7ko jai-
tsiera dakar. Hori ikusita, iraila
hasieran deialdi berezia egitea
erabaki zuten elkarteko ardura-
dunek, “egon ohi diren odol-
erretserben mailari eusteko gau-
za izango ez garen” beldurra du-
te. Izan ere, erretserba horiei es-
ker egiten dira ospitaletan eba-
kuntzak eta bestelako transfu-
sioak eta, beraz, erretserba ba-
rik ez dago aurrera egiterik. 

Herritar guztiak animatzea bi-
latzen badute ere, odola eman
ahal izateko, baldintza batzuk
bete behar izaten direla gogora-
tzea komeni da. Horietako ba-
tzuk, gainera, arautegietan jaso-
takoak dira, esate baterako
1996ko otsailaren 16ko EBOk
zekarren moduan, “odola ema-
tera joatean pletora-sintomak,
egoera fisiko txarra, ahultasun
edo desnutrizio-egoera, anemia,
ikterizia, zianosia, disnea, adi-
men-ezegonkortasuna edo alko-

hol, droga edo beste produktu
batzuk kontsumitzeagatik intoxi-
kazio-sintomak dituzten guztiak
baztertuta geratuko dira”.

Gutxieneko fisikoa
Hala ere, orohar, hauek izaten

dira edozeinek odola eman nahi
izanez gero bete beharko dituen
baldintzak fisikoak: adinari begi-
ra, 18 urtetik gorakoa eta 65 ur-
tetik beherakoa izatea; pisua,
berriz, 50 kilotik gorakoa izatea
eskatzen dute; tentsio diastoli-
koa (baxua) 50 mmHg eta 100
mmHg artean egon behar da eta
sistolikoa edo altua, berriz, 100
mmHg eta 180 mmHg artean;
pultsua erregularra izateak ere
bere garrantzia dauka (50 eta
110 pultsazio bitartean eta errit-
mo erregularrari jarraitzeari be-
giratzen diote). 

Aipatutako baldintza horiek
odola eman nahi duten lagun
guztiek, andrazkoek zein gizo-
nezkoek bete beharrekoak dira,
baina horrez gain, generoaren
arabera aldatzen diren beste ba-
tzuk ere badaude: gizonezkoen
hemoglobina-kopuruak litroko

135 gramotik gora egon behar
du eta emakumeena, berriz, 125
gramotik gora.

Urtean hiruzpalau aldiz
Bestalde, ezin izaten da nahi

beste odol eman, eta odol-emai-
leen elkarteek eurek ezartzen
dituzte mugak: gizonezko batek
egoera normalean urtean lau al-
ditan eman dezake odola eta
emakumezko batek, berriz, hiru-
tan. Horrez gain, odol emanaldi
batetik bestera gutxienez hilabe-
te bi igaro behar izaten dira. 

Emaileak bere osasun eta ego-
era fisikoari begiratu beharko dio
eta, odola ematera joan aurretik,
besteak beste, zerbait jatea ko-
meni zaiola gogoratu, baraurik ez
delako odolik eman behar. Beste-
la, osasun normala edukitzeare-
kin nahikoa dela argitu digute el-
karteko ordezkariek: “Norbaitek
odola eman aurretik, sendagileek
nola dagoen begiratzen dute, hau
da, azterketa medikoa egiten dio-
te, odola emateko egoera onean

dagoela ziurtatzeko”. Horrekin
batera, zentzuz jokatzea beha-
rrezkoa da, besteen osasuna
arriskuan jartzen ibili barik. Ho-
rrela, odol-emaileek dioten mo-
duan, “emaileari eskatzen zaiz-
kion baldintzen artean, arreta
berezia ipini behar diegu hepati-
tisa edo HIESa moduko gaixota-
sunekin kutsatzea ekar dezake-
ten jokabide arriskutsuekin. Ho-
rrez gain, azken urtean paludis-
mo edo txagak izan diren gune
endemikoetara bidaian izan di-
renei ere odolik ez ematea es-
katzen zaie”.

10 minutuko kontua
Edozein modutan eta horrela,

denak jarraian irakurrita baldin-
tzen zerrenda luzea dela pentsa
dezake norbaitek baina, odol-
emaileen berbetan, “behin bal-
dintza mediko eta legezkoak be-
tetzen dirala ikusi eta ziurtatu on-
doren, odola ematea oso gauza
erraza da, ez du bat ere minik
ematen eta denbora askorik ere
ez du eskatzen, 10 minutuko
kontua izaten da”. Amaieran,
gainera, mokadutxoa ematen
diete odola eman dutenei. Kan-
paina anitz egiten dituzte odol-
emaileek eta gehiago ere behar
izango dira seguruenik, baina,
sarritan topikoetan jausten baga-
ra ere, etenbarik errepikatzen
den esaldiak egia biribila dio:
“Keinu txikia eginda, bizitza uga-
ri salbatzeko aukera daukagu”.
Badago ezer solidarioagorik?

OOddooll--eerrrreettsseerrbbaarrii
eeuuttssii  nnaahhiiaann
Askotan entzun dugu Euskadi mailan egiten diren 
donazioak kopuru aldetik beste probintzia batzuetan
baino gorago ibiltzen direla, bai organoei dagokionez,
bai odol emaitzei dagokionez. Hala ere, urtea 
amaitzeko azken txanpan sartuta, deialdi berezia egin
dute Gipuzkoako Odol Emaileen Elkartetik, jendea
eurengana gerturatu dadin, premian daudelako.

HURRENGO ATERALDIAK EIBARREN
Urriak 7 eta 21, 18.30etan

Azaroak 4 eta 18, 18.30etan 
Abenduak 2, 16 eta 30, 18.00etan

Tokia: Pagaegi, 5 behean.
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- Ze aldaketa nabari dituzu
Caritasen daramatzazun urte-
otan?

Erakundea handitzen joan da
eta proiektu berriak ipini ditu
martxan, beharrei erantzuteko
asmoarekin. Faktore bi azpima-
rratuko nituzke: emakumeen ar-
loan dagoen pobrezia eta etor-
kinen esparruan dagoena, az-
ken hau hiru aldiz handiagoa
bihurtu baita. Caritasek, jendea-
ri harrera egiteaz gain, bestela-
ko zerbitzuak ere eskaintzen
dizkio: juridikoa, esaterako. Eli-
za bezala, pobrezia berriak sor-
tzen diren neurrian, horiei eran-
tzuteko premia daukagu.
- Azken urte biotako krisiaren
eragina nabarituko zen zuen
lanean, ezta?

Batez ere, etorkinengan izan
du eragin handiena. Baina baita
hemengo jendearen artean. Ar-
lo horretan, gaixotasun menta-
larena aipatuko nuke; sasoi ba-
teko gure familiak ere sendoa-
goak ziren eta horrelako gaixo-
ak etxekoen artean zaintzen zu-
ten... Gaur egun koltxoi eragin
hori galdu egin da eta erantzun
behar izan diogu. Sozio-sanita-
rioki baliabiderik sortzen ez dire-
nean, horrelako hutsuneak es-
tali beharra daukagu.
- Caritas boluntarioz osatuta
dago. Jendeak erantzuten du?

Mila bat lagun gaude Gipuz-
koan: 600 bat parrokietatik lana
egiten eta beste 400 bat gure
zentroan. Ahaztu barik, logikoa
denez, teknikoak ere baditugula
elkarte barruan. Parrokietatik
batez ere etxebizitzarako lagun-
tzak zuzentzen dira. Garrantzi
handia duen gerorako laguntza-
rako (hau da, une horretatik au-
rrera bizitzari aurre egiteko
prestatze prozesuan), bestalde,
beste 70 langile ditugu.
- Bazkideak ere 3.000tik gora
ditu Caritasek, ezta?

Bai, laguntza handia eskain-

tzen dutenak. Gipuzkoan, azken
batean, 40.000 langabetu dago
gaur egun eta horrek eragin zu-
zena du gure gizartean. Guk
hartutako jendeari dagokionez,
2007an 15.000 lagun izan bazi-
ren gure laguntza izan zutenak,
2008an 20.000 eta iaz 25.000,
euretatik 18.000 etorkinak. La-
guntzetatik, %70 etxebizitzaren
premian daudenei ematen zaie.
- Noizbehinkako kanpainak
ere badituzue. Ondo funtzio-
natzen dute?

Egun bateko soldata Caritas-
eri ematearena, adibidez, 300

familiak jarraitu zuten probin-
tzian eta poztekoak dira horrela-
ko jarrerak. Horregatik diot jen-
de gehiago etortzen baldin ba-
zaigu ere eskatzera, aldi berean
donatiboetan ere gero eta
gehiago jasotzen dugula. Iaz,
esaterako, milioi erdi euro
gehiago jaso genuen.
- Urtarrilean 500.000 euroko
fondoa sortu zenuten hipote-
kei-eta aurre egin ezin ziotenei
laguntzeko. Zelan joan da?

Susmoa bagenuen egoera
zailean izango zirela bikote as-
ko eta asko, baina ez da ho-
rrenbesterako izan. Gure zer-
bitzuetara datozenak ez dira
etxebizitzen jabe, orokorrean
behintzat, alokairuan bizi baiti-
ra. Eta bikote gazteak euren
gurasuen eta, baita aiton-amo-
nen, laguntza dute egoerari
aurre egiteko.

- Eibarko egoera zelan ikus-
ten duzu? Pobreziak guri ere
erasotzen digu?

Hor oso harrera sendoa es-
kaintzen dizue Arratek eta bera-
ri egin beharko zenioke elkarriz-
keta hau. Soziologikoki ez da
eskualde txarrena, batez ere
Pasaiarekin edo Donostiako au-
zo batzuekin, Altzarekin-eta,
konparatuz. Horretarako adie-
razgarri aproposena den oina-
rrizko errentari erreparatzen ba-
diogu, erdi aldean gaudela iku-
siko dugu.
- Aurreko domekan diru-ba-
tzea egin zenuten parrokia
guztietan. Zelan joan zen?

Caritasen egiten dudan lana-
rekin batera, Martuteneko apai-
za ere banaiz eta han behintzat
oso emaitza ona izan genuen.
Dena dela, oraindik ez ditugu
datu zehatzik. Ahalegina eginda

dago eta jendearen erantzuna-
rekin itxaropentsu jarraitzen dut.
- Diru-laguntzen banaketa de-
la-eta, Caritas-eri egiten zaiz-
kion kritikak onartzen dituzu?

Egia da inor ez dela perfek-
tua, baina dirulaguntzak bana-
tzean erizpide argiak erabil-
tzen ditugu eta zuzen jokatzen,
eskaera baino funtsezkoagoa
delako pertsona guretzat. As-
kotan pertzepzio kontua izaten
da eta sarri entzuten dugu kan-
potarrak bertokoak baino ho-
beto tratatzen ditugula. Horre-
lako gauzak, egia ez izateaz
aparte, objektibizatu egin be-
har dira eta benetan zer dago-
enaz jabetu. Dena dela, gizar-
teak ondo hartzen gaituela us-
te dut eta horren adibidea izan
daite emergentzietan-eta, kan-
pora bidalitako laguntza asko
hemendik bideratzen dituztela.  

JOSE RAMON TREBIÑO, 
Caritaseko Gipuzkoako apezpiku ordezkaria:

Eibartarra izateaz “harro” dagoen Jose Ramon 
Trebiñok zortzi urte daramatza Caritaseko
Gipuzkoako apezpiku-ordezkari moduan beharrean
eta itxaropentsu erantzuten dio gaur egun bizi 
dugun krisi egoerari, “beharrak gehiago izan arren,
laguntzak ere neurri batean gora egin” dutelako.  

“Jende gehiagok eskatzen 
badu ere, donatiboak  
ugaritu egin dira”

9ELKAR
HIZKETA
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- Karrera bi aldi berean, ikas-
ketak eta lana tartekatuz. Ze-
lan moldatzen zara?

Ikasketak lehenesten ditut,
baina bata bestearekin lotzeko
aukera izan dut orain arte. Hori
bai, auto barik ezin izango nuke
Zamudioko parke teknologikoan
egiten dudan beharra Eskoria-
tzako ikasketekin tartekatu. As-
tean hiru egunetan ditut klaseak
arratsaldez eta beste bietan
egun osoa ematen dut Zamu-
dion. Hilabete gogorrak badira.
- Zelan hasi zinen Zamudion?

Uztailean beka bat lortu nuen
eta, Enrike Zuazuak gidatzen
duen proiektuaren barruan, es-
pezializazio eta staff manage-
ment sailean lan egiteko aukera
izan dut. Europa mailako proiek-
tu baten kudeaketan dihardugu.
- Zer moduz matematikarien
artean?

Zientzien eta letren arteko go-
rrotoa ikusten dutenak ez daude
zuzen: batzuek besteen beharra
daukagu. Mundu osoko jendea-
rekin dihardugu harremanetan,
ingelesez gehienbat, jende gaz-
tea inguruan... Elhuyar eta Aran-

zadirekin ere elkarlanean. Eta
egunero ikasten, asko gainera.
- Aurretik praktikak egin zeni-
tuen Kiroljokoa enpresan, ez-
ta? Zer moduz han?

Lan munduarekin izan nuen
lehen harremana izan zen, derri-
gorrezko praktikak. Hiru hilabete
eman nituen; urte bi dira dagoe-
neko. Han ere komunikazio sai-
lean eta aberasgarri oso: probe-
txua atera nion.
- Ikus-entzunezkoak eta En-
presa Humanitateak. Ez zene-
kien zein aukeratu eta biei hel-
du zenien?

18 urterekin gauzak ez dituzu
lar argi izaten. Komunikazioa
gustoko dut eta eremu zabala
eskaintzen du, aukeratzeko lau
urte eskaintzeaz gain. Eta en-
presa munduak ere betidanik
deitu nau.
- Arlo bakoitzean ere izango
duzu gustoren sentitzen zaren
esparrurik? Ala ez?

Ikus-entzunezkoetan irratia
aukeratuko nuke. Kirol kazetaria
izatea gustatuko litzaidake. Eta,
enpresan, giza baliabideak: lan
osasuna, lan-arriskuak eta abar.

MALEN ULAZIA, project assistant:

“Letren mundukoen beharra
ere badute matematikariek”

Malen Ulaziak ikasketak eta lana tartekatzen ditu.

Ikus-Entzunezkoak amaituta, karrera amaierako proiektua

dihardu egiten; hori nahikoa ez eta Enpresa Humanitateen

5. mailan dago. Aldi berean, BCAM (Basque Center for

Applied Mathematics) zentroan egiten du lan, komunikazio

arloan. Enrike Zuazuak gidatzen duen zentroak nazioarteko

izen handiko sei zientzialari hartuko ditu gaur.

� ttaarrttaakk
� eennkkaarrgguuaakk
eettxxeerraa

Bidebarrieta, 28 
�� 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

Toribio Etxebarria, 4
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Mari Asun Amenabar Ei-
barko SPEE-ko bulego-
ko arduradunak aur-

kezpenean azaldutakoari jarrai-
tuta, “orain dela urte batzuk gure
bulegoetara jotzen zuen jendeak
bai lan eskaintzen berri ematera
baita lanpostu bila jardun behar
izaten zutenean ere, azken ba-
tean bitartekaritza zerbitzua es-
kaintzen genuen. Baina bada
denbora bat horiek guztiak ba-
tzeko webgunea (redtrabaja.es)
sortu zuela SPEEk eta, horri es-
ker, lan bila diharduenak zuze-
nean jo dezake lan eskaintzak
kontsultatzera, jendeak curricu-
lumak bertan sar ditzake, norbe-
raren profilari egokitutako es-
kaintzak sartzen diren unean
abisua jasotzeko moduak ere
badaude… eskaintza egiten du-
tenen eta eskatzaileen arteko
harremana zuzena da”. 

Beste hainbat gestio internet
bidez egin daitezke gaur egun,
langabetuentzat antolatzen di-
ren ikastaroen inguruko informa-
zioa ere gune horretan pilatu du-
te, baina arduradunek dioten
moduan, “webguneak eskain-
tzen dituen baliabideak benetan

ondo erabili eta aprobetxatzeko
jendea hori erabiltzen ohitu be-
har da eta horregatik jo da uda-
letxeetara, dibulgazio lan horre-
tan laguntza eskatzera”.

Juan San Martin 
liburutegiak ere bai

Horren harira, interneten gu-
txieneko trebakuntza bat eskain-
tzeko eta webgunea nola erabili
erakusteko Iratxe Vázquez hartu
dute. Berak emango ditu kanpai-
na honen barruan liburutegiak
antolatu dituen hiru ikastaro edo
tailerrak (koadroan). Izen-ema-
tea astelehenean zabaldu zen
eta interesa dutenek liburute-
gian eman beharko dute izena,
goizez bertara deituta (943 70
84 37). Ikastaroak doan dira,
langabetuentzat bereziki antola-
tutakoak eta izena ematen dute-
nen ezagutza mailaren arabera
antolatuko dituzte taldeak: “Lana

bilatzeko baliabideen inguruko
ikastaroetan jardun ahal izateko
gutxieneko maila bat beharko
da, horregatik antolatu da hiru-
garrena, internetekin ohituta ez
daudenek oinarrizko trebakun-
tza jaso dezaten”.

Enplegurako 
Baliabideen Gida

Interneteko oinarrizko ikasta-
roak 20 orduko iraupena dauka
eta aste bitan, egunean ordu
biko saioetan emango da. Le-
henengo ikastaroa urriaren
18an hasiko da, baina azaroan
eta abenduan ere emango di-
tuzte ikastaroak, izena ematen
dutenek aukeratu dezaketen
hainbat ordutegitan. Euskeraz
edo gazteleraz egin daitezke
ikastaroak. Liburutegiko orde-
nagailuak ez ezik, Errota Gaz-
telekukoak eta Untzaga jubilatu
etxekoak ere erabiliko dituzte,

“eskaintza jende gehiagori za-
baldu ahal izateko”. 

Eva Alberdi liburutegiko ardu-
radunak, bestalde, enplegurako
baliabideen gida interneteko eu-
ren gunean eskuragarri dagoela
gogoratzeko aprobetxatu zuen
aurkezpena: “Erabiltzeko oso
erosoa den ʻpestaña  ̓ sistemari
jarraituta, erabiltzaileak oso
erraz aurkituko ditu lan poltsa
espezializatuak, oposaketak, te-
lelana, frankizia eta bestelako
lan atariak, bakoitza bere atale-
an. Horrez gain, gaiarekin lotu-
tako informazio erabilgarria ere
badago liburutegiaren webgu-
nean, lanari eskainitako atalean
klikatuta (http://www.netvibes.
com/empleo)”. 

Interesgunea liburutegian
Urte osoan liburutegian enple-

guarekin lotutako kontsultak as-
ko direla ikusita, internet bidez
eskaintzen duten zerbitzutik
aparte liburutegian bertan beste
baliabide batzuk eskuragarri
ipintzen dituzte eta, besteak
beste, urrian hasita liburutegiak
gaiaren inguruko interesgunea
martxan izango duela azaldu
zuen bertako arduradunak:
“2005ean argitara eman zen
ʻEnplegurako baliabideen gidaʼ-
ren bigarren edizioa eskuragarri
dago eta gida horretan liburute-
gian bertan eskura daukagun
enpleguari buruzko informazioa
jaso dugu, atalka sailkatuta”. Be-
raz, gida paperean eskuratzeko
liburutegira joan daiteke edo,
bestela e-mailez ere eska daite-
ke (biblioteca@eibar.net).

Lanpostu bat eskuratzea ez da inoiz erraza izan,
are gutxiago denon ahotan “krisia” beste
berbarik ez darabilgun sasoi honetan. Gainera,
gazteen kasuan esperientzia faltak ez du
enplegu-bilaketa horretan laguntzen. Lanpostua
lortzeko bidean gauzak errezteko helburuari
jarraituta, Juan San Martin Liburutegiak
aurreko urteotako esperientziari jarraituko dio
ikasturte honetan ere eta “Lan bila bazabiltza,
hasi biharrian” lemapean hainbat ekimen ipiniko
ditu martxan, SPEE (Estatuko Enplegurako
Zerbitzu Publikoa, lehengo INEM) lagun duela.

Lan bila bazabiltza, hasi biharrian!

Ekimenaren bultzatzaileak aurkezpen egunean. / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ

““LLAANNAA  BBIILLAATTZZEEKKOO  EETTAA  AAUUTTOOEENNPPLLEEGGUURRAAKKOO  
BBAALLIIAABBIIDDEEAAKK  IINNTTEERRNNEETT  BBIIDDEEZZ””
Interneten enpleguari eta autoenpleguari buruz dauden baliabideak zeintzuk
diren adieraziko dira: informazio iturriak, enpleguari buruzko atariak, prentsa
espezializatua, enplegu publikoa (aldizkari ofizialak, temarioak), lan poltsak,
bekak, lana Europan, eskaintzen diren kudeaketarako bitartekariak
eta autoenpleguarekiko sentsibilizazioa.
NNooiizz:: Urriak 5/6/7 eta azaroak 23/24/25. OOrrdduutteegg iiaakk
(aukeratzeko): 08.15-10.15, 11.00-13.00 eta 14.00-16.00.

““LLAANNAA  TTOOPPAATTZZEEKKOO  TTRREESSNNAAKK  EETTAA  TTEEKKNNIIKKAAKK
EERRAABBIILLTTZZEENN  IIKKAASSTTEEAA””
Lana bilatzeko erremintak garatzen lagunduko da: curriculum vitae-a
eta aurkezpen karta nola egin, elkarrizketa nola landu (banaka eta taldeka).
NNooiizz:: Azaroak 2/3/4 eta abenduak 1/2/3. OOrrdduutteegg iiaakk
(aukeratzeko): 08.15-10.15, 11.00-13.00 eta 14.00-16.00.

““OOIINNAARRRRIIZZKKOO  IINNFFOORRMMAATTIIKKAA””
Windows, Word, Internet (20 ordu)
Noiz: Urriak 18tik 29ra eta azaroak 8tik 19ra.

Langabetuentzat antolatutako ikastaroak



GGiizzoonn  dduuiinnaarreenn  kkoonnttzziieennttzziiaa

Gizonak musu banarekin agurtu ditu alaba eta emaztea etxeko atarian. Lehenengo
musuak “izan zaitez esanekoa, printzesa” esan gura du, bigarrenak “zin dagizut 
zurekin egin dudala gaur lo eta amets”.  Kafetegian kafe hotzegia atera dion 
zerbitzariari eskupekoa utzi dio. Espaloia zebrabidetik gurutzatu eta bi haur aurkitu
ditu tortura salatzen duen afixa baten aurrean lotsa-algara bizian. Bularrak ikusten
zaizkio afixako emakumeari. “Lotsagarria” dio bere baitan gizonak. Kioskoan 
prostituten kontaktuak iragartzen dituen egunkari demokrata bat erosi, 
eta kontzientzia garbituko dioten aldagarriak daramazkin kirol-poltsan sartzen du.
Izerdi asko isurtzeko eguna izango du beharrean. Bart leku baimenduan 
aparkatutako kotxean abiatzen da lanera.  
Gaur eta hemen, torturatzen ez dela onartzea edo torturatzen dela ez onartzea 
(bi kontzeptu ezberdin, noski), existitzen ez omen den herri baten duintasuna 
torturatzeko beste era bat izan daiteke.

kolaborazioa

Asier Serranoren

musika

literatura

Arima Beltzeko abeslari eta
Uek taldeko bateriajole izan-
dako Jon Gurrutxagaren
proiektu berria dugu hau. El-
goibarko musikaria orain dela
urte bi inguru hasi zen proiek-
tu honetako kantuei forma
ematen, eta kantu sorta bat
bildu zuenean taldea osatu
zuen, aspaldiko lagunekin.
Rocka izango da nagusi,
bluesaren eragina ere nabari
da, baina batez ere 70eko
hamarkadako rock taldeen
eragin zuzena dauka. Gurru-
txagak aspaldiko lagunekin
osatu du taldea.

Jon&Sugramas
Jon&Sugramas

Leidor Sessions lanarekin eu-
ren hamarkada ospatu ondo-
ren berriro sartu ziren Ando-
aingo Garate estudioan Don
Inorrez izeneko 13 kantuak
grabatzera. Honakoan ere
boskote moduan ondu dituzte
abesti berriak. Betiko taldea
kantu soinu akustikoak eraku-
tsiz. Kantu guztiak taldeak
konposatutakoak dira eta hari
orkestra baten laguntza ere
izan dute hainbat kantutan.

Bide Ertzean
Don inorrez

Damaso eta Gabino Orbeta-
rren leinuko azken ordezka-
riek, txikitatik norgehiagoka
isil eta itsua bizi izan dute,
izateko, sentitzeko eta pen-
tsatzeko bi era kontrajarri he-
zur-mamitzen dituztelako. Ur-
teetako urruntze baten ondo-
ren, gutun sail luzea idatziko
dio Damasok anaiari, Burgos-
ko Epaiketaren garaitsuan,
esan beharreko guztiak esan
aurretik hil bazen ere.

Joan Mari Irigoien
Nor bere bidean

Karlos Linazasororen ipuinak
gizakiaren mindura dute kon-
tagai. Ez dira horregatik umo-
re ttanta baten faltan geldi-
tzen, gehienetan ironiak aza-
leratu ohi duen irribarre ezti-
mingotsetik gertuago dauden
arren. Ipuin onak halakoak
izan ohi dira, beti gorde izan
ohi dute istorio triste bat bere
baitan. Eta honako hauetan
ere halatsu gertatzen da.

Karlos Linazasoro
Gizakiaren minak

MUSIKA 
LITERATURA
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Urriak 2
zapatua
Urriak 2
zapatua
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OKINDEGIA

ERMUAN ETA EIBARREN

22..000000  lliittrroo
ssaaggaarrddoo
EEiibbaarrrreenn

Sagardoa egiteko ezinbesteko erremintta dira Matxaka 
eta Prentsa, hau da, Tolarea. Iaz lehenengoz jarri genuen
Untzagan tresna garrantzitsu hori. Sagardoa egiteko
behar diren pausuetako batzuk erakustea genuen helburu.
Aurten, sagar-batzea irudikatzea pentsatu dugu. Zelaia 
jarriko dugu herri erdian, sagarrez josita eta sei haurrek 
sagar batzea egingo dute, eskuz. Beste herri batzuetan, 
Astigarraga inguruan, kizkia izeneko kakodun makila dute,
baina inguruko baserritarrek azaldu digutenez, Eibarren ez
da horrelakorik erabili eta eskuz jasotzen ziren sagarrak.

sagar batzea

1993an ekin zion …eta
kitto! Euskara Elkarteak
Sagardo Eguna antolatzeari,
baina iaz aldaketa
nabarmena izan zuen.
Orereta, Usurbil, Gros,
Donostia eta Aramaion egiten
diren Sagardo Egun
desberdinak ezagutu
eta gero, eta euren
laguntzarekin, goizez eta
arratsaldez egiten den
jaialdia sortu genuen.
Gainera, urtetik urtera,
sagardoaren munduan
dauden berezitasunak
erakusteko asmoarekin
berrindartu dugu.

iazko bidetik

Bost euroren truke,
sagardoa, edalontzia
eta pintxoaz gain, 
Sagardo Eguneko 
zapia ere jasoko 
duzue. Hori dela eta,
iaz ikusiko zenuten
moduan, lanean ibili
ziren antolatzaileek
alkondara edo 
kamiseta zuria jantzi
zuten. Elkarteak 
eibartarrak animatu
nahi ditu, bihar 
alkondara zuria 
Sagardo Eguneko
zapiarekin janztera.

zapia eta 
alkondara 

zuriaelkarte gastronomikoekin elkarlanean
Herriko hainbat elkarte gastronomikok lagundu ziguten iaz. Egindako lana 
kontuan izanda, aurten ere Botellin, Peña Txinbera eta Sasipe
elkarteen laguntasuna izango 
dugu. Pintxoak Untzagan bertan 
egingo dituzte Botellin eta Sasipeko 
lagunek; gauean, berriz, antolaketan 
eta beharrean jardundako
lagunendako afaria eskainiko digute 
Peña Txinberan. Eskerrik asko
guztiei emandako erraztasunengatik.

10/X/1  ...eta kitto!
734 zkia.

Iaz Eibar Foball Taldekoek egin zuten
txotxa. Aurten Usartza Txistulari 
Bandakoek egingo dute.
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Arizia 
(Zarautz)

Axpe
(Markina-Xemein)

Bereziartua
(Astigarraga)

Isastegi 
(Tolosa)
Iturrieta

(Aramaio)
La cidrerie
(Biriatou)
Leartibai

(Gizaburuaga)
Martitxonea

(Aldatz)
Menéndez

(Xixon)
Txindurri iturri

(Itziar)
Zapiain

(Astigarraga)
Zelaia

(Hernani)
Zumitza baserria

(Usurbil)

13 
sagardotegi

GOIZEZ ARRATSALDEZ 
12.00etatik 15.30etara 19.00etatik amaitu arte

BI TIKET KLASE IZANGO DIRA:
5 eurokoa (edalontzia, zapia, pintxoa eta nahi beste sagardo)

1ʼ5 eurokoa (pintxoa: txorizoa eta gaztaia eta menbriloa)

JJuuaann  GGiissaassoollaa,,  44 UUrrkkiizzuu,,  1166

TTffnnooaa..  994433  220022  995544      MMoobbiillaa..  663399  998844  332211
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MMEENNDDEEAAKK  EETTAA  MMEENNDDEEAAKK di-

ra sagarra gure kulturan txerta-

tuta dagoela. Inguratzen gai-

tuen paisajea marraztu digu

eta, tresna eta behar zehatz

batzuk garatzeaz gain, gastro-

nomia berezia ekarri digu eta

gure herriaren bizitza moldea-

tu ere bai. 

Beste fruitu batzuekin bate-

ra, intxaurra edo gaztaina ho-

rren lekuko, udazken hasieran

batu eta ganbararako bidea

hartu ohi du. Han bilduta egon

ondoren, fruta moduan, erre-

ta, konpota gisa, mermelada

eginda... hainbat irteera izan-

go du produktuak, sagardoa

egitea euretako bat izanik.

Sagardoa izan da gure base-

rrietan gehien kontsumitu izan

den edarietako bat. Edozein

ospakizunetarako, afari-me-

riendak egiteko... auzolanean

egindako beharrak amaituta,

barrikote ospetsuaren prota-

gonista izan da. Pittarra edo

sagardo urtua ere betidanik

egin izan ohi da baserrietan,

baina horren salmenta debe-

katua zegoen. 

Orain dela gutxira arte, Eus-

kal Herriko zazpi probintzietan

egin da sagardo asko; gaur

egun, baina, Gipuzkoak hartu

du sagardo produkzioaren ia

protagonismo osoa. Bizkaiak,

Arabak, Nafarroak eta Iparral-

deak, neurri txikiagoan bada

ere, badihardute sagardoa egi-

ten; eta ez dira gutxi euren ur-

teroko produkzioari eusten

dioten baserritarrak, kalera

atera beharrean euren kontsu-

mo propiorako bada ere.

Euskal Herrian sagarraren

muztioaren fermentazio edo

hartzidura naturaletik aterata-

ko edaria da sagardoa, filtra-

zio barik egindakoa. Eta sagar-

do bakoitzaren ezaugarriak sa-

gar mikatz, garratz eta gozoen

arteko nahasketa egokitik eto-

rriko da.

Baserri batzuk euren tolare

propioa izango dute eta beste

batzuk hara eramango dituzte

sagarrak muztioa egin eta eu-

ren barriketan fermentatu edo

irakiteko. Sagardotegiak hiru

solairu izaten zituzten: goiko-

an, ganbaran, sagarrak biltzen

ziren eta matxakarekin birrin-

du; erdikoan tolarea edo pren-

tsa zegoen; eta behekoan ku-

pelak zeuden. Horietako base-

rri batzuk elkartzeko eta diber-

tsioan jarduteko gune bihurtu

ziren; bertan gizonezkoak ba-

tzen ziran berba egin, boloe-

tan eta kartetan jardun, gaztai-

nak sardina zaharrekin jan eta

sagardoa pitxer edo txarroe-

tan edateko. Hori bai, bertso-

ak botatzea ahaztu gabe!

Salmenta sistema ohikoena

txotxa zen. Kupelak txorrota

zuten eta mostradore atzean

zegoenak zerbitzatutako txa-

rro bakoitzeko kobratzen

zuen. Txarro horiek hainbat

neurritakoak izaten ohi ziren:

pitxerra (azunbre bat); pitxer-

dia (litro bat); pititerdi edo txo-

pina (litro erdi); txikia (litro

laurdena); eta txikierdi (litro

zortzirena).

Gaur egun, sagardotegiak

jendea elkartzeko eta diber-

tsioan jarduteko guneak iza-

ten jarraitzen dute, ospe han-

dia hartu duten euren sagar-

dotegiko menua eta txotxare-

kin. Eta sagardoaren kultura

berreskuratzen doa Euskal He-

rri osoan. Gure tradizioei eu-

tsiz, gure identitate propioari

ere eusten diogulako; horrega-

tik bakarrik bada ere, sagar-

doa gure patrimonio ekonomi-

ko eta kulturalaren parte kon-

tsideratu behar dugu.

SAGARDO
EGUNA
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HASIERAKO ASMOA ZAPA-
TUAN MIDI DʼOSSAURA IGO-
TZEA eta domekan Peña Tele-
rara bazen ere, Frantzia alde-
an iragarrita zegoen eguraldi
txarraren eraginez, azkenean
2.762 metroko Peña Telera
egin zuten zapatuan eta biga-
rren egunean, hau da, dome-
kan, Midi DʼOssaurako bidea
hartu ondoren, bidea izoztuta
zegoela ikusita, azkenean Pey-
reget-era (2.483 metro) igo
zuen Klub Deportiboko mendi-
zaleen taldeak. Aurrez iragarri-

ta zegoen eguraldia ikusita, ir-
teera egin dutenen hitzetan,
“pentsatzen genuena baino ho-
beto irten zitzaigun”.

Urrirako bi irteera nagusi di-
tuzte mendi egutegian: 9tik
12ra arteko zubian Ponga par-
ke naturalera eta 23an Ataun
eta Larraitzen artekoa, tartean
Sarastarri gaina (996 metro)
zapalduz. Interesatuek Depo-
rretik pasatu daitezke astele-
hen, eguazten eta barixakue-
tan ohiko ordutegian, hau da,
19.30etatik 20.30etara.

Deporreko mendizaleen irteera 
Peña Telerara

17KIROLAK

BEHARBADA TXARTO OHITUTA
GAITUELAKO, EZ DA IZAN BERE
ASTERIK ONENA azken hau Patxi
Usobiaga eskalatzailearentzat. Euro-
pako txapelketan 6.a izan eta gero,
Belgikako Puurs hirian jokatutako
Munduko Kopako proban 5. postuan
sailkatu da. Postu horrekin, lidergoa
galdu du eta orain Ramonek katalu-
niarrarengandik 40 puntura dago sail-
kapenean, bigarren postuan.

Podiuma osatu zuten txakur eta jabeak, irabazitako sariekin. / AAIITTOORR ZZAABBAALLAA

Usobiagak lidergoa galdu du 
Munduko Kopan

JOSE ANTONIO ARRILLA-
GAREN TXAKURREK ZEN-
BAT TITULU irabazi dituzten ja-
kitea oso zaila da: hainbeste lor-
tu ditu azken hamarkada bietan,
gaitza egiten dela gerturapen
bat egitea. Azken urteotan
gehiago bultzatu dira euskal
arrazako txakurren lehiaketak
eta eibartarra aldendu egin da
(egin dute) pixkat txapelketa ga-
rrantzitsuenetatik, berak collie
arrazako txakurrekin jarraitzen
baitu, “beste maila batekoak di-

relako eta emaitza hobea ema-
ten dutelako”. Denetariko arra-
zak hartzen zituen San Migue-
len jokatutako Euskadiko txapel-
ketan, zortzi lehiakideren artean,
bost txakur jarraitu zuten aurrera
banderen eta ate batetik sartze-
aren proba biak egin eta gero.
Jarraian, Arrillagaren “Txiki” eta
Miguel Angel Elordiren “Argi”
izan ziren bakarrak artegian sar-
tzearen azken proba gainditzen
eta, bietatik, eibartarrarenak ate-
ra zituen puntu gehien. 

Arrillagaren Txiki berriro ere
txapeldun artzain-txakurretan

ELGOIBARKO MINTXETA TENIS PISTAN EMATEN DEN IKAS-
TAROAK urrian hasi eta ekainera arte iraungo du, hainbat talde
hartuz bere gain, adina eta joko-mailaren
arabera: 5etik 7ra, 7tik 12ra eta 12 urtetik go-
ra. Klaseak astelehen eta eguaztenetan izan-
go dira, 17.45etatik 21.45etara. Gaur da ize-
na emateko azken eguna eta interesatuek te-
lefono zenbaki hauetara deitu dezakete: 637-
990159, 696-577872 eta 670-665797.

40-15 klubaren tenis ikastaroak

LL UU II SS AA RR RR II EE TT AA EE TT XX EE BB EE RR RR II AA
(2010eko abuztuaren 23an hil zen, 77 urterekin)

IIzzaann  zziirreellaakkoo  ggaarraa  eettaa  ggaarreellaakkoo  iizzaannggoo  ddiirraa..
IInnooiizz  eezz  ddaa  eerraabbaatt  aahhaazztteenn  mmaaiittee  iizzaann  ddeennaa......
mmaaiittee  dduueenn  hhuurraa  bbiizzii  ddeenn  bbiittaarrtteeaann..    ZZUURREE  FFAAMMIILLIIAA

SSeenniiddeeeenn  iizzeenneeaann,,  eesskkeerrrriikk  aasskkoo  hhiilleettaa--eelliizzkkiizzuunneerraa  jjooaann  
eettaa  ssaammiinn--aagguurrrraakk  bbiiddaallii  ddiizzkkiigguuzzuueenn  gguuzzttiiooii..
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KIROLAK18

JON ZUBIZARRETA KLUB DEPORTIBOKO
AURRELARIAREKIN HAMABOST BAT MUTIL
HASI DIRA denboraldi berria prestatzen eta le-
henengo entrenamenduak egiten. Pilota Eskolak
bigarren deialdia egiten die kirol horretan hastea
nahi dutenei: “Batez ere, 7-8 urtekoei, adin hori
baita egokiena kirol horretan hasteko. Baita az-
ken pilota ikasturtearen amaieran, ekainean, an-
tolatu zen torneoan eta meriendan parte hartu
zuten 18 ikasleei”. Zubizarreta monitoreak dioe-
nez, Gabonetako eta Sanjuanetako torneoak jo-
katzeko aukera izango dute. Doaneko eskolak

ohiko ordutegia izango du: martitzenetan eta
eguenetan, 17.00etatik 19.00etara.

Jon Zubizarreta hasi da 
pilota klaseak ematen

ERRAZTASUN OSOZ NAGU-
SITZEAZ GAIN, BESTE MAI-
LA BAT ERAKUTSI ZUEN Ei-
barko atletak domekan Elgoi-
barren jokatu zen San Miguel
igoeran. Goitik behera gailen-
du zen Asier Cuevas errepide
igoera horretan eta hasieratik
egin zuen ihes 47 parte-har-
tzaileen artetik. Helmugan mi-
nutu eta hiru segundotan ho-
betu zuen orain arte Josu Arre-

gi azpeitiarrak zuen marka eta
18 minutu eta 35 segundotan
ezarri zuen marka berria. Iñigo
Lazkano mendaroarrak eta
Igon Manzisidor debatarrak
osatu zuten podiuma. Emaku-
meetan, Nerea Amilibia izan
zen onena, honek ere berak
aurretik zuen probaren erreko-
rra hobetuz; ondoan izan zi-
tuen Ainhoa eta Nerea Lendí-
nez ahizpak.

Cuevasen San Miguel igoerako marka

TALDE BI HORIEK IZAN DIRA ORAIN ARTE
JOKATUTAKO JARDUNALDI BIETAN irabaz-
tea lortu duten bakarrak eta, ondorioz, sei puntu-
rekin sailkapeneko gorenean daudenak. Batek
zein besteak serio jokatuta irabazi dituzte euren
neurketak, jardunaldiak erakutsi duen parekota-
sunaren adierazgarri. Tecnografik izan da gol as-
koz gailendu den bakarra (6-1 Alkidebari), beste
neurketa guztietan inork ez baitu-eta gol bi baino
gehiago sartu: horren adibide, Durangoren (2-0
Bar Lanús.EzDok-eri) eta JoserAutoren (2-1 Li-
ving Caféri) garaipenak.

Hurrengo jardunaldian honako partiduak joka-
tuko dira: bihar, Esmorga.Carpe Diem - Bar Are-
to, Tecnografik - C.Dental.Ekoden.Irazabal, Azke-

na.Kalton - Somos Sporting, JoserAuto Sport -
Bar Caserío.XOK; etzi, bestalde, Bar La-
nús.EzDok - Tankemans, Living Café - Durango
eta Alkideba - Bar Txoko.

JoserAuto eta Durango foball-zaletuen lidergoan

EGUENEAN HASIKO DIRA
KLASEAK XAKE ESKOLAN.
Iazkoari jarraituz, 17.00etatik
18.30etara emango dira klase-
ak eguenero. Partidak jokatu
eta aztertzeaz gain, ikasturte-
an eskolarteko xake txapelke-
tetan eta beste torneo batzue-
tan jokatzeko aukera izango
dute. Informazio gehiagorako,
gaur bertan Deportiboko bule-
goan, 18.30etatik aurrera, edo
xakea@deporeibar.org helbi-
dean. Aukera polita kirol hori
gustoko duzuenontzat!

Xake Eskola
hasiko da 7an

BIHAR ARRIARANGO II.
KROS TXAPELKETA JOKA-
TUKO DA Beasaingo auzo ho-
rretan eta, bide batez, Euskadi-
ko eta Gipuzkoako txapelak
izango dira jokoan. Euskal He-
rriko duatloi denboraldiko azken
zita horretan onenak izango di-
ra, batik bat MTBn espezialistak
direnak. 6 km. oinez, 20 moun-
tain bikean eta beste 3 oinez
mendian izango ditu probak.

Duatloi kros
txapelketak
jokoan

Zubizarreta, atzean Bengoetxea taldekidea duela. / MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII

Pabilioia Elgoibarko erdi aldean. Plaza mugatuak.
Sarbide onarekin. Finantziazio aukera

605 713 012 / 659 575 497

KKAARRAABBAANNAA  //  AAUUTTOOKKAARRAABBAANNAA
aappaarrkkaalleekkuu  ppllaazzaakk  ssaallggaaii
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EIBARKO ESKUBA-
LOI TALDEKO AZKEN
URTEOTAKO KAPI-
TAINA Ipuruara buelta-
tuko da gaur, 21.00eta-
tik aurrera Leongo Rea-
le Ademarrekin bere aurreko taldearen aurka jokatuko
duen partidurako. Julian Ruizen mutilek zaila izango dute
partidua irabaztea, baina aurreko asteetan Bartzelona eta
Ciudad Realen kontra baino zeozer errazago.  

Bestalde, asteburuan jokatutako Ramon Aristi Memoria-
laren XIII. edizioa Arraterentzat izan zen: Tolosaren aurka
jokatutako norgehiagoketan, kadeteetan 27-11 irabazi zu-
ten eibartarrek eta jubeniletan 42-24. Denboraldi berrirako
abonoak eskuratzeko aukera indarrean jarraitzen du.

INDARBERRITUTA AURKEZ-
TU DA URETAN HAIN ONDO
MOLDATZEN DEN kluba eta,
igeriketako lorpenekin batera,
batez ere Ander Romarate eta
Markel Alberdiren kasuan, wa-
terpolo sailean ahalegin bere-
zia egin dute denboraldi berria-
ri begira. Horrela, Davide Cer-
chi teknikari italiarra taldera
ekartzeak bestelako planifika-
zioa egitera eraman ditu ardu-

radunak. Alebin, infantil, kade-
te, jubenil eta senior mailetan
lan egiteaz gain, dagoeneko sei
neska sartu dira Urbaten eta
emkumeen taldea ateratzeko
asmotan dihardute lanean.
Urrian entrenamenduekin ja-
rraituko dute talde guztiek eta
parte hartu nahi duen edonork
aukera du waterpolo@urbat.es
helbidean, izena emateko epea
zabalik jarraitzen baitu.

Urbat-Urkotronik-eko igeriketa eta waterpolo taldeen aurkezpena

19KIROLAK

DURANGON EPIZENTROA DUEN
600 KILOMETROKO PROBA Ro-
land Holke eta Fernando Beorlegi Ei-
barko eskuderiako ordezkarientzat
izan zen berriro ere. Euren Seat 127-
arekin nagusitu ziren proban, Anton
eta Iban Beroiz 7.ak izan ziren eta
Enrike Bernedo eta Jorge Beorlegi
8.ak. Asteburuan Erresistentziako
Espainiako txapelketako proban de-
butatuko du Aitor Barruetak.

Waterpoloko nesken taldea osatzeko asmoarekin dihardute lanean. / MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII

Durangoko Klasikoa Escudería Eibar-entzat

SAILKAPENEAN ATZEAN EGON-
DA ERE, OVIEDO TALDE INDAR-
TSUA DA eta foball-zale asko eka-
rriko duela espero dute Eibar Foball
Taldeko agintariek. Partidua dome-
kan jokatuko da, 17.00etan, eta
mendebaldeko goleko tribuna gor-

deko zaie Asturiasetik etorriko dire-
nei, horko abonatuak beste toki ba-
tera mugituz. Manixen Eibarrek
bost partidu irabazi ditu seitik eta
galdu duen bakarra etxean izan zen
Mirandésen aurka: arlo positiboan,
taldeak erraz ikusten duela atea.

Eibar liderrak Oviedo hartuko du domekan

Cutura 
etxera bueltan 
Ademarrekin

BERRIRO
BUELTAN
GAITUZU

50 metro gorago,
Merkatu Plazaren 

aurrean

Bidebarrieta, 40
943 20 11 75

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
15  Zoru pelbikoaren

errehabilitazioa

UURRKK IIZZUU  PPAASSEEAALLEEKKUUAA,,  11 33
OOrrbbeeaakkoo  ddoorrrreeeettaakkoo  

11 ..  ssoollaaiirruuaa

� 994433  1122  0022  0000 Faxa:994433  1122  0022  0044

HHee ll bb ii dd ee aa

BERRIA:
Foto-depilazio Unitatea
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KULTURA20

ASTELEHENEAN ITXI ZEN EUSKARAZKO LIPDUB LEHIAKE-
TAKO FINALISTAK INTERNET BIDEZ BOTOA EMANDA aukera-
tzeko epea eta, Youtuben jasotako boto kopuruaren arabera, hona-
koak dira finalistak: Udal Euskaltegia (The Uskiʼs taldearen ʻKatuek
bezalaʼ abestiarekin), Biraka Dantza Eskola (Gariren ʻAmetsʼ abes-
tiarekin) eta Ahotsak.com (Zazpi Eskaleren ʻBiharʼ abestiarekin).
Horien artean onena Coliseo antzokian aukeratuko da, urriaren
19an, 19.00etan Iban Garatek aurkeztutako ekitaldian. Sari nagu-
siaz gain, herriko ikasleek osatutako taldeentzat beste sari bat
emango dute. Atal horretan La Salle ikastetxeko lan bi daude
lehian: Betagarriren ʻBidea garaʼ abestiarekin batzuk eta Skalariak
taldearen ʻNaturarekin batʼ abestiarekin besteak

- Herrian, eta batik bat gaz-
teen artean, bertsozaletasu-
na bultzatu nahi duzue. Lor-
tu duzue helburu hori?

Horrelako lehiaketek lagun-
tzen dute horretan. Askoren-
tzat bertsoak idazten dituen
lehen aldia izango da, eta po-
sible da hori bide luzearen ha-
siera baino ez izatea. Gaine-
ra, lehia beti izaten da lehia
eta motibazio berezia izaten
du. Bestetik, bertsolaritza
lehia huts bezala ikusteko
arriskua ere badakarte.
- Orohar, bertsozaletasunik
bada Eibarren? Hor dugu
Bertso Eskola ere.

Bai, horixe dagoela. Gu as-
tero batzen gara Arrate Kultur
Elkartean dozena bat gazte
eta ez hain gazte bertsoa la-
gun. Jendeak ahalegin handia
egiten du eguenero gaueko
21.30ean bertso eskolara
etortzeko, hori zaletasunik ga-
be ezinezkoa litzateke. Gaine-
ra, urtean zehar egiten diren
saioetan entzule mordoa ego-
ten da eta saio ugari antola-
tzen da.
- Zelan animatuko zenuke
jendea parte hartzera?

Normalean bertso eskola-

koak animatu nahian ibiltzen
naiz, baina idazteko alfer sa-
marrak dira. Bat-batean ari-
tzea nahiago izaten dute idaz-
tea baino. Baina idaztea go-
goko duenak aukera polita du
bere lan horiek kaleratzeko.
- San Andres Bertso Paper
lehiaketako irabazleek San
Andres bertso jaialdian
abesten dituzte euren lanak,
eta ondoren bertso jaialdia
izaten da. Zelakoa izango da
aurtengoa?

Jaialdi polita izango da.
Bertsolari gazteek kantatuko
dute, azken urteetan bezala.
Gaur egun, maila handiko
bertsolari gazte asko dago eta
kantatzeko grinaz egon na-
rren, aukera gutxi izaten dute.
Guk bide hori hartu genuen
eta eutsi egingo diogu, baina
oraindik goiztxo da izenak au-
rreratzeko.

“Idaztea
gogoko 
duenak 
bere lanak
kaleratzeko
aukera du”

XXVVII..  eeddiizziioorraa  aaiilleeggaattuu  ddeenn  SSaann  AAnnddrreess  BBeerrttssoo
PPaappeerr  lleehhiiaakkeettaakk  ggaauurr  iirreekkiikkoo  ddiittuu  aatteeaakk  llaannaakk
eennttrreeggaattzzeeaa  nnaahhii  dduutteenneennttzzaatt ..  ……eettaa  kkiitt ttoo!!
EEuusskkaarraa  EEllkkaarrtteekkoo  BBeerrttssoo  TTaallddeeaakk  ggooggoottssuu
ddiihhaarrdduu  llaanneeaann  bbeerrttssoozzaalleettaassuunnaa  gguurree  hheerrrriiaann
bbuullttzzaattzzeekkoo  hheellbbuurruuaarrii  eeuuttssiittaa..  MMiikkeell  AArrrriillllaaggaa
ddaa  ttaallddee  hhoorrrreettaakkoo  kkiiddeeeettaakkoo  bbaatt..

MIKEL ARRILLAGA,
bertso taldekoa:

ESPAZIO PUBLIKOETAN
EUSKARA SUSTATZERA BI-
DERATUTA DAGOEN 'KON-
TALARIA' EGITASMOA aur-
keztu dute aste honetan Blanca
Urgell Eusko Jaurlaritzako Kul-
tura sailburuak, Bego Muruaga
Hizkuntza Politikarako Sailbu-
ruordetzako Euskararen Susta-
penerako zuzendariak eta Fran
Lasuen ipuin-kontalari eta musi-
kari eibartarrak. Egitasmoaren
azken helburua, “Euskal Auto-
nomia Erkidegoko 20 herritatik
igaroz horietako herritarren par-
te-hartzearekin ipuin kolektiboa,
elkarreraginezkoa eta ikus-en-
tzunezkoa osatzea” da.

Proiektua gauzatu ahal izate-
ko kamioi berezia ibiliko da he-

rririk herri asteburuero: “Barne-
aldean, kontu kontari jarduteko
pantaila eta bideo kamera izan-
go ditu, eta espazio horretan
gauzatuko da ipuin kolektiboa.
Kanpoko animazioaren bitar-
tez, parte-hartzea bultzatuko
da eta errejidoreak funtziona-
menduaren mekanika argituko
du. Aurreko parte-hartzaileak
kontaturiko istorioa erakutsiko
zaio partaideari kontakizunare-
kin jarrai dezan”. Ikus-entzu-
nezko teknikariak, aurrez mar-
katuriko irizpideak erabiliz, ipui-
na gauzatuko du ondoren. Haur
nahiz gazte, heldu nahiz adine-
ko, denek parte hartzeko auke-
ra izango dutela azaldu zuten
aurkezpenean.

Lipdub lehiaketako finalistak aukeratuta

`Kontalaria´ ekimenean 
parte hartuko du Eibarrek
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21KULTURA
URRIAREN 13-AN SOROSLE
ETA LEHEN SOROSPEN IKAS-
TARO BERRIA HASIKO DA DYA
GIPUZKOAK EIBARREN DUEN
EGOITZAN (Pagaegi, 5 behean).
Ikastaroak hiru aste iraungo du
(azaroaren 5ean amaituko da) eta
astelehenetik barixakura izango di-
ra klaseak, 19.00etatik 21.00etara. 

Ikastaroan parte hartzeko ez da
aurretik ezagutza berezirik izan
behar eta parte hartzen dutenek
egunerokotasunean aurki ditzake-

gun arrisku egoerei nola erantzun
ikasiko dute. Bestalde, ikastaro
amaierako frogak gainditzen ditue-
nak, DYA Gipuzkoak eskaintzen
duen Sorosle Tituloa eskuratzeko
aukera izango du. Horrez gain,
EHUrako kreditu bi jasotzeko au-
kera ere badago.

Matrikulak, ikastarorako txoste-
na barne, 90 euro balio du. Izena
emateko edo informazio gehiago
jasotzeko, deitu 943464622 telefo-
nora (plaza mugatuak dira).

Sorosle ikastaroa antolatu du DYAk

FERMIN ETXEGOIEN-EN “AUTOKARABANA” LIBURUAREKIN EKINGO
DIO HARIXA EMOTEN PROGRAMAK ikasturteari eguaztenean. Antxon Nar-
baizaren gidaritzapean, bi-hiru hiletik behin liburu bat aukeratu eta horren ingu-
ruko tailerra egin ohi dute partaideek. …eta kitto! Euskara Elkarteak orain dela
7 urte jarri zuen martxan egitasmo hau irakurzaletasuna bultzatzeko helburua-
rekin. Liburuak, eta baita saioak ere, euskeraz izaten dira eta edonork parte har
dezake. Irakurtzeko gogoa izatea besterik ez da behar. Izena emateko deitu

…eta kitto!-ko
943200918 tele-
fonora (Maider).

Harixa Emoten literatura tailerra 
eguaztenean hasiko da

AS BURGAS GALIZIAKO ETXEAK ENPANADA-
REN II. JAIA ANTOLATU DU BIHARKO: 11.00etan
Urkizuko parkean txosna zabalduko dute, Ribeiro ar-
doa eta enpanada salgai ipintzeko. 13.00etan berriz,
enpanada lehiaketari ekingo diote. Aurkezten direnen
artean, hiru onenek saria eramango dute (150, 90 eta
60 euro, hurrenez hurren). Horrez gain, arratsaldera-
ko hainbat joko, tailer eta lehiaketa antolatu dituzte
umeendako (16.30etatik 20.30etara).

Enpanadaren jaia Urkizun

Liburua irakurri 
eta gero, horren 
inguruko tailerra 
egiten du taldeak. 
/ SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ

J.A. Mogel Ikastolako Guraso Elkartea / ...eta kitto! Euskara Elkartea

TTXXAARRTTEELLAAKK

IIRRTTEEEERRAA
0088..3300etan
--EEggooGGaaiinn--
IITTZZUULLEERRAA
1199..0000etan
99  eeuurroo

NAFARROA 
OINEZ Atarrabian

urriaren 

17an

AAUUTTOOBBUUSS
zzeerrbbiittzzuuaa
......eettaa  kkiittttoo!!--nn
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KULTURA22

laburrak
SSoossttooaa  jjeennddee  bbiillaa
Udako oporrak amaituta,
Sostoa Abesbatzak ikas-
turteko martxari helduko
dio eta, abesbatzarekin
bat egiteko prest dagoen
jendea taldera erakartze-
ko asmoz kanpaina abia-
razi du, abestea gustuko
dutenei abesbatzarekin
bat egiteko gonbidapena
luzatuz. Sostoaren entse-
guak astean birritan, mar-
titzenetan eta eguenetan
izaten dira Juan Bautista
Gisasola Musika Eskolan
(Portalean), 21.30etatik
23.00etara.

PPaaggaattxxaarreenn  iikkaassttaarrooaa
Pagatxa emakume elkar-
teak antolatuta, “Coa-
ching eta jabetza” ikasta-
roa hasiko da astelehene-
an. Edozein emakumek
har dezake parte ikastaro-
an eta izen-ematea doan
da (astelehenean bertan
azalduta nahikoa da), Gi-
puzkoako Foru Aldundiak
ordaindutako ikastaroa
delako. Urriaren 4tik au-
rrera eta Gabonak bitarte-
an astelehenero izango di-
ra klaseak, Portalean
(ikastaro gelan).

BBiizzttuu
Biztu koordinakundeak
nagusientzat antolatuta-
ko ikastaroak hastear
daude (areto dantzak,
gimnasia mentala, armo-
nia eta erlajazioa, Eibar-
ko euskera, eskulanak).
Jubilatu etxeetan zabal-
duko dute horien inguru-
ko informazioa.

BBiissiittaa  gg iiddaattuuaa
Fernando Beorlegiren la-
nekin erakusketa martxan
dago Portalean, erakuske-
ta aretoan, eta urriaren
12ra arte ohiko ordute-
gian bisitatzeko aukera
izango da (martitzenetik
domekara, 18.30etatik
20.30etara). Hala ere, ba-
rixakuan (urriak 1) 19.00-
etatik aurrera Mikel Beor-
legi artistaren semeak gi-
datutako bisita eskainiko
du. Horrez gain, erakus-
keta martxan dagoen bi-
tartean, Juan San Martin
liburutegian artistari bu-
ruzko interesgunea dago
ipinita.

Berbetan egitasmokoak ikasturteari ekiteko prest

AZAROAREN 5-ERA ARTE AURKEZTU DAITEZKE
…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK ANTOLATUTA-
KO San Andres bertso paper lehiaketan parte hartzeko la-
nak, gai eta doinu librean. Hiru maila bereiziko dira: Eibar-
ko ikasleentzat adinaren araberakoak (Lehen Hezkuntza
eta DBH) eta Euskal Herri mailara zabaldutakoa, 16 urte-
tik gorakoentzat. Aurkeztu beharreko lanen neurria ere
mailararen arabera aldatzen da: gazteenek bertso bana
edo kopla bi entregatu beharko dituzte, DBHkoek bertso
bi edo lau kopla gutxienez eta gainontzekoek lau puntu
edota gehiagoko sei bertso gutxienez. Maila bakoitzeko
sari bi banatuko dituzte. 

San Andres bertso paper lehiaketa martxan

EGUAZTENEAN AURKEZTU
ZITUZTEN IKASTURTE HO-
NETAN BERBETAN EGITAS-
MOAN PARTE HARTUKO
DUTEN TALDEAK, Klub De-
portiboan. Udal Euskaltegiak,
AEK Euskaltegiak eta …eta ki-
tto! Euskara Elkarteak euskal-
dun berriei euskeraz berba egi-
ten erreztasuna lortzeko aukera
eskaintzeko asmoz ekin zioten
orain urte batzuk Berbetan pro-
gramari eta euskaldun zahar
eta berriekin osatutako taldeak
finkatzen joan dira. Astero ber-
ba egiteko elkartzeaz gain,
beste jarduera batzuk ere gara-
tzen dituzte partaideek, tartean
hainbat ikastaro. Hain zuzen
ere, gaur zabaldu da makrobio-
tikaren inguruan antolatu den

ikastaroan izena emateko
epea. Simone Begiristainek
emango du, Portalean urriaren
19an, 21ean, 26an eta 28an.
Informazio gehiagorako eta
izen-emateko …eta kitto! Eus-
kara Elkartera jo daiteke (Urki-

zu, 11, 943-200918 telefonoa),
urriaren 15era arte. Ikastaroa
berez edozeinentzat dago za-
balik eta matrikulak 10 euro ba-
lio du, baina berbalagun eta
euskara elkarteko bazkideen-
tzat doan izango da.

PEDRO PALACÍN EIBARTARRAK ZUZENTZEN DUEN AN-
DRÉS DE EGIGUREN ORKESTRAK KONTZERTUA eskainiko
du gaur Coliseo antzokian, 20.30etan. 18 eta 25 urte bitarteko
musikari gazteek osatutako orkestrak bakarlari biren laguntza
izango du oraingoan: kontzertuaren lehenengo zatian Andrea
González Caballerok jardungo du, gitarrarekin eta bigarrenean,
berriz, Alvaro Garrido pianojoleak. Biak ere ezagunak dira herriko
musikazaleen artean eta,
gazteak izan arren, biek
ibilbide luzea daramate
musika munduan. 17 urte-
ko gitarrajoleak Joaquín
Rodrigoren “Fantasía para
un gentilhombre” aukeratu
du bere emanaldirako eta
Garridok, berriz, Mozarten
“Concierto para piano y or-
questa Nº20 en re menor
K466”. Sarrerak 10 euro
balio du.

Musikari gazteak gaur Coliseoan

Berbetan-ekoek Deporren egin zuten aurkezpena eguaztenean. / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ

ARGAZKIGINTZA DIGITALA-
REN INGURUAN KLUB DE-
PORTIBOKO ARGAZKILA-
RIEK ANTOLATZEN DUTEN
IKASTAROAK arrakasta han-
dia izaten du urtero. Aurten, ize-
na emateko epea amaituta jen-
de artean zegoen interesa iku-
sita, orain martxan dagoenari
jarraituko dion bigarren ikasta-
roa antolatzea erabaki dute:
martitzen eta eguenetan izango
dira klaseak, 19.00etatik 21.30-
etara, urriaren 19an hasita. Jo-
sé Valderrey izango da irakas-
lea honetan ere eta matrikula
egiteko zein informazioa eska-
tzeko urriaren 4tik 8ra Pegorara
joan behar da.

Argazkilaritza 
ikastaro berria

Alvaro Garrido pianojolea.
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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.

- Cayetano Kortajarena Azkonobieta. 89 urte. 2010-IX-23.
- Rosario Osa Larraza. 87 urte. 2010-IX-26.
- Jose Alberto Zangitu Angoitia. 67 urte. 2010-IX-27.
- Günther Server. 91 urte. 2010-IX-28.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Elene Amostegi Egaña. 2010-IX-18.
- Urko Azkarate Irizar. 2010-IX-19.
- Amets Vega López. 2010-IX-20.
- Odei Salaberria Del Río. 2010-IX-21.
- Elene Beobide Inziarte. 2010-IX-22.

Zorionak, NAIA, bixar
bost urte egingo
dozuzelako. Muxu
haundi bat, aitatxo
eta amatxoren partez.

Zorionak, NEREA,
atzo urtia bete
zendualako. Miguel,
Marian eta gurasuen
partez. 

Zorionak, IZARO,
zortzi urterekin neska
haundixa egiña zagoz-
eta. Muxutxuak
famelixaren partez.

Zorionak, HELENE, gure printzesa,
domekan sei urte beteko dozulako.
Muxu potolo bat aitta, ama eta, 
batez be, Mirenen partez.

23

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

””HHíínnccaammee  eell  ddiieennttee””
Zuzendaria: JJaassoonn  FFrriieeddbbeerrgg
Aktoreak: MMaatttt  LLaanntteerr,,
JJeennnn  PPrroosskkee,,  EEmmiillyy  BBrroobbsstt,,
KKrryyssttaall  MMaayyoo

Becca nerabea zalantzan dago mutil
biren artean. Black Eyed Peas-en
antza duten banpiroen familia batekin
afalduko du eta, hortik bizirik irtenda,
institutoko dantza gaua prestatu 
beharko du, aitaren kontrolpetik ihesi
egiten saiatzen den bitartean... 

1ean, 22.30etan; 2an, 17.00, 19.45 eta 22.30etan;

3an, 17.00 eta 20.00etan; 4an, 20.30etan.

””CCoonnoocceerrááss  aall  hhoommbbrree......””
Zuzendaria: WWooooddyy  AAlllleenn
Aktoreak: AAnntthhoonnyy  HHooppkkiinnss,,
JJoosshh  BBrroolliinn,,  NNaaoommii  WWaattttss,,
AAnnttoonniioo  BBaannddeerraass  

Familia baten pertsonaien inguruko
amodio kontuak, maitasun istorio
horietako zailtasun kontuekin.
Eromenetik arriskuraino bidera
eramango dituzten arazo guztiekin,
tartean sexua, amodioa, umorea
eta traizioak protagonistak bilakatuz. 

””CCoommee,,  rreezzaa,,  aammaa””
Zuzendaria: RRyyaann  MMuurrpphhyy
Aktoreak: JJuulliiaa  RRoobbeerrttss,,
JJaavviieerr  BBaarrddeemm,,  JJaammeess
FFrraannccoo,,  BBiillllyy  CCrruudduupp

Emakume batek bere burua aurkitu
nahiko du eta, amodioan hainbat aldiz
kale egin ondoren, Italia, India, Bali 
eta Indonesia hartzen dituen bidaia 
hasiko du. Bizitza arrakastatsuaren
erosotasunetik ihesi, diru guztia
arriskatu eta bizitza berria aurkituko du.

Zorionak, DANEL,
domekan hiru urte
egingo dozuzelako.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, MALEN,
eguaztenian zazpi urte
bete zenduazen-eta.
Muxu bat aitta eta
amaren partez.

Zorionak, MARKEL,
astelehenian bost urte
egingo dozuz-eta.
Famelixaren partez.

””TTooyy  SSttoorryy  33””
Zuzendaria: LLeeee  UUnnkkrriicckk
Aktoreak: TToomm  HHaannkkss,,
TTiimm  AAlllleenn,,  JJooaann  CCuussaacckk,,
MMiicchhaaeell  KKeeaattoonn  ((aahhoottssaakk))

Andy heldua egin eta unibertsitatera
joateko prestatuko da; horrek Buzz,
Woody eta bandaren ezinegona
sortuko du. Haurtzaindegi batean 
hartuko dute lurra eta bertako haur
basatiek eskua botako diete euren
“jostailu” berriei. Hortik arazoak... 



hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Sufritzen ari zara. Ezin baduzu
egin dizutena barkatu, ahaztu
eta hobe duzu pertsona horrekin
berriz ere zerotik hasiko bazina.

TTAAUURRUUSS
Nora zoaz udako arropekin?
Praka motzak eta sandaliak
gorde eta atera txamarrak. Ez
zara konturatu barregarri zaudela?

GGEEMMIINNII
Pozik egotea ondo dago, baina
burua txoriz betetzen ari zaizu.
Hankak lurrean ipini eta
zentratzen hasi beharko zenuke.

CCAANNCCEERR
Lagun ona zara eta beti zaude
laguntzeko prest. Orain zeuk
behar duzu laguntza eta lagunak
prest izango dituzu laguntzeko.

LLEEOO
Ez duzu espero zenuena lortu,
ezta? Daukazuna baloratzen hasi
beharko zenuke eta zure
eskakizun maila jaisten hasi.

VVIIRRGGOO
Zenbat protesta eta purrustada!
Nahikoa da. Horrela jarraituz gero,
ez da inor egongo zuri entzuteko;
nazkatuta dauzkazu lagunak.

LLIIBBRRAA
Kirola egitea ondo dago, baina
tamainan. Udan irabazitako kilo
pare hori berehala kenduko
duzu eta lasai ibili.

SSCCOORRPPIIUUSS
Asteburu bikaina pasatuko duzu,
astroak zure alde dituzu-eta.
Aspaldian ez bezala ligatuko duzu
eta momentu magikoak biziko.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Buruan duzun bidaia hori egiteko
unea heldu da. Lagunen batekin
joatea gomendatzen dizut,
bakardadera ohituta ez zaude-eta.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Oztopo guztiei aurre egiteko gauza
zara eta gaurko egoera gaindituko
duzu. Edozein kasutan, ez ahaztu
laguntza eskatzea ez dela pekatua.

AAQQUUAARRIIUUSS
Sekretuak ondo gordetzen dakizu
eta lagun askoren konfidentea
zara, baina kontatuko dizutena
larregizkoa da isilean eukitzeko. 

PPIISSCCIISS
Gabonetako oporretan pentsatzen?
Oraintxe hasi dugu ikasturtea,
barren! Dena dela, animo! Uste
baino azkarrago helduko da.

Barixakua 1
AAUURRKKEEZZPPEENNAA
1188..4455..--  Eibar Hierros
Anetxe Rugby Taldearen
aurkezpena. Unbeko rugbi
zelaian.

BBIISSIITTAA  GGIIDDAATTUUAA
1199..0000..--  Fernando
Beorlegiren erakusketarako
bisita gidatua. Portalean.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..3300..-- Errusiako Ulzibat
teknikaren aurkezpena.
Kiroldegiko zine aretoan
(Soraluzen).

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..3300..-- Andres Egiguren
orkestra, Andrea González
eta Alvaro Garrido.
Sarrera: 10 euro.
Coliseoan.

Martitzena 5
BBIILLEERRAA
1199..0000..--  San Andres
jaiak prestatzeko bilera.
Portaleako ikastaro gelan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..3300..--  José María
Setién-en hitzaldia:
“Galdera etikoa bizi dugun
une historikoan”. Portalean.

Eguaztena 6
HHAARRIIXXAA  EEMMOOTTEENN
1199..0000..-- Fermin Etxe-
goien-en “Autokarabana”
liburuaren inguruko literatur
tailerra. …eta kitto!
Euskara Elkartean (Urkizu,
11 solairuartea).

Astelehena 4
IIKKAASSTTEENN
1166..0000..-- Sendabelarren
Foroa. Portalean.

IIKKAASSTTAARROOAA
1177..0000..-- Coaching eta
jabetza. Lehenengo klasea
eta izen-ematea. Portalean.          
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KKIILLOOMMEETTRROOAAKK
0099..0000..-- Kilometroak-era
joateko autobusaren irteera
(buelta 19.00etan).
Ego Gainetik.

AAGGIINNAAGGAAKKOO  JJAAIIAAKK
1111..0000..-- Meza nagusia,
Goruntz abesbatzarekin.
1111..4455..-- Zerutxu dantza
taldearen emanaldia.
1122..3300..-- Piskolabisa
eta Gorritiren abereak.
1144..3300..-- Paella-jana
herrikoia.
1177..0000..-- Idi probak, pisu
librean uztarri bat
eta kintopeko uztarri bi.
Aginagan.

Zapatua 2
EENNPPAANNAADDAA  JJAAIIAA
1111..0000..--  Ribeiro ardoa
eta enpanadak saltzeko
txosna zabaltzea.
1133..0000..-- Gonbidatuei
harrera. Enpanada
lehiaketa.
1144..0000..-- Sari-banaketa.
1166..3300..-- Umeendako
jolasak eta tailerrak.
2211..0000..-- Jaiaren amaiera.
Urkizun.

SSAAGGAARRDDOO  EEGGUUNNAA
1122..0000//1155..3300 eta
1199..0000--2211..0000..--
Sagardo Eguna, …eta
kitto! Euskara Elkarteak
antolatuta. Untzagan.

AAGGIINNAAGGAAKKOO  JJAAIIAAKK
1177..0000..-- Briska
txapelketa.
1177..3300..-- Umeendako
jolasak (pelota partiduak,
diskoteka eta txokolate-
jana).
2211..0000..-- Lagunarteko
afaria.
2233..0000..-- Suzko
erroberak.
2233..0000..-- Erromeria,
Kupela taldearekin.
Aginagan.

iikkaassttaarrooaakk
--  CCooaacchhiinngg  eettaa  jjaabbeettzzaa..
Noiz: Urriaren 4tik aurrera, astelehenetan (17.00-19.00),
Portalean (ikastaro gelan). Izen-ematea: Doan, bertan.

– AArrggaazzkkiiggiinnttzzaa  ddiiggiittaallaa::  lleehheenn  uurrrraattssaakk..
Noiz: Urriko (19tik aurrera) eta azaroko martitzen
eta eguenetan, (19.00-21.30) Portalean. Informazioa
eta izen-ematea: Urriaren 4tik 8ra, Pegoran.

– ““¿¿QQuuéé  ddeebbeenn  ssaabbeerr  mmaaddrreess  yy  ppaaddrreess
ssoobbrree  llaass  rreeddeess  ssoocciiaalleess??””..
Noiz: Urriak 19, 21, 26 eta 28an (18.00-20.00) Portalean.
Informazioa eta izen-ematea: Urriaren 15era arte, Pegoran.

– MMaakkrroobbiioottiikkaa  iikkaassttaarrooaa..
Noiz: Urriak 19, 21, 26 eta 28an Portalean. Informazioa
eta izen-ematea: Urriaren 15era arte, …eta kitto!-n.

– SSoorroossllee  eettaa  SSoorroossppeenn  iikkaassttaarrooaa..
Noiz: Urriaren 13tik aurrera, astelehenetik barixakura
(19.00-21.00). DYA-ren egoitzan (Pagaegi, 5). Informazioa
eta izen-ematea: 943464622 telefono zenbakian.

– IInnffoorrmmaattiikkaa  iikkaassttaarrooaakk  llaannggaabbeettuueennttzzaatt..
Informazioa eta izen-ematea: Juan San Martin Liburutegian.



eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Urriaren 3ra arte
MARTA IRUSTA-ren
bitxi erakusketa.
Topalekuan.

– Urriaren 12ra arte
“FERNANDO
BEORLEGI: Gogoaren
pintzelkada garratzak”.
Portalean.

ffaarrmmaazziiaakk
11,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
22,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
33,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
44,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
55,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
66,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
77,,  eegguueennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
88,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)

lleehhiiaakkeettaakk
--  AAssiieerr  EErrrraassttii  EEiibbaarrkkoo  XXII..  llaabbuurrmmeettrraaiiaa
jjaaiiaallddiiaa..
Lanak aurkeztea: Urriaren 8ra arte, Pegoran.
Informazioa: www.planocorto.es, www.eibar.net

– IInnddaalleezziioo  OOjjaanngguurreenn  XXXXIIIIII..  aarrggaazzkkii
lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkeztea: Urriaren 8ra arte, Pegoran.

– ““SSaannaannddrreessaakk  22001100  EEiibbaarrrreenn””  kkaarrtteell
lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkeztea: Urriaren 19ra arte, Pegoran.

– SSaann  AAnnddrreess  bbeerrttssoo  ppaappeerr  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: Azaroaren 5era
arte, …eta kitto! Euskara Elkartean.
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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: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--
NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 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.. Egunero: 15.30. Zapa-
tuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,
13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--EEIIBBAARR..  Egunero: 16.00.
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

4 6 7
1 8 4
5 2 9
4 2 5 6
6 3

3 9 5 8
8 2 1

5 7 9
3 8 4 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK
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ddiirruu--llaagguunnttzzaakk
--  UUmmeeaakk  EEsskkoollaarraa..
Eskaerak aurkeztea eta informazioa:
Abenduaren 1era arte, Pegoran.

– DDiirruu--llaagguunnttzzaakk  iikkaasslleeeeii..
Eskaerak aurkeztea eta informazioa:
Abenduaren 1era arte, Pegoran.



1. Etxebizitza

– Pisua salgai Saratsuegin (5. solairua).
68 m2. 2 logela, egongela, jantokia, su-
kaldea eta 2 komun. 2 garaje plaza eta
11 m2ko trastelekua. Pisuarekin Citroen
C-3 opari (aukeran). 260.000 euro (ne-
goziagarriak). Tel. 669-737751 eta 676-
553108. Vanessa.
– Mutilak pisua konpartituko luke. Tel.
617-856585.
– Emakume batendako logela eskain-
tzen da. Pisua erabiltzeko eskubideare-
kin. Tel. 686-286110.
– Pisua salgai Barrena kalean. 3 logela,
egongela, sukaldea, komuna eta des-
pentsa. Kalefakzioa eta igogailua. Altua
eta eguzkitsua. Berriztua eta jantzita.
Tel. 678-287400.
– Pisua salgai Legarren. 3 logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. Berriztuta.
Bizitzera sartzeko moduan. 24.500.000
pta. Tel. 659-687736.
– Pisua salgai Saratsuegin. Logela bi.
Ganbara eta garaje plaza bi. 3. pisua.
Argitsua. Berria, sartzeko moduan. Tel.
647-720831.
– Buhardila dotorea alokagai (erosteko
aukera). Prezio interesgarria. 5. pisua,
igogailurik gabe. Tel. 626-144098.
– Pisua salgai Eibarko erdialdean. 130
m2. 3 logela, egongela, sukaldea, ko-
mun bi eta trasteroa. Igogailuarekin.
Guztiz berriztua eta argitsua. Tel. 626-
203838.

1.1. Salgai

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta sukaldari-laguntzai-
le moduan. Esperientzia. Tel. 655-
384877.
– Neska euskalduna eskaintzen da goi-
zetan umeak zaindu eta eskolara erama-
teko. Tel. 646-369330.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketa lanetara-
ko. Tel. 679-910991.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 652-446228.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egi-
teko. Orduka. Tel. 645-719725.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Tel. 639-020180.
– Neska euskalduna eskaintzen da ume-
ak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 687-114707.
– Emakumea eskaintzen da pisuak edo
bulegoak garbitzeko eta nagusiak zain-
tzeko. Erreferentziak. Tel. 660-593523.
Mª Karmen.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko, banatzaile moduan eta
garbiketak egiteko. Autoarekin. Tel. 671-
368324.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
eta tabernan lan egiteko. Tel. 636-
284019.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 697-255458 eta 617-
151688.
– Emakumea eskaintzen da edozein la-
netarako: umeak edo nagusiak zaindu...
Tel. 669-688755.
– Neska eskaintzen da edozein lanetara-
ko. Tel. 659-213249.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Esperientzia. Tel. 608-147559.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko arratsaldez. Tel.
696-509360.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 648-514535.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Baita ospitaletan
ere. Tel. 669-311385.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko (baita gauez ere) eta gar-
biketak egiteko. Tel. 656-493864.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko eta garbiketak egiteko. Externa. Tel.
638-049409.
– Neska euskalduna eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko. Klinika-laguntzaile titu-
luarekin. Tel. 646-384681.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 638-047847.

– Txori kaiola berria salgai. 61x38x52
zm. 45 euro. Tel. 686-325346.
– Ordenagailua salgai. Apple i Mac 24”.
320 MB. Urte eta erdikoa. Oso egoera
onean. 850 euro. Tel. 663-522433.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– UGAN Klubak aerobic monitorea be-
har du. Curriculuma bidali F. Calbetón,
21-era edo ugan.klub@euskalnet.net
helbidera.
– Taxi lizentzia transferitzen da, jubila-
zioa dela-eta. Tel. 693-937373.
– Neska euskalduna behar da umea
zaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel.
616-801304.
– Magisteritzan graduatutako unibertsi-
taria behar da akademia batean lagun-
tza-klaseak emateko. Tel. 652-763264.
centrobart@gmail.com
– Emakume euskalduna behar da etxe-
ko lanak egiteko. Esperientziarekin.
Deitu bulego orduetan. Tel. 943-
744584.
– Pintorea behar da, 2. mailako ofiziala
edo aprendiza. Tel. 660-522587.
– Emakumea behar da umeak zaindu
eta etxeko lanak egiteko. Tel. 652-
743249.

4.2. Langile bila

– Neska eskaintzen da arratsaldez nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta pegorak
garbitzeko. Tel. 645-461600. Arrate.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Tel.
696-246962.
– Emakumea eskaintzen da astelehene-
tik barixakura arte gauez lan egiteko; bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 680-223378.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
nak egiteko. Tel. 680-223378.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
netarako eta nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia. Tel. 669-966611.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
netarako eta nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia. Tel. 659-080186.
– Neska eskaintzen da ileapaindegirako
laguntzaile. Tel. 650-280670.
– Neska arduratsua eskaintzen da ordu-
ka garbiketak egiteko eta umeak edo na-
gusiak zaintzeko. Tel. 656-345891.
– Neska eskaintzen da goizez nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa lanak
egiteko. Tel. 608-886701.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Ordutegi zabala. Tel. 660-073781.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa lanak egite-
ko. Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da etxea garbitzeko
eta nagusiak zaintzeko. Tel. 636-752142.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 686-234612.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 659-037882.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
nak egiteko: tabernetan, pegoretan, pi-
suetan... Tel. 610-607610.
– Mutila eskaintzen da nagusiak (gizo-
nezkoak) zaintzeko gauez. Tel. 686-
545884.
– Gizona eskaintzen da soldatzaile lanak
egiteko. Tel. 693-950032.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Arratsal-
dez edo gauez. Tel. 630-365137.

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

– Neska eskaintzen da interna moduan
lan egiteko. Tel. 682-188248.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketak egiteko.
Tel. 662-423898.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketak egiteko.
Tel. 662-471270.
– Emakumea eskaintzen da orduka gar-
biketa lanak egiteko eta umeak zaintze-
ko. Esperientzia. Tel. 685-715805. Isa-
bel.

3. Lokalak

1.2. Errentan
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Tel. 659-037882.
– Gela eskaintzen da alokairuan. Tel.
610-607610.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Tel. 693-950032.
– Pisua alokagai Iparragirre kalean. Ge-
la bi, egongela, sukaldea, komuna eta
terraza handia. Altzariekin. Tel. 687-
090955.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel.
688-811385.
– Gela alokagai Legarren (Eibarko erdi
aldetik gertu). Kalefakzioa eta wi-fia.
275 euro, gastuak barne. Tel. 620-
633434.

– Garaje itxia salgai Barrena kalean. 18
metro eta erdi. Garajes García eraikine-
an. Tel. 686-333014.
– Erabilpen askotarako txoko edo loka-
la salgai edo alokagai Eibarko erdialde-
an. Berriztua, sukaldea eta komunare-
kin. Tel. 669-293427.

3.1. Salgai

10/X/1  ...eta kitto!
734 zkia.

3.2. Errentan
– Kontsulta alokatzen dut astero hiru
egunetan. Tel. 639-748114. Mª Jesus.
– Garajea alokagai San Andres pasea-
lekuan. Tel. 943-120308. Pili.

6.4. Bestelakoak
– Eibarko emakume batek lagunak
nahiko lituzke paseatzera, zinera joate-
ko etabar. Tel. 669-911573 eta 943-
701642.

2. Motorra

– Furgoneta VW California T4 salgai.
146.000 km. Sukalde, hozkailu eta fre-
gaderarekin. 4 ohe plaza. Egoera one-
an. 13.700 euro. Tel. 671-841563.
– Scooter CSR 125 motorra salgai. 3 ur-
tekoa. 800 euro. Tel. 630-810099 eta
617-099029.

2.1. Salgai

4. Lana
4.1. Lan bila

6.2. Eman
– Katakumea oparitzen da. Pertsonekin
jolastera ohituta. Tel. 665-034269.

– Gitarra eta Harmoniako klaseak ema-
ten ditut. Tel. 647-289145.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
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