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asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““HHiirrii  ggeehhiieenneettaann  eezz  ddiirraa  kkoonnttuuaann  hhaarrttzzeenn  ppeerrttssoonneenn  bbeehhaarr  kkoonnkkrreettuueennaakk  eettaa,,  hhoorriieenn  oorrddeezz,,  mmuuggiikkoorrttaassuunnaa  ddaa
gguuzzttiieenn  bbuurruueettaann  ddaabbiilleennaa;;  aauuttooaarrii  lloottuuttaakkooaa,,  ggaaiinneerraa..  AAddiinneeaann  aauurrrreerraa  ggooaazzeenneeii  eerree  ppaassiiaattzzeeaa  ggoommeennddaattzzeenn
zzaaiigguu  eettaa,,  hhoorrrreettaarraakkoo,,  ppaarrkkeeaakk  eettaa  ppllaazzaakk  bbeehhaarr  ddiittuugguu..  BBaaiinnaa,,  kklliimmaarrii  eerree  eerrrreeppaarraattuu  bbeehhaarrkkoo  zzaaiioo,,  eezzttaa??  SSee--
gguurruu  gguuzzttiiookk  iikkuussii  dduuzzuueellaa,,  nnooiizz  eeddoo  nnooiizz,,  aappeennaass  eerraabbiillttzzeenn  ddiirreenn  bbaannkkuuaakk::  ggeerriizzppeerriikk  ggaabbee  uuddaann  bbeerrttaann  eezziinn
ddeellaakkoo  eeggoonn  eettaa  nneegguuaann,,  bbeessttaallddee,,  bbaabbeessiikk  eezz  dduutteellaakkoo””

((TTeerreessaa  ddeell  VVaallllee,, aannttrrooppoollooggooaa))

HHOORRMMAA  BBIIXX AAKK   JJ OO..-- Pelotan, horma bikoa egin. “Horma bixak jo zetsazen,
baiña pelotiak erreixatik kanpora urten eta galdu eban jokua”.
HHOORRMMIIAAKK   BBEESSTTEE  EENNTTZZUUNN  EEZZ..-- Norbaitek gorraize handia duela adierazteko
konparazioa. “Urkiko gorrak, hormiak beste ez zeban entzutzen”.
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EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Ion Garate Gonzalezek idatzitakoaren harira, gau-
zak ez nahastea eskatuko nuke: lan akademikoa eta
politika ez nahastea Armeria Eskolaren aurka jotzeko.

Garatek zioen ordezkari sindikal askok kezkak azal-
du zituztela eta, ondoren, hiru enpresen izenak jarri zi-
tuen. Lan Praktiken arduraduna izan nintzen iazko
ikasturtean eta bi ordezkari zuzendu ziren niregana:
bat informazio eske eta bestea ikasle baten egoera
salatuz. Lehenari eskatutako informazioa eman nion
eta, bigarren kasuan, lantokira joan nintzen ikaslearen
lan-baldintzak ezagutzera eta ikasleak berak esan zi-
dan gustura zegoela lantokian. Dena dela, iazko ikas-
turtean ehun ikasle inguru izan genituen lan-praktikak
egiten, eta bai ikasle zein enpresek oso ongi baloratu
zituzten lan-praktika horiek, eta lan-mundua ezagutze-
ko ezinbesteko modulua dela deritzote.

Badakit gauzak batzuetan ondo eta bestetan ez
hain ondo egiten ditugula, eta batzuk besteak baino
arduratsuagoak eta profesionalagoak direla ere, bai-
na Armeria Eskolako eta beste eskoletako irakasleon
helburua ikasleak heztea da, eta hori dudan jartzea
larria deritzot.

Gai politikoetan sartuta, Espainiako buelta gure he-
rritik pasatzea ez litzaidake gaizki irudituko atzerriko
herri batean sartu zirela onartu izan balute; horrelako-
rik gertatu ez zenez, niri ere gaizki iruditu zitzaidan
bueltako ekitaldietan parte hartzea. Eta, jakina, errege-
etxea errepublikaren sinbolo den herri batera gonbida-
tzearen aurka nago. Baina Armeria Eskolan, beste
edozein lekutan bezala, pentsaera ezberdinak ditugu. 

GARIKOITZ GARMENDIA
(Armeria Eskolako Lan Praktiken arduradun-ohia)

IIOONN  GGAARRAATTEERRII  EERRAANNTTZZUUNNEEZZ

EEiibbaarrkkoo  UUddaallaakk,,    GGiippuuzzkkooaakkoo  FFoorruu  AAlldduunnddiiaakk,,  EEuusskkoo  JJaauurrllaarriittzzaakkoo
KKuullttuurraa  SSaaiillaakk  eettaa  KKuuttxxaakk  ddiirruuzz  llaagguunndduuttaakkoo  aallddiizzkkaarriiaa

KKUULLTTUURRAA  SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO
SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU  
AALLDDUUNNDDIIAA
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Egun ederra pasatu genuen zapatuan Legarre au-
zoan, parte-hartze handia eta giro politarekin. Auzo-
ko jai txiki eta xumea, baina duina eta ilusioz betea.
Lan asko egin behar izan dugu; baina, zalantzarik
gabe, merezi izan du.

Ez gara bakarrik egon eta jende askori eskerrak
eman beharrean gaude. Eskerrik asko bene-bene-
tan auzokideei. Euren diru aportazioa eta euren go-
goak bultzada handia eman digu. Eskerrik asko
jaietara azaldu eta lanean amaitu zuten guztiei. Es-
kerrik asko diruz lagundu diguten dendari, taberna-
ri eta enpresei. Eskerrik asko Gaztetxeari: euren
kontura joan ziren gure pankartak. Eskerrik asko tri-
kitilariei, bertsolariei, pailazoei, abeslari eta musiko-
ei. Eskerrik asko auzoko elkarte bietan egin zuten

lanarengatik, salda eta txorizo ederrak eta gisatu
mundiala prestatu zuten sukaldariei. Eskerrik asko
Elgetako Udalari, eurak laga zizkiguten-eta bu-
ruhandiak borondate guztiarekin. Eskerrik asko Ei-
barko udal brigadakoei, euren borondatea eta egin-
dako lanak asko erraztu baitu gurea. Eta, jakina,
eskerrik asko Legarrera etorri zineten guztiei. Dato-
rren urtean ere berton ikusiko dugu elkar.

Bestalde, jaian egindako zozketan saritutakoak
honakoak dira: 1. saria (bi lagunendako afaria Txal-
txan) 1.224 zenbakiarentzat; eta 2.a (lau lagunen-
dako afaria Gure-Lekun) 552 zenbakiarentzat. Zen-
bakietako jabeek Legarre-Gain elkartetik pasa dai-
tezke edo Jai-Batzordera jo dezakete. 

LEGARREKO JAI-BATZORDEA

EESSKKEERRRRIIKK  AASSKKOO  LLEEGGAARRRREE
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UDAKO EUSKAL UNIBERSIDADIAK (UEUK)
UDAZKENERAKO PREPARAU DABEN IKAS-
TARO-ESKINTZA PRESENTAU DAU aste ho-
netan bertan, eguaztenian Markeskua jauregi-
xan. Ikastaruen barri Ane Sarasua UEUko Kude-
atzaille Nagusixak eta Mari Karmen Menika Ikas-
tetxe Nagusiko arduradunak emon dabe eta,
esandakuaren arabera, urria eta abendua bittar-
tian 25 ikastaro emongo dittu UEUk Baionan, Ei-
barren eta Iruñean. Ane Sarasuak azaldutakuari
jarraittuta, “Eibarko eta Debabarrenako errefe-
rentzixa akademikua izan nahi dau UEUk eta,
horretarako, Markeskuan (ikastetxe nagusixan)
eskintza propioaren inguruko atala zabaltzia era-
bagi zan. Eibar inguruko euskarazko formaziño-
rako eskintza zabaldu nahi dogu, beti be etenba-
riko prestakuntzaren alorrari lotuta”.

Udazken honetan Eibarren bederatzi ikastaro
emango dittue, hiru atal nagusittan banatuta: In-
formatika eta Teknologixa barrixak atalekuak
“Moodle 2.0-ren oinarrizko erabilera (on line)”,
“Geogebra erabiltzen ikasi: hastapenak (on line)”
eta “Teknologia berriak eta intimitatea” dira; Giza
eta Gizarte-gaixak atalekuak “Arreta falta eta hi-
peraktibitatea duten ikasleekin modelatze-lana”,
“Komunikazio eraginkorraren artea (II. Modu-
lua)”, “Argazkigintza dokumentala”, “Gaur egun-

go munduaren historia” eta “Tantra: maitasuna-
ren atea”; eta Bizitzaren Zientziak atalian “Gaixo-
tasun konplexuen genetika” izenburukua emon-
go dabe.

Bestalde, eta ohikua dan moduan, Eibarko eta
Elgoibarko udalak bertan erroldatutako herrita-
rrendako diru-laguntzak emongo dittuela iragarri
dabe eta, horrez gain, prezio berezixak dagoz
ikasle, langabetu eta jubilauendako. Ikastaroetan
izena emoteko epia zabalik dago eta ikastaro ba-
kotxa hasi baiño astebete lehenago itxiko dabe.
Informaziño gehixagorako edo matrikulia egitteko
www.ueu.org helbidera jo leike edo 943821426
telefono zenbakira deittu.

a u t u a n
UUCCAASS  DDEE  AARRRRAATTEE  
Erreskate-txakurrak eta
euren gidarixak hartzen
dittuan UCAS de Arrate
taldekuak eurekin bat
egin nahi dabenendako
matrikulaziñua zabaldu
dabe. Interesa dakenak
taldeko arduradunekin
hartuemonetan hasteko
aukeria dake internet
bittartez Facebook-en
edo unidadcaninaarrate
@hotmail.com helbidera
idatzitta edo, nahixago
izanez gero 629894590
telefono zenbakira
deittuta. Txakurrak
eta euren gidarixak
entrenatziaz gain,
preparatzen dittuen
probetan figurante
izateko (biktimarena
egitteko) prest daguan
jendia be ongietorri
izango da.

TTRRIIOO  CCAALLAAVVEERRAASS
HHIIZZPPIIDDEE
Martitzenian, Aula de
Cultura DV-k babestuta,
Trio Calaveras Mexikoko
talde ezagunaren
gaiñeko erakusketa
multimedia eta hitzaldixa
eskinduko dittu
Saturnino Sáez de Ibarra
taldiaren jarraitzaille,
bildumagille eta
ikertzailliak. Nahi daben
guztiak eukiko dau
hitzaldira juateko
aukeria, 18.00etan
Portalera agertuta.

AURREKO ASTEKO ASTELEHENIAN HASI ZI-
TTUEN JUAN ANTONIO MOGEL AUZUAN ES-
KILLARA MEKANIKUAK IPINTZEKO biharrak
eta 4 hillebeteko tartian amaittuta egotia dago
aurreikusitta. Ipuruako Juan Antonio Mogel auzo-

ko 197 etxebizitzak 50eko hamarkadan jaso zi-
ttuen eta bertako akzesibilidadia hobetzeko as-
moz hainbat ekimen eruan dittue aurrera azken
urtiotan, bestiak beste foball zelaixaren pareko
eskillarak saihesteko igogaillua ipiñitta. Oiñ hasi
barri dittuen biharrak auzorako beste sarrera na-
gusixari eragitten dihardue zuzen-zuzenian: San
Kristobalgo aldapatik gertuen eguazen eskillarak
eta haien oiñetan eguan Collado kioskua honez-
kero eraitsi dittue eta auzo-barruko lorategixak
eta ingurua be jasotzen dihardue, eskillarak ipiñi
ahal izateko biharrezkua dan tokixa preparatze-
ko. Auzoko akzesibilidadia hobetzeko biharrak
pagatzen laguntzeko, Eusko Jaurlaritzak Eibarko
Udalari 2ʼ8 millioi euro emotia erabagi eta onartu
eban aurreko legegintzaldixan.

Eskillara mekanikuak J.A. Mogelen

Udazkeneko ikastaruak UEUn

Menika eta Sarasua aurkezpen ekitaldixan.

IIGGNNAACCIIOO AARREEIITTIIOO--AAUURRTTEENNAA BBOOLLUUNNBBUURRUU
2011ko irailaren 18an hil zen, 

59 urterekin

Familiaren izenean, eskerrik beroena 
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 

eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.
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EGUAZTENIAN, HILLAREN
5-IAN, AFAGI GIPUZKUAKO
ALZHEIMER GAIXUEN SENI-
TARTEKUEN ALKARTIAK
ANTOLATUTA, zine-forum
saiua egingo da Coliseo an-
tzokixan, 18.00etan hasitta
(sarrerak euro bi) Alzheime-
rraren Mundu Eguna eta al-
kartia sortu zala 20 urte bete
dirala gogoratzeko antolatu
daben ekitaldixan Oskar Teje-

dorren zuzendutako “Cuida-
dores” izenburuko dokumen-
tala ikusteko aukeria egongo
da. Iaz Valladolideko Jaialdi-
xan estrenau eben lana beste
hiri batzuetako jaialdixetan be
erakutsi dabe eta hainbat sa-
ri emon detsez. Datorren as-
teko ekitaldira dokumentala-
ren zuzendarixa eta protago-
nistaren bat agertzia aurrei-
kusten dabe.

Zapatu arratsaldian hasi eta domekara bittartian, astian
zihar ospatu dittuen San Miguel jaixeri helduko detse atzera
be Agiñaga aldian. Bixar arratsaldian 17.00etan jokatuko dabe
briska txapelketia eta ordu erdi geruago, barriz, umiendako jola-
sak hasiko dira: pelota partiduak, diskotekia eta txokolate jana
egongo dira, bestiak beste. Illuntzixan, 21.00ak aldian lagunarte-
ko afarixa hasiko da eta gabian, 23.00ak aldera Kupela taldiaren
eskutik erromerixiari ekingo detse. Goizalderarte egongo da dan-
tzan jarduteko aukeria eta gau-txorixendako txokolate-jana be
eskinduko dabe jaixetako antolatzailliak diran Agiña Elkartekuak. 
Eta domekan jaixak segiduko dau: 11.00etan Goruntz abesba-
tzakuak lagundutako meza nagusixa ospatuko dabe, ondoren
Zerutxu dantza taldiaren emanaldixa hasiko da, 12.30xak aldera
piskolabisaren eta Gorritiren txandia aillegauko da eta, ondoren,
14.30xak aldera paella-jana herrikoia egingo dabe auzokuak.
Arratsaldian, 17.00etan hasiko diran idi-probekin agurtuko dittue
jaixak, datorren urtera arte. 

Agiñagako San Miguelen errepikapena

Alzheimerra zinian

AURREKO ASTEBURUAN, ZAPATUAN, OSPATU ZITTUEN JAI-
XAK LEGARREN, URTIOTAKO ETENALDIXAREN ONDOREN.
Goizian hasi eta gaberarte, umiendako jolas eta ikuskizunak bete
eben programaziñuaren zati bat, baiña horrekin batera jatekuak be
euki eban bere tartia, illuntzian ospatutako patata-tortilla lehiaketia

eta guzti. Eta auzokuak
antolatutako bertso-herri-
bazkarixan 180 bat lagun
alkartu ziran. Bestalde,
jaixetan egindako zozke-
tan honetxek izan dira sa-
rittutako zenbakixak:
1.224  (lagun birendako
afarixa Chalcha jatetxian)
eta 552 (Gure Lekun lau
lagunendako afarixa). Sa-
rixa jasotzeko irabazliak
Legarre-Gain alkartera jo
leikie edo, bestela, Jai
Batzordekuekin kontak-
tuan ipiñi.

Legarreko jaixak giro onian

Eguzki-Begi kalia
Barrena kaliarekin paraleluan, parketxuaren pareko kaletik
gora doian kaliak daka izen hori. Eibarko Hiztegixan jasota
daguanez, eguzkixak bete-betian emoten daben tokixari
esaten jako “eguzki-begi”.
Pegora kopurua: 2
Erroldatutakoak: 42

eibar kaleka

auzorik auzo

Idi-probia.

Bikaiñ erantzun zetsan 
jendiak Legarreko 

jaixetako programaziñuari.
/ LEIRE ITURBE
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bidaiarik erabiltzen 
dabe egunero Eibar
eta Ermuaren arteko
tranbia eta, kopuru

horrekin, EuskoTren
linien artian trafiko

gehixen dakana da.
Gertutasunezko

linietan be Elgoibar
eta Durango lotzen
daben trenbidia da
gehixen erabiltzen

dana, urtian lau milloi
eta erdi lagunekin.

asteko

datua
3333 .... 000000000000

Debegesa “Lan Onari” sarirako hautagai
EIBARKO UDALAK, DEBEGESA DEBABA-
RRENEKO GARAPEN AGENTZIA HAUTAGAI
moduan proposatu dau Eusko Jaurlaritzak susta-
tutako “Lan Onari” sarixa jasotzeko. Jarduera
profesionalak garatzeko orduan dedikaziñua,
konstantzia eta ekintzailletasuna saritzen dittuan
errekonozimendurako hautagaitzaren inguruan
Miguel de los Toyos-ek esandakueri jarraituta,
“distinziñuak dakan perfillak eta urte honetan De-
begesak Eibarren zeiñ eskualdiaren alde eginda-
ko biharrak bat datozela pentsatzen dogu eta ho-
rregaittik erabagi dogu sarixa jasotzeko hautagai
modura proposatzia”. 1985ian eratu eben Debe-
gesa eta Euskal Herrixan zeiñ estadu maillan ga-

rapenerako lehelengo agentzia izan zan. Eskual-
de maillako alkartia Eibar, Ermua, Elgoibar, De-
ba, Mutriku, Soraluzen, Mendaro eta Mallabiako
udalerrixak osatzen dabe.

BIXAR, ZAPATUA, BIGARREN URTEZ JA-
RRAIXAN OSPATUKO DITTUE AUZOKO JAI-
XAK BARRENAKUAK. Iaz egindakuaren bide-
tik, aurten be paella lehiaketia antolatu dabe eta
horrekin ekingo detse programiari, 12.30xetan.
Parte hartu nahi dabenak 10 lagunendako beste
paella preparau biharko dabe, horretarako anto-
latzailliak emondako osagaixak erabillitta (eurak
emondako osagaixetatik kanpo besterik topatzen
badabe, lehiaketatik kanpora lagako dittue). Bes-
tela, bikote bakotxak paella egitteko bihar dittuan

sukalderako tresnak (lapikua eta bestelakuak)
eruan biharko dittu. Lehiaketia Barrenako parkian
(gasolinera parian) egingo dabe. Parte-hartzai-
lliak 14.00xetarako aurkeztu biharko detsez pae-
llak epaimahaiko kidieri eta jarraixan, 14.30xetan
sari banaketa ekitaldixa hasiko da. Lehelengo
geratzen dan bikotiak txuleta kilo bi eta garaiku-
rra jasoko dittu, bigarrenak txanpain botilla bi eta
hirugarrenak ardau botilla bi. Bestalde, lehiaketa-
rako preparatzen diran paellekin herri-bazkarixa
egingo dabe (nagusixendako txartelak 15 euro
balixo dau eta umienak 5 euro). Lehiaketan parte
hartu nahi dabenak Gure Kaiola eta Bodega Vi-
nagre tabernetan eukiko dau izena emoteko au-
keria eta, bestela, egunian bertan, lehiaketia ha-
si aurretik parkian izena emoten lagako dabe.

Bazkarixa amaittuta, 16.00etan auzoko umien-
dako jokuak hasiko dira eta 17.00etan, barriz,
Barrenako II. Mus Txapelketa jokatzen hasiko di-
ra Gure Kaiolan eta Bodega Vinagren.

Barrenako jaixak ospatuko dittue bixar

AURREKO ASTIAZ GEROZTIK, BARRENA KALIA IPA-
RRAGIRREREKIN LOTZEN DABEN IGOGAILLUA
ERABILTZEKO MODUAN dago, biharrak amaittuta egue-
nian lehenengoz martxan ipiñi eben eta. Iazko uztaillian
hasi zittuen igogaillua ipintzeko biharrak Obegisa enpre-
sakuak eta danera 566.338 euroko kostua euki dabe; obra
osua Madrilgo Gobernuak Udaleri garapenerako emonda-
ko Fondo Estataletik jasotakuarekin pagau dabe. Ingu-
ruan bizi diranekin hainbat billera egiñ ostian, igogaillua
edozeiñek erabiltzeko modukua izatia erabagi dabe eta,
horregaittik, herrixan daguazen beste akzeso mekanikuak
daken ordutegi berbera ezarri detse igogailluari: goizeko
06.30xetan hasi eta gaueko 23.00ak arte ipintzen dabe
martxan, bestela ez dago erabiltzerik. Igogailluan 8 lagun
batera, 630 kilo sartzeko aukeria dago.

AGINDUTAKO EPIA-
REN BARRUAN, IRAI-
LLAREN ERDIALDIXAN
,ZABALDU ZITTUAN
ATIAK atzera be Untza-
gako jubilatu etxiak, loka-
lari metro gehixago emon
ahal izateko biharrak egi-
tteko uda osua itxitta
egon ostian. Txaltxa Ze-
laiko parkiñaren zati bat
gehittuta, danera 160
metro karratuko azaleria gehittu
detse 1.400 bazkide dittuan jubilatu
etxiari. Biharrak amaittuta, taberna-
ko sukaldiak lehen baiño 10 metro
karratu gehixago dakaz ointxe eta
tabernak berak beste 60 metro ka-
rratu gehixago irabazi dittu. Horre-

kin batera, irakurtzen egon nahi da-
benendako zein bestelako jardue-
rak garatzeko 50 metro karratuko
gela barrixa preparau dabe. Eta
gaiñontzeko metruak zentroko bil-
tegi bixeri toki gehixago emoteko
erabilli dittue.

Untzagako jubiletxe barriztatua zabalik
Iparragirreko
igogaillua
martxa betian
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PPEEDDRROO BBAARRTTOOLLOOMMÉÉ

6600  uurrttee
mmaaiissuu  iinndduussttrriiaallaa

Jendia zerekin konformatzen dan
arabera, batzuk edo beste batzuk
izango dira aberatsak, neuk ez
neuke diru kantidade bat ipiñiko
aberastasuna nun hasten dan
markatzeko. Bestalde, logikua
ikusten dot gehixen dakeneri
gehixago kobratzia.

Zuretako zein 
da aberatsa? 

JJOONN IIBBAARRRRAA

6600  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Gu behintzat ez gara aberatsak.
Zenbat dirutik aurrera esan leike
batenbat aberatsa dala? Ez dakit
ba, 1.000 millioi pezetatik aurre-
ra? Edozelan be ondo ikusten dot
aberatseri inpuestuak kobratzia,
bestieri lapurtuta aillegau diralako
aberatsak izatera.

TTRRIINNIIDDAADD CCAARRRRIILLLLOO

6655  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Neretako aberatsa osasuna eta
biharra dakan personia da, horre-
txek dira munduan daguazen
aberastasunik haundixenak, hor-
tik aurrera bardin detsa zenbat di-
ru dakan.

VVIICCTTOORRIIAA ZZAABBAALLAA

8800  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Neretako aberatsa izatia ez dau
diruak egitten. Egixa da dirua in-
portantia dala, baiña ez inportan-
tiena. Neuk garrantzi haundixa-
gua emoten detsat personiari, ze-
lakua dan eta holako kontueri.

Azken egunotan diru gehixen dakeneri zerga 
berezixak ipintziaren gaiñian berbetan 
dihardue agintarixak, krisixari aurre egitteko 
dirua batzeko aukeriarendako tartia 
zabalduta. Baiña gaur egunian zenbat diru 
euki bihar da batenbat “aberatsa” dala esateko?

ARTOLAjatetxea

Paleta iberikoa
Etxeko foie-a

Ganboia plantxan 
Legatza laban edo

Bakailaoa Club Ranero erara 
Solomilloa plantxan edo

Ahate confit-a 
Degustazio postrea edo

Limoi sorbetea cavarekin edo
Txokolate mousse-a 

Urteko ardoa, sagardoa edo beste

25 € + BEZ

ASTEBURUKO
DEGUSTAZIO MENUA

Astelehenetik
barixakura
EGUNEKO 

MENUA
15 €

Tokia gordetzeko:
943206348



ANTENAK

iinnssttaallaakkuunnttzzaakk  eettaa  kkoonnppoonnkkeettaakk
aanntteennaakk  --  tteelleebbiissttaa

Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

Tfnoa. 943 20 05 08
Faxa. 943 20 04 94

TTffnnooaa..  994433  2200  3355  5555

Egurrezko mota 
guztietako lanak

Ateak - Tarimak
Altzariak

IÑAKI

Milaflores 10

EEggoo  GGaaiinn  zz//gg
Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
P RO F E S I O N A L A K

AROTZAK

GG

Aroztegia ��  Ebanister ia
��   Obra aroztegia

Otaola Etorbidea, 27        Tel. eta Faxa. 943 201

Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,
armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,
eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

AROTZAK

ELEKTRIZITATEA

Matsaria 2 - 7. pabilioia 
Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27

www.electricidadguria.com

* Muntaia eta 
proiektu elektrikoak

ELEKTRIZITATEA

rreemmiiooeenn
IIDDAA

II NN DD UU SS TT RR II AA   GG AA RR BB II KK EE TT AA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08     Faxa. 943 20 67 94

www.escudero.euskalnet.net

TTRREEJJOO
TTee ll ::   994433 --775522555577
FFaaxx aa ::   994433 --775522555566
16 Postakutxatila - Soraluze

G a r b i k e t a  e t a  
m a n t e n i m e n d u a

GGAARRBBIIKKEETTAAKK  SS..LL..

GARBIKETAK

Tfnoa.  994433  225544  661155
Mobila 668888  660099  117711                        BBaarrrreennaa,,  2211 - 1. F            

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

L impieza
Mul t i se r v i c io

E ibar

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
baita toldoak, gortinak, estoreak etabar

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

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

ARKITEKTOAK



Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA

GREMIOEN KOORDINAKETA

www.irazabal.net

Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa

PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Kortinak
Etxerakoak
Osagarriak

TTffnnooaa..  eettaa  FFaaxxaa..  
994433  2200  0055  9944

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  88  --  bbeehheeaa

�� Nexa 
Autocolor

�� Pintura
industriala

�� 3M
produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

MATSARIA,  34 behea -  A
parrate@terra.es

Tel. 943 20 41 04       Faxa: 943 70 06 89

EErraa  gguuzzttiieettaakkoo  ssaarrrraaiilleenn  ssaallmmeennttaa  eettaa  mmaanntteennuuaa
SSeegguurrttaassuunn--iinnssttaallaakkuunnttzzaakk
SSaarrrraaiilleenn  eeggookkiippeennaakk
SSeegguurrttaassuunn  kkuuttxxaakk

EErraa  gguuzzttiieettaakkoo  ggiillttzzeenn  kkooppiiaakk
TTrraabbaattuuttaakkoo  aatteeaakk  eettaa  sseegguurrttaassuunn--kkuuttxxaakk

aasskkaattzzeenn  ddiittuugguu

GGIILLTTZZAAKK

AA rr rr aa gg uu ee tt aa ,, 33     www.giltzak.com
Tfnoa. 943 70 13 91   Faxa. 943 20 86 99

Sostoa, 16 ac behea

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

KRISTALAK

PINTURAK

SARRAILAGINTZA

IGELTSEROAK

IInnffoorrmmaazziioo  ggeehhiiaaggoorraakkoo

994433  2200  6677  7766

ITURGINTZA

LLAARRRRIIAALLDDIIEETTAARRAAKKOO:: 994433  770011  339911
((0088..0000eettaattiikk  2244..0000eettaarraa))

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

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

EEggiigguurreennttaarrrreenn,,  1188
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

Pintura

Goi mailako
dekorazioa

Pago Kalea, 35   DURANGO
Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81

666 74 30 98

pintura eta estaldura
mota guztiak

BARAKALDO, 7
Telefonoa: 943 12 05 02    

Mobilak: 618 27 28 91 / 639 76 27 97 

Jardiñeta, 25 - behea
Etxeko tfnoa. 943-207678

Mobila. 620 060 104

IGELTSERITZA

OROKORREAN

– Barne erreformak
(sukaldeak, bainugelak, leihoak etb.)

– Gremioen koordinaketa

CAMILO
ALVAREZ � eta faxa: 943 20 39 03

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
c.acha@euskalnet.net

ERREKATXU, 3an

VICTOR GONZALEZ FRAIZ
PINTURA 

OROKORREAN

BBBBAAAARRRRNNNN EEEE eeee tttt aaaa     KKKKAAAANNNNPPPP OOOOkkkkoooo     
ddddeeeekkkkoooorrrraaaa zzzz iiii ooooaaaa     eeeetttt aaaa     pppp iiii nnnn tttt uuuurrrraaaa ,,,,     

FFFFAAAATTTTXXXXAAAADDDD AAAAKKKK ,,,,     PPPP IIII NNNNTTTTUUUURRRRAAAA     BBBBEEEERRRREEEE ZZZZ IIII AAAAKKKK ,,,,     
EEEENNNNPPPPAAAAPPPPEEEE LLLLAAAA TTTTUUUUAAAAKKKK ,,,,     GGGGOOOOTTTT EEEE LLLL ÉÉÉÉ .... .... ....

Bizkaia Etorbidea, 9 -ERMUA-
696-565394 / 943-030540
victor-fraiz@hotmail.com
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- Ezer baino lehen, zorionak.
Nolakoa izan zen ospakizuna?

Eskerrik asko. Desfilea egin
baino lehen Roberto pasarelan
zegoen eta beste denak atze-
an. Orduan, ez genuen ezer
entzun eta modeloak barrura
sartu zirenean esan ziguten
irabazi genuela. Unax argazki-
lari eibartarra ere han zen eta
saltoka hasi ginen, baina desfi-
lea hastear zen eta ez genuen
gehiagorako denborarik izan.
Gero, lasaitu egin ginen, eta
desfileak saria zergatik jaso
genuen erakusteko balio izan
zuen. Ostean, saria jaso, eta
familia eta lagunekin lasai os-
patzera joan ginen. Ez zaizkigu
moda munduko festa handi ho-
riek gustatzen.
- Noiztik daramazu moda
munduan?

Orain dela lau urte etorri nin-
tzen Bartzelonara moda ikas-
ketak egitera eta orain patrona-
jea ikasten dihardut.
- Eta noiztik diharduzu Ro-
bertorekin lanean?

Orain dela urtebete. Lan
'potoloa' egiteko asmoa zeu-
kan eta jendea behar zuen.
Harrezkero sari bi jaso ditu-

gu Cibelesen, beraz, pozga-
rria da.
- Eta zure kabuz bidea egite-
ko asmoa daukazu?

Diseinatzaile moduan ez,
behintzat: ez zait gustatzen.
Nahiago dut atzean egotea,
patronajean. Lan handia dau-
kat horrekin eta gustura nabil.
Patronaje munduan buru-bela-
rri nabil eta gero eta garrantzi-
tsuago izatea da nire asmoa.
Lana ahal dudan eta ondoen
egiten ahalegintzen naiz, eta
hobetzea nahi dut.
- Zein proiektu duzue epe la-
burrean begibistan?

Roberto Brooklynen dago
orain eta gabonak baino lehe-
nago Budapesten beste desfile
bat egingo du. Gainera, neguko
kolekzioarekin gabiltza lanean.
Orain Cibelesen hartu duen bi-
garren sari honekin gero eta lan
gehiago irtetzen ari zaizkigu.
- Roberto eta biok eibartarrak
izanik, nolakoa da zuen ha-
rremana?

Lagunak gara. Bartzelonan
eibartar batekin lanean jardute-
ak berezia da eta elkartu egiten
du. Oso gustura nago berare-
kin, demaseko mutila da-eta.

MIRIAM IZQUIERDO, modista:

“Patronajean zeozer
izatea nahiko nuke”

Eibar moda-modan dago. Ez dira berba handiak, izan
ere, Roberto Etxeberriak Cibeleseko Moda Astean
EGO saria jaso du 'Jour de fete' kolekzioagatik.
Lan horretan, hala ere, ez da eibartar bakarra izan.
Miriam Izquierdo gaztea bere laguntzailea da eta
azken urte bietan Etxeberria markak izan duen
arrakastaren partaide da guztiz.

teen-
ajea

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

� eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net
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The Clashek 1979an kale-
ratu zuen London Calling
albuma. Reggaea, soula,

popa, ska eta rockabillia beza-
lako estiloak bereganatu zituen
bertan talde britaniarrak eta
musika aldetik euren estilo al-
daketa orokorra ekarri zuen ho-
rrek. Eibarko gauek ere aldake-
ta bizi dezakete orain.

Karrika eta Suberoaren eki-
menak duen leloak dioen beza-
la, “bestelako giroa gustuko du-
gunontzat”. Horrela zehazten
da Bista Eder kalean dauden ta-
berna biek luzatzen duten pro-
posamena. Bestelako giroa, al-
daketa Eibarko gauetan.

Eguenetik zapatura, hainbat
ekintza antolatuko dituzte aste-
ro bai Karrikak, bai Suberoak,

Bista Eder kaleko gaueko giroa
sustatuz. Joan den astean
eman zitzaion hasiera BistaE-
der Calling deritzon ekimenari.
Eguenean, adibidez, pintxopo-
teak eskaini zituzten taberna
biek euro batean 19.00etatik
aurrera, eta horrela izango da
astero. Barixaku eta zapatue-
tan, bestetik, gau-giroa egongo

da Karrika eta Suberoan
00.00etatik aurrera, “musika
aparta”, euren berbetan. Horre-
la, joan den barixakuan DJ
Osoron aritu zen Karrikan eta
DJ Karba Suberoan.

DJ Kobi eta 90.eko rocka
Rockaren maitaleek dei be-

rria jasoko dute gaur Bista Eder
kalean. Karrika eta Suberoa ta-
bernek eskaintza beroa luza-
tzen dute, rockaren garretan

erretzeko modukoa. Karrikan,
batetik, Eskarmiento eta Nor-
man taldeetako kide izandako
DJ Kobik rock gaua ekarriko du
tabernara 00.00etatik aurrera.
Rock&rollaren historiari errepa-
soa emango dio kontrabaxu eta
bateria-jole honek.

Kaleko beste aldean, beste-
tik, 90. hamarkadako rocka
ekarriko du DJ Karbak Subero-
ara 00.00etatik aurrera baita
ere. Turbonegro, Bad Religion,
Faith No More, Guns n'roses,
Nirvana, Smashing Pumpkins,
Blur, Offspring, Deftones Pearl
Jam, Nin eta Radiohead beza-
lako taldeen abestiekin girotuko
du Suberoako gaua.

Karrika eta Suberoa mugitu
dira, eta Bista Eder kalea, era
berean, rockaren erritmora mu-
gitzen ari da. Bestelako giroa
Eibarko gauetarako.

...eta kitto!  11/IX/30
776 zkia.

Musika eskaintza apartarekin jendea erakarri nahi dute.. / LEIRE ITURBE

Karrika eta Suberoa tabernen ekimenez, Bista Eder kaleko asteburuetako gauak 
martxaz betetzen hasi dira. Rocka nagusi, gaueko giroa suspertu nahi dute inguruan.
Aurreko astean eman zitzaion hasiera ekimenari eta harrera ona izan zuen herritarren
(eta herritarrak ez direnen) artean. BistaEder Calling, entzun kaleko deia.

Bista Eder-eko gauak 
mugitzen dihardu

La Salle Azitainek Arrateko Santutegiko Ama-
txo bisitatuz hasi zuen 2011-2012 ikasturtea.
Ibilalditxoa eta eskaintza ospakizunaren ondo-
ren, ikasturterako helburuak eta La Salle ikas-
tetxe guztiek amankomunean duten leloa aur-
keztu zitzaien bildutakoei. “Bilatu zure argia,
zeu zara izar” izango da ikasturte honetarako
gogoeta eta ekintza gai. Musikaren laguntzaz,
zelaian egindako hainbat jokoetan murgildu zi-
ren, parte-hartze handiarekin. Aukera bikaina,
beraz, opor ostean ikasle eta irakasleok bat
egiteko.

La Salle Azitainen
ikasturte hasiera
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Errespetua, integridadia, ekintzailleta-
suna eta alkarlana edo lankidetza, ho-
rretxek dira aste honetan ezagutzera

emon daben proiektuaren ardatza, Debaba-
rrenian bultzatu nahi diran lau gizarte-bali-
xuak, hain zuzen be. Ekitaldixaren hasieran
azaldutakuari jarraittuta, “presentatzen do-
gun proiektua ez da egun batetik bestera,
beste barik jaixo. Izan be, bada denpora-
txua Debegesak gizarte-balixuen gaiñeko
hausnarketia egitten hasi zala eta proze-
suan eskualdeko 100 bat lagunek hartu da-
be parte. Egin diran erreflexiño saiuetan
erabagi zan, hain zuze be, eskualdian bul-

tzatu biharreko lau balixuak aittatu barri di-
ttugun horretxek eta ez beste batzuk izatia”.

Presentaziñua ekimeneko partaidiak eta
Debegesako kidiak diran Elena Alonso eta
Esther Zarrabeitiak hasi eben eta haien
atzetik, hausnarketa prozesuan jardun da-
benak ordezkatzen, Encarni Migales Elgoi-
barko Herri Eskolako Guraso Elkarteko ki-
diak eta Gorka Tagle Eibarko Kale Hezitzai-
lliak egiñ eben berba. Proiektuko partaidien
txandia amaittuta, banka etikuaren gaiñian
berba egitteko antolatzailliak gonbidautako
Joan Antoni Melé, Triodos Bank-eko zuzen-
dariordiak itxi eban ekitaldixa.

Danon parte-hartzia
Proiektuaren izaera ireki eta parte-har-

tzaillia behiñ eta barriz azpimarratu eben
hizlarixak euren jardunian: “Herrittar guz-
tien parte hartziari garrantzixa emon nahi
detsagu. Azken batian, pertsona guztiak
gure balixuen arabera bizi eta jarduten ga-
ra eta, hortaz, denok dakagu proiektua
aberasteko eta hobetzeko ekarpenak egi-
tteko aukeria eta ahalmena”.

Horrekin batera, proiektua pertsonen-
gan oiñarrituta egonda, aurrerantzian eki-
mena honezkero martxan daguan 10-15
lagunek osatutako foro batek gidatuko da-
bela argittu eben. Lantaldian adin, sexu
eta arlo profesional ezberdiñetan dihar-
duen gure eskualdeko lagunak batu dittue:
bestiak beste, hezkuntza eta industria ar-
loko irakasle-aholkularixa, GKEeetan la-
guntzen daben kidia, gaztelekuetako dina-
mizatzailliak, Debabarreneko Emakumez-
kuen Txirrindulari Elkarteko zuzendarixa,
Eibarko Antzerki Jardunaldixetako antola-
tzaillietako bat… denak modu boluntari-
xuan eta euren aisialdiari denporia “lapur-
tzen” proiektuan jarduteko gertu azaldu di-
ra eta, jakiña, eurekin bat egin nahi daben
lagun guztiak ongietorrixak izango dira.
Eta taldiarekin bat egin barik be, parte har-
tzeko beste modu batzuk be badagoz, adi-
bidez internet bittartez proiektuari bereziki
eskindutako www.gurebalioak.com gunian
bertan. Gune horretan proiektuari buruzko
informaziño osua eskuratzeko moduan ipi-

Debegesa garapen agentziak 
bultzatuta eta Debabarreneko
herritar talde batek osatzen 
daben foroa buruan, gure 
gizartian baztertuta, erdi 
ahaztuta daguazen gizarte-
balixuak atzera be indartu eta
sustatzeko helburuarekin sortu
dabe Gure Balioak izenburuko
proiektua. Herrittarreri proiektua
presentatzeko ekitaldixa 
martitzenian egiñ eben, 
Unibersidade Laboraleko 
aretuan, eta jende mordua batu
zan proiektuaren nundik nora-
kuak ezagutzeko jakinmiñak 
bultzatuta.

GGuurree  BBaalliiooaakk bbeerrrriinnddaarrttuu  nnaahhiixxaann

Badira hillebete batzuk hainbat lagunek balixuen inguruko hausnarketiari ekin zetsela. Hórretako batzuk ekitaldixan egon ziran:
Enkarni Migalesek (lehena ezkerretik) eta Gorka Taglek (hirugarrena) ordezkari modura egiñ eben berba. / SILBIA HERNANDEZ

Proiektuaren gaiñeko informaziño osua www.gurebalioak.com gunian ipiñi dabe.
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ñitta dago, intereseko beste hainbat kon-
turekin batera: albistiak, agendia, hurren-
go hitzorduak, bloga, argazkixak, bi-
deuak… Eta, erregular, geroz eta jarrai-
tzaille gehixago daken sare sozialetan,
Facebook eta Twitterren (@gure_balioak)
be bere tartia daka proiektuak.

Proiektu aurkeztu barrixaren barruan De-
babarreneko biztanlieri zuzendutako hain-
bat jarduera garatzen juango dirala aurre-
ratu eben ekitaldixan. Egingo diranen ar-
tian, garrantzi berezixa daka Gure Balioak
sarixa banatzeko ekitaldixak: azaruaren
10ian banatuko dabe eskualdeko pertsona
edo erakunde baten ibilbidia goraittatzia
helburu dakan sarixa. 

Sarixa berez ez da barrixa, Debegesak
iaz sortu eban eta. Lehelengo ediziño ho-
rretan Mª Tere Gantxegi eibartarrak jaso
eban, gizarte-balixuen inguruan bizitza
osuan zihar egindako lan eskerga eskertu
nahixan. Aurtengo edizioñora bueltauta,
errekonozimendua jasotzeko hautagaixak
presentatzeko epia urriaren 7ra arte zaba-
lik egongo dala gogora ekarri eben proiek-
tuko arduradunak. Hautagaixak eskualde-
ko edozein gizarte agentek aurkeztu leike,
herrittar, enpresa, alkarte, hezkuntza zeiñ
ikerketa zentro edota erakundek. Hauta-
gaixak bete biharreko baldintzen artian,
jarraixan aittatzen diranak dagoz: Deba-
barrenan jaixotakua edota bere ibilbidia
bertan garatutakua izatia, bere balixuen-
gaitttik aipamenen bat merezi daben jar-
dunbidia izatia eta, horrekin batera, es-
kualdiarekin lotura sendua izatia. Sarixa-
ren gaiñeko informaziño zihetza www.gure

balioak.com webgunian eskuratu leike,
hautagaixa presentatzeko bete biharreko
inpresuekin batera.

Urriaren 7rako kale-ekimenak
Bestalde, proiektua herrittarrengana ger-

turatzeko asmoz, ekimena kalera eteratze-
ko ekintzak egingo dira eskualdeko herrixe-
tan eta horren artian lehelengua datorren
asteko barixakuan, urriaren 7xan, egingo
da Eibarren, 18.00etan hasitta: Toribio
Etxebarria kalian eta Untzaga plazan kale
animaziñua, umiendako tallarrak eta ikuski-
zunak preparau dittue.

Bestelako jarduerarik be izango da, bai-
ña: bestiak beste, Debegesak aldioro anto-

latzen daben ʻOstiralak Debegesanʼ ekime-
naren barruan, enpresa mundua eta gizar-
te-balixuak uztartzeko hainbat saio presta-
tzeko asmua dake.

Proiektuaren barri emoteko kanpaiñia bi-
ribiltzeko, bestalde, Gure Balioak eta Deba-
barrena berbak nabarmentzen dittuan logo-
tipua sortu dabe eta horrekin batera bultza-
tu edo indartu nahi dan gizarte-balixo bako-
txeko irudi bana. Logotipuan zeiñ irudixetan
agertzen diran burbuillak Debabarreneko
gizarte-balixuak adierazi nahi dabe.

Gizartia aldatzeko premiñia
Elena Alonsok eta Esther Zarrabeitiak

egindako interbenziñuan azpimarratu ebe-

...eta kitto!  11/IX/30
776 zkia.

Ez gaitu izutzen negu hurbilak 
udazkeneko beroan.
Dakigulako irauten duela
gure harremanak geroan.

ETXEKOAK

JUAN LUIS ULAZIA LANDAJUAN LUIS ULAZIA LANDA

GEURE
GAIA

Unibersidade Laboraleko aretuak proiektuarekin zeiñ hitzaldixan landutako gaixarekin interesautako asko hartu zittuan. / SILBIA H.



nez, “azkenaldixan gero eta gehixago en-
tzuten dogu gure gizartian balixuak galtzen
diharduela, baiña jasaten dihardugun krisi-
xak zeozer positibua badaka, gure balixo-
sistemia aldatzeko daguan premiñia ageri-
xan laga dabela da. Presentatzen dihardu-
gun proiektuarekin gizartia berrindartu nahi
dogu. Pentsatzen dogu aldaketia etorriko
dala, beti be gutariko bakotxa bere jokabi-
dia, ohitturak, ekimenak eta bestelakuak al-
datzen juateko gauza baldin bada”.

Elgoibarko Ikastetxeko Gurasuen Elkar-
teko Encarni Migalesek azaldutakuari ja-
rraituta, “ikastetxe bateko gurasuen alkar-
teko kidia naiz, baiña hamen gagozen guz-
tien modura, gizarteko beste atal askotan
be hartzen dot parte: ama, laguna, bihargi-
ña, bezerua eta beste hamaika gauza gehi-
xago be banaiz. Alkartu garan bestieri mo-
duan, sortzen dihardugun gizartiarekin, gu-
re seme-alaberi lagako detsagun gizartia-
ren izaeriakin arduratuta nago eta kezka
horrek bultzatuta erabagi neban proiektua-
rekin bat egittia”.

Gorka Tagle Eibarko Kale Hezitzailliaren
berbetan, “gure eskualdiaren historixan eta
garapenian garrantzi haundixa izan daben
lau gizarte-balixuetan oiñarritzen da proiek-
tu hau, baiña gaur egunian balixuak bardin
segitzen dabela pentsatzen dogu? Benetan
uste dogu gurasuak seme-alaberi balixo
horrek trasmititzen detsazela? Pentsatzen

dogu gizartian eraldaketiaren premiñia da-
guala eta proiektuak gutariko edozeiñ era-
gille aktibua bihurtzeko aukeria emoten
desku. Izan be, herritarrak osatutako foro

bat sortu dogu, heterogeneoa eta nahi da-
benarentzat zabalik daguana, beraz, herri-
ttar guztiak animau nahi ditut modu batian
edo bestian proiektuan parte hartzera”.

GEURE
GAIA
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AALLBBEERRTTOO ZZAANNGGUUIITTUU AANNGGOOIITTIIAArreenn
11..  UURRTTEEUURRRREENNAA (2010-IX-27)

Bere aldeko meza ospatuko da urriaren 1ean (zapatuan), 
19.00etan hasita, Karmengo parrokian

““ZZuurree  iizzaannaarreenn  iizzaarrrraa  eezz  dduugguu  iinnooiizz  aahhaazzttuukkoo””
FFAAMMIILLIIAA OOSSOOAARREENN PPAARRTTEEZZ

JJOOAANN  AANNTTOONNII  MMEELLÉÉ (Triodos Bank)

- Zeure liburuaren izenburuari helduta, zeiñen zerbitzura dago gu guztion dirua?
Gizartian minoritarixuak diran taldien esku dago gehixena, eta espekulaziñuak dirua-

ren zatirik haundixena bidian alperrik galtzia eragitten dau. Geuria sistema ekonomiko
espekulatibua, munduan zirkulaziñuan daguan diru guztiaren %95 espekulatibua da,
atzian ez dago ezer, eta horrekin batera ekonomixia giza izaeriari gailendu jako. Oin
dala gitxirarte, enpresa arloko ikasketetan enpresa bat zelan sortu esplikatzen ebenian,
inporta eban gauza bakarra enpresiak onurak eukitzia zan, beste guztia bigarren mai-
llan geratzen zan. Zorionez, badirudi horri bueltia emoten hasitta daguazela.
- Krisixa dala eta ez dala, azken aldixan gero eta gehixagok diño gure sistema
ekonomikuak hondua jo dabela, aldaketia biharrezkua dala, baiña boteria dake-
nak iñoiz lagako ete dabe gauzak aldatzia?

Sarrittan politikueri eta agintarixeri krisixari konponbidia topatzeko eskatzen detsa-
gu, baiña ez dot pentsatzen bidia hori danik, ez dakit benetan horren arduria eurena
dan. Kanbixuak oiñarrittik etorri bihar dira, gu guztion arduria da gauzak bestelakuak
izatia eta, horren aldetik, konzientzia epidemixia sortu bihar dogu gizartian. Izan be,
bakotxak bere beldurreri aurre egiñ eta horretxek gainditzen dittuanian, iñork ez daki
noraiño aillegau leikian. Eta holako asko alkartzia lortuz gero, ez dago iñor hori gera-
tzeko gauza izango danik. Ekonomixiaren arduria geure gaiñ hartzia da nik egitten do-
ten proposamena.
- Banka etikua oin dala gitxira arte kontzeptu ezezaguna zan gurian. Jendia
zeuengana erakartzeko zailttasun haundixak topatzen dittuzue?

Ez horrenbeste, Europarekin konparauta 30 urteko atzerapenarekin aillegau jaku
banka etikua, baiña honezkero jendiak badaki zertaz dihardugun eta gero eta gehixa-
go dira euren diruari ahalik eta etekin ekonomiko haundixena etaratzen ahalegindu ba-
rik, bere diruak gizartian sortuko daben etekiñari begiratzen detsenak. Dirua gizartia-
rentzat erabilgarrixa izatiari garrantzixa emoten ikasi bihar dogu, bakarrik geure burua-
rendako etekiña billatzen jardun barik.

““EEkkoonnoommiixxiiaarreenn  
aarrdduurriiaa  ggeeuurree  
ggaaiiññ  hhaarrttuu  
bbiihhaarr  ddoogguu””

MMaarrttiittzzeenniiaann
pprreesseennttaauu  eebbeenn

pprrooiieekkttuuaakk  hheerrrriittttaarr
gguuzzttiieenn  ppaarrttee--
hhaarrttzziiaarrii  aattiiaakk

zzaabbaallttzzeenn  ddeettssaazz
eettaa  hhoorrii  ddaa  bbuullttzzaattuu

nnaahhii  ddaabbeennaa

Proiektuaren presentaziñua
aprobetxauta, Joan Antoni
Melé “Dinero y conciencia:
A quién sirve mi dinero?”
liburuaren egillia eta 
Triodos Bank finantza-
entidade europarreko 
zuzendariordia inbitau eben hitzaldixa emotera. Liburuaren izenburuari 
jarraittuta eskindutako bere berbaldixan gizartiak konzientzia hartzeko 
dakan premiñiaz eta ekonomixa barri bat ezartzeko oinarrixen gaiñian 
jardun eban, bestiak beste.



Urriak 1
zapatua
Urriak 1
zapatua
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11..660000  lliittrroo
ssaaggaarrddoo
EEiibbaarrrreenn

Sagarrondoaren loratzea aurten ohikoa baino
lehenago izan dela azpimarratu digute sagardogileek.
Hori dela eta, hamabost egun inguru aurreratu da
sagar batzea: “Irailaren erdialderako prest egon da”,
esan ziguten sagardogileek. Horri esker, honezkero
prest dute muztioa eta hori ere Eibarren erakustea
nahi izan dute Gorenak zigiludun sagardogileek.
Eta ondorioz bigarren berritasuna dator: kupela
batean, Gorenak zigiludun aurtengo muztioa
edateko aukera izango du nahi duen orok.

urteko muztioa duen kupela

1993n ekin zion …eta kitto!
Euskara Elkarteak Sagardo
eguna antolatzeari, baina
orain hiru urte geldiunea egin
eta gero, guztiz aldatu
genuen egun handi hau.
Gipuzkoa eta Bizkaian egiten
diren beste sagardo egun
batzuk ezagututa, goizez
eta arratsaldez egindako
ekitaldiak dira orain urte bi
geroztik. Gainera, urtero
berritasunak sartzea dugu
helburu, eta aurten ere
horietako bi izango ditugu.

goizez eta arratsaldez

Sagarraren eta sagardoaren 
bueltan dagoen mundua Eibarren
erakusteko aukera bat izaten da
zapatukoa. Hori dela eta, 
erakusketa prestatu dugu 
aurtengorako. Izan ere, Euskal
Herrian sagarrondo asko dago, 
leku askotan egiten da sagardoa
eta horrek bere dinamika eta lan
prozesua ditu. Baina, gainera, 
bazenekien Euskal Herrian dugun
sagar kopuru eta mota izugarri
handia zela? Guk hamasei
aukeratu ditugu eta horien berri
emango dizuegu erakusketan.
Gainera, sagardoa egiteko
ematen den prozesua ere
erakutsiko dizuegu.

elkarte gastronomikoekin elkarlanean
Herriko hainbat elkarte gastronomikok lagundu ziguten iaz. Egindako lana 
kontuan izanda, aurten ere Ondo Nai, 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.

Irrintziarekin batera, hasiko dugu bale
salmenta eta dastaketa, 12.00etan.

erakusketa
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Alorrenea
(Astigarraga)

Altzueta
(Hernani)

Barkaiztegi
(Donostia)
Begiristain
(Ikaztegieta)

Egi-Luze
(Errenteria)
Gartziategi

(Astigarraga)
Gaztañaga
(Andoain)
Gurutzeta

(Astigarraga)
Isastegi
(Tolosa)
Olaizola
(Hernani)
Sarasola
(Asteasu)
Zapiain

(Astigarraga)
Zelaia

(Hernani)

GOIZEZ ARRATSALDEZ 
12.00etatik 15.30etara 19.00etatik amaitu arte

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

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

JJuuaann  GGiissaassoollaa,,  44 UUrrkkiizzuu,,  1166

13 
sagardotegi

Gorenak
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## ss aa gg aa rr dd oo ee gg uu nn aa   
## uu nn ee gg oo rr ee nn aa kk   
## ff aa cc ee bb oo oo kk
BBEERRRRIITTAASSUUNNAA eta jendearen parte-hartzea
areagotzea dugu helburu aurtengo Sagardo
Egunean. Eibarren euskara larunbatean na-
gusi izango da Untzagan eta hori adieraztea
nahi dugu; gaur egun hain garrantzitsuak di-
ren sare sozialetan txokoa izatea dugu hel-
buru eta horretako lehiaketa bat eta zozke-
ta bat egingo ditugu. Hori guztia lortzeko as-
moarekin, twitter eta Facebook erabiliko di-
tugu, Sagardo Egunak eta euskarak lekua
izan dezan bi sare sozial horietan.

Azkeneko urte bietan Untzagan musika
entzuteaz gain, esatari batek girotu du
jaialdia, baina aurten zuek izango zarete
protagonista: twitter bitartez egun horretan
Untzagan dagoen giroa adieraziko dugu
#sagardoeguna eta #unegorenak hitz gako-
ak erabilita. Gure esatariak jasotzen ditu-

gun mezuak irakurriko ditu. #sagardoegu-
nean bizitako #unegorenak ezagutzea du-
gu helburu. Animatu eta idatzi zein izan
den Untzagara sartu zarenean bizi izan du-
zuna, zeinekin zauden, gustokoen izan du-
zun sagardoa, nahi izanez gero, idatzi zure
bizitzako une gorena. Bi hitz gako horiek
erabilita, burura etotzen zaizuna idatzi eta
esatariari lagundu giroa berotzen.

Gertatzen den guztiaren berri @etakitto-k
eman beharrean, Untzagan dagoen jende-
ak ematea dugu helburu, euskal komunita-
teak jakin dezan #eibar-en ere Sagardo
Eguna indartsua dela.

Jasotako tweet guztien artean zozketa
bat egingo dugu urriaren 5ean eta datorren
asteko alean, tweet esanguratsu, interesga-
rri edo originalenak kaleratuko ditugu.

AArrggaazzkkii  lleehhiiaakkeettaa
Bestalde, gaur egun mugikorrek dituzten

kamarak, edo-eta etxe gehienetan dagoen
argazkiak egiteko ohitura aprobetxatuta,
argazki lehiaketa egingo dugu. Iaz …eta ki-
tto! Euskara Elkartearen facebook orrian
zintzilikatu genituen Sagardo Eguneko ar-
gazkiak eta arrakasta handia izan zuten.
Baina zergatik sartu bakarrik gure argaz-
kiak?

Sagardo egunean parte hartzen duzuen
guztiak egin argazkiak eta zintzilikatu sa-
gardo eguneko facebook-eko orrian: face-
book.com/sagardoeguna. Jendeak bozka-
tzeko aukera edukiko du-eta, “atsegin dut”
gehien duen argazkiak irabaziko du.

Horretarako epe luzeagoa jarriko dugu;
urriaren 11n “atsegin dut” gehien duen ar-
gazkia aste horretako alean kaleratuko du-
gu eta hori izango da sariduna.

Beraz, sari bi izango ditugu aurtengo Sa-
gardo egunean. Opari lote bi prestatu ditu-
gu eta zuen arten banatzea nahi dugu. Bai-
na hori baino gehiago, Untzagan batuko ga-
ren guztion artean Eibarren gertatzen dena
munduan zabaltzea nahi dugu eta horreta-
rako Facebook eta twitter-ek erreminta
ezin hobea eskaintzen digute. Baina hori
zuek barik ezin dugu egin. Erakutsi deza-
gun Eibarko sagardo eguna zer nolakoa
den, erakutsi dezagun euskarak Eibarren
duen presentzia. Ondo pasatu Sagardo
egunean eta adierazi argi eta garbi.

SAGARDO
EGUNA

18



?

DIRU MAILEGUEN 
INGURUAN
1.- Bankuak edo beste entitate
batek mailegu pertsonal bat
eman zidan, ez da hipotekarioa.
Ez badut maileguaren epe bat or-
daintzen, nire jabetzako etxebizi-
tza bahitu dezake?

Mailegua kontratatzerakoan, gehie-
netan epe bat ez ordaintzeak maile-
guaren itxiera ekarriko duela dioen
klausula bat sinatzen da. Alegia, ka-
lusula horren arabera, epe bat or-
daindu ez, eta beraz mailegua eman duenak (bankua zein beste en-
titateren bat) mailegu osoa erreklama dezake, ordaintzeko geratzen
den guztia gehi interesak. Erreklamatu eta ordaintzen ez bada, ban-
kuak epai-bidea has dezake. Mailegua notarioaren aurrean sinatu
bada, epaitegiko prozesua azkarragoa da ordaindu ez duenaren on-
dasunak bahitzeko. Notario aurrean ez bada sinatu ere, prozesu ju-
dizialaren bitartez iritsi daiteke zordunaren ondasunak enbargatze-
ra. Zordunaren ondasunak bahitzeko orduan, lehenik kontuetan da-
goen dirua bahitu behar da eta, nahikoa ez balitz, etxebizitza enbar-
gatzera jo daiteke. Ondoren, soldata. Beraz, posible da mailegu
pertsonal batengatik,mailegua  etxebizitzaren balorearen aldean txi-
kia izanda ere, etxebizitza bahitzea, eta ondorioz, zordunak  etxebi-
zitza galtzea. 

EElleennaa   LLaakkaa
abokatua

2.- Bankuak mailegu hipotekario bat
eman zidan, eta etxebizitza hipote-
katuta dut. Ez badut mailegua or-
daintzen, etxebizitza bankuari utzi
eta maileguaz libre gera naiteke?

Mailegu hipotekarioa ez badago or-
dainduta, bankuak epai-bideari ekiten
dio, eta hipoteka hori exekutatu egiten
du. Enkantera atera daiteke etxebizi-
tza, hipotekaren eskrituran ezarritako
prezioan, kenduta mailegua ordaintze-
ko falta dena. Lehen enkantean, prezio
horren %70a eskaintzen duenak esku-
ra dezake etxebitzitza. Enkantean inork
ez badu kopuru hori eskaintzen, ban-
kuak etxebizitza eskura dezake bere
balorearen %50ean. Eskuratutako ba-
lore hori zorra ordaintzeko da, baina
mailegu hipotekarioan zor den kopurua
enkantean etxebizitzarengatik aterata-
koa baino handiagoa bada, zorrak
iraun egiten du, eta posible da zorduna
etxebizitzarik gabe eta oraindik zorra-
ren zati batekin geratzea. Zor horri au-
rre egin beharko dio, momentu horre-
tan dauzkan ondasunekin eta baita ere
etorkizunean eskura ditzakeenekin.

Zuzenbideari 
buruzko edozein
zalantza izanez
gero, idatzi
erredakzioa@
etakitto.com 
helbidera; 
hurrengo alean
zalantza horiek
azaltzen 
saiatuko gara.
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3.- Mailegu pertsonal bat kontratatu dut dirua
azkar ematen duen enpresa batekin, bueltatu
dut maileguan eman zidaten dirua, baina
orain interesengaitik beste kopuru handi bat
erreklamatzen didate, ematen du mailegua ez
dela sekula bukatzen. Zer egin dezaket? 

Dirua azkar ematen duten enpresekin mailegu
edo kreditu bat kontratatzen denean, ondo begi-
ratu behar da zein interesetan kontratatzen den,
eta erreklamazioengatik eta berandutzarengatik
gastuak sortzen ote dituen. Hori guztia kontra-
tuan jartzen du. Askotan gertatzen da interesak
oso altuak izan ohi direla, %27 ingurukoak, eta
erreklamazio gastuak ere neurriz kanpokoak.
Behar bada begiratu daiteke prozesu judizial ba-
ten bitartez interes tipo hori jeisterik badagoen,
gehiegizkoa izateagatik eta, ondorioz, legezkoa
den interesa baino ez ordaintzea lortzen da.

...eta kitto!  11/IX/30
776 zkia.
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NAGUSITASUN OSOZ IRABAZI ZUEN ASIER CUEVAS EIBAR-
KO ULTRAFONDISTAK ZAPATUAN JOKATUTAKO KANTA-
BRIAKO 100 KILOMETROAK. Horrela, Espainiako txapelketa be-

reganatu zuen gure
herriko atletak, sei or-
du, 38 minutu eta 56
segundoko denborare-
kin. Lasterketa 10 kilo-
metroko zirkuitoan jo-
katu zen, berari hamar
itzuli emateko, eta ei-
bartarrak, bat kenduta,
beste aurkari guztiak
doblatu zituen, bigarre-
nari 48 minutuko aldea
kenduz. Cuevasen le-
henengo lasterketa da
distantzia horretan; ha-
la ere, munduko biga-
rren marka lortu du ai-
patutako 100 kilome-
troko distantzian.

KIROLAK20

Asier Cuevas Espainiako txapelduna
100 kilometroetan

MIGUEL ANGEL SÁN-
CHEZEK AZKEN UR-
TEOTAN GAIZKA
HERNÁNDEZEK EGIN-
DAKO LANAREN LE-
KUKOA HARTUKO DU
urriaren 16an hasiko
den denboraldirako Rui-
bal saskibaloi taldean.
Lurraldeko 3. mailan jar-
dungo dute Sánchezen
mutilek, azken denbo-
raldian maila galdu eta
gero; 11 talde izango di-
ra multzoan eta galduta-
ko maila lehenbailehen
berreskuratzea da ei-
bartarren asmoa. Entre-
natzaile berriarekin ba-
tera, Ruibalek jokalari
berri bi izango ditu aurten: udaberrian gurera etorrita ere, lesio ba-
tengatik oso partidu gutxi jokatu zituen Mario Martín pibota izango
da taldean eta Anderson Polanco eskolta izango da bigarrena. Az-
ken hau Durangoko Tabirako taldeko behe mailetan trebatutako 19
urteko jokalaria da. Aitor Azurmendi pibota berriro bueltatuko da tal-
dera, denboraldi osoa jokatu barik eman eta gero, eta Mikel Lekun-
berri izan da taldea laga duen jokalari bakarra. Guztira hamahiru jo-
kalari izango ditu taldeak.

Entrenatzailea eta jokalari berri bi
Ruibal saskibaloi taldean

ORDUTEGI BERRIA PROPOSATU DU EIBAR KE-K ETXEKO
PARTIDUETARAKO. Horrela, bihartik aurrera zapatuetan
20.00etan jokatuko dute Ipuruan aritzen diren bakoitzean. Burgos
izango dute lehiakide bihar armaginek eta, Errege Kopako lehen
kanporaketan gaztelarren aurka lortu bezala, garaipena eskuratu
nahi dute Manixen gizonek.

Eibar sailkapenaren erdialdean dago kokatuta, 7 punturekin, jo-
an den astean Arandinaren aurka bana egin ostean. Neurketa alde
izan zuten gorriurdinek,
baina azken minutuetan
alde egin zien puntu bik
Arandinak penaltia sartu
eta gero. Burgos, berriz,
azkenaurrena da 3 pun-
turekin.

Cuevasi omenaldia
Eibar eta Burgosen ar-

teko neurketa aurretik
Asier Cuevas atleta ei-
bartarrak ohorezko sa-
kea egingo du. Cueva-
sek garaipena lortu zuen
joan den asteburuan
Kantabriako 100 km-ko
XXXII. Nazioarteko Txa-
pelketan, eta talde eibar-
tarrak omendu egin nahi
du atleta.

Eibar-Burgos bihar 20.00etan Ipuruan

DEPORREKO PILOTARIEK
ZITA BIKOITZA DAUKATE
GAUR ASTELENAN. 20.15-
etan Arrillaga edo Lete eta
Urionabarrenetxea kadeteak
Astigarragako bikotearen aur-
ka arituko dira eta, ostean, Zu-
bizarretak eta Agirrebeñak Ale-
giako bikotearen aurka jokatu-
ko dute.

Beste pelotari batzuk, ordea,
kanpora joango dira euren
neurketak jokatzera oraindik
zehaztuta ez dauden data eta
orduetan. Horrela, Zubizarreta
eta Andonegi jubenilak Zu-
maian arituko dira, Agirresaro-
be eta Erik jubenilak Hernanin,
eta Egaña eta Bengoetxea se-
niorrak Azpeitian.

Aurreko asteburuan Una-
munzaga aurrelaria lesionatu
egin zen, eskumako eskuko
atzamar bat atera baizitzaion;
horren ondorioz, Egañak berak
bakarrik amaitu behar izan
zuen partidua Tolosako bikote-
aren aurka (normala denez,
galtzeko). Santamaria-Narbai-
za kadeteek partidu bikaina jo-
katu eta irabazi egin zieten 22-
14 Azpeitiko ordezkariei. Ben-
goetxeak 9-22 galdu zuen
Epelde elgetarrarekin eta Zubi-
zarreta-Agirrebeña nagusi izan
ziren Beasainen (18-22).

Pilota neurketa bi gaur Astelenan

Anderson Polanco, Miguel Sánchez eta Mario Martín,
Ruibaleko taldekide berriak.

Unamunzagak min hartu zuen aurreko 
asteburuan binaka jokatutako partiduan.

Jordi Evole telebistako aurkezlea hilaren 16an izan zen
Eibarren “Carrusel Deportivo” saioarako bisitatuko
dituen foball-zelaien artean Ipuruakoa ere izango delako.
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MENDIAN ESKARMENTU HANDIA ZUEN
JUAN LUIS ULAZIA BETIRAKO GERATU
ZITZAIGUN BERTAN domeka eguerdian
frantses Pirinioetako Midi DʼOussau tonto-
rretik metro gutxira. Zorigaitzeko istripua
12.00ak inguruan gertatu zen, Eibarko Klub
Deportiboko mendi taldeak antolatutako ir-
teera baten barruan. Hogeiren bat mendi-
zale zihoazen Juan Luisekin igoeran, talde-
kide guztiak mendia igotzeko behar den
materialarekin ekipatuta (arnesak, kasko-
ak, sokak, etab). Istripua tontorretik metro
gutxira gertatu zen,  behin korridore zailak
gaindituta. Azken gailurra, 20 bat metrota-
koa, zailtasun teknikorik ez duen ibilbidea
da, harkaitz onekoa eta helduleku ugarie-
kin, eta domekako baldintza normaletan ez
du segurtasun berezirik eskatzen. Istripua
estropozu bategatik gertatu zen, zoritxarrez
Juan Luis amildegira erori zenean, beste
mendizaleekin batera taldean zihoan Mer-
txe Agirre bere emaztearengana biratzen
zen bitartean.

Bezperan Foratata egin ondoren, Klub

Deportiboak astebururako irteeraren biga-
rren jardunaldian, Midi dʼOssauren gainean
gertatu zen Ulaziaren estropozua, 200 me-
troko desnibela zuen amildegitik erortzeko.
Midiren hego aurpegian gertatutako istripu
tokira joandako mendiko suhiltzaileen zerbi-
tzuko partaideek erreskatatu zuten gorpua.

Juan Luis mendizale amorratua eta adi-
tua zen, biziki maite zuen mendia, eta De-
porrek egiten zituen irteera guztietan ezin-
besteko pertsona garrantzitsua. Gainontze-
ko taldeko lagun guztien konpainian buru-
tzen zituen ibilbideak, beti ere Mertxe
emaztea alboan zuela.

Istripua Frantzian gertatuta, senitarteko-
ek eta lagunek tramite ugari bete behar
izan dituzte mendizalearen errautsak gure-
ra ekarri baino lehen. Bertara bidaiatzeko
aginduaren esperoan zeuden atzo familia-
koak eta, “beste arazorik ez bada”, gaur
arratsaldeko 19.00etan Txaltxa-Zelaiko Au-
ditoriumean egingo den ekitaldi zibilean ja-
soko du Juan Luis Ulaziak bere jardunaren-
gatik ondo merezita duen omenaldia. 

EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEAK ANTOLATUTA, PEDALAREN EGUNAREN
EDIZIO BERRIA jokatuko da domeka goizean, eguerdira arte luzatuko den jardunaldian.
Egitarauarekin hasteko, 09.30etan mountain-bike proba ipiniko da martxan, honako ibilbi-
dearekin: Eibar, Apalategi, San Pedro (Elgoibar), San Miguel
gaina, Arnoate eta Mendaro. 10.00etan zikloturistak irtengo
dira Untzagatik, Ermua, Trabakua gaina, Ondarroa, Deba eta
Mendarok osatutako ibilbidea betetzeko. Irteera biek
12.00etan bat egingo dute Mendaron Eibarrera etortzeko.

Gaztetxoenendako ekitaldiak 11.30etan hasiko dira, 8
eta 10 urteen arteko neska-mutilek bi itzuliko ibilbidea bete-
tzeko herri erdialdean: T. Etxebarria, Zuloagatarren, Plaza
Barria, Calbetón eta Untzaga. Ordu laurden geroago, 10
eta 12 urte artekoenen ordua izango da, ibilbide berari hiru
itzuli emateko. Hori bai, ez bata ez bestea ez dira lehiatze-
ko antolatu, parte hartzeko baizik. 12.00etan, ekitaldiekin
amaitzeko, gin-kana izango da jokoan 12 urtetik beherako
guztientzat.

Pedalaren Eguna jokatuko da domekan

BIGARREN JARDUNALDIAK EZ ZUEN
ZERIKUSIRIK HASIERAKOAN GERTA-
TUTAKOAREKIN eta, horrela, parekota-
sun gutxiago izan zen neurketetan, partidu
guztietan irabazleak eta galtzaileak izanik.
Koskor, Azkena Kalton eta Alkideba dira
bakarrak partidu biak irabazten eta puntu
biko aldea kentzen die dagoeneko Tanke-
mans, Living Café, EzDok eta Teknografik
taldeei. Asteburuan Durango-Murillo Naza-
rio, Esmorga-Living Café, EzDok-Ekoden
eta Tankemans-Azkena Kalton jokatuko di-
ra bihar; eta etzi Caserío-Alkideba, Areto-
Koskor eta Teknografik-Txoko.

Berdinketarik gabeko 
jardunaldia izan zen

foball-zaletuan

Goitik bizitza hobeto ikusten dela dion lemari jarraitu dio
Klub Deportiboko mendizaleak gazte-gaztetatik.

...eta kitto!  11/IX/30
776 zkia.

Gaur egingo zaio omenaldia domekan mendi
istripuan bizia galdu zuen Juan Luis Ulaziari

IDOIA BERGARETXE
ESTET IKA ZENTROAN

URRIAN
PROMOZIO 
BEREZIA Estaziño, 1  Tel. 943 20 03 45

GORPUTZ TRATAMENDUAK
10 saio = 300 euro

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA
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Andres Urrutiak “Anduriña de Prata” jaso zuen Galiziaren XXVI. Eguna
Euskadin egitarauaren barruan. Domeka eguerdiko ekitaldia hasi
eguenean eta egun horretara arte Euskadiko Irmandade de Centros
Galegos-ek antolatutako ekitaldi garrantzitsuenena izan zen eta hor
Euskaltzaindiko gaur egungo presidenteak “galiziarra izan barik,
galizieraren aldeko lana” saritu nahi izan zuten. Zuzenbidean
lizentziatua, notario jardun izan du hainbat urtetan. 1997an
euskaltzain oso izendatu zuten eta euskaltzainburu da 2004tik hona.

- Zer moduz domekako ekitaldia? Esanahi
berezia izan du zuretzat? Ezustekoa hartu
zenuen?

Ezustea izan zen: eurei ere esan nien, nik
baino meritu handiagokorik izango zutela-eta
saritzeko. Dena dela, ilusioz saritu naute eta
onartzen dut sasoi batean galizieratik euska-
rara itzulitako liburuekin egindako lana. Bizi-
esperientziarekin ere badu bere lotura: Onda-
rroan notario jardun nuen urteetan harreman
berezia izan bainuen Galiziako emigrazioare-
kin, bertakoak familian ere baditugu... Hori

bai, jendeari eskertzen diot ekitaldia jarrai-
tzen egindako ahalegina, eguzkiak ez zuela-
ko barkatu.
- Zein fase dihardu bizitzen Euskaltzain-
diak mendeurrena betetzeko azken urteo-
tako ibilbidean? Sasoi betean dago? Kri-
siaren eraginik nabaritzen du?

Etapa bat itxi dugulakoan nago, beste be-
rri bati ekiteko. 1968-70etik gerora euskara
batuaren inguruan egindako lanak gaur
egungo ibilbideari eman dio paso, aldaketak
sortuz kanpora begira zein barruko gestioari
dagokionez. Barne antolaketan, eskema tra-
dizionaletik kudeaketa moderno batera
eman dugu jauzia; eta, kanpora begira, tek-
nologia berrietara egokitzeak gero eta arina-
go jardutea dakar.
- Zenbat lagun diharduzue Euskaltzaindian
beharrean?

Batzordeen lana dago, alde batetik; eta
ikerketa-proiektuetan dihardutenak, bestetik.

Berez, 29 akademiko oso ditugu; urgazleak,
berrehun lagunetik gora dira; eta ohorezkoak
dira beste hamalau. PYME modukoa da gu-
rea, 30etik 40ra behargin dituen enpresa. 
- Baduzue epe laburrera begira proiektu
berezirik? Zertan deritzozue sakontzeko
ordua dela?

Hemendik egun gutxira, urrian, ikergunea
sortuko dugu Donostian. Horrez aparte, hizte-
gigintzan, amaituta dagoen Orotariko Euskal
Hiztegiaz gain, Euskaltzaindiak beste bi
proiektu garrantzizko ditu eskuartean: Euskal-
tzaindiaren Hiztegia eta Hiztegi Batua. Dato-
rren urtean euskaratik euskarakora eta betiko
hiztegiko pare bat publikazio kaleratuko dugu-
lakoan nago. Hortik aparte, lehenengo aldiz
dihardugu euskararen historia soziala azter-
tzen, korpusaren inguruan buru-belarri sartu-
ta... azken finean, urte guztiotan batutako jaki-
turia hori modu batean edo bestean -zainduta,
hori bai- gizarteratzeko asmotan.

“Erakunde gutxi mugitzen 
da gurea bezain beste”

ANDRES URRUTIA, Euskaltzaindiko presidentea:

Tfnoa. 943 25 72 80
www.baibatzokia.com
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EE nn tt ss aa ll aa dd aa kk
LL ee gg aa tt zz aa   ff rr ii jj ii tt uu aa   .. .. .. .. .. .. .. .. 99   ee uu rr oo
UU rr dd aa ii aa zz pp ii kk oo   ii bb ee rr ii kk oo aa .. 88   ee uu rr oo

SS ee pp ii aa   pp ll aa nn tt xx aa nn .. .. .. .. .. .. .. .. .. 66   ee uu rr oo

OO ll aa gg aa rr rr oo aa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 66   ee uu rr oo

FF ii ll ee tt ee aa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 99   ee uu rr oo

RRAAZZIIOOAAKK
BBAARRRRAANN

EEGGUUNNEEKKOO  MMEENNUUAA::
14’5 euro (BEZ barne)

AASSTTEEBBUURRUUKKOO  MMEENNUUAA::
20 euro (BEZ barne)

MMEENNUU  DDEEGGUUSSTTAAZZIIOOAA::
35 euro (BEZ barne)

TTAALLDDEEEENNDDAAKKOO  MMEENNUUAAKK

1111
eeuurroo

ANTOLATZAILEAK:
- J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea
- ...eta kitto! Euskara Elkartea

AAUUTTOOBBUUSS zzeerrbbiittzzuuaa::
IIRRTTEEEERRAA 0088..3300eettaann,, EEggoo--GGaaiinneettiikk

BBUUEELLTTAA 1188..3300eettaann,, TTaaffaallllaattiikk

urriak16

nafarroaoinezTAFALLAn



23

...eta kitto!  11/IX/30
776 zkia.

Sakontzeari dagokionez, hiru arlo edo es-
parru nabarmenduko nituzke: Gramatikan
egin beharrekoa, Hiztegigintzan urrats sendo-
ekin dihardugu Hiztegi ahalik eta duinena egi-
teko bidean eta, azkenik, korpusen inguruan
egin beharreko guztia dago, jendearen esku-
ra modu eraginkorrenean ailegatzeko.
- Agintean gobernu bat edo bestea egote-
ak, eta horrek markatzen duen politikak,
eragina du zuen lanean?

Euskaltzaindiak, zeozer lortu badu beti, ho-
ri independentea izatea izan da. Euskal Herria
bere osotasunean hartu du, pentsamendu eta
jatorri desberdinetako jendea bilduz. Jarrera
politikoetatik guztiz aldenduta, agintzen due-
na bat edo bestea izan, erakundeekin harre-
man instituzionala izaten ahalegindu da. Baz-
tertu barik euskalgintzan diharduten beste
eragileekin dugun harremana.
- Aurrekoaren harira, zelan ikusten duzu B
ereduan ikasitakoek perfil linguistikoa
akreditatu behar ez izatea eta antzerako
neurriak?

Guztiondako kafearen kutsua ikusten diot
neurriari. Argi dago bestelako ikasketetan ere
ez dela halakorik eskatzen eta tituluarekin
ikasketa horiek menderatutzat ematen direla.
Argi ez dagoena da ikasketa horiek amaitzen
dituenak gaitasun mailarik duen. Horregatik
diot: zenbat eta paper gutxiago hobe, baina
atzera egin barik. Gaitasun maila ziurtatu be-
harra dago. 
- Euskarak zelako osasuna du? Tratamen-
du bereziren beharrik badu?

Horrela galdetuta, gaixoaren irudia datorki-
gu burura eta ez naiz ni horren aldekoa. Pa-
zientearen gorputzari, dena dela, atal batzue-
tan osasun bikaina nabaritzen zaio, beste ba-
tzuetan berrosaketa lana egitea komeni da
eta badira arreta berezia merezi duten arloak:
etxeko transmisioarena, kasu. Sendagilearen
papera berreskuratuz, egoera egonkorrean
dagoela esango nuke.  
- Idatzizkoaren mesedetan, ahozko trans-
misioa deskuidatu dugula zenioen aurreko
elkarrizketa batean. Baita biologia egin be-
har zela, arkeologia egin beharrean...

Nire praktikatik ateratako ondorioa besterik
ez da. Bizkaiko kostaldeko herrietan jardun
izan dut lanean eta Ondarroan eta Lekeition
euskararen presentzia haizearen edo uraren
maila berean ematen da: naturalki, berez. Ez
da hori beste leku askotan ikusi dezakeguna,
herri batzuetan zaila baita euskaraz bizitzea.
Unibertsitatean, mundu formalean... badoa
aurrera; baina arrantza edo baserri munduan
atzera egin dugu, hitz asko galdu dira, gaur
egungo bertako seme-alabek ere ezagutzen
ez dituztenak.
- Gizartearekin zer nolako lotura duzue?
Pixka bat aparte zaudete edo gizartearen
parte ikusten duzue zuon burua?

Hori beste topikoetako bat da. Erakunde
gutxi izango dira herri batetik bestera gu be-
zainbeste mugitzen direnak Euskal herri oso-
an. Esaterako, Nafarroa Oinez jaiarekin bat
eginez, irailaren 30ean Tafallan hainbat ekital-
di egingo ditugu, tartean osoko batzarra goi-
zean. Hori bai, bilerak gauza serioa dira eta
ez dugu koadrila gisa jardungo... bertatik irten
arte behintzat!
- Jendeak egiten dizuen kontsulta kopurua
igo ala jaitsi egin da?

Egoera nahiko egonkorrean gaudela esan-
go nuke. Toponimia eta Onomastikaren ingu-
ruko galdera asko jasotzen ditugu. Euskal Hiz-
tegiaren bigarren edizioa ere jendearen esku
dago eta Jagonet zerbitzua ere bizkortzen
dihardugu hamar urte bete dituen honetan.
Gure webgunean Hiztegi Batuaren azken ber-
tsioa dago kontsultagai, orain arte Akademiak
arautu dituen hitz guztiak jasotzen dituena.

ELKAR
HIZKETA

Domekan “Anduriña de Prata” jaso zuen Andres Urrutiak
Galiziaren Eguna Euskadiren ekitaldien barruan. / LEIRE ITURBE
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UDALEKO EUSKARA ETA KULTURA BATZORDEAK SANAN-
DRESETARAKO KARTELA AUKERATZEKO LEHIAKETA anto-
latu du. Gaia norberaren aukerakoa izango da eta lanetan “Sanan-
dresak 2011 Eibarren” idatzita agertu beharko da, 70x50 zentime-
troko euskarri gogor baten gainean (formatu digitalizatuan, JPG
formatuan, 300 ppp-ko be-
reizmenarekin 70x50 zenti-
metroko proportzioarekin).
Kartelak lemapean aurkeztu-
ko dira eta egilearen datuak,
berriz, erantsitako kartazal
itxian eraman beharko dira.
Kartelak urriaren 20ko arra-
tsaldeko 19.30ak baino lehen
Pegoran (udaletxean) laga
beharko dira. Irabazleak 600
euroko saria jasoko du eta
epaimahaiak 100 euroko ak-
zesita emateko aukera izan-
go du. Umeek aurkeztutako
lanen artean sari berezi bi
banatuko dituzte (dirurik ez). 

- Nolakoa izango da Topale-
kuan eskainiko duzun era-
kusketa?

Lan grafikoa da erakutsiko
dudana batik bat, grabatuak
eta collagea. Ez daukat guztiz
erabakita oraindik, zeramika
apur bat ere sartu dezaket.
Erakustokia ezagutzen dut,
baina obren ostean ez dakit
zelan geratu den. Kordobatik
autoan noa eta baliteke lanak
soberan eramatea. Ikusiko dut
nola etortzen den bat dena.
- Eibarren zure obra erakus-
teak zer esan nahi du zure-
tzat?

Berezia da. Kordoban urte
bi daramatzat, baina Eibarren
ditut sustraiak. Nire ardura,
hala ere, erakusketa ondo ge-
ratzea da. Topalekuan erakus-
keta asko ikusi ditut eta toki
polita dela deritzot.
- Zure lana Eibarren erakus-
ten duzun lehen aldia da?

Bakarrik bai. Talde moduan
egin izan dut Portalean Deba-
ko Arte Eskolarekin, baina ho-
nakoa da bakarrik erakusten
dudan lehen aldia.
- Zer da erakusketan islatu
nahi duzuna?

Ez dago gai orokorrik. Erre-
kurtso grafikoetatik abiatuz az-
terketa formala egiten saiatu
naiz eta obra bat osatzen.
- Zure obra egiteko hainbat
teknika erabili dituzula dio-
zu. Zerekin aritzen zara ero-
soen?

Arlo grafikoan erosoago
sentitzen naiz, grabatuekin.
Orain arte formatu txikian ari-
tu naiz, baina handiekin hasi
naiz orain. Formatu txikia zai-
lagoa da, baina beragan kon-
trol gehiago daukazu. Forma-
tu handiarekin, collagea eta
beste euskarriekin, libreago
zara modu batean esatea-
rren, izan ere, grabatuarekin
zailagoa da atzera egin eta
zuzentzea. Ez da gauza in-
probisatua guztiz, bilatua de-
lako eta funtzionatu egin be-
har duelako.
- Arte munduan diharduzu
lanean ala afizio moduan
hartzen duzu?

Beti izan dut arte munduan
aritzeko asmoa, baina espazio
faltagatik, garestia izateagatik
eta hortaz bizitzea zaila izate-
agatik, ez da horrela gertatu.
Orain, hala ere, badaukat
proiektu bat aurrera ateratze-
ko asmoa eta arte munduan
aurrera egiteko helburua, hel-
tzen naizen lekura arte. Beste
lan batzuk izan ditut eta ez
naiz gustora sentitu. Abentura
bat izango da bere zentzu
osoan, baina ikusteke dago
zer gertatuko den. Momentuz,
inguruan jaso dudan erantzu-
na ona izan da. Ondoen egiten
dakidan gauza da eta gutxie-
nez saiatu behar naizela pen-
tsatzen dut. Urteetan zehar
egindako lan serioa daukat
atzean.

PEDRO ZELAIA KULTUR ELKARTEAK HELMHOLTZ ORGA-
NOAREN SORRERAREN 50. URTEURRENA OSPATZEKO bari-
xakuan Coliseoak hartu zuen kontzertua benetan arrakastatsua
izan zen eta bertaratutakoak pozarren irten ziren emanalditik, ikus-
kizunean parte hartu zutenek eskainitako egitaraua benetan anitza
izan baitzen. Juan Luis Agirre organojoleak Sostoa abesbatzaren
eta Iñaki Orbegozo eta Ainhoa Urkizu musikarien laguntza izan
zuen Chicagon egindakoen ereduari jarraituta, Eibarren fabrikatze-
ko gauza izan ziren organoari omenaldia eskaintzeko antolatutako
kontzertu berezian.

Sanandresetarako kartel lehiaketa

“Arte munduan aurrera
egin nahi dut”

OIER PESQUERA, artista:

Helmholtz kontzertu hunkigarria

Juan Luis Agirre
organojoleak 

Sostoaren eta Orbegozo
eta Urkizu musikarien

laguntza izan zuen.

BBii  uurrttee  ddaarraammaattzzaa
KKoorrddoobbaann  bbiizziittzzeenn  OOiieerr
PPeessqquueerraa  eeiibbaarrttaarrrraakk..
TTooppaalleekkuuaann  eerraakkuusskkeettaa
eesskkaaiinniikkoo  dduu  ggaauurr  hhaassiittaa
((1199..0000eettaann))  uurrrriiaarreenn  99rraa
aarrttee..  UUrrtteeeettaann  zzeehhaarr
eegg iinnddaakkoo  llaannaakk  eeggoonnggoo
ddiirraa  eerraakkuussggaaii,,  llaann
ggrraaffiikkooaakk  bbaatteezz  eerree..
BBeerree  hheerrrriiaann  eegg iitteeaann,,
eerraakkuusskkeettaa  bbeerreezziiaa
iizzaannggoo  ddeellaa  aaiittoorrttzzeenn  dduu
OOiieerrrreekk,,  eettaa  iikkuusslleeeeii
gguussttaattzzeeaa  eessppeerroo  dduu..
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25KULTURA
GAUR ILUNTZEAN, 20.30-
ETAN HASIKO DA ALBERTO
CORTEZ MUSIKARIAREN
KONTZERTUA COLISEO AN-
TZOKIAN, Jai Productions
enpresak antolatutako ema-
naldian. 1940an Argentinan
jaiotako artistak azken urteo-
tan batez ere Hegoamerikan
jardun du beharrean eta, ho-
rregatik, luzaroan ez da bere
musika zuzenean entzuteko
aukerarik izan gure inguruan.
Bartzelonan eta Cádizen
abestu behar zuela aprobe-
txatuta, Jai Productions-eko-
ek ez dute Cortez Eibarrerai-
no ekartzeko aukera aparta
galdu nahi izan. Sarrerak al-

dez aurretik salgai ipini dituz-
te Birjiñape, Portalea, Trinke-
te, Arno, Terraza eta Caserio
tabernetan (20 eurotan) eta

gaur bertan, emanaldia hasi
aurretik Coliseoko leihatilan
ere erosteko moduan egongo
dira, 25 eurotan.

Alberto Cortéz Coliseoan

laburrak
MMAARRKKOOSS  UUNNTTZZEETTAA
Euskara-Kultura batzordeak
jakitera eman duenez,
zapatuan (urriak 1) Markos
Untzetak eman behar zuen
kontzertua bertan behera
laga behar izan dute,
taldeko musikarietako bat
gaixorik dagoelako.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
KKOOSSKKOORRRREENN
Gaur gauean, 23.00etan
“Una noche sin Sabina”
(Arrasate-Gasteiz) taldeak
kontzertua emango du
Koskor tabernan. Taldeak
Joaquin Sabinaren abestien
bertsioak joten ditu. Sarrera
librea da.

AARRGGAAZZKKIIGGIINNTTZZAA  DDIIGGIITTAALLAA
Argazkigintza Digitalean
lehen urratsak ikasteko
kurtsoa hasiko da urrian
Portalean, Klub Deportiboko
Argazkilaritza Taldearen
eskutik. Jose Valderreyk
emango duen ikastaroa
urriaren 18, 20, 24, 27 eta
31n eta azaroaren 3, 8, 10,
15, 17, 22, 24 eta 29an
izango da, 19.00etatik
21.30etara. Informazio
gehiagorako edo izena
emateko Pegorara jo behar
da, urriaren 3tik 10era.

CCRRIISSTTIINNAA  AAZZPPIIRRII
Eibarko artistak egunotan
erakusketa dauka martxan
Deban, hango Turismo
Bulegoan. Domekara arte
ikusgai egongo den
erakusketan olioak,
akrilikoak, linoleo
monotipoak eta beste
hainbat batu ditu Cristina
Azpirik.

LEGAZPIKO BERTSOLARIA GA-
RAILE GARBIA IZAN ZEN GIPUZ-
KOAKO BERTSOLARI TXAPELKE-
TAKO FINAL-ZORTZIRENETAKO
HIRUGARREN SAIOAN. 516 puntu
bildu zituen, Iñaki Gurrutxaga bigarre-
nari dezenteko tartea aterata, azken
honek 495 puntu eta erdi lortu baitzi-
tuen. Besteen puntuazioa honakoa
izan zen: Rezolak 491, Zubiak 464ʼ5,
Labaienek 449 eta Osak 442ʼ5.

300 lagun inguru batu ziren saiora
eta indartsu hasi ziren sei bertsolariak
lehen agurretatik: Coliseoko eszenato-
kiaren izenarekin lotutako “alea jacta
est” bota zuenarekin batera, izan ziren
gladiadore konplexuz plazaratu eta
Kristorenak egitera zetorrela esan zu-
tenak. Kartzelako gaia honakoa izan
zuten: “Askotan pentsatu izan duzu:
noiz hilko ote da?”.

Nerea Elustondo nagusi Coliseoko saioan

Alberto Cortéz bere onena emateko asmoz bueltatuko da Euskal Herrira.

Juan Luis Ulazia Landa
(BELEN GURE LANKIDEAREN NEBA)
Irailaren 25ean hil zen, 59 urterekin

...eta kitto! Euskara Elkartea

GGuurree  aattsseekkaabbeeaa  eettaa  eellkkaarrttaassuunnaa  aaddiieerraazzii   
nnaahhii  ddiieegguu  hhaarreenn  sseenniiddee  eettaa  llaagguunneeii..
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KULTURA26

ASTEBURU BETE-BETEA
IZAN ZEN AURREKOA GU-
REAN, EUSKADIKO GALIZIA
EGUNAREN 26. EDIZIOARI
ESKER. Eguen arratsaldean
abiatu zen Eibarrek lehenen-
goz hartu duen Galiziako Etxe-
en topaketa berezia eta dome-
ka iluntzera bitartean Untzaga-
ko plaza biak eta Txaltxa Zelai-
ko zati bat Euskadin dauden
Galiziako 12 Etxeek bete zituz-
ten, hango gastronomia, musi-
ka, artisautza, dantza eta bes-
telakoekin. Eguraldia lagun,
antolatutako guztiak benetan
arrakastatsuak gertatu ziren
eta eibartarrak ez ezik, Euskal
Herriko beste toki batzuetatik

jaiarekin bat egitera etorritako
jende ugarik hartu zuen parte
asteburuan zehar egin ziren
jardueretan. Zapatu zein dome-
kan dozena bat autobus etorri
zen gurera, jaian parte hartzera
etorritakoak ekartzera. Dome-
ka eguerdian, bestalde, ekitaldi
instituzionala hartu zuen Un-
tzagak: Miguel de los Toyos al-
kateak, Iñaki Arriola sailburuak
eta Galiziako Xuntako Beatriz
Mayok erkidego bietako gober-
nuak ordezkatu zituzten eta,
horiekin batera, Pilar Hernán-
dez Euskadiko Galiziako Etxe-
en Irmandadeko burua, Amilcar
Dos Santos As Burgas Eibarko
Galiziako Etxeko presidentea

eta Xoxé Antón Vilaboa Gipuz-
koako Etxe Erregionalen Fede-
razioko presidentea izan ziren.
Ekitaldian errekonozimendu
berezia egin zieten Andres
Urrutia Euskaltzaindiako presi-
denteari (Anduriña de Prata),
Galiziako kultura hedatzen

egindako beharra eskertu
nahian eta Ramón Pampín
Arabako Galiziako Etxeko pre-
sidenteari (Euskadiko Galizia-
ko Etxeen Irmandadeko Urrez-
ko intsignia). Pregoia eguene-
an Coliseoan abestu zuen Ro-
sa Cedrón-ek irakurri zuen.

Galizia protagonista asteburuan

DEBABARRENAKO ESPERIENTZIA ESKOLAREN
8. PROMOZIOAK URRIAREN 18-AN HASIKO DU
IKASTURTE BERRIA. Aurten klaseak emateko egoi-
tzan aldaketa izango da eta, Armeria Eskolan beharre-
an, U.G.T. fundazioaren egoitzan, Formakuntza eta
Gizarte Ikerketa Institutuaren lokaletan emango dituz-
te eskolak. Izena emateko epea urriaren 14ra arte za-
balik egongo dela gogorarazi dute arduradunek eta in-
teresatuek eskualdeko edozein udaletxera jo dezake-
te informazio bila edo, nahiago izanez gero,
695788936 telefono zenbakira deitu.

Bestalde, Ikasten Esperientzia Eskolako Ikasle
Ohien elkarteak ikasturte berrirako programazioari
ekingo dio urriaren 5ean, Hendaiara Abbadie jauregia
ezagutzera joateko antolatutako irteerarekin. Trenez

joango dira Eibartik Do-
nostiara (Ardantzatik
09.07etan eta Estaziño-
tik 09.13etan irtenda).
Donostiatik Hendaiara-
ko trena 10.45etan har-
tuko dute.

Nagusiak ere eskolara bueltan

EKAINAZ GEROZTIK ETA AZARO-
AREN 20RA BITARTEAN, IRUNGO
OIASSO MUSEO ERROMATARRE-
AN orain arte oso harrera ona izaten
diharduen “Egipto. Begirada erro-
mantikoa” izenburuko erakusketa bi-
sitatzeko aukera izango da. Euskal
Herrian Egiptori buruz dauden bi bil-
duma pribatu bakarrak, Santiago En-
trena eibartarrarena eta Jose Mª Or-
tuondorena, lehenengo aldiz elkarre-
kin ikusteko aukera paregabea es-
kaintzen du erakusketak eta bilduma
pribatuetako piezekin batera, gaine-
ra, Bilboko Museo Etnografikoko
(Olabarria Jauregia bilduma) zein
Donostiako San Telmo Museoko
(Antonio Bernal OʼReally bilduma)
hainbat lan ere ikusteko moduan ipi-
ni dituzte. Denera 100 bat pieza bil-
du dituzte erakusketan, sasoi ezber-

dinetakoak. Bestalde, erakusketara
doazenei bisita erraztearren, gai
konkretu batzuen arabera sailkatu
eta antolatu dituzte piezak. Umeen-
tzat bereziki prestatutako hainbat jar-
duerarekin laguntzen zaio, gainera,
bertan ikusten dutenaren inguruko
edukiak modu errazago eta atsegi-
nagoan barneratzeko aukera izan
dezaten. Egiptori buruzko erakuske-
tara sartzea doan da.

“Egipto. Begirada
erromantikoa”
Irungo Oiasson

Abbadie jauregia ezagutzera joango dira urriaren 5ean, eguaztenean.

Eguzkiak gogotik jo zuen Untzagan domeka eguerdiko ekitaldietan. / LEIRE ITURBE

…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK AUTOBUSAK ANTOLATU
DITU datorren urriaren 2-an Kilometroak-era joateko, Azpeitiara. Ho-
nezkero bete diren autobus kopurua dela eta, irteera lekuak aldaketa
izango du: autobusak Toribio Etxebarria kaletik irtengo dira eta ez Ego
Gainetik. Oraindik ere salgai daude autobuserako sarrerak, 7 eurotan,
…eta kitto! Euskara Elkartearen bulegoan. Autobusa 10.00etan irtengo
da Toribio Etxebarria kaletik eta 19.00etan bueltatuko da Azpeitiatik.

Kilometroak-erako autobusak 
Toribio Etxebarriatik irtengo dira
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27AGENDA
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

30ean: 22.30
1ean: 17.00, 19.45, 22.30
2an: 17.00, 20.00
3an: 20.30  

””UUrrtteebbeerrrrii  oonn,,  AAmmoonnaa!!””
Zuzendaria: TTeellmmoo  EEssnnaall
Aktoreak: NNaaggoorree  AArraannbbuurruu,,
PPeeddrroo  OOttaaeeggii,,  KKoonnttxxuu  OOddrriioozzoollaa,,
JJooxxeeaann  BBeennggooeettxxeeaa

30ean: 22.30
1ean: 17.00, 19.45, 22.30
2an: 17.00, 20.00
3an: 20.30  

””SSuuppeerr  88””
Zuzendaria: JJ..JJ..  AAbbrraammss
Aktoreak: EEllllee  FFaannnniinngg,,
GGaabbrriieell  BBaassssoo,,  JJooeell  CCoouurrttnneeyy,,
KKyyllee  CChhaannddlleerr

1ean: 17.00, 19.45, 22.30
2an: 17.00, 20.00
3an: 20.30  

””JJoohhnnnnyy  EEnngglliisshh  RReettuurrnnss””
Zuzendaria: PPaauull  AAnnddeerrssoonn
Aktoreak: RRoowwaann  AAttkkiinnssoonn,,
GGiilllliiaann  AAnnddeerrssoonn,,  DDoommiinniicc
WWeesstt,,  RRoossaammuunndd  PPiikkee

Zorionak, MALEN,
atzo zortzi urte bete
zenduazelako. Patxo
pillua maitte zaittugun
guztion partez.

Zorionak, DANEL 
Portu Uribeetxeberria,
astelehenian lau urte
egingo dozuz-eta. Zure
famelixaren partetik.

Zorionak!! Etxeko
printzesari, maittasunez,
18 urte betetzian. Muxu
haundi bat aitta, ama,
Aliosha eta Truck-en
partez

Zorionak, OIER.
Aitxitxa, amama, Jon
eta Mikelen partez.

Zorionak, MIKEL,
urriaren 2xan urte bi
egingo dozuz-eta.
Muxu haundi bat
aitatxo, amatxo eta
famelixaren partez.

Ongi etorri, UDANE,
eta zorionak aitta 
Borja eta ama Mireni.

Zorionak, ARATZ
Amillategi Alberdi,
domekan urtia beteko
dozulako. Famelixaren
partez.

Zorionak, MIKEL
Lapeyra Ibarra,
astelehenian urtebete
egin zendualako. Muxu
haundi bat, laztana,
etxekuen partez.

- Dominga Kareaga Fernandino. 94 urte. 2011-IX-16.
- Pablo Nieto Higueras. 69 urte. 2011-IX-21.
- Miguel De las Heras Fernández. 66 urte. 2011-IX-22.
- Alicia Muñoa Zabaleta. 85 urte. 2011-IX-23.
- Ignacio Goenaga Galarraga. 89 urte. 2011-IX-23.
- Bruna Larreategi Iraola. 91 urte. 2011-IX-24.
- Esther Uruñuela Espiga. 76 urte. 2011-IX-24.
- Virginia Díaz Alvarez. 86 urte. 2011-IX-25.
- Juan Luis Ulazia Landa. 59 urte. 2011-IX-25.
- Gotzon Mtnez Lejarza De la Hera. 82 urte. 2011-IX-26.
- Manuela Sánchez Marcos. 79 urte. 2011-IX-28.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, NAIA, domekan sei urte 
beteko dozuz-eta. Muxu haundi bat
ARIANE, aitatxo eta amatxoren partez.

Zorionak, GORKA (iraillaren 18xan
izan zan zure eguna) eta LUIS MARI
(bixar izango da), zuen urtebetetzietan.
Oier eta amatxoren partez.

Zorionak, ARATZ eta RIKI-ri!!!!
Urriaren 2xan zuon eguna da-eta!
Patxo haundi-haundi bat amatxoren
partez.

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Kepa Alberdi Prieto. 2011-IX-16.
- Jone Gerrikagoitia Otxandiano. 2011-IX-21.
- Alain Conde Blanco. 2011-IX-22.
- Nerea Arnaiz Bedoya. 2011-IX-23.

Zorionak, ANDER eta IBONE,
eguaztenian zazpi urte beteko dozuez-
eta. Muxu bat etxekuen partez.
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hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Zure esku dagoena egingo duzu,
zure nahia betetzeko nahikoa izan
ez arren. Hala ere, poztu: gauza asko
egin ditzakezula erakutsi duzu.

TTAAUURRUUSS
Istorio bitxia pasako duzu hurrengo
egunotan. Liburu baten protagonista
emango duzu, abenturaz beteriko
istorioak biziko dituzu. 

GGEEMMIINNII
Umiltasuna izatea eta aurreiritziak
baztertzea komeni zaizu. Aurrean
duzunarekin horrela jokatu ezean,
konturatu eta damutuko zara.

CCAANNCCEERR
Neke handia nabarituta ere, aurrera
egingo duzu zure betebeharrekin.
Ondoren atsedenerako aukera izango
duzunez, ez kezkatu horregatik.

LLEEOO
Zalantzek betetzen dute zure burua.
Ez da gutxiagorako, erabaki handia
hartu behar baituzu. Ez zaitez gehiegi
zoratu: ez da hainbesterainoko.

VVIIRRGGOO
Lepoko mina... zergatik izango ote
da? Beno, masaje on bat eskatzeko
aitzakia ezin hobea izango duzu.
Aprobetxa ezazu! Baietz errepikatu!

LLIIBBRRAA
Dena batera ezin baduzu egin, hartu
lasai, lana banatu, eta poliki-poliki
egiten saiatu. Hobe horrela dena
bizkor eta gaizki egitea baino.

SSCCOORRPPIIUUSS
Udazkena iritsi da eta horrekin hain
gorroto duzun gripea. Ea aurten
sahiesten duzun eta ez zaren
gaixotzen. Gehiago zaindu zaitez.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Bizkor pasako zaizu astea: hara
eta hona, konturatzen zarenerako
asteburuan berriz ere. Aste bikaina
pasa duzula konturatuko zara. 

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Gauza berriak bilatu behar dituzu,
erronka berriak. Animatuko zaituen
zerbait behar duzu, motibazio bat;
behera etorriko zara bestela.

AAQQUUAARRIIUUSS
Aste ez-ohikoa honakoa. Betiko
errutinatik kanpo, gauza berriak
gertatuko zaizkizu, harrigarriak.
Ea nola egiten diozun aurre!

PPIISSCCIISS
Lagunek zenbat balio duten
konturatuko zara. Une txarrenetan
hor egongo dira, duten guztia ematen
zu ondo egoteko. Eskertuko duzu.

Barixakua 30
OOMMEENNAALLDDIIAA
1199..0000..-- Juan Luis Ulazia
mendizaleari omenaldia.
Txaltxa-Zelaiko auditorioan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA            
2200..3300..-- Alberto Cortez-en
kontzertua. Sarrera 20 euro
aldez aurretik, 25 euro
lehiatilan. Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA            
2233..0000..-- “Una noche sin
Sabina” (Gasteiz-Arrasate)
taldearen kontzertua. Koskor
tabernan.

RROOCCKK  GGAAUUAAKK            
0000..0000..-- Rock gaua D.J.
Kobirekin. Karrika tabernan.

Zapatua 1
KKOOMMEENNTTAATTUUTTAAKKOO
DDAASSTTAAKKEETTAA
1111..0000..-- Gorenak
proiektuaren aurkezpena,
Egoitz Zapiainen eskutik.
Iruki sagardotegian.

SSAAGGAARRDDOO  EEGGUUNNAA
1122..0000//1155..3300 eettaa
1199..0000..-- 13 sagardotegitik
ekarritako sagardoa,
pintxoak, musika…
Antolatzailea: …eta kitto!
Euskara Elkartea. Untzagan.

Martitzena 4
HHIITTZZAALLDDIIAA
1188..0000..--  “Trio Calaveras”
Mexikoko taldeari buruzko
multimedia-erakusketa,
Saturnino Sáez de Ibarraren
eskutik. Aula DV-k babestua.
Portalean.

Eguaztena 5
ZZIINNEE--FFOORRUUMMAA
1188..0000..-- Zine-foruma,
AFAGIk (Gipuzkoako
Alzheimer Gaixoen
Senitartekoen Elkarteak)
antolatuta: “Cuidadores”
(Zuz: Oscar Tejedor).
Sarrera: Euro bi. Coliseoan.

iikkaassttaarrooaakk
– AArrtteeaarreenn  HHiissttoorriiaa..
Antolatzailea: Pagatxa emakumeen elkartea. Irakaslea: Satur Peña. Hasiera: San Andres elizan,
urriaren 5ean, 16.00etatik 17.30etara. Izen-ematea eta informazioa: 943206735 / 687368907.

– IIrraakkuurrkkeettaa--ttaallddeeaa..
Antolatzailea: Pagatxa emakumeen elkartea. Irakaslea: Jone Arroitajauregi. Noiz: Urriaren 19an,
16.00etatik 17.30etara Portalean. Izen-ematea eta informazioa: 943206735 / 687368907.

– AArrggaazzkkiiggiinnttzzaa  DDiiggiittaallaa::  LLeehheenn  UUrrrraattssaakk..
Noiz eta non: Urriak 18, 20, 24, 27 eta 31; azaroak 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 eta 29. Portalean
(19.00etatik 21.30etara). Informazioa eta izen-ematea: Urriaren 3tik 10era, Pegoran.

– SSeekkttoorree  ttuurriissttiikkooaarreennttzzaakkoo  iikkaassttaarrooaakk..
Noiz eta non: Irailak 19, urriak 17, azaroak 21 eta abenduak 12, 09.00etatik 13.00era Debegesan.
Informazioa eta izen-ematea: 943820110 (Beatriz) edo beaescobar@debegesa.com helbidean.

– EEssppeerriieennttzziiaa  EEsskkoollaa..
Noiz: Urriaren 18tik ekainaren 7ra arte, martitzen, eguazten eta eguenetan, 09.30etatik 12.30etara.
Izen-ematea eta informazioa: Urriaren 14ra arte, Debabarreneko udaletxeetan (200 euro).
626773676 telefonoan.

– EErrrreettzzeeaarrii  llaaggaattzzeekkoo  iikkaassttaarrooaa..
Noiz: Azaroak 7, 14, 21 eta 28; abenduak 12 eta 19; azaroak 3 eta 17; urtarrilak 9; eta martxoak
26 (gogoratzeko saioa), 18.30etatik 19.30etara, Portalean (ikastaro gelan). Izen-ematea: Urriaren
16tik 20ra, Pegoran (30 euro Eibarren erroldatutakoek, 50 euro besteek).

Domeka 2
PPEEDDAALLAARREENN  EEGGUUNNAA
0099..3300..--  Mountain-bike
irteera. 1100..0000..-- Zikloturisten
irteera. 1111..3300..--  Umeentzat
probak eta gin-kana.

KKIILLOOMMEETTRROOAAKK            
1100..0000..-- Kilometroak-era
(Azpeitia) joateko autobusen
irteera. Toribio Etxebarriatik
(adi, ez Ego-Gainetik).
Buelta 19.00etan.

BBAARRRREENNAAKKOO  JJAAIIAAKK            
1122..3300..-- Paella
lehiaketaren hasiera.
1144..0000..-- Paellen
aurkezpena epai-mahaiaren
aurrean.
1144..3300..-- Sari banaketa
eta herri-bazkaria.
1166..0000..-- Umeentzako
jolasak. Gasolindegi aurreko
parkean.
1144..3300..-- II. Mus
Txapelketa. Gure Kaiola
eta Vinagre tabernetan.

AAGGIINNAAGGAAKKOO  JJAAIIAAKK            
1177..0000..-- Briska txapelketa.
1177..3300..-- Umeendako
jolasak: pelota partiduak,
diskoteka eta txokolate-jana.
2211..0000..-- Lagunarteko
afaria.
2233..0000..-- Erromeria, Kupela
taldearekin. Goizaldean,
txokolate-jana. Aginaga
auzoan.

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 bustarri bat
eta kintopeko bustarri bi.
Aginaga auzoan.



...eta kitto!  11/IX/30
776 zkia.

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.EUSKADI.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Irailaren 30era arte
OLOT-EKO ARGAZKILARITZA ELKARTEkoen
argazki erakusketa. Depor tabernan.
JOSE MARI SASIETAren “Paisajes de luz” argazki
erakusketa. El Ambigú kafetegian.
FEDERICO CUENCAren argazki erakusketa. Karrika
tabernan.

– Urriaren 9ra arte
OIER PESQUERA artista plastikoaren lanen
erakusketa. Topalekuan.

– Urriaren 16ra arte
“MUGARTEA” Ermuko Pintura Taldekoen
erakusketa. Portalean.

– Azaroaren 23ra arte
“MEDUELELAVIDA” RUBENen erakusketa berezia.
Karrika tabernan.

29AGENDA

lleehhiiaakkeettaakk
– IInnddaalleezziioo  OOjjaanngguurreenn  XXXXIIIIII..  AArrggaazzkkii  LLeehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkeztea eta informazioa: Urriaren 7ra arte, Pegoran.

– AAssiieerr  EErrrraassttii  EEiibbaarrkkoo  XXII..  LLaabbuurrmmeettrraaiiaa  JJaaiiaallddiiaa..
Lanak aurkeztea eta informazioa: Urriaren 7ra arte, Pegoran.

– ““SSaannaannddrreessaakk  22001111  EEiibbaarrrreenn””  KKaarrtteell  LLeehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkeztea eta informazioa: Urriaren 20ra arte, Pegoran.

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.. 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

ffaarrmmaazziiaakk
3300,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
11,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
22,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
33,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
44,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
55,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
66,,  eegguueennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
77,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

2 3 6 8
4 9 1 8

1
2 7

1 5 4 8
7 2

4
2 8 5 6

8 7 1 4 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA
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bbeekkaakk
– XX..  JJuuaann  SSaann  MMaarrttiinn  BBeekkaa  22001111..
Ikerketa esparrua: Mendizaletasuna. Informazioa eta
eskaerak aurkeztea: Urriaren 11ra arte, Pegoran.



1. Etxebizitza

– Neska eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko or-
duka. Tel. 699-232823.
– Neska eskaintzen da orduka lan
egiteko (13.30-16.00/20.00-22.30).
Nagusiak zaintzen eta garbiketa la-
nak egiteko. Esperientzia. Tel. 690-
925929. 
– Neska arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
garbiketa lanetarako. Baita astebu-
ruetan ere. Esperientzia. Tel. 681-
322442.
– Neska arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
garbiketa lanetarako. Tel. 695-
303237.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa la-
netarako. Tel. 646-821678.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanak egiteko, sukaldari-lagun-
tzaile jarduteko eta nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 658-100602.

– Funtzio askotariko robot aspirado-
rea salgai. Estrenatzeko. Oso mer-
ke. DVC 300 bideo-kamara digitala
opari. Tel. 943-120030.
– Umearentzako kotxe-kapota sal-
gai. Silver-Cross urdina. Egoera
onean. Tel. 620-642654.
– Saxo altua salgai, Yamaha mar-
kakoa. Urtebete erabilia. 650 euro.
Tel. 609-893898.
– Kotxe-kapota, silla eta maxi-coxia
salgai. Egoera onean. 200 euro.
Tel. 628-061783.

6. Denetarik
6.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik. 
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak: 
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan, 

12 hitz onartuko dira gehienez. 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

3. Lokalak

1.1. Salgai
– Amañako dorreetan pisua salgai.
Logela bi, egongela, sukaldea, ko-
mun handia, balkoi bi, trasteroa eta
garajea. Tel. 626-438733 eta 679-
342893.

– Neska eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 651-836353.
– Administrazio lanak egingo nituz-
ke arratsaldez. Deitu 15.00etatik
19.00etara. Tel. 943-702089.
– Emakumea eskaintzen da egunez
nagusiak zaintzeko. Tel. 676-
858210.
– Mutila eskaintzen da kamarero
edo sukalde-laguntzaile jarduteko.
Tel. 603-580958. 
– Mutila eskaintzen da kamarero
edo sukalde-laguntzaile moduan
eta igeltsero-peoi jarduteko. Tel.
696-849004.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 696-
509360.
– Emakumea eskaintzen da etxeak
garbitzeko eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 695-303240.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta etxe-
ak garbitzeko. Tel. 669-068439.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta etxe-
ak garbitzeko. Tel. 671-742142.
– Mutila eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 677-330628.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta etxeak garbitze-
ko. Tel. 619-507664.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko orduka. Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko asteburuetan. Tel. 638-
047847.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko orduka. Tel. 618-
052967.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko gau eta egunez. Tel.
676-858210.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko externa moduan. Tel.
649-044223.
– Gizonezkoa eskaintzen da taber-
netan lan egiteko, garbiketetarako
eta igeltsero jarduteko. Tel. 699-
232823.

– Urkizu inguruan garajea alokagai.
Marraduna. Tel. 639-632172 eta
943-127104.
– Amañan lokala alokatzen da. 180
m2. Argitsua eta autoendako sarrera
onarekin. Tel. 605-771570.
– Garajea alokagai (marra) San An-
dres pasealekuan. Tel. 617-688311.
Elena.

3.2. Errentan

– Neska euskalduna behar da ume
bi zaintzeko. Autoa izatea beharrez-
koa. Deitu 20.00etatik aurrera. Tel.
605-714109.
– Emakumea behar da etxeko lane-
tarako. Deitu 18.00etatik aurrera.
Tel. 649-388582.
– Kamarera behar da jatetxe bate-
an. Tel. 943-121262.
– Asteburuetarako kamarera/o(ak)
behar dira. Euskaraz egitea ezin-
bestekoa. Tel. 679-950907.
– Tabernarako sukaldaria behar da.
Tel. 605-771995.
– Txoferra behar da astelehenetik
ostegunera orduka lan egiteko. Es-
kaintza egokia lanik gabe edo ikas-
ten bazaude. Tel. 628-061783.
– Kamarera/o euskalduna behar da
asteburu eta jai-egunetarako. Espe-
rientziarekin. Tel. 615-759399.
– Ugan Klubak pilates eta spinning
monitorea behar du. Bidali kurriku-
lumak ugan.klub@euskalnet.net
helbidera.

4.2. Langile bila

– DBHko 4. mailako ikasleak irakas-
lea behar du klase partikularrak ja-
sotzeko. Tel. 686-909088.

5. Irakaskuntza
5.1. Eskaerak

1.2. Errentan
– Amañan pisua alokagai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna.
Eguzkitsua. Tel. 646-484230.
– Logela biko pisua behar da alo-
kairuan Bista Eder inguruan. Tel.
688-618959. 
– Logela biko pisua behar da alo-
kairuan Urkizu inguruan. Tel. 638-
047847.
– Familia batek pisua hartuko luke
alokairuan. Tel. 669-966611.
– Eibarko bikote batek egoera one-
an dagoen pisua nahi du alokai-
ruan. Tel. 670-428966.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Ei-
barren. Tel. 693-950032.
– Iparragirre kalean pisua alokagai.
Logela bi, egongela, sukaldea eta
komuna. Tel. 618-086191.

11/IX/30  ...eta kitto!
776 zkia.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da umeak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.
619-445548.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeak
edo pegorak garbitzeko. Tel. 636-
517025.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeak
edo pegorak garbitzeko. Tel. 669-
994669.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko. Esperientzia. Tel.
691-743549.
– Emakumea eskaintzen da etxeak
edo pegorak garbitzeko eta umeak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 677-
689227. Aitziber.

– Informatikako klase indibidualak
ematen dira. Bakoitzaren neurrira,
oinarrizko mailatik hasita: progra-
mazioa, web orriak, baita oposake-
tetarako ere. Tel. 679-740061.
– Euskarazko klaseak ematen ditut
maila guztietan. Tel. 620-608065.
– Lizentziatua eskaintzen da klase
partikularrak emateko. Tel. 699-
069080.
– Alemanierazko klaseak ematen
ditut haur eta helduentzat. Tel. 647-
275374.
– Mutila euskalduna eskaintzen da
LH eta DBHko klaseak emateko.
Disponibilitate osoa. Tel. 636-
252957.
– Ingelesezko klaseak ematen ditut.
Erresuma Batuan jaioa eta tituludu-
na. Esperientzia. Tel. 639-434668.
– Ingenieritza titulodun neska es-
kaintzen da klase partikularrak
emateko. Tel. 670-251265.
– Ingelesezko klaseak ematen ditut,
heldu eta unibertsitariendako. Tel.
628-061783.
– Matematiketako klase partikula-
rrak ematen ditut, DBH ikasleenda-
ko. Tel. 695-718855.

5.2. Eskaintzak

– Aho eta hortz higienista behar da
hortz-klinika batean. Bidali kurriku-
lumak: dentalweb@hotmail.com
– Unibertsitatean diharduen neska
euskalduna behar da arratsaldez
umeak zaintzeko. Tel. 605-714109.
– Emakume euskalduna behar da
umeak zaintzeko eta etxeko laneta-
rako. Tel. 687-044311.
– Sukaldaria behar da Kultu taber-
nan. Tel. 685-738435.



UUNNIIVVEERRSSIITTYY of CCAAMMBBRRIIDDGGEE
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IINNFFOORRMMAAZZIIOOAA  EETTAA  MMAATTRRIIKKUULLAAKK::

ARRASATE: PPaarrllaannccee 943 77 06 83
MMoonnddrraaggoonn  LLiinngguuaa 943 71 20 55

BERGARA: EEssppoolloonn  SScchhooooll  ooff  EEnngglliisshh 943 76 03 53

EIBAR: AAnngglloo--AAmmeerriiccaann 943 20 64 57
LLiinnkk  IIddiioommaass 943 20 39 59

ERMUA: AAkkeerrlleeii 943 17 66 32

ELGOIBAR: KKeennssiinnggttoonn  SScchhooooll  ooff  EEnngglliisshh 943 74 02 36
KKeeyy  AAccaaddeemmiiaa  ddee  IInnggllééss 943 74 30 44

OÑATI: MMoonnddrraaggoonn  LLiinngguuaa 943 71 60 00

DEBA: AAkkaabbii 606 80 00 66

DURANGO: SSaann  JJoossee  MMaarriissttaakk 94 681 00 58

MENDARO: AAkkaabbii 606 80 00 66

BERRIZ: SSppeeaakk  uupp 94 622 52 94

ZUMAIA: GGoollddeenn  GGaattee 943 86 50 20

MUTRIKU: GGooggoozz 943 60 43 58

AAZZTTEERRKKEETTAAKK  
EEIIBBAARRRREENN  eettaa DDUURRAANNGGOONN

MMAATTRRIIKKUULLAAKK:: UUrrrriiaarreenn 11eettiikk  1133rraa  aarrttee

CCAAMMBBRRIIDDGGEE  EESSOOLL  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  CCEENNTTRREE  EESS443388

5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoak

AUTO
ESKOLA

ZEZEN
BIDE

San Andres, 1 ac
Tel. 943 20 34 45
EIBAR

GIDA-BAIMENAK

ORDUTEGIA:
09.30-13.00
15.30-20.30

--AAZZTTEERRKKEETTAA  DDAATTAAKK--

FF..CC..EE..FF..CC..EE.. OOSSOOAA UUrrrriiaakk    2299,,  llaarruunnbbaattaa

CC..AA..EE..CC..AA..EE.. OOSSOOAA UUrrrriiaakk  2299,,  llaarruunnbbaattaa

FF..CC..EE..FF..CC..EE.. AAHHOOZZKKOOAA AAbbeenndduuaakk    33,,  llaarruunnbbaattaa

FF..CC..EE..FF..CC..EE.. IIDDAATTZZIIZZKKOOAA AAbbeenndduuaakk  1100,,  llaarruunnbbaattaa

CC..AA..EE..CC..AA..EE.. OOSSOOAA AAbbeenndduuaakk  33,,  llaarruunnbbaattaa

CC..PP..EE..CC..PP..EE.. OOSSOOAA AAbbeenndduuaakk    33,,  llaarruunnbbaattaa

COMPUTER
BASED

COMPUTER
BASED



RP
S 
04
/0
2

Badirelako 
gauza batzuk 

galtzea komeni 
ez direnak...

IRAZABAL 
KLINIKAn 
txikienen 

aho-hortzetako
prebentzioaren 

alde egiten 
dugu apustu.

Egizuz PADI-ren azterketak.

Zatoz eta 
KONTSULTA egin!

irribarrerik

onena

lortuko duzu! 

...eta atera

egiezu etekina

hortz-zuriketan di-

tugun

PROMOZIO

BEREZIEI.

ORTODONTZIA IKUSIEZINAREKIN...


