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ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostegunera: 10-14 / 16-20h 
Ostiraletan: 10-14 / 15-19h
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–– NNooiizz  jjooaann  bbeehhaarr  dduu
hhaauurr  bbaatteekk  lleehheenn  aallddiizz
ddeennttiissttaarreennggaannaa??
Urtebete egiterakoan
egin behar da lehen
bisita, dentistarekin
batera dieta, biberoi, gar-
biketa eta fluorraren era-
bileraren inguruko ahol-
kuak errepasatzeko. Hau-
rra klinikan eroso senti-
tzea eta ohiko azterkete-
tara ohitzea  ere lagun-
garriak dira.

–– NNooiizz  hhaassii  bbeehhaarr  dduugguu
hhoorrttzzaakk  ggaarrbbiittzzeenn??
Hortzak irten baino lehen
garbitzen hastea komeni
da, egunean bi bider es-
kuoihal umel bat      pa-
satuko diogu
hortzoietatik eta irteten
ari diren hortzetatik
(garrantzitsuena gauekoa
da). 2 urterekin
eskuilarekin eta fluorra
duen pastarekin hasiko
gara, egunean 3 bider.

–– KKaarriieessaarrii  nnoollaa  eeggiinn
ddiieezzaaiiookkeegguu  aauurrrree??
Diagnostiko goiztiarra da
kariesik ez edukitzeko
tresnarik onena. Aitzinda-
riak gara LASER bidez
kariesaren
diagnostikoan.
Aholku praktikoak haur
txikientzat:
- Ez sartu haurra ohera
azukredun likidoz     be-
tetako biberoiarekin

- Urtebeterekin
edalontzian edaten ha-
si

- Azukre gutxiko
elikagaiak (zuku
naturalak)

- Ez busti txupetea
azukrea duten
produktuetan (eztia,
azukrea…)

–– ZZeerrggaattiikk  ddaa
ggaarrrraannttzziittssuuaa
eessnnee--hhoorrttzzaakk  zzaaiinnttzzeeaa,,
ggeerroo  eerroorrii  eeggiinn  bbeehhaarr
bbaallddiinn  bbaaddiirraa??

Esne-hortzen infekzioak
azpian dagoen hortza
(behin betikoa) kaltetu
dezake. Esne-hortza ga-
raia baino lehenago eror-
tzen bada, behin betiko
hortzaren                 koka-
pena eta irteera alda dai-
teke. 

–– ZZeerr  ggeerrttaa  ddaaiitteekkee  kkaa--
rriieessaarrii  eezz  bbaaddiioogguu  aauurrrree
eeggiitteenn??
- Infekzioak, mina eta
umearen garapen
fisikoaren murrizketa.

- Karies gehiago behin
betiko hortzetan.

- Esne-hortza galtzen ba-
da: ESPAZIOEI      EUS-
TEKO aparatu txiki bat
jarri beharko da, behin
betiko hortza irten arte
lekua                   gorde-
tzeko. 

–– AAttzzaammaarr  llooddiiaa
zzuuppaattzzeeaa  ttxxaarrrraa  ddaa
uummeeaarreennttzzaatt??
Atzamarra zupatzea
kaltegarria da, eta baita
txupetea 18-24
hilabetetik aurrera
erabiltzea ere, mihiaren
posizioa aldatzeak gaizki
hozkatzea ekar
dezakeelako. GALDETU
ZURE DENTISTARI!

–– FFlluuoorrrraa  eerraabbiillttzzeeaa  oonnaa
ddaa??
Fluorrak hortzak
kariesetatik babesten di-
tu, aurrera egin ez dezan.
Txorroteko urak fluorra
dauka, eta ur hori erabil-
tzea etengabeko babesa
da.                       Karies-
arriskuaren
arabera hortz-klinikan
fluor topikoa erabiltzea
da kariesari aurre
egiteko tresnarik onena.

Berrikusi zure seme-alaben
hortz-osasuna

Egizuz PADI-ren azterketak

AAiinnhhooaa  ZZuulluueettaa  DDOOKKTTOORREEAA

“Haurtzarotik egiten dugu
prebentzioaren alde, hortzak 
hazten ari direnean zainduz”

MMaaiittaannee  GG..  IIññiigguueezz  DDOOKKTTOORREEAA

“Umeen hortzak aztertzea garrantzitsua
da, kolorazio-aldaketak, orbanak edo
puntuak dauden ikusi ahal izateko”

IIrraabbaazzaall  hhoorrttzz--kklliinniikkaann  ttxxiikkiieennaakk  zzaaiinnttzzeenn  ddiittuugguu..  DDeennttiissttaarraa  uurrtteerroo  jjooaatteeaa  aallddii  bbaatteerraakkoo  
hhoorrttzzaallddiiaarreenn  ((eessnnee--hhoorrttzzaakk))    pprreebbeennttzziiooaarreenn  ooiinnaarrrriiaa  ddaa;;  uummeeeeii  hhoorrttzzaakk  nnoollaa  ggaarrbbiittuu  

eettaa  hhoorrttzzeettaakkoo  fflluuoorraazziiooaarrii  bbuurruuzzkkoo  ssaaiioo  ddiiddaakkttiikkooaakk  eesskkaaiinnttzzeenn  ddiizzkkiieegguu..



...eta kitto! 12/IX/28 � 819 zkia.

IITTXXUURRIIAA..-- Dirudienez, antza denez. “Azkenian aillegau dok? Bai, itxuria”.
IITTXXUURRIIAA  DDAANN  LLEETTZZ..-- Antza denez, itxura denez, dirudienez. “Itxuria dan letz, ez da ondiokan hill”.
IITTXXUURRAATTUU..-- Txukundu, forma eman. “Itxuratu dittue inguruak, erregia datorrenerako”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
AASSTTEEAANN
EESSAANNAAKK

“Norbanako gisa
garatzeko, zure
belaunaldiko balioen
kontra egin behar
duzu. Eta 70eko
hamarkadan, gazte
ezkertiarrak ez ziren
rock-and-roll-arekin
identifikatzen -hori
akats historikoa da-,
free-jazzarekin baizik“

(OOLLIIVVIIEERR AASSSSAAYYAASS, ZINEMAGILEA)

“Txinako azken
belaunaldikoek ez
dakite zer gertatu zen
Tiananmengo plazan,
ezta anai-arrebak
izatea zer den ere.
Txikitatik lehiakor
izatera ohitzen
direnez, ikasleen
arteko suizidio tasa
oso handia da“

(ZZIIGGOORR AALLDDAAMMAA, KAZETARIA)

“Banka etikoan langile
arrunt baten eta
kontseilari-delegatu
baten soldataren
arteko harremana
1-10ekoa den
bitartean, gainontzeko
bankuetan soldata-
abanikoa 1-1000koa
izatera irits daiteke.
Badugu aukera hori“

(AALLAAIIAA EELLOORRRRIIEETTAA, EKONOMILARIA)

“Euskara `ohiko eta
lehentasunezko
hizkuntza´ izatea du
helburu EH Bildu-k;
baina ezker
abertzaleak, Otegiren
liburuaren kasuan, ez
dio lehentasunik eman
euskarari. Zergatik
behartzen gaituzte
erdaraz irakurtzera?“

(JJOOSSEE MMªª PPAASSTTOORR, KAZETARIA)

eskutitzak
Joan zaizkigu aurtengo Legarreko jaiak ere. Eta

aurtengoan ere auzoari eskerrak eman beharrean
gaude. Benetan ondo pasa genuen, giro parega-
bea eta auzolana ugari. Eskerrik asko auzoko eta
kanpotik etorritako guztioi jaietara etorri, lan apur
bat egin eta denok asko gozatzeko aukera izan ge-
nuelako.
Mila esker diruz lagundu diguzuenoi ere, zuek

gabe ezingo genituzke eta jaiak aurrera atera. Zoz-
ketetan berriz, zenbaki  sarituak hauek izan dira: le-

henengo saria 1952 eta bigarrena 655. Zorionak sa-
rituei eta on egin.
Auzoa bizi-bizirik daukagula ikusi genuen pasa

den asteburuan, kantu, dantza, jolas eta izerdi ar-
tean jai herrikoi eta politak lortu ditugulakoan gau-
de. Gu datorren urterako ere lanean jarraitzeko
prest. Eta ez dugu zalantzarik, bi urte hauetan be-
zalaxe, hirugarrenean ere zuen denon laguntza
izango dugula. Mila esker denoi.

AARRRR AAJJOO LLAAPP EE KKUULLTTUU RR EELLKK AARR TTEEAA ((LLEEGGAARRRREEKKOO JJAAII BBAATTZZOORRDDEEAA))

EESSKKEERRRRIIKK  AASSKKOO  LLEEGGAARRRREE

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA:: ...eta kitto! Euskara Elkartea. HHEELLBBIIDDEEAA:: Urkizu, 11 - solairuartea. 20600 Eibar 
TTEELLEEFFOONNOOAAKK:: 943 20 67 76 / 943 20 09 18. FFAAXXAA:: 943 20 28 72. 
AAsstteekkaarriiaarreenn  EE--MMAAIILLaakk::  erredakzioa@etakitto.com / komunikabideak@etakitto.com / 
publizitatea@etakitto.com EEllkkaarrtteeaarreenn  EE--MMAAIILLaakk:: elkartea@etakitto.com / normalizazioa@etakitto.com  
EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA:: Itziar Albizu, Maider Aranberri, Jose Luis Gorostegi, Silbia Hernandez,
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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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BBiixxaarr  SSaann  MMiigguueell  eegguunnaa  iizzaannggoo  ddaa eta, urteroko moduan, Agiñaga auzokuak jaixak ospatuko

dittue. Gaur 18.00etan kanpai-errepikiak iragarriko dittu zapatu eta domekan etorriko dira-

nak: bixar 11.00etan meza nagusixa ospatuko dabe, Usartza txistulari bandakuak lagunduta

eta jarraixan lunch-a eta umiendako jolasak egingo dittue. Ondoren, lagunarteko bazkarixa

egingo dabe Agiñagan bertan, Usartza txistulari bandakuekin batera. Eta arratsalderako bris-

ka txapelketia, umiendako jolasak eta txokolate jana dagoz iragarritta. Lagunarteko afarixa-

ren ostian, erromerixia egingo da Gar-

doki taldiarekin eta goizaldian, barriz,

txokolate jana. Eta domekan, 11.00-

etako mezaren ostian lunch-a eta Go-

rritiren animalixak aillegauko dira.

Bazkaltzeko paella-jana egingo dabe,

trikitilarixak alaittuta eta jaixak agurtu

baiño lehen, zozketia egongo da.

San Miguel jaixak Agiñagan

EEgguuaazztteenneerraakkoo  ddeeiittttuu--

ttaa  eegguuaann  ggrreebbaakk  jjaarrrraaii--

ppeenn  hhaauunnddiixxaa euki

eban Eibarren eta,

salbuespen gitxi ba-

tzuk izan ezik, herri-

xan tallar, denda, ta-

berna eta bestela-

kuak itxitta egon zi-

ran. Hiriburuetan

eguardixan egin ziran

manifestaziñuak jen-

detza batu eben eta

arratsaldian, barriz,

eskualdeka egin ziran manifestaziñuak. Ei-

barren Untzagatik urten zan 18.00etan eta,

aurreko greba orokorrian baiño jende gi-

txiago alkartu zan arren, jendetza batu zan

atzera be Madrilgo gobernuaren murrizke-

teri ezetz esateko. Bezperan be manifes-

taziñua egin zan grebaren harira, EH Bil-

duk deittuta eta Alternatiba, Aralar, Eusko

Alkartasuna, Ezker Abertzalia, LAB eta EH-

NE-ren babesarekin.

Grebak jarraipen haundixa euki eban

GGoobbeerrnnuuaarreenn  mmuurrrriizzkkeetteenn  kkoonnttrraakkoo  iiddaattzziixxaa  iirraakkoorrrrii  eebbeenn..  SS..  HHEERRNNAANNDDEEZZ

aauuttuuaann

Udaleko Bardintasun Batzordiak
iraillaren 24an egindako bille-
rian, aho batez adostu eban "se-
xu-esplotaziñorako giza saleros-
ketaren, esplotaziño sexualaren
eta emakumien kontrako indar-
kerixa mota guztien kontrako era-
bateko gaitzespena adieraztia".

BBAARRDDIINNTTAASSUUNN  BBAATTZZOORRDDIIAA

Eibarko Herrirak deittuta, gaur
arratsaldian 19.30xetan "Euskal
presuak etxera" lemari jarraittu-
ta giza-katia egingo da, Untzaga-
tik hasitta. Bestalde, 20.30xetan
ongietorrixa egingo jako urte bi
kartzelan emon dittuan Aniaiz
Ariznabarretari eta jarraixan nahi
dabenak gaztetxian egingo da-
ben afarixan parte hartzeko au-
keria izango dau.

AAZZKKEENN  OOSSTTIIRRAALLAA

Gaur inaugurauko dabe modu
ofizialian Hotel Unzaga Plaza,
19.30xetan hoteleko aretuan ha-
siko dan ekitaldixan. Arrate ho-
tela itxi ostian, abuztuaren ha-
sieran atzera be zabaldu eben
hotela Heybar Hotels&Resorts
enpresakuak.

UUNNZZAAGGAA  HHOOTTEELLAA

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

Urteroko moduan, Sagardo Eguna

ospatuko dogu, …eta kitto! Euskara

Elkartearen eskutik. Urrixan 6xan

eguardiko 12.00xetan hasi eta

15.30xak arte eta arratsaldeko

19.00etatik sagardo guztia amaittu

arte, Gorenak alkarteko 13 sagardo-

tegietatik ekarrittako sagardaua eda-

teko aukeria eukiko dau nahi dabe-

nak, zelan ez, pintxuak lagunduta.

Gaiñera, aurten umiendako "saga-

rrak batzen" jokua antolatu dabe.

Sagardo Eguna urrixan 6xan

BBiixxaarr  iizzaannggoo  ddaa  SSaann  MMiigguueell  jjaaiixxeettaakkoo  eegguunn  hhaauunnddiixxaa..

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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BBiixxaarrkkoo  aannttoollaattuu  ddiittttuueenneekkiinn  oossppaattuu  nnaahhii  ddiittttuuee euren kaleko

jaixak Wenzeslao Orbeakuak: programiari 11.00etan ekingo de-

tse, Marisol Arrillaga eta bere ikasliak alaittuko daben kaleji-

ria eginda. Jarraixan jolaseri ekingo detse (sokatira, zaku-las-

terketak, txapela botatzia…) eta horrek amaittuta, herri-kirolak

aillegauko dira: gaztiendako harri txikixekin jarduteko saiua

preparau dabe. Txistorra pintxuak janda, bazkarirako ordua ai-

llegauko da (igogailluaren plazoletan marmittakua jango da-

be). Eta arratsaldian, 17.00etatik aurrera play-back-ian parte

hartzeko aukeria eukiko dau nahi dabenak. Hurrengo urtietan

jarraipena izateko esperantzarekin animau dira aurten lehe-

lengoz jaixak antolatzen.  

MMaarrttiittzzeenniiaann  pprreesseennttaauu  eebbeenn  PPoorrttaalleeaann Gorka

Errasti Inmigraziño teknikarixak eta Ana Rodrí-

guez Fouz ziñegotzixak domekan 11.00etatik

aurrera Untzagan ospatuko dan Kultur Arteko

Jaixa. Beste batzuetan egindakuaren bidetik,

goiz osuan zihar festan parte hartuko daben

herrialdietako (Maroko, Bolivia, Kolonbia,

Ekuador, Brasil, Senegal, Pakistan, Euskal He-

rria…) produktuen dastaketia eta salmenta

egingo dira. Hórrek herrixon gaiñeko informa-

ziñua be eskuragarri ipiñiko dabe. Horrekin

batera, Zurrumurruen Txokoa izenekuan jen-

diak etorkiñekin lotuta entzuten dittuan zu-

rrumurruak idaztera animau nahi dabe; haur

eta helduendako taillarrak be antolatu dittue

(henna tallarra, manikura latinua, “Idatzi zure

izena arabieraz, urdu eta woloferan”); eta ho-

rrek guztiak girotzen munduko musika eta

dantza erakustaldixak eskinduko dittue (Laca-

siunen eskutik dantza latinoamerikarrak, Ba-

tukei Eibarko batukada feminista eta M’lomp

Senegalgo perkusiño taldia). Udalak antolatu-

tako jaialdixak SAFA andra musulmanen alkar-

tiaren, Lacasium andra latinuen alkartiaren,

Eusko Islamiar Kontseilluaren, Urbat waterpo-

lo taldiaren, M’lomp alkartiaren eta PAK Biz-

kaia alkartiaren laguntasuna jaso dau.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzatik sustatzen da-

ben Inmigraziñorako Itun Sozialaren harira,

atzo arratsaldian udaletxeko patixuan inmi-

graziñuari buruzko debatia egin zan eta bertan

parte hartzen Eibarko 45 taldetako ordezkari-

xak egon ziran.

Kulturen arteko
jaixa domekan

LLiibbiiaakkoo  ii rraauullttzzaa  aammaaiittttuu
zzaanniiaann, mendebaldia
(gobernuak eta komunikabide
gehixenak) Siriari begira
jarri zan, ia han be Udaberri
Arabiarrak aurrera egitten
eban. Halanda be, Gadafi
zelan akabau eben ikusitta
eta Libian oin agintzen
dagozenak zelakuak diran
konturatuta, hango eredua
zalantzan ipintzen hasi dira
batzuk. Berez antzekotasunak
asko dira: herri bixetan
diktadore bat eguan/dago
agintzen; bixetan herrittarrak
diktaduraren kontra jarki
ziran eta, gogorrago edo
bigunago, diktadoriak
manifestaziñuak zapaldu
zittuen; matxinada bixak
Naziño Batuen,
mendebaldiaren, Turkiaren,
Israelen eta monarkia
arabiarren babesa izan dabe;
batzuk laguntasuna ez eze,
mertzenarixuak (islamistak
eta bestelakuak), armak eta
dirua be bialdu detsez. Baiña
badago desbardintasun bat,
eta ez badaezpadakua.
Gadafi hasieratik bakarrik
laga eben eta Bachar Al
Assadek lagun haundixak
dakaz: Errusia, Txina eta
Iran. Hórrek Siriako
presidentiari eusten detsen
bittartian, gerra zibillak
segidu egingo dau harik eta
gobernuak, daukan armada
indartsuari esker, irabazi
arte. Hobe izango da,
beraz, hainbat ariñen
bake-hitzarmen bat jiratzia
ze, Libiako moldia ezartzen
badabe, orduan bai azkena
izango dala.

Sirian be bardin?

Juan Andres
Argoitia

DDeebbaabbaarrrreenneekkoo  II..  AAssttee  EEkkoollooggiikkuuaa

hhaarrttuu  eebbaann gure herrixak aurreko as-

tian eta, programiari agur esateko, au-

rreko zapatuan Urkizuko parkian 29

salmenta-posturekin osatutako azo-

kan era guztietako produkto ekologi-

kuak erosteko aukeria izan eban jen-

diak. Gaiñera, galletak eta bestela-

kuak preparatzen ikasteko tallarrak egon ziran

martxan eta jende mordua erakarri eben. Eta

domekan, barriz, 8 bat lagun animau ziran

Abontzatik Urkora juateko antolatutako txan-

guan parte hartzera, Sosola basarriko Enrike

Gisasola gidari zekela.

Azoka eta 
txanguarekin
agurtu zan Aste
Ekologikua

DDoommeekkaakkoo  ttxxaanngguuaann  AAbboonnttzzaattiikk  UUrrkkoorraa    jjuuaann  zziirraann..
IISSAABBEELL AARRRREEGGII

Wenzeslao Orbeako jaixak
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EEsskkoollaakkoo  AAggeennddaa  2211  pprrooggrraammiiaarrii  jjaarrrraaii--

ttttuuttaa ikasliak eskatutakueri erantzun de-

tse Udalak eta, horren harira, zebra-bi-

diak egokittu dittue Amaña herri ikaste-

txe inguruan eta Uni Eibar-Ermua BHI

parian. Egokitzapenak Excavaciones

Olloquiegui S.A.k egin dittu eta biharren aurre-

kontua 13.290 eurokua izan da. Martitzenian

ekitaldi sinbolikua egiñ eben ikasliak eta ira-

kasliak, udal ordezkarixekin eta Debegesako

teknikuekin batera, hiru zebra-bide inaugura-

tzeko: "Uni Eibar-Ermua BHI ikastetxiaren ingu-

ruan, Otaola Hiribidian eta Torrekua kalian da-

guazen zebra-bide bi altxau dira, automobillen

abiaduria moteltzeko. Bestalde, Artegieta ka-

lian zebra-bide barrixa egin dabe". Ekitaldixa

Mugikortasun Iraunkorraren Astiaren testuingu-

ruan egin zan.

Ikastetxe 
inguruetan bide
segurtasuna 
hobetzen

IIkkaasslliieerrii  ddiirruu--llaagguunnttzzaakk  eemmootteekkoo  eeppiiaa  za-

balik dago, baiña aurten beste batzuetan

baiño lehenago amaittuko da eskaeriak

presentatzeko epia, urrixak 31n, horre-

gaittik interesa dakeneri argi ibiltzeko es-

katu nahi detse. Umeak Eskolara 1997ko

urtarrillaren 1etik 2010eko abenduaren

31ra bittartian jaixotako umiak eskatu lei-

kie eta Dirulaguntzak Ikasleei programa-

ko laguntasunak, barriz, irakaskuntza

arautuko edo lanbide-prestakuntzako

ikaslieri zuzenduta dagoz. Informaziño za-

balagua lortzeko Pegoran galdetu leike.

eettoorrkkiinn  ddaaggoozz  EEiibbaarrkkoo  eerrrroollddaa
oossaattzzeenn  ddaabbeenn  2277..556600

ttoottaallaarreenn  bbaarrrruuaann  ((%%66''4477))..
HHóórrrreettaattiikk  661122  MMaarrookkoottiikk
eettoorrrriittttaakkuuaakk  ddiirraa..  JJaarrrraaiixxaann
kkoommuunniiddaaddee  hhaauunnddiixxeennaakk
PPoorrttuuggaall,,  KKoolloonnbbiiaa  eettaa

BBoolliivviiaattiikk  eettoorrrriittttaakkuuaakk  ddiirraa..

asteko

datua
11..778844

NNaaffaarrrrooaakkoo  iikkaassttoolleenn  aallddeekkoo  jjaaiixxaa  aauurrtteenn  ZZiizzuurr  TTxxiikkiiaann ospatuko da urrixak 21ian, hain zu-

zen be Eusko Legebiltzarrerako hauteskundiak egingo diran domekan. Horregaittik, ber-

tara juateko asmua dakeneri hori kontuan hartzeko gogora ekarri nahi detse alderdi po-

litikuak, batez be botua emoteko asmua dakeneri. Edozelan be, egun horretan kanpuan

egotia pentsatzen dabenak botua aurretik korreoz emoteko aukeria dake, epia urrixaren

11ra artekua da-eta. Botua korreoz emon nahi dabeneri laguntasuna emoteko, alderdi

politikuak arretarako zerbitzu berezixak ipiñi dittu martxan: Batzokixan astelehenetik ba-

rixakura hartuko dabe jendia, 10.00etatik 13.00era eta 16.00etatik 19.00etara.

PSE-EEk Casa del Pueblon daka zabalik bulegua, 09.00etatik 14.00etara

eta 16.00etatik 19.00etara. Eta Eibarko Bilduk aurreko barixakuaz geroz-

tik Toribio Etxebarria kaleko 15ian, Klub Deportibuaren parian zabalik

daka bulegua, hauteskundiekin lotutakuak bertan tramitatzeko.

Bestalde, Mogel Ikastolak eta ...eta kitto!-k antolatutako auto-

busa goizeko 08.30etan irtengo da eta 18.30etan bueltatu.

Nafarroa Oiñez eta hauteskundiak Ikasliendako 
laguntzak

UUnnii  EEiibbaarr--EErrmmuuaa  ppaarriiaann  eeggookkiittttuuttaakkoo  zzeebbrraa--bbiiddiiaa..

GIDA
PRESTATZEN
DIHARDUGU...

994433  2200  6677  7766
994433  2200  0099  1188DDEEIITTUU......

AAggeerrttuukkoo  zzaarraa,,  eezzttaa??
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--  NNoollaa  jjaassoo  zzeennuueenn  zzuurree  iizzeennddaa--

ppeennaarreenn  bbeerrrrii??

Maiatzaren 22an izan zen, nire

artzapezpikuaren ahotik jaso

nuen berria. Oso zaila da horrela-

ko une batean norberak senti-

tzen duena azaltzea. Sentimendu

asko elkartzen dira: ezustea, bar-

ne konmozioa, bertigo modu-

koa… lurrikara baten parekoa da!

--  IIzzeennddaappeennaakk  eerraaggiinniikk  iizzaannggoo

dduu  oorraaiinn  aarrttee  ggaarraattzzeenn  jjaarrdduunn

dduuzzuunn  bbeehhaarrrreeaann??  ZZeeiinn  mmaaiillaattaann

iizzaann  ddeezzaakkee??

Bai, jakina. Oraingoz lehendik

nere eskutan zeuden eginbeha-

rreko askorekin jarraituko du-

dan arren, bikario orokor edo

irakasle modura jarduteaz gain,

gotzain laguntzaile modura ere

jardungo dut. Bestalde, segu-

ruenik gure artzapezpiku Fran-

cisco jaunak gotzain baten bete-

beharreko zuzenak diren lan be-

rriak egiteko ardura ematen jo-

ango da.

--  IIrruuññeekkoo  SSaann  MMiigguueell  AArrccáánnggeell

iikkaasskkeettaa  tteeoollooggiikkooeettaarraakkoo  ggooii

mmaaiillaakkoo  zzeennttrruuaann  zzuuzzeennddaarriiaa

zzaarraa..  ZZeeiinn  ddaa  bbeerrttaann  eeggiitteenn  dduu--

zzuunn  llaannaa??

Elizbarrutiko seminaristak

eta erlijioso batzuk formatzeko

zentrua da eta zuzendari bati

dagozkion zereginak egiten di-

tut. Hori bai, horiek egiteko or-

duan Anabel idazkariaren eta

zentruko irakasleetako bat den

Iñakiren laguntza ordainezina

daukat.

--  HHoorrrreezz  ggaaiinn,,  hhaaiinnbbaatt  iikkaasstteettxxee--

ttaann  EEsskkrriittuurraa  SSaannttuuaa  iirraakkaasstteenn

dduuzzuu..  NNoollaakkooaa  ddaa  zzuurree  iirraakkaassllee

llaannaa??

Irakaskuntza gustoko dut. Ni-

retzat horren garrantzitsua izan

den eta izaten jarraitzen duen

Jaunaren Hitzarekin zerikusia

duten gaiak irakastean, gainera,

are gehiago disfrutatzen dut:

San Juan, San Pablo, Eskritura

Santura sarrera, hebreera…

--  NNoollaattaann  eerraabbaakkii  zzeennuueenn  EElliizzaa--

rreenn  bbiiddeeaa  hhaarrttzzeeaa??

Seminarioan sartzea erabaki

nuen Jainkoak ordurako Kristo

eta Elizak zaintzen dituen bizi-

tza berriko, egiazko, askatasu-

nezko eta jakinduriazko erre-

tserba amaitezinak deskubritzen

hastea oparitu zidalako eta Jain-

koak berak oso modu anitzetan

adierazi zidan ni salbatzen, ar-

giztatzen, sendatzen, askatzen,

biziberritzen eta indartzen zihar-

duen Ebangelioa ezagutzera

ematera nire bizitza osoa es-

kaintzera deitua nintzela.

--  NNoollaa  iikkuusstteenn  dduuzzuu  EElliizzaakk  ggaauurr

eegguunn  bbiizzii  dduueenn  eeggooeerraa??

Behin, bataiatuta zegoen ka-

zetari batek Kalkutako Teresari

galdetu zion: “Nola dago Eli-

za?”. Eta Teresak erantzun zion:

“Nola zaude zu? Ba hala dago

Eliza”, amaitu zuen erantzuna

erlijiosa santuak. Elizan deneta-

rik dago. Eliza oso etxe handia

da, ikaragarri handia den ospital

modukoa eta bertan orotariko

izpirituz gaixo daudenak aurki

ditzakezu eta, era berean, oso

osasuntsu dagoen jendea ere

(egia esan, gizakien bihotza ba-

rrutik sendatzen espezialista

onena den Kristok sendatutako-

ak). Pozik bizi den jendea izan

ohi da, euren bizitza besteenga-

tik ematen duen jendea, berezi-

ki behartsu, gaixo eta premia

gehien dutenen alde.

--  ZZuurree  bbiizziittzzaarreenn  zzaattiirriikk  hhaannddiiee--

nnaa  EEiibbaarrttiikk  kkaannppoo  eemmaann  dduuzzuu,,

bbaaiinnaa  nnoollaakkoo  oorrooiittzzaappeennaakk

ddaauuzzkkaazzuu??  EEttoorrttzzeenn  zzaarraa  hhoonnaa??

Bai, lantzean behin joaten naiz

Eibarrera eta oso gustora, gaine-

ra. Eibarren nire arreba Belen,

bere senar Alberto eta Markel

eta Julen ilobak dauzkat eta, ho-

rrez gain, nire osaba-izeko eta le-

hengusuetako asko ere han bizi

dira. Eibarren eman nituen urte-

etatik oso oroitzapen politak

dauzkat. Urkin bizi ginen eta ka-

lean asko jolasten genuen, or-

duak eta orduak ematen geni-

tuen kalean jolasean, batez ere

eguraldi ona egiten zuenean.

Udan, El Bosque-n (Santander)

ez geundenean, gurasoek trenez

Debara eramaten gintuzten, egu-

na hondartzan pasatzera. Beste

gauza askorekin gogoratzen naiz:

San Andres eskola, Arrate, jai

egunetan gurasoekin mendian

edo kalean egiten genituen pa-

siadak, domeka arratsaldetako

zinea, San Andres elizako meza

eta katekesia hasieran eta geroa-

go San José Obreron, familia ar-

teko ospakizunak (batez ere Ga-

bonak amamaren etxean)…

“Eliza oso etxe
handia da
eta bertan
denetarik dago”

JJ..  AANNTTOONNIIOO  AAZZNNAARREEZZ ((ggoottzzaaiinn  llaagguunnttzzaaiilleeaa))

Eibarren jaioa, bizitza gehiena sorterritik kanpora eman
du ekainaz geroztik Iruña eta Tuterako elizbarrutietako
gotzain laguntzailea den Juan Antonio Aznárez-ek.
Hala ere, familiaren zati bat hemen duenez ez du
sekula galdu Eibarrekiko lotura eta ahal duenean
etortzen dela azaldu digu elkarrizketako galderak
erantzutean.

s o s l a i a
JJuuaann  AAnnttoonniioo  AAzznnáárreezz  CCoobboo  EEiibbaarrrreenn  jjaaiioo  zzeenn,,  11996611kkoo  uurrttaarrrrii--
llaarreenn  1144aann..  FFaammiilliiaarreekkiinn  bbaatteerraa  TTuutteerraarraa  bbiizziittzzeerraa  jjooaann  zzeenn  1133
uurrtteerreekkiinn..  ZZaarraaggoozzaakkoo  UUnniibbeerrttssiittaatteeaann  FFiilloossooffiiaa  eettaa  LLeettrreettaann  llii--
zzeennttzziiaattuu  eettaa  ggeerroo,,  11998844aann  IIrruuññeekkoo  SSeemmiinnaarriiooaann  ssaarrttuu  zzeenn..
11999900kkoo  uurrrriiaarreenn  2277aann  pprreessbbiitteerroo  iizzeennddaattuu  zzuutteenn..  TTeeoollooggiiaa  iikkaass--
kkeettaakk  ssaakkoonnttzzeekkoo  EErrrroommaarraa  bbiiddaallii  zzuutteenn  eettaa  11999977aann  ZZiieennttzziiaa  BBii--
bblliikkooeettaann  lliizzeennttzziiaattuu  zzeenn  eettaa  IIttaalliiaattiikk  bbuueellttaann  hhaaiinnbbaatt  kkaarrgguu  bbee--
ttee  ddiittuu  NNaaffaarrrrooaakkoo  ppaarrrrookkiiaa  eezzbbeerrddiinneettaann..  22000099aazz  ggeerroozzttiikk  IIrruu--
ññeeaa  eettaa  TTuutteerraakkoo  eelliizzaabbaarrrruuttiieettaakkoo  bbiikkaarriioo  oorrookkoorrrraa  ddaa,,
22001100eeaann  IIrruuññaakkoo  SSaannttaa  MMaarriiaa  KKaatteeddrraalleeaann  kkaalloonnjjeettzzaa  eemmaann
zziiootteenn  eettaa  aauurrtteenn,,  22001122kkoo  eekkaaiinnaarreenn  99aann  BBeenneeddiiccttoo  XXVVII..aa  AAiittaa
SSaannttuuaakk  IIrruuññeeaa  eettaa  TTuutteerraakkoo  ggoottzzaaiinn  llaagguunnttzzaaiillee  iizzeennddaattuu  zzuueenn..
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A
te Irekixen Eguna. Oiñ
arte ez dabe halako
neurririk hartu, baiña
Eibarko Klub Deporti-

boko hainbat komisiñoko ar-
duradunak aspaldittik jabetu
ziran eurak egindako aktibi-
dade asko ezkutuan geratzen
zirala, “klubetik kanpoko jen-
diak ez zekala horren barri”.
Horrek bultzatu dittu egun
berezi hau prestatzera; gaiñe-
ra, ohittuta daguazenez akti-
bidadiak egittera, ez dira, ez,
motz geratu erakustaldixa
egitterakuan.
Goiz-goizetik, urte guztian

mendi komisiñokuak egitten
daben moduan, ipiñiko dira
martxan Deporrekuak bixar.
0099..0000xxeettaannMendi eta Espeleo-
logixa batzordiak antolatutako
urteera bi egingo dittue: batian,
hheelldduueennttzzaakkoo  mmeennddii  iibbiillllaallddii--
xxaann, Deporretik (T. Etxebarria,
16) abiatuta Urkoraiño juango
dira; bestian, hhaauurr  eettaa  gguurraa--
ssuueennttzzaakkoo  mmeennddii  iibbiillllaallddiixxaann,
Ego-Gaiñian autobusa hartu eta
Ixuaraiño juan eta gero, handik
Urkora igoko dabe. Urkon izan-
go da zer ikusi: espeleologuak
lagunduta bertako kobara juan-
go dira.
Handik ordubetera, 1100..0000--

eettaann, urteeria emongo jakue
Argazkilaritza taldekueri Eiba-
rren aarrggaazzkkiixxaakk  eettaarraattzzeekkoo eta,
materixal horrekin, gero era-
kusketia eta bideuak prestau-
ko dittue. 1111..3300xxeettaann eski ba-

tzordekuak rroollll--eesskkiiaakk erabil-
tzeko teknikak erakutsiko di-
ttue; ez hori bakarrik, erakus-
taldixa be egingo dabelako.
Calbetón kalian izango da eta
14.00ak arte iraungo dau.
1122..0000xxeettaann hasi eta bazkal-

tzeko ordura arte (14.30), hain-
bat batzordetako ordezkarixak
jardungo dabe antolatutako
aktibidadietan. Holan, xxaakkee
eerrrraallddooiiaa muntauko da Untza-
ga plazan, metro erdiko pieze-
kin, 8x8 metroko xake taula
batekin jokatzeko. Pilotakuak
eesskkuuppiilloottaakk  eeggiitttteenn  ddiittttuuaann  aarr--
ttiissaauuaa ekarriko dabe, “pilotak
zelan egitten diran eta eskuko
babesak zelan ipintzen diran”
erakutsiko dabena. Hori be
Untzagan izango da, udaletxe-
ko arkupetan, eta jarraipena
izango dau arratsaldian, 1177..3300--
xxeettaattiikk  2200..3300xxaakk  aarrttee. Ordute-
gi bera, bai goizian eta bai

arratsaldian, izango dau uurrppee--
kkoo  eekkiinnttzzaakkuak antolatu dabe-
na: mmaatteerriixxaallaa ikusi ahal izan-
go da eta bbiiddeeoo batzuk
proiektatuko dira. Eta txirrin-
dularitza batzordekuak pres-
tatu dabenak be ordutegi be-
ra izango dau: hor GGiirroorraa  eettaa
TToouurrrreerraa  jjuuaatteekkoo erabiltzen
daben aauuttoobbuussaa bihurtuko da-
be erakustoki eta han izango
dira Debabarrena taldeko txi-
rrindularixak.
Azkenik, ssqquuaasshh taldekuak

(hau da Deporreko komisiño
barrixena) ppiissttaa  ppuuzzggaarrrriixxaa
muntauko dabe T. Etxebarria
eta San Juan kalien arteko pa-
sabidian, Deporreko egoitza-
ren aurrian.

HHEERRRRII--BBAAZZKKAARRIIXXAA
Ordura arte lanian jardunda-

kuendako eta beste guztienda-
ko (aurretik izena emon bada-

be behintzat, jakiña) hheerrrrii--bbaazz--
kkaarriixxaak indarbarrittuko dittu
partehartzailliak. Toribio Etxe-
barria kalian egingo da eta txar-
tela aurkeztu biharko da.
1155..0000eettaann hasi eta 17.30xak
bueltan amaittuko da. Jarraixan
aktibidade gehixago dago-eta.
1188..0000eettaann hasitta, Mendi-

kuak antolautako hainbat
ekintza ikusteko aukeria izan-
go da: ikusgarrixenetakua izan
leiken San Andres elizako kkaann--
ppaannddoorrrreerraa egin biharreko eess--
kkaallaaddiiaarekin batera, Kultu pa-
rian hheerrrrii--bbuullddeerrrraa ipiñiko da-
be eta anbulatorixo parian da-
guan “Galeroseko parkeko pa-
retian” rrookkooddrroommuuaa. Azken ho-
nek 20.00ak arte egongo dira.
San Andres parrokixako or-

man aspaldiko ohittura bat
berreskuratuko da: pilotakuak
antolatuta, pelotia hartu eta
gaur egun debekatuta daguan
““bbaarrrruukkaa”” jokatziarena. XXaakkiiaann

KLUB DEPORTIBOAk ateak
zabalik izango dittu bixar

1924an jaixotako Klub Deportibuak Toribio Etxebarria
kalian dauka egoitza eta Eibarko biztanleguaren ixa
%10 bertako bazkidia da. Ez dago alkarte askorik,
Euskal Herri osuan, tamaiña horretako bazkide
kopuruarekin -”gaur egun 2.400 gara, baiña 3.000
be izan dittu Klubak”-. Aktibidadiak be, danetarik
egitten dittue kluba osatzen daben 13 komisiñoko
partaidiak; horren guztiaren barri emoteko, atiak
zabaltzia erabagi dabe arduradunak eta, holan, bixar
goizetik gabera iraungo daben programia prestau dabe,
kalian, jendiak ikusi eta parte hartu deixan.

SSaannjjuuaanneettaann  hhaaiinnbbaatt  ttxxaappeellkkeettaa  aannttoollaattzzeenn  ddiirraa  kklluubbeettiikk..

AAttee  iirreekkiixxeenn  pprrooggrraammiiaa..
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be aallddiibbeerreekkoo  ppaarrttiiddaakk joka-
tuko dira, 20-30 lagunekin, To-
ribio Etxebarrian. 19.00etan
amaittuko dira bi aktibidadio-
rrek. Xakian, dana dala, hori
amaittuta, oso berezixa izango
dan iittssuukkaakkoo  xxaakkiiaa (taula begi-
ratu barik) jokatuko da ondo-
ren, 20.000ak arte.
Aurretik, baiña, 1188..3300xxeettaann,

espeleologixa egitteko aukera
izango dabe bertarako izena
emon dabenak: eerrrreekkaassttuuaa  jjaaii--
ttssiiko dabe, Elgetako bidetik
udaletxeraiño. Atletismoko
probak be ordu berian hasiko
dira be : aallttuurraa  jjaauuzziixxaa Untza-
gan, hheessii--llaasstteerrkkeettiiaa eta eerrrree--
lleebbuueennaa, azken hau Untzaga
eta Fermin Calbetón-en ar-
tian. Probak 20.30xak arte
iraungo dabe eta ordu horre-

tan hasiko da Deportibuaren
aurrian egingo dan ffuunnaannbbuu--
lliissmmoo saiua. Antolatzailliak
udaletxeko erlojurako eskala-
dia prestauta bazeken be,
Udalak ez detse baimena
emon hori egitteko. Egunare-
kin amaitzeko, Kezka Dantza
Taldekuak eerrrroommeerriixxiiaa egingo
dau Untzagan eta hor be he-
rrixak parte hartzia gura dabe
antolatzailliak.
Egun eziñ betiagua, ikusten

danez, “eguraldixaren zaiñ”
antolatzailliak gogoratzen des-
kuen moduan. Aktibidade
guztiak kalian egin bihar dira-
eta, “Untzaga, Calbeton, Zulo-
agak eta T. Etxebarriaren buel-
tan zentrauta; ahaztu barik Ur-
kon be izango garala”. Dena
esku-eskura, beraz.

EERRRREELLEEBBUUAARREENN  BBIILLLLAA
MMiikkeell  LLaarrrreeaatteeggiikk da Eibar-

ko Klub Deportiboko presi-
dentia 2006. urtetik. Aurreko
historia luziari eutsi detsala
diño, “oiñ lan gehixago eska-
tzen badesku be: burokrazia
lana handittu da”. Krisixa igarri
daben galdetuta, “kultura ar-
luan gehixago” diñosku. “Kirol
Patronatuak eusten detsa eta
Diputaziñotik gitxiago jaso do-
gu”. Hamahiru komisiño dagoz
Deporren: Mendixa, Eskia, Es-
peleologixia, Txirrindularitza,
Pilota, Atletismua, Urpeko
ekintzak, Squash-a, Xakea,
Kultura, Kezka Dantza Taldia,

Argazkilaritza eta Komunikazi-
ñua. Ez dira gitxi: “Ez, baiña
renobaziñua bihar dabe. Gaz-
tiak erakartzia gero eta gehixa-
go kostatzen da eta horretan
dihardugu. Mendi Batzordian,
esaterako, eman da urratsa”.
Arraten ospatzen daben Klu-
baren Eguna izaten da urtero-
ko egun haundixa. Jendiak ez
dakixala zelako lana egitten
daben kexu da Larretagi:
“Gauza asko isillixan egingo
bagendu moduan. Jende asko
mugitzen dogu hamen, foba-
llera doan masa bat moduan
ez bada be. Gitxi praktikatzen
diran kirolak bultzatziaz gaiñ”.

...eta kitto! 12/IX/28 � 819 zkia.

Urriak 7
Kilometroak
Andoainen

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

Irteera:
09.30etan
Buelta:

19.30etan
-8 euro-

JJaavviieerr  EEssccuuddeerroo  bbiixxaarrkkoo  pprrooggrraammaarreenn  aannttoollaattzzaaiilllliiaa,,  MMiikkeell  LLaarrrreeaatteeggii
kklluubbeekkoo  pprreessiiddeennttiiaa  eettaa  EEhhaarrii  UUllaazziiaa  eettaa  MMiirreenn  NNaarrbbaaiizzaa  kklluubbeekkoo
KKoommuunniikkaazziiññoo  aarrllookkoo  aarrdduurraadduunnaakk  pprrooggrraammiiaa  aauurrkkeezztteenn..

AArrggaazzkkiillaarriittzzaa  ttaallddeekkuuaakk  EEssppaaiiññiiaakkoo  SSaarrii  NNaazziioonnaallaa  iirraabbaazzii  eebbeenn..
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?

ETXEGABETZEAK
11..--  UUrrttee  jjuuddiizziiaallaarreenn  iirreekkiieerraa  eekkii--
ttaallddiiaann,,  aassttee  hhoonneettaann,,  LLooppeezz  llee--
hheennddaakkaarriiaakk  aaddiieerraazzii  dduu  aahhaall  ddii--
ttuueenn  eekkiimmeenn  gguuzzttiiaakk  aabbiiaattuukkoo  ddii--
ttuueellaa  llaannggaabbeettuuaakk  eettxxeettiikk  bboottaa  eezz
ddiittzzaatteenn..  AAlleeggiiaa,,  bbaalliiaabbiiddeeaakk  eettxxee
bbaatt  eerroossii  eettaa  mmaaiilleegguu  hhiippootteekkaarriiooaa
oorrddaaiinndduu  eezziinniikk    ddaaggooeenn  llaannggaabbee--
ttuuaarreennttzzaatt  bbaannkkuuaakk  eettxxeeaa  kkeenn  eezz
ddiieezzaaiioonn..

Orain dela lau hilabete  jarri zuen
Eusko Jaurlaritzak abian zerbitzu
bat, helburua duena pertsona batek mailegu hipotekarioa  or-
daintzen ez badu, prozesu hori  auzi hipotekario ez bihurtzea eta
etxejabetzaren gabetzearekin ez bukatzea. 
Hipoteka-bitartekaritzako Zerbitzua, izenak dioen moduan, bi-

tartekaritzakoa da. Horrek esan nahi du Zerbitzuak ez daukala
ahalmenik gatazkan dauden bi alderdietako bati ezer inposatze-
ko. Bitartekaritzak berez dakar bi alderdiek bitartekaritza horren
pean ezarri nahi izatea. Alderdietako batek nahi ez badu, ez da-
go bitartekaritzarik. Eta Eusko Jaurlaritzak bitartekaritza egiten du,
ez duelako agintepiderik herritar batek eta banku batek sinatu-
tako kontratu hipotekario batean hitzartutakoan eragiteko.  Ezta
kontratua sinatu aurretik alderdi boteretsuak  (bankuak) herrita-
rrari ezarriko dizkion baldintza gehiegizkoak murrizteko. 

EEll eennaa   LLaakkaa
abokatua

22..--  BBiittaarrtteekkaarriittzzaarraa  jjoo  ddeezzaakkee  eeddoo--
zzeeiinn  eeuusskkaall  hheerrrriittaarrrreekk,,  hhoonnaakkoo
bbaallddiinnttzzaa  hhaauueekk  bbeetteettzzeenn  bbaaddiittuu::

- Ohiko etxebizitza  erosteko
350.000 euro baino gutxiagoko
mailegu hipotekario bat sinatu-
ta izatea

- Mailegu hori ordaintzeko modu-
rik ez izatea. Ez da beharrezkoa
langabezian egotea, arauak dio
zerbitzua “gainzorpetuta” dau-
deneni zuzentzan zaiela

- Beste etxebizitzarik ez izatea ja-
betzan

- Banku zordunarekin mailegua-
ren baldintzak birnegoziatzen
saiatu izana.

Borondatez Bitartekaritza honi
atxeki zaizkion bankuek (Kutxa-
bank eta Caja Laboral, nik daki-
danez) konpromisua hartzen du-
te bitartekaritzak irauten duen bi-
tartean, hilabetez, prozedura ju-
dizialik ez abiatzeko. 

Zuzenbideari 
buruzko edozein
zalantza izanez
gero, idatzi
erredakzioa@
etakitto.com 
helbidera; 
hurrengo alean
zalantza horiek
azaltzen 
saiatuko gara.

aholkularitza

Aurreikusita daude helburu moduan baita ere
karentzia epeak ezartzea,  zorren murrizketak
eta etxebizitza ematea zorraren truke.  Hitzar-
men hauek guztiak bankuaren onespena behar
dute beti ere. 
Bitartekaritza eginda ere, zorra ordaintzen ez

bada, edo bankuarekin adotasun bat izan eze-
an, etxegabetzeko prozedura judizial batera jo-
tzen badu bankuak eta ondorioz, pertsona zor-
duna etxerik gabe geratzen  bada, Eusko Jaur-
laritzak , lehenbailehen, babestutako alokairu-
ko etxebizitza bat eskuratuko dio pertsona ho-
rri. Kasu hauetan beraz, herritarra etxearen ja-
betza barik geratzen da, eta Eusko Jaurlaritzak
berarekin duen konpromisoa, hainbat arinen
babestutako alokairu bat ematea.
Azaldutako guztia hauteskunde hizkuntzan”

jabetzapeko etxetik botako duten langabeturik
ez”izenburu bihurtzen da. 

10 zuzenbide

33..--  BBiittaarrtteekkaarriittzzaa--llaannaa--
rreenn  hheellbbuurruuaa,,  ffuunnttssee--
aann,,  mmaaiilleegguu  hhiippootteekkaa--
rriiooaarreenn  aattzzeerraappeenn  bbaatt
nneeggoozziiaattzzeeaann  ddaattzzaa..
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Formula Student 2012 
automobil arrakastatsuak
EEHHUU--kkoo  IInnjjeenniieerriittzzaa  GGooii  EEsskkoollaakkoo  iikkaasslleeaakk,,  AArrmmeerriiaa  EEsskkoollaakkooeekkiinn
bbaatteerraa  BBiillbboonn  eellkkaarrllaanneeaann  ggaarraattzzeenn  ddiihhaarrdduutteenn  ""FFoorrmmuullaa  SSttuuddeenntt
BBiizzkkaaiiaa  22001122""  pprrooiieekkttuuaarreenn  lleehheenn  eemmaaiittzzaakk  jjaassoottzzeenn  hhaassii  ddiirraa..  SSoorr--
ttuu  ddiittuuzztteenn  aauuttoommoobbiill  bbiiaakk  ddeennbboorraallddiikkoo  ttxxaappeellkkeetteettaann  ppaarrttee  hhaarr--
ttzzeenn  iizzaann  ddiirraa  eettaa,,  MMoonnttmmeellóónn  iizzaannddaakkoo  eemmaaiittzzaa  oonnaarrii  eesskkeerr,,  eessttaattuu
mmaaiillaakkoo  ttaallddeeeenn  bbuurruuaann  kkookkaattzzeeaa  lloorrttuu  dduuttee..  AArrmmeerriiaakkoo  MMeekkaanniizzaa--
ttuu  eettaa  PPrroodduukkttuu  EElleekkttrroonniikkooeenn  GGaarraappeenneerraakkoo  hheezziikkeettaa  zziikkllooeettaakkoo
iikkaasslleeeekk  pprrooiieekkttuuaann  ppaarrttee  hhaarrttuu  dduuttee,,  aauuttoommoobbiill  bbiieettaarraakkoo  ppiieezzaa  mmee--
kkaanniikkooaakk  zzeeiinn  iinnpprriimmaattuuttaakkoo--zziirrkkuuiittooaakk  ddiisseeiinnaattzzeenn  eettaa  eekkooiizztteenn..

Ikasturte hasiera 

AArrrraatteekkoo  ssaannttuutteeggiirraa  bbiissiittaa  eeggiinnddaa  eekkiinn  ddiioottee  iikkaassttuurrtteeaarrii  LLaa  SSaa--
llllee  AAzziittaaiinnggoo  iikkaasslleeeekk..  IIbbiillaallddiittxxooaarreenn  oosstteeaann  eesskkaaiinnttzzaa--oossppaakkii--
zzuunnaa  iizzaann  zzuutteenn  eettaa  bbeerrttaann  iikkaassttuurrtteerraakkoo  hheellbbuurruuaakk  eettaa  LLaa  SSaallllee
iikkaasstteettxxee  gguuzzttiieekk  dduutteenn  ggooiibbuurruuaa  aauurrkkeezzttuu  zziittuuzztteenn::  ""ZZuurree  eesskkuu
ddaaggoo,,  zzuurree  eesskkuu  nnaaggoo""..  HHoorrrreezz  ggaaiinn,,  uurrtteerroo  lleeggeezz  zzeellaaiiaann  hhaaiinn--
bbaatt  jjookkoo  eeggiinn  zziittuuzztteenn..  EEttaa  bbaazzkkaalloosstteeaann  bbuueellttaarraakkoo  bbiiddeeaa  hhaarr--
ttuu  zzuutteenn..  IIkkaasstteettxxeekkoo  aarrdduurraadduunneenn  bbeerrbbeettaann,,  ""aauurrtteenn  eerree  aarrrraa--
kkaassttaattssuuaa  iizzaann  ddaa  ooppoorr  oosstteeaann  iikkaassllee  eettaa  iirraakkaasslleeookk  bbaatt  eeggiitteekkoo
eegguunnaa  eettaa,,  hhoorrrreeggaattiikk,,  iizzaannddaakkoo  jjaarrrreerraa  eettaa  ppaarrttaaiiddeettzzaaggaattiikk  ddee--
nneeii  eesskkeerrrraakk  eemmaann  nnaahhii  ddiizzkkiieegguu""..

AAuurrrreekkoo  aasstteettiikk,,  oohhiizzkkoo  mmaarrttxxaarrii  hheelldduu  ddiioottee  IInnddiiaannookkuuaa  ggaazztteelleekkuuaann..
1122--1177  uurrttee  bbiittaarrtteekkoo  nneerraabbeeeennttzzaatt  aaiissiiaallddiirraakkoo  hhaaiinnbbaatt  aauukkeerraa  eess--
kkaaiinnttzzeenn  ddiittuueenn  zzeennttrruuaa  hhoonnaakkoo  oorrdduutteeggiiaann  eeggoonnggoo  ddaa  zzaabbaalliikk  aauu--
rrrreerraannttzzeeaann::  mmaarrttiittzzeenneettiikk  eegguueenneerraa,,  1188..0000eettaattiikk  2200..0000eettaarraa;;  bbaarriixxaa--
kkuueettaann,,  1166..3300eettaattiikk  2211..0000eettaarraa;;  zzaappaattuueettaann,,  1177..0000eettaattiikk  2211..0000eettaarraa;;
eettaa  ddoommeekkeettaann,,  1177..0000eettaattiikk  2200..3300eettaarraa;;  eettaa  aasstteelleehheenneettaann  aattsseeddeenn
hhaarrttuukkoo  dduuttee  eettaa,,  bbeerraazz,,  iittxxiittaa  eeggoonnggoo  ddaa..

Indianokua gaztelekua martxa betean

La Salle Azitainen
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ZZEERRBBIITTZZUUAA

IITTZZUULLPPEENN

elkartea@etakitto.com

FILOAULA
Estudiatzen ikasi!!

Estudiatzeko Orientabide ikastaro berezia.
Ikaslearen baldintza eta helburuei, eta hezkuntz
sistemaren eskakizunei, egokitutako ikaste teknikak.
Filosofia klaseak.
Irakurketa Ulerkorrerako tailerrak.

c

wwwwww..ffiillooaauullaa..ccoomm
SSaann  JJuuaann,,  33  --  11..
TTeell..  665588--771100882277Maila guztiak: LH, DBH, Batxilergoa...



ANTENAK

iinnssttaallaakkuunnttzzaakk  eettaa  kkoonnppoonnkkeettaakk
aanntteennaakk  --  tteelleebbiissttaa

Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

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

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

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROF E S IONA L AK

AROTZAK

GG
ELEKTRIZITATEA

rreemmiiooeenn

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)

TTRREEJJOO
TTee ll ::   994433 --775522555577
FFaa xxaa ::   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

Limpieza
Multiservicio

Eibar

ELEKTRIZITATEA
Matsaria 2
7. pabilioia 

Tel. 943 70 08 95
Fax. 943 82 00 27

Muntaia eta 
proiektu elektrikoak

www.electricidadguria.com

SUKALDE ALTZARIAK
��

AROZTEGIA
Iparragirre Anaiak

F. Calbetón, 4 behea    Tel. 943 20 29 27
Tailerra: Apalategi auzoa    Tel. 943 12 01 92

Mobila: 657 79 56 78

TTffnnooaa..  994433  2200  3355  5555

Egurrezko mota 
guztietako lanak

Ateak - Tarimak
Altzariak

IÑAKI

Milaflores 10

— Hodi-libratzeak
— Saneamenduen garbitzea 

presio handiko makinariarekin
— Ur ateratzea ufalen ondoren

www.desataxcos.com
LARRIALDIETARAKO (24 ordutan): 673 304 222

HODI-LIBRATZEAK



�� 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

IInnffoorrmmaazziioo  ggeehhiiaaggoorraakkoo

994433  2200  6677  7766

VICTOR GONZALEZ FRAIZ
PINTURA 

OROKORREAN

BBBBAAAARRRRNNNN EEEE eeee tttt aaaa     KKKK AAAANNNNPPPPOOOOkkkk oooo     
ddddeeeekkkkoooorrrraaaazzzz iiii ooooaaaa     eeeetttt aaaa     pppp iiii nnnntttt uuuurrrraaaa ,,,,     

FFFFAAAATTTTXXXXAAAA DDDDAAAAKKKK ,,,,     PPPP IIII NNNNTTTTUUUU RRRRAAAA     BBBBEEEERRRREEEE ZZZZ IIII AAAA KKKK ,,,,     
EEEENNNNPPPPAAAAPPPPEEEE LLLLAAAATTTTUUUUAAAAKKKK ,,,,     GGGGOOOOTTTTEEEE LLLL ÉÉÉÉ .... .... ....

Bizkaia Etorbidea, 9 -ERMUA-
696-565394 / 943-030540
victor-fraiz@hotmail.com

Sostoa, 16 ac behea

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

Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa

PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

TTffnnooaa..  eettaa  FFaaxxaa..  
994433  2200  0055  9944
TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  88  --  bbeehheeaa

PINTURAKITURGINTZA

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

KRISTALAK

� eta faxa: 943 20 39 03

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
c.acha@euskaltel.net

ERREKATXU, 3an

Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA

GREMIOEN KOORDINAKETA

www.irazabal.net

IGELTSEROAK

Jardiñeta, 25 - behea
Etxeko tfnoa. 943-207678

Mobila. 620 060 104

IGELTSERITZA

OROKORREAN

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

– Gremioen koordinaketa

CAMILO
ALVAREZ
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TTaabbeerrnnaa  bbaatteekkoo  mmaahhaaii
iinngguurruuaann tertulia alaian,
edo musean, mendian, kalean
lasai asko eta inongo
presarik gabe, edo etxeko
egongelan, hartu tele-mandoa
eta zapping-ean arratsalde
oparoa igaro daiteke. Eta
zenbat modu gehiago dauden
arratsalde ederra igarotzeko.
Horietako bat frontoira joan
eta profesional mailako esku
pilota partidu ederrak
ikustea izan daiteke. 
Laurogei urte bueltan
dabiltzan batzuei entzunda:
sasoi haietan Sanjuanetan,
jardunaldi berean, hiru
jaialdi iragartzen ziren (goiz,
arratsalde eta gauez), eta
hiruretan armailak beteta
egoten ziren. Eta gaur egun?
Erantzunak asko eta era
guztietakoak: krisian gaude; 
lehengo pilotariak gaur
egungo Aimar Olaizola,
Irujo, Titin, Zubieta... baino
hobeak ziren; ez du merezi
20 € ordaintzea jaialdi bat
ikusteagatik; mila aukera
daude arratsaldea igarotzeko,
frontoira joan beharrean... 
Oraindik ez diot inori entzun
“frontoira joaten aspertu egin
naiz”. Eta aspertzeak ez du
zerikusirik diruarekin,
kantxan pilotariek duten
mailarekin, eta arratsaldea
igarotzeko dauden mila
aukerekin. Pilota gustoko
badugu, mila aukera horiek
bigarren leku batean
jarraituko dutelako. Legatza
jaki ederra dugu eta oso
gustokoa, eta arraindegian
7'50€tan, Ondarrukoa, eta
amutik arrantzatutakoa dela
iragartzen badigute ere,
ez dugu erosiko, egunero
janez gero azkenean aspertu
egingo garelako.
Baina... jendea lehen ez zen
aspertzen? Hurrengoan
jarraituko dugu.

Nola demontre saldu

Asier
Orbea

B E S T E  B I D E  B AT
Badira urte batzuk txirrindularitzak, ohiko bideak alboratu eta bestelako bide batzuei
heldu diela. 1 Formulako eredua hartu dute UCI-koek, gurpilen mundua ezezaguna
zaien herrietara zabaldu nahian, bidean hain eurena zutenei bertan behera lagatzera
derrigortuz: zaletasuna izanda ere, lasterketa asko desagertu dira inguruan. Orain beste
urrats bat ematera doaz eta taldeak, goi mailakoen artean jarraitzeko, puntuak dituzten
txirrindulariak fitxatzera behartuta ikusten dute euren jarduna: Euskaltel-Euskadi
bezain talde berezia izanda ere. Debabarrena taldean jardundako Amets Txurruka izan
da kaltetuetako bat, Iban Velascorekin batera: biak kalean gutxien espero zutenean,
punturik ez dutelako. Erabaki horiekin zaila izango da talde-lana egitea. Zuzendariak
zelan aginduko dio txirrindulariari beste baten alde lan egiteko, denboraldi amaieran
punturik ez duela eta taldetik bota badezake? Bitartean, errepideko ahulenak beste bizi
bat galdu du bertan: Victor Cabedo -Valenciagan garaile 2010ean- istripuan hil da.

ap
un

ti
a

JJookkaattuuttaakkoo  ppaarrttiidduu  bbiiaakk  iirraabbaazziittaa,,  llaauukkoottee  bbaatt

osatu da sailkapeneko goi-goian, hiru pun-

tuko aldearekin. Garage García (4-1 Txokori),

Durango (2-0 Sporting-i), Alkideba (4-3 Tan-

kemans-i) eta Koskor azken txapelduna (1-0

Esmorgari) dira jokatutako partiduetan ga-

raipena lortu dutenak. Kontrako ibilbidea

egin dute EzDok-ek (0-1 Azkena Kaltonekin)

eta Somos Sporting-ek, jokatutako partidu

biak galduta.

Bihar Azkena-Esmorga, Alkideba-Sporting,

Iruki-García eta Mujika-Tankemans jokatuko

dira; eta, etzi, Ezdok-Areto, Koskor-Txoko

eta Durango-Caserío. 

Lau taldek hartu dute aurrea foball-zaletuan

EEiibbaarr  EEsskkuubbaallooiikkoo  ttaallddee  nnaagguussiiaakk

2233--1188 irabazi zion Elgoibarko Al-

cortari estatuko lehen mailako li-

gako lehenengo jardunaldian. Ipu-

ruan jokatutako partiduari urduri

ekin zion Eibarko taldeak eta ate

aurrean huts asko eginez: horren

ondorioz, atsedenaldira 8-11 gal-

tzen joan ziren Alvarezen mutilak. Bigarren za-

tian beste aurpegi bat  eskaini zuten eibarta-

rrek eta, 15-7ko partzialari esker, ondo nagusi-

tu zitzaizkien elgoibartarrei. Bihar, ligako biga-

rren jardunaldian, Kantabriako Balonmano Co-

rralesen zelaian jokatuko dute.

Bigarren zatian 
erabaki zuen 
Somos Eibar 
Eskubaloiak

EEllggooiibbaarrttaarrrreenn  aauurrkkaakkoo  ppaarrttiidduuaann  330000  iikkuusslleettiikk  ggoorraa  iizzaann  zziirreenn..

Mallabiko II. mendi-duatloia domekan
GGooiizzeekkoo  1111..3300eettaann  MMaallllaabbiikkoo  ppaarrkkeeaann

hasiko den probak zazpi kilometro izan-

go ditu oinez (ia 300 metro igota), 16 ki-

lometro bizikleta gainean (700 metro

igo) eta ia hiru kilometro eta erdi oinez

berriro (beste 150 metro igotzeko). Izen-

emateak biharko egin beharko dira

www.mendiduatloia.com helbidean eta,

informazio gehiagorako, 630-762211 (Xa-

bat) telefono zenbakira deitu dezake-

zue. Parte-hartzaileen gehienezko ko-

purua 200 lagunekoa izango da.
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IIggoottzzeekkoo  bboorrrrookkaann  eeggootteerraa  ddeeiittuuttaa

ddaaggooeenn Meatzari Gallartak 5-6 ira-

bazi zion Eibarko areto-foballeko

taldeari, partiduko azken hiru mi-

nutuetan ordura arteko emaitza

irauli eta gero. Lehenengo zatia hi-

runako berdinketarekin amaitu

zen eta, bigarrena hasi bezain las-

ter, 5-3 aurreratu ziren eibartarrak;

hala ere, ez zuten jakin izan mar-

kagailuari eusten eta azkenean

amore eman behar izan zuten. As-

teburu honetan Eskoriatzan joka-

tuko dute ligako bigarren jardunaldia.

Debabarreneko talde nagusienak, Biga-

rren B mailan jokatuko duen Concepto Egi-

lek, bestalde, Zierbanaren aurka lehiatuko

du asteburuan denboraldiaurreko azken la-

gunartekoan.

MAQcenter-ek hasi-berri saria 
ordaindu zuen liga hasieran

OOrraaiinn  aarrttee  ppaarrttiidduurriikk  ggaalldduu  eezz  dduueenn

eta golik ere jaso ez dituen Alavés

izango du Eibar KEk bisitari bihar

arratsaldean Ipurua zelaian. Neurketa

18.00etan hasiko da eta ETB1-ek

emango du zuzenean. Partidua hasi

aurretik, Londreseko olinpiadetan jar-

dun duen Ander Romarateri egingo

zaio omenaldia: diploma olinpiko bi

jaso zituenak egingo du ohorezko sa-

kea. Klubari Laguntza Erdiko Eguna

izendatu dute norgehiagoka eta baz-

kideak (10 euro) txarteldegitik pasatu

beharko dira, Ipuruan edo Untzagako Jubila-

tu Etxean; ez bazkideek 25 euro ordaindu

beharko dute.

EErrrreeggee  KKooppaa  uurrrriiaarreenn  1177aann

Arroyoren aurkako partidua urriaren 17an

jokatuko da Ipuruan, 20.00etan hasita, eta

hor bazkideak ez dute ordaindu beharko eta

sarrera bat ateratzeko aukera izango dute 10

eurotan. Bestalde, Alavéseko zuzendaritza-

rekin adostutakoaren arabera, hona etorriko

diren zaletu babazorroek eta Gasteizera jo-

ango diren eibartarrek kopuru bera ordain-

duko dute partidu bietan: 18 euro.

Eibarrek liderra hartuko du bihar Ipuruan bbeerrrriiaakk

Ruibal Alquiler-ek 63-58 ira-

bazi zion Donostiako DKS-ri

2. maila probintzialeko liga-

ko lehenengo jardunaldian.

Miguel Sánchezek zuzentzen

dituenak ez zuten partidu

haundirik egin aurten erreku-

peratu duten mailako estrei-

neko partiduan; horrela,

atsedenaldian 26-27 galtzen

zihoazen. Hirugarren laurde-

nean hartutako abantailari

heldu zioten eta bost puntu-

ko aldeaz irabazi. Azurmendi

izan zen saskiratzaile onena.

RRUUIIBBAALLEENN  GGAARRAAIIPPEENNAA

Iruzubietan jokatutako Eus-

kadiko XXIII. hiru-txirlo bola

txapelketako lehenengo jar-

dunaldian, bertako Ricardo

Albizuri eta Floreagako Bru-

no Mendes nagusitu ziren,

7 txirlorekin bakoitza. Hu-

rrengo jaurtialdia Soraluzeko

Ezozian izango da bihar,

arratsaldeko 17.00etatik au-

rrera. 64 bolarik hartu zuten

parte. 

HHIIRRUU--TTXXIIRRLLOO

UUrrrriiaarreenn  1199aann  hhaassiikkoo  ddiirraa  IIkkaassttuurrttee  oossooaann Klub Deportibo-

ko Xake Eskolak emango dituen klaseak, iazko moduan LH-

ko 6. mailara arteko ikasleei zuzendutakoak. Matrikulazio

epea urriaren 5ean amai-

tuko da eta, ondoren, tal-

deak antolatzen joango

dira. Interesatuek Depo-

rretik pasatu daitezke,

18.00etatik aurrera, edo

xakea@deporeibar.com

helbidera idatzi.

AArrrruuaabbaarrrreennaarreenn  ggooll  bbaatteekkiinn  iirraabbaazzii  zzuueenn  iiaazz  EEiibbaarrrreekk..

Xake Eskolarako 
matrikulazioa zabaldu dute

EEgguunneerroo  pprraakkttiikkaattzzeekkoo  ttaaiilleerrrraa

eskainiko du Kirol Patronatuak

urritik aurrera. Maila bitan bana-

tu ditu klase horiek, biak ere za-

patuetan eman beharrekoak,

honako ordutegian: 09.00etatik

13.00ak arte. I mailakoak urria-

ren 20an, azaroaren 17an eta

abenduaren 15ean emango dira.

Jarraian hasiko dira II. mailako

tailerrak: urtarrilaren 19an, otsai-

laren 16an eta martxoaren 16an.

Bertan honako esparruak landu-

ko dira: yoga integratuaren be-

rezitasunak, oinarrizko katea-

menduaren trebetasunak lan-

tzea, gorputz-jarreren arnasketa

koordinazioa eta lerrokatzea

ezagutzea eta eguneroko prakti-

ka sustatzea. Izen-ematea gu-

txienez astebete lehenago egin

beharko da.

Yoga integratua
Kiroldegian
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KKaannttaabbrriiaakkoo  EEttxxeekkooeekk  iirraaiilleeaann  oossppaattzzeenn  ddiihhaarrdduutteenn Bien Apare-
cida jaiak azken txanpan sartu dira eta, horiek agurtzeko, bihar
16.00etan igel, igel-toka eta "cuchillo" txapelketak jokatuko di-
tuzte Ipuruako bolatokian eta 20.00etan, berriz, Marceros de la
Bahía eta El Sarruján de Santoña taldeen emanaldia hartuko du
San Pio X.a elizak.

Bien Aparecida jaiak 
azken txanpan

BBaarriixxaakkuu  eettaa  zzaappaattuuaann  oossppaattuu  zziittuuzztteenn  jjaaiiaakk Legarre aldean eta
antolatutako ekitaldiei esker ondo baino hobeto pasatzeko au-
kera izan zuen jendeak. Jaiak antolatzen ibilitako Arrajolape Kul-
tur Elkartekoek eskerrak eman nahi dizkiete jaietan parte hartu
duten guztiei eta, bide batez, zozketetan saritutako zenbakiak
1.952 eta 655 izan direla jakinarazi. 

Legarreko jaiak giro 
ederrean ospatu zituzten

--  ZZeellaakkoo  iissttoorriiooaa  kkoonnttaattzzeenn  dduuzzuuee  aannttzzeellaanneeaann??
Gorkak eta biok Varadero doan euskaldun baten istorioa

kontatzen dugu: bera Patxi Arrigagorritxerriberrigoitiabeitia da
eta urteetan Kubara oporretan joaten da. Bidaia joan, bidaia
etorri, han Estela Maria Lourdes de Aquitepilloaquitemato, Va-
raderoko kubatar alaia ezagutzen du, elkarrekin maitemindu
eta berakin ezkonduta Euskal Herrira bueltatzen da. Antzezla-
nean arketipo modura planteatutako pertsonaia bi horien bi-
zipenak kontatzen ditugu: lagunei aurkeztea, Euskal Herrian
jairik jai ibiltzea eta beste hamaika kontu. Hori bai, kontatzen
ditugun guztiak umorez gainezka egiten duen moduan konta-
tzen ditugu, ikusleei barrea eraginda. 
--  ZZeellaakkooaa  ddaa  EEsstteellaa  MMaarriiaa  LLoouurrddeess??
Ba oso zoriontsu bizi den kubatarra da. Berak senarra asko

maite du, oso maiteminduta dago eta, gainera, senarrak diru
mordoa duenez, ba oso ondo bizi da, ardura haundi barik eta
nahi bezain beste diru gastatuta. Euskaltegira euskera ikaste-
ra ere joaten da, baina hala ere hizkuntzarekin hankasartze as-
ko egiten ditu, sarritan oso gauza barregarriak esanez.
--  EEttaa  PPaattxxii,,  nnoollaakkooaa  ddaa??
Ba Patxi oso gizon ona, bihotz onekoa da, baina era berean

piskat zakarra ere bada. Horrez gain, jatun ona da, asko eda-
tekoa eta munduari buruz oso ikuspegi berezia dauka.
--  AAnnttzzeezzllaanneeaann  kkoonnttaattzzeenn  dduuzzuueennaarreenn  aattzzeeaann  ttuurriissmmoo  sseexxuuaallaa--
rreenn  ggaaiiaa  aannttzzeemmaann  ddaaiitteekkee..  NNoollaa  lloorrttzzeenn  dduuzzuuee  hhoorrrreellaakkoo  ggaaiiaa--
rrii  uummoorreezz  hheellttzzeeaa??
Pentsatzen dut posible dela ia edozein gairen inguruan ba-

rre egitea, beti ere errespetua galdu barik. Gure antzezlana ez
da turismo mota horretan oinarritzen, antzekotasun batzuk aur-
kitzea posible izan arren. Edozein kasutan, guk ez diogu inori
barre egiten, umorezko egoera guztietan errespetuz jokatzen
dugulako.

"Estela Maria Lourdes oso
zoriontsu eta ondo bizi da"
Antzerki emankizunen ohiko programazioari ekingo dio
asteburuan Udalak, Jai Productions enpresarekin batera
antolatutako '¡¡¡A guuuuuuuusto!!!' antzezlanarekin.
Zapatuan 22.30etatik aurrera Glu Glu Producciones
taldearen lana aurkeztuko dute Coliseoan Gurutze
Beitia eta Gorka Aginagalde aktoreek. Sarrera egunean
bertan erosteko aukera izango da, 15 eurotan,
ikuskizuna hasi baino ordubete lehenago.

GGUURRUUTTZZEE  BBEEIITTIIAA antzezlea

EEttxxeeppaarree  IInnssttiittuuttuuaakk  eesskkaattuu--
ttaa,,  EEuusskkaall  ddaannttzzaa  lliibbuurruusskkaa
idatzi du Oier Araolaza
Arrieta eibartarrak. Eguno-
tan jendaurrean aurkeztu
den lana euskal kulturari es-
kainitako 12 liburuko bildu-
maren baitan argitaratu du
Etxepare Institutuak. Libu-
ruska laburrak dira, hiru hiz-
kuntzatan (euskaraz, gazte-
leraz eta ingelesez) idatziak
eta argazki askorekin.

Euskal Dantza liburua 
idatzi du Oier Araolazak
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llaabbuurrrraakk

Urriaren 1ean hasiko dira Maite

Arriagak ematen dituen arte tai-

lerrak: Giza Irudiaren eta Pintu-

raren ingurukoak (helduendako)

Arrate Kultur Elkartean izango

dira, umeendako pintura Isasi

kaleko estudioan emango du,

sormena indartzeko tailerra Por-

talean eta, horrez gain, azken ho-

ri on-line jarraitzeko aukera ere

eskainiko du. Informazioa eska-

tzeko eta izena emateko

www.maitearriaga.com helbidera

jo daiteke.

AARRTTEE  TTAAIILLEERRRRAAKK

San Andres jaiak prestatzeko bi-

lera astelehenean, urriaren 1ean

izango da, arratsaldeko 19.00-

etan, Portalean (ikastaro gelan,

3. pisuan). Interesa duten guztiei

bertara agertzeko dei egiten diete.

JJAAIIEETTAARRAAKKOO  BBIILLEERRAA

AArrrraattee  KKuullttuurr  EEllkkaarrtteeaakk  hhaaiinn--

bbaatt  jjaarrdduueerraa  aannttoollaattuu  ddiittuu

uurrrriirraakkoo.. Batetik argazkigin-

tza digitalaren inguruko

ikastaroa emango du Jose

Luis Irigoienek. Antolatzai-

leen berbetan, "oinarrizko
ikastaroa izango da, edono-
rentzako, eta ez da argazki-
gintzari buruzko ezagutzarik
eduki behar". Klaseak urria-
ren 17tik azaroaren 21era bi-

tartean izango dira, eguazte-

nero 19.00etatik 21.00etara.

Azken zapatu goizean Satu-

rraranera irteera egingo da.

Prezioa 17 eurokoa izango

da bazkideentzat eta 20 eu-

rokoa gainontzekoentzat.

Izena emateko epea urria-

ren 1etik 11ra bitartean

egongo da zabalik, Arrate

Kultur Elkarteko bulegoan

martitzen eta eguenetan

17.00etatik 20.00etara, tele-

fonoz (943 202299) edo, bes-

tela, e-mailez arratekultu@

gmail.com. 

Horrez gain, urriaren 27an

Oiasso-ko (Irun) Erromatar

Museora irteera antolatu du-

te. Autobusa goizeko 09.30-

etan irtengo da Ego Gainetik

eta irteeraren prezioa (bi-

daia, museorako sarrera eta

bazkaria barne) 27 eurokoa

izango da bazkideentzat eta

30 eurokoa besteentzat. Joan

nahi duenak aldez aurretik

izena eman beharko du.

Ikastaroa eta txangoa antolatu ditu Kultuk

UUrrrriiaarreenn  2277aann  eeggiinnggoo  dduuttee  iirrtteeeerraa  IIrruunnggoo  EErrrroommaattaarr  MMuusseeoorraa..

11..  UURRTTEEUURRRREENNAA ((22001111--IIXX--2244))

BBRRUUNNAA LLAARRRREEAATTEEGGUUII IIRRAAOOLLAA

ZZuurree  ffaammiilliiaa

ZZUURREE AALLAAIITTAASSUUNNAA  bbeettiirraakkoo  
iizzaannggoo  ddaa  GGUURREE  AARRTTEEAANN..

San Andres bertso-paper lehiaketa martxan
XXVVIIIIII..  eeddiizziiooaa  aabbiiaann  ddaa  jjaaddaa,,  eettaa  ppaarrttee  hhaarrttuu

nnaahhii  dduutteenneekk honakoak bete beharko dituz-

te: 16 urtera artekoek (Eibarko ikasleek) ber-

tso bat edo 2 kopla aurkeztu beharko dituz-

te, eta 16 urtetik gorakoek, berriz (Euskal

Herri mailan), 4 puntu edo gehiagoko 6 ber-

tso gutxienez (asko jota 10 bertso). Gaia eta

doinua libreak dira eta bertsoek jatorrizko-

ak izan beharko dute. Lanaren 3 kopia bida-

li beharko dira, gaitzizenarekin sinatuta; bes-

te orri batean, eta gutunazal itxian, gaitzize-

na identifikatzeko datuak (izen-abizenak, te-

lefonoa eta adina). Bertsoak …eta kitto! Eus-

kara Elkartean jasoko dira (Urkizu 11, solai-

ruartea), azaroaren 5a baino lehen. Epaia

azaroaren 16an jakinaraziko da, eta irabazle-

ek azaroaren 25ean Portaleko areto nagusian

egingo den San Andres bertso-jaialdian ja-

soko dituzte sariak. Umeen mailan irabazle-

ak liburua eta txapela jasoko ditu eta biga-

rrenak, liburua eta plaka. Nagusien artean,

lehenak 300 euro eta txapela eta bigarrenak,

berriz, 250euro eta plaka.AAuurrrreekkoo  eeddiizziiookkoo  iirraabbaazzlleeaakk  bbeerrttssoo--jjaaiiaallddiiaann..

Urriak 6an Galiziako Etxeak En-

panada Eguna ospatuko du Urki-

zun eta, aurrekoetan moduan,

enpanada lehiaketa antolatu du-

te. Parte hartu nahi duenak egu-

nean bertan aurkeztu beharko

du etxean egindako enpanada,

12.30ak baino lehen.

EENNPPAANNAADDAA  EEGGUUNNAA
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AAuurrrreekkoo  zzaappaattuuaann  jjaaii

ggiirrooaa  nnaagguussiittuu  zzeenn

EEuusskkaarraazz  BBiizzii  NNaahhii

DDuutt euskeraren alde-

ko lasterketaren ai-

tzakiarekin. Adinaren

arabera ibilbide ez-

berdinari jarraitu zio-

ten lau lasterketa

egin ziren eta azke-

nak, 18 urtetik gora-

koentzat prestatuta-

koak elkartu zuen ko-

rrikalari gehien. Kon-

tseiluak deituta egin

den ekitaldia antola-

tzen AEK Euskalte-

giak, Udal Euskalte-

giak, …eta kitto! Eus-

kara Elkarteak, Klub

Deportiboak, Eibar Triatloi

Taldeak eta Euskal Herrian

Euskaraz elkarteak jardun zu-

ten eta, eurek emandako da-

tuen arabera, Eibarren guztira

231 lagunek eman zuten izena

lasterketan parte hartzeko.

Amaieran hainbat sariren zoz-

keta egin zen Untzagan eta bi

lagunek ez dute oraindik sari-

rik jaso: Nagore Cabrera (351

zenbakia) eta Beñat Gomez

(355 zenbakia). Klub Deporti-

boan jaso dezakete dagokien

saria. Bestalde, hainbat lagu-

nek izen-ematea internet bi-

dez egin zuten, kamiseta or-

dainduta, baina ez zuten jaso.

Horiek jasotzeko Portalera jo

beharko dute (1. pisura). Bes-

talde, lasterketan ateratako

argazkiekin bilduma osatu du-

gu gure Facebook-eko orrian

(Etakitto), nahi duenak argaz-

kiak ikusi edo jaitsi ditzan.

Euskararen alde antxitxiketan

eeuusskkaarraarreenn  ttxxookkooaa

�� AArriiaann--aarriiaann  eeuusskkaalldduunnttzzeeaa

Nork bere kabuz euskara ikasi ahal
izateko Arian izeneko metodoaren bi-
garren liburu sorta, A2 mailaren lehen
erdiari dagoiona, kaleratu du Elkar ar-
gitaletxeak. Hamabi unitate izaten di-
tu maila bakoitzak eta lehen sei uni-
tateak dira orain argitaratu dituzte-
nak; urtearen amaierarako beste sei
unitateri dagozkien materialak kalera-
tzeko asmoa dute. Iaz aurkeztu zu-
ten lehen liburu sorta eta eguneroko
egoeretan oinarritzen da ikasketa bi-
de hau, batez ere praktikotasunean.
Progresioa da metodoaren beste gil-
tza, urratsez-urrats ikaslea murgilduz.

�� EEuusskkaarraa  ssaarreeaann  ttookkii  eeggiitteenn

Euskararen presentzia sarean gero eta
handiagoa da: berriki Twitter euskara-
tu dute, eta Facebook, Tuenti eta Go-
ogleren zerbitzuak ere jaso daitezke
euskaraz. Hori Interneteko euskal ko-
munitatearen lanari esker lortu da: blo-
gak izan dira euskarazko edukiak sare-
an txertatzen aitzindariak. Bestalde,
Wikipedia ezagutza libreko entziklope-
diak euskarazko 100.000 artikuluren
langa gainditu zuen iaz. Hori bai, Twi-
tter euskaratu duten arren, sare so-
zialak ez die aitortzen euskal erabil-
tzaileei komunitate izaera; hori lortze-
ko, kanpaina bat abiarazi dute sarean. 

““EEiibbaarrrreenn  eezz  ddaaggoo  eezzeerr
eerree  eezz””..  Pasa den asteburuko
agenda Eibarren: dantza
Coliseoan, Euskaraz Bizi
korrika festa, Legarreko jaiak,
Mugikortasun iraunkorraren
eguna, Pedal eguna.
Oraingo honetakoa: Klub
Deportiboaren Ate Irekien
eguna, Aginako jaiak,
Kulturen festa,... Horrez gain
erakusketak Portalean,
Topalekun, hainbat tabernatan,
eta noski, kirol jardunaldiak
Ipuruan, Unben, e.a. Asteburu
bat eta bestea ere bai,
horrelakoak dira gehienak
Eibarren. Baina hor da beti
ugaratxoa, tragoa eskuan
eta arrazoia eztarrian, korrok
egiteko prest: “Eibarren ez
dago ezer ere ez”.
Badago non egin eta zer
aukeratu. Kultur eta kirol zale
askok, beren gustuko jarduerak
egiteaz gain, beste guztiokin
konpartitzeko lan egiten
dutelako. Horietakoak dira,
adibidez, Eibarko Klub
Deportibokoak. mendia, eskia,
argazkilaritza, espeleologia,
atletismoa, dantza, xakea,
squasha, kultura, pilota,
urpekaritza eta ziklismoa
egin eta bultzatzen dira
Deportiboan. Horiek guztiak
elkarte bakarrean, bai. Batzuk
ez dira erraz ikustekoak,
espeleologoak adibidez, baina
hor dabiltza, lurpean, satorraren
moduan. Besteak mendian,
Unben, Portalean, Ipuruan,
itsasoan edo Deportiboan.
Larunbat honetan, Klub
Deportiboaren Ate Irekien
eguna ospatuko da. Kirol eta
kultur jarduera eskaintza zabal
eta harrigarria ezagutzeko
aukera. Datorren astean,
tragoa eskuan eta arrazoia
eztarrian, korrok egingo du
ugaratxoak berriz ere:
“Eibarren ez dago ezer
ere ez”.

Ezer ere ez

Oier
Araolza

HHaaiinnbbaatt  ssaarrii  bbaannaattuu  zziirreenn  llaasstteerrkkeettaakk  aammaaiittuu  eettaa  ggeerroo..  LLEEIIRREE IITTUURRBBEE

LLaauu  llaasstteerrkkeettaa  jjookkaattuu  zziirreenn  gguuzzttiirraa  EEuusskkaarraazz  BBiizzii  NNaahhii  DDuutt  pprrooggrraammaarreekkiinn..



19agenda

...eta kitto! 12/IX/28 � 819 zkia.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

KEPAk, gure rubixuak,
bederatzi urte bete
zittuan haraiñegun.
Zorionak famelixa eta
lagun guztien partez.
Segi holan, jator, wapo!

Zorionak, ARATZ 
eta RIKI!!! urriaren
2xan zuen eguna
izango da-eta. Patxo
haundi-haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Ongi-etorri hillaren
14an jaixo zan LOREA
Pérez de Lastra
Mateos-i eta zorionak
aitatxo Mikel eta
amatxo Marian-i. 

Zorionak, BEÑAT, gaur
bost urte betetzen
dozuz-eta. Patxo
haundi bat famelixaren
partez.

Zorionak, EKHI, atzo
lau urte bete zenduazen-
eta. Patxo potolo bat
etxekuen partez,
txipiron... Maite
zaittugu.

hildakoak
- Pepita Mentxaka Goiarzun. 92 urte. 2012-IX-2.
- Gabriela Cartón García. 95 urte. 2012-IX-20.
- Isabel Markina Lejardi. 84 urte. 2012-IX-22.
- Joaquina Blas Silva. 76 urte. 2012-IX-23.
- Socorro Pérez García. 95 urte. 2012-IX-23.
- Armando Irusta Sarasua. 88 urte. 2012-IX-25.

jaiotakoak
- Sare Albistegi Larrañaga. 2012-IX-15.
- Markel Romano Pejenaute. 2012-IX-17.

(1 ARETOAN)
28an: 22.30
29an: 19.45, 22.30
30ean: 17.00, 20.00
1ean: 20.30

(2 ARETOAN)
28an: 22.30
29an: 19.45, 22.30
30ean: 17.00, 20.00
1ean: 20.30

””QQuuéé  eessppeerraarr  ccuuaannddoo......””
Zuzendaria: KKiirrkk  JJoonneess

””SSii  ddee  vveerrddaadd  qquuiieerreess””
Zuzendaria: DDaavviidd  FFrraannkkeell

””EElleeffaannttee  BBllaannccoo””
Zuzendaria: PPaabblloo  TTrraappeerroo

zziinneeaaCCoolliisseeooaann

(ANTZOKIAN)
28an: 22.30
30ean: 20.00
1ean: 20.30

””LLaass  aavveennttuurraass  ddee  TTaaddeeoo””  33DD
Zuzendaria: EEnnrriiqquuee  GGaattoo

(ANTZOKIAN)
29an: 17.00
30ean: 17.00

Zorionak, ANER,
domekan urtia beteko
dozulako. Aitta, ama
eta etxekuen partez.

Zorionak, MALEN,
bixar bederatzi urte
beteko dozuz-eta.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, AIZPEA,
etxeko neska alaixenak
urtiak egin zittuan-eta
atzo. Egun zoragarrixa
pasauko zendualakuan,
muxu bero bat
famelixakuen partez.

Zorionak, MIKEL
Lapeyra, haraiñegun
bi urte egin zenduazen-
eta. Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, MIREN,
astelehenian urtebete
egin zenduan-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, MIKEL,
martitzenian hiru urte
egingo dozuz-eta.
Gurasuen eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, DANEL,
eguaztenian bost urte
beteko dozuz-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, IÑIGO Ros
Lasuen, bixar lau urte
egingo dozuz-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, NEREA,
aurreko domekan urtia
bete zenduan-eta.
Etxekuen partez
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ARIES
Gaua heltzearekin, beste pertsona bat
bihurtzen zara. Ez zara gizotsoa izango?
Ondo pentsatuta... ile asko daukazu!

TAURUS
Bihotza beteta izango duzu aste honetan.
Maite duzun pertsona hori baino ez dago
zuretzat. Etorkizun oparoa izango duzue.

GEMINI
Beti lehena izan nahian, ez dakizu
galtzen. Beti lehian, gainera! Muga non?
Zu baino zurrunagoa izango den batekin.

CANCER
Ikusita zure azken pausoak, hobe duzu
isilik egon, hanka sartu aurretik: aste
honetan hobe duzu entzutea bakarrik.

LEO
Aspaldi ikusi ez duzun laguna sartuko da
berriz zure bizitzan. Kalte egin bazizun
ere, barkatu egiozu, aldatu egin da-eta.

VIRGO
Azken aldian duzun zortearekin, hartu
eta Las Vegaseko kasino batera joatea
bakarrik falta zaizu. Gorde sekretua!

LIBRA
Pirata bat zara: zure ametsetan, pirata
maltzur gupidagabea. Baina ez zara
bakarra: inoiz baino gehiago zaudete. 

SCORPIUS
Atzerrira joateko aukera izango duzu. Zer
komeni zaizu gehien? Erabakitakoa ondo
egongo da; asmatuko duzu, ziur!

SAGITTARIUS
Artista bat zara: denek egiten dute nahi
duzuna. Zure xarma berezi hori... botere
misteriotsua baino zeozer gehiago da.

CAPRICORNIUS
Euli bat hiltzeko gauza ez zara. Behin
edo behin barrabaskeriren bat egin
beharko zenuke: ea zer sentitzen duzun.                      

AQUARIUS
Kuba ezin duzu burutik kendu. Hango
rona eta puruak, bertako palmondoak,
hondartzak... Hasi bidaia prestatzen.

PISCIS
Azken aldian ez zaizu ezer inporta;
denbora azkarrago pasatzea besterik ez
duzu nahi. Hori bizitzea da? Seguru?

BARIXAKUA 28
AAGGIINNAAGGAAKKOO  JJAAIIAAKK
1188..0000.. Kanpai iraulketa.
Aginagan.

GGIIZZAA--KKAATTEEAA
1199..3300..-- "Euskal presoak
etxera" giza-katea, Eibarko
Herrirak deituta. Untzaga
plazatik.

OONNGGIIEETTOORRRRIIAA
2200..3300..-- Aniaiz
Ariznabarretari ongietorria.
Txaltxa Zelaian. Ondoren,
afaria gaztetxean.

BBEERRTTSSOO--AAFFAARRIIAA
2211..0000..-- Bertso-afaria,
Andoni Egaña eta
Sebastian Lizaso
bertsolariekin. Asola-Berri
elkartean.

ZAPATUA 29
DDEEPPOORRRREEKKOO  AATTEE  IIRREEKKIIAAKK
0099..0000//2233..0000..
Klub Deportiboaren Ate
Irekiak. T. Etxebarria,
Calbetón, Zuloagatarren
eta Untzagan.

WW..  OORRBBEEAAKKOO  JJAAIIAAKK
1111..0000.. Kalejira,
trikitilariekin. Jolasak
(sokatira, zaku-lasterketak,
txapela botatzea…).
Herri-kirolak (harri txikiekin,
gazteendako). Txistorra
pintxoak.
1144..3300.. Bazkaria
(marmitakoa), igogailuaren
plazoletan.
1177..0000//2211..0000.. Play-back.
Wenzeslao Orbean. 

ikastaroak
� Autoen mekanika eta etxeko konponketak
Non eta noiz: Urriaren 9tik azaroaren 27ra arte,
martitzenetan, 17.50etatik 19.50etara Andretxean.
Informazioa eta izen-ematea: Andretxean (943700828
telefono zenbakian), Berdintasun Arloan (Portalean,
943708440 telefono zenbakian). 

� Autodefentsa feminista
Non eta noiz: Urriak 20, goiz eta arratsaldez Portalean
(ikastaro gelan).
Informazioa eta izen-ematea: Andretxean (943700828
telefono zenbakian), Berdintasun Arloan (Portalean,
943708440 telefono zenbakian). 

� "Sentitu, pentsatu ekin eta mugitu feminismoan!"
Non eta noiz: Urriaren 1etik azaroaren 5era arte,
astelehenetan, 18.00etatik 20.00etara San Andres ikastetxean.
Informazioa eta izen-ematea: Andretxean (943700828
telefono zenbakian), Berdintasun Arloan (Portalean,
943708440 telefono zenbakian). 

DOMEKA 30
AALLDDEERRDDII  EEGGUUNNAA
0099..1155..-- Forondara, Alderdi
Egunera joateko autobusa.
Urkizun (Zubi Gain
parean).
0099..3300..-- Autobusaren
irteera Ego Gainetik.

KKUULLTTUURR  AARRTTEEKKOO  JJAAIIAA
1111..0000.. Munduko
sukaldaritza. Haur eta
helduendako tailerrak.
Zurrumurruen Txokoa.
Munduko musika eta
dantza erakustaldiak
1122..3300.. Dantza latindarrak,
Lacasiumen eskutik,
1133..0000.. Senegalgo
M'Lomp perkusio taldea.
Untzagan.

AAGGIINNAAGGAAKKOO  JJAAIIAAKK
1111..0000.. Meza nagusia,
Usartza txistulari
bandarekin.
1122..0000.. Lunch-a eta
umeendako jolasak.
1144..0000.. Lagunarteko
bazkaria, Usartza txistulari
bandarekin.
1177..0000.. Briska txapelketa.
1177..3300.. Umeendako
jolasak eta txokolate jana.
2211..0000.. Lagunarteko afaria.
2233..0000.. Erromeria, Gardoki
taldearekin. Goizaldera,
txokolate jana. Aginagan.

BBIIEENN  AAPPAARREECCIIDDAA  JJAAIIAAKK
1166..0000.. Igel, igel-toka
eta "cuchillo" txapelketak.
Ipuruako bolatokian.
2200..0000.. Marceros de la
Bahía eta El Sarruján
de Santoña taldeen
emanaldia. San Pio X.a
elizan.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2222..3300.. ¡¡¡A guuuuuusto!!!,
Glu Glu Producciones
taldearen eskutik.
Coliseoan.

AAGGIINNAAGGAAKKOO  JJAAIIAAKK
1111..0000.. Meza nagusia.
1122..3300.. Lunch-a eta
Gorritiren abereak.
1144..3300.. Paella-jana,
trikitilariekin.
1177..0000.. Jaiei amaiera
emateko zozketa.
Aginagan.

EGUENA 4
OODDOOLLAA  AATTEERRAATTZZEEAA
1188..3300.. Odol-emaileentzat
odola ateratzea. Odol-
emaileen elkartean
(Pagaegi, 5 behean).
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erakusketak
� Irailaren 30era arte
AFOTMIR, MONTCADA I REXACH-eko
argazkilari elkartea. Erakusketa.
Klub Deportiboan.
BAKARNE ELEJALDE. Argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
JOSE IGNACIO DE CASTRO. Argazki
erakusketa. El Ambigú kafetegian.
“Mendi artean" BIXENTE
EIZAGAETXEBERRIA. Argazki erakusketa.
Untzagako jubilatu etxean.

� Urriaren 7ra arte
IÑIGO IZAL. Komikien erakusketa.
Topalekuan.

� Urriaren 14ra arte
JUAN ANTONIO PALACIOS. Argazki
erakusketa. Portalean.

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

6 9 3
3 9 5

1 8 7
6 5

9 2 7 4
7 8
2 5 7

6 4 9
3 4 2 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

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

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOONNOOSSTTIIAA--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-eta-
tik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaie-
gunak: 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-eta-
ra orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
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..  Laneguna:
11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.00. Zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00.  
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta
jaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. EEII--
BBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00eta-
tik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara ordu-
ro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: bai-
ta 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

farmaziak
� barixakua 28

EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

� zapatua 29
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

� domeka 30
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

� astelehena 1
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

� martitzena 2
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)

� eguaztena 3
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)

� eguena 4
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)

� barixakua 5
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)

SSUUDDOOKKUUAA



1. Etxebizitza

– Gizonezkoa eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 660-213652.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 681-065683. Maria.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 605-129530.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 630-826813.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
netarako, nagusiak zaintzeko eta su-
kaldari-laguntzaile. Tel. 606-569927.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Baita gauez
ere. Tel. 636-362251.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Baita gauez
ere. Tel. 669-311385.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
tabernak, elkarteak... garbitzeko. Tel.
660-073781.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko (baita gauez eta
ospitalean) eta pegorak garbitzeko.
Tel. 699-609190.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da etxeko lanak egiteko. Tel. 687-
114707.
–Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, garbiketak egiteko eta tabernan
sukaldari. Tel. 637-294236.
– Pedagogiako 3. mailako ikaslea es-
kaintzen da umeak zaintzeko eta kla-
seak emateko arratsaldez. Tel. 677-
591982.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, garbiketak egiteko eta taber-
nan sukaldari. Tel. 610-997046.
– Neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
617-844142.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta etxeko garbike-
tak egiteko. Tel. 617-571210.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta etxeko garbike-
tak egiteko. Tel. 617-571210.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko orduka. Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da umeak zain-
tzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 636-
423493.

– MP4 eta Panasonic haririk gabeko
telefonoa salgai. Berriak. 25 euro biak.
Tel. 943-120030.
– Autorako segurtasun aulkia salgai. 1
taldea, Chicco markakoa. Tel. 669-
208763.

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

1.1. Salgai
– Pisua salgai Estaziño kalean. 2 lo-
gela, egongela, sukalde-jangela, 2 ko-
mun eta trasteroa (8 m2). Igogailua. 81
m2. Guztiz berriztua eta altzariekin.
Tel. 660-739563.
– Pisua salgai Mogel kalean. 2 logela,
egongela, sukalde-jangela, komuna,
ganbara eta balkoi handia. Berritzeko
eta igogailua jartzekotan. Tel. 645-
008496.
– Pisua salgai Errekatxu kalean. Lo-
gela bi, jangela, sukaldea eta komu-
na. Altzariekin. Berogailua. Sartzeko
moduan. Merke. Tel. 659-757572.

1.2. Errentan
– Pisua alokagai Wenzeslao Orbean.
2 logela, egongela, sukaldea eta ko-
muna. Dena kanpora begira. Merke.
Deitu 18.00etatik aurrera. Tel. 622-
049086.
– Logela hartuko nuke alokairuan Ei-
barren edo inguruan. Tel. 628-872295.
– Gela biko pisua hartuko nuke alo-
kairuan Ermuan. Tel. 608-474923.
– Pisua konpartituko nuke beste lagun
batekin Eibarko erdialdean. Tel. 689-
236575.
– Pisua alokagai Unibertsitate Labo-
ralaren parean. Lagun bat edo biren-
tzat. Tel. 660-378181 eta 943-207271.
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5. Irakaskuntza

– Pertsona bat behar da DBHko klase
partikularrak emateko. Tel. 622-
824468.

5.1. Eskaerak

–Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
679-912841.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 627-784812.
–Neska euskalduna eskaintzen da ile-
apindegi batean lan egiteko. 11 urteko
esperientzia. Tel. 610-096417.
– Biolin eta cello bikotea eskaintzen da
ezkontzak, mezak eta beste ekitaldie-
tan musika jartzeko. Tel. 666-269636
(Elorri) eta 666-329728 (Joana).
–Mutila eskaintzen da garbiketak egi-
teko, nagusiak zaintzeko... Tel. 645-
555265.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 698-604531.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 609-205572 eta 618-
175692.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Erreferentziak.
Tel. 638-233739.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 632-236564.
– Emakumea eskaintzen da etxeko-
lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko.
Orduka. Tel. 645-557141.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 648-505256 eta 943-
821537.
– Gizona eskaintzen da baserriko la-
nak egiteko, tabernak garbitzeko eta
nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
688-812845.
–Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, sukaldari-laguntzaile jarduteko
eta garbiketak egiteko. Esperientzia
eta erreferentziak. Tel. 649-775029.
–Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, sukaldari-laguntzaile jarduteko
eta garbiketak egiteko. Esperientzia
eta erreferentziak. Tel. 608-348180.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari
jarduteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
674-027961.
– Neska eskaintzen da edozein lane-
tarako, batez ere ileapaintzaile mo-
duan. Tel. 652-305279.
–Neska arduratsua eskaintzen da as-
tean birritan eta zapatu goizetan etxe-
ko lanak egiteko. Tel. 680-973549.

3. Lokalak

– Garaje itxia alokagai Antonio Gisa-
sola kalean. Tel. 610-698277.
– Taberna alokagai Eibarren, jubila-
zioa dela-eta. Sozietate edo elkartea
egiteko aproposa. Tel. 672-777429.

3.2. Errentan

– Logopeda behar da kabinete priba-
tu batean. Tel. 943-202715 eta 670-
824327.
– Sukaldaria behar da Eibarko taberna
baterako asteburuetan. Tel. 677-
380689.

4.2. Langile bila

4. Lana
4.1. Lan bila
– Neska eskaintzen da garbiketak eta
etxeko lanak egiteko eta nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 631-155950.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 608-180132.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta soziedade-
ak garbitzeko. Tel. 674-259376.
– Gizonezkoa eskaintzen da kamare-
ro jarduteko, pintore moduan eta na-
gusiak zaintzeko. Tel. 647-898016.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 637-363778.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 645-366850.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 662-012834.

– Magisteritzako irakaslea eskaintzen
da klase partikularrak emateko eta
umeak zaintzeko. Tel. 638-855268.
– Irakaslea eskaintzen da errefortzu
klaseak eta ikasteko teknikak emate-
ko. Esperientzia. Tel. 696-036560.
– Neska eskaintzen da klase partiku-
larrak emateko banaka, urte osorako
edo zatika. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 632-348446.
– Psikologian eta Psikopedagogian li-
zentziatua eskaintzen da LH klase
partikularrak emateko. Tel. 628-
591462.
– DBH eta LHko ikasleentzako edo-
zein ikasgaietako klaseak ematen di-
tut. Tel. 660-197589.
– Atzerriko hizkuntzan diplomatuak LH
eta DBHko klase partikularrak ematen
ditu. Tel. 651-503971.
– Euskerazko klaseak ematen ditut.
Azterketetarako prestakuntza: EGA,
HABE, IVAP... Tel. 620-608065.
– Neska euskaldunak etxeko lanekin
lagunduko lieke DBH-ra arteko ume-
ei. Tel. 687-033834.

5.2. Eskaintzak

–Urkin pisua konpartitzeko laguna be-
har dut. Tel. 686-735525.

1.3. Konpartitzeko

– Batxilergoko 1. eta 2. mailako libu-
ruak oparitzen ditut. Tel. 672-428273.

6.2. Eman
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MATRIKULAK
Urriaren 2tik 16ra

AZTERKETA DATA
FCE FS (azterketa osoa) .................................... LARUNBATA Abenduak 1 
CAE (azterketa osoa) ........................................ LARUNBATA Abenduak 1
CPE (azterketa osoa) ......................................... LARUNBATA Abenduak 1

ARRASATE: Parlance 943 77 06 83  
Mondragon Lingua 943 71 20 55

BERGARA: Espolon School of English 943 76 03 53
EIBAR: Anglo-American 943 20 64 57

Link Idiomas 943 20 39 59
ERMUA: Akerlei 943 17 66 32
ELGOIBAR: Kensington School of English 943 74 02 36  

Key Academia de Inglés 943 74 30 44
OÑATI: Mondragon Lingua 943 71 60 00
ONDARROA: Howdy 96 683 23 79

DEBA: Akabi 943 19 16 79
North Street English 943 19 25 00

DURANGO: San Jose Maristak 94 681 00 58
MENDARO: Akabi 943 75 50 55
MARKINA: Chatterbox 94 616 96 39
ELORRIO: Ontrack Hizkuntza 94 658 46 73
BERRIZ: Speak up 94 622 52 94
ZUMAIA: Golden Gate 943 86 50 20
MUTRIKU: Gogoz 943 60 43 58

INFORMAZIO ETA MATRIKULAK
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KOMUNITATEAK

ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAK

GESTIOA

Azitain Industrialdea, 3 - H     943 120108

KKOONNFFIIAANNTTZZAAZZko enpresa
KKAALLIITTAATTEEZZko lanak

bezeroarekiko AARRRREETTAAZZ eginda 
IIGGEELLTTSSEERRIITTZZAA  LLAANNAAKK  EETTAA
GGRREEMMIIOOEENN  KKOOOORRDDIINNAAKKEETTAA

ZZuurree  iinngguurruunneeaa  ((eettxxeeaa,,  bbuulleeggooaa,,            
ttaaiilleerrrraa......))  aallddaattuu  nnaahhii  bbaadduuzzuu,,

GGUUKK  LLAAGGUUNNDDUUKKOO  DDIIZZUUGGUU......  gguussttoorraaggoo  bbii--
zziittzzeenn  eettaa  eettoorrkkiizzuunn  hhoobbeeaaggooaazz  ggoozzaattzzeenn..

IRAZABAL-EKIN ELKARLANEAN JARDUNEZ
GERO, HARRO ESAN AHAL IZANGO DUZU:

““HHaauu  ddaa  nniikk  nnaahhii  nnuueennaa””


