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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
ASTEAN
ESANAK

KON-KON.- Ume berbeta. Apurtuta, hondatuta. “Ez, hau kon-kon dago, apurtuta: hau apurtuta!”.
KONFORME.- Ados. “Gurekin konforme ez daguana, hobe billa juan”.
KONKORTU.- Konortea galdu. “Baraurik egotiana sarrittan konkortzia”.

MUNDUA ADINAREN
ARABERA
(JOSE ANGEL ORIAREN TXOSTENA)

“Niger litzateke munduko
herrialderik gazteena,
bertakoen batez besteko
adina 15,1 urte baita.
Herrialde gazteenen
sailkapenean Uganda (15,5
urte) eta Mali (16) ageri
dira ondoren. Afrikakoak
dira munduko hamabost
herrialde gazteenak”
“Gizarte zaharrenak,
berriz, Japoniakoa eta
Alemaniakoa lirateke,
herrialde horietako
herritarren adinaren batez
bestekoa 46,1 urteraino
iristen baita”

Astelehenean BIXAMONA -argazkiz osatutako San Juanetako
ale berezia- banatu genuen geure irakurleen artean. 28 orrialdetako
aldizkarian 150 argazki inguru agertzen dira, eta hauen bitartez
jaietako ekitaldi desberdinen errepasoa egiten dugu.

“Japoniako kasua
nabarmentzeko modukoa
da, 2050erako gaurko
populazioaren %25 inguru
galdu egingo baitu: egungo
126,9 milioi biztanletik,
95,2 milioi biztanlera.
Herrialdeak 1970ean
zituen zaharren kopurua
hirukoiztu egin da”
“Bosnia-Herzegovinak
populazioaren %19,6
galduko luke hurrengo 36
urteetan. Kasu horretan,
jaiotza-tasa txikiak (munduko
txikiena) eragiten du
populazioaren
horrenbesteko murrizketa”
“Kuba da, gizartearen
zahartzeari dagokionez,
Latinoamerikako
sailkapeneko lehen postuan
dagoena, bertako
herritarren batez besteko
adina 39,9 urtekoa baita,
ia Europako mendebaldeko
herrialdeetakoa”
“Palestinari dagokionez,
Gaza da eremurik gazteena,
18,2 urteko batez
bestekoarekin, Zisjordania
ageri da ondoren, 22,4
urterekin, eta Israel azkenik,
29,9 urte”

Dena dela, Facebook-en askoz ere argazki gehiago ikus ditzakezue;
argazki-bildumez gain bideoak ere daude bertan.
...eta kitto!ko argazkilariak gelditu barik ibili dira argazkiak ateratzen.
6.200 argazki inguru atera dituzte, eta hauetako asko ikusteko:

https://www.facebook.com/etakittoaldizkaria
Erredakzioaren Oharra: Esku artean duzun ale honen ondoren beste bi kaleratuko
ditugu ikasturteari amaiera emateko (ohikoa denez hurrengo bi barixakuetan
izango duzu zure buzoian, hilaren 10ean eta 17an). Kontutan hartu, beraz,
zorion-agurrak eta bestelako informazioa kaleratu nahi baduzue.
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
EIBARKO
UDALA

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak DIRUZ LAGUNDUTAKO ALDIZKARIA

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.

4 danon ahotan
Eneko Andueza Batzar Nagusixetan bozeramaille
Eneko Andueza ziñegotzixak Gipuzkoako Batzar Nagusixetan "Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak" taldiarekin batzarkide izateko akreditaziñua formaldu eban
hauteskundiak pasau eta egun batzuetara. Maiatzaren 24ko hauteskundietan izandako emaitzeri jarraittuta, Gipuzkoan daguazen 51
batzarkidietako bederatzi PSE-EE
alderdikuak dira. Andueza (Eibar,

1979) Zientzia Politikuetan lizentziatua da eta, Eibarko Udalian alkateordia izatiaz gain, Eibarko Sozialisten idazkari nagusixa be bada. Eibartarra Deba-Urola barrutiko zerrendaburua izan zan eta hasi barri dan legegintzaldixa Gipuzkoako Batzar Nagusixetan egingo
daben bigarrena izango da berarendako. Oinguan, gaiñera, taldeko bozeramaillia izango da.

Fracking-aren kontrako akanpada
Fracking Ez mugimenduak hainbat jarduera
preparau dittu julixorako, tartian "FrackAnpada" dalakua: Arabako Subijanan, Gasteiztik
oso gertu daguan eta Haustura-Hidraulikua
egitteko arriskuan daguan herrixan Naziñoarteko Akanpadia egingo da uztaillaren 13tik
19ra bittartian. Antolatzailliak azaldu dabenez, "hainbat herrialdetatik etorrittakuen artian gure eredu energetikua eta erregaixak

erauzteko teknikak ekartzen dittuen ondorixo latzak aztertuko dira. Horrekin batera, gaur
egunian fracking-teknikia mundu maillan zein
egoeratan daguan jakiñaraziko da". Hitzaldixak, eztabaidak, taillarrak, mahainguruak, dokumentalak, mendi urteerak, antzerkixa, kontzertuak... osatuko dabe formatibua ez eze ludikua be izatia nahi daben asterako programaziñua.

Kasinoko txapelduneri sarixak
Ibarkurutzeko Kasinuak, Udabarri-Udako tute, mus eta billar txapelketetako premixuak
banatu bihar zittuala eta, oin
dala egun batzuk piskolabisa
preparau eban bazkide guztiak gonbidatzeko. Eta horrekin batera, txapeldun eta txapeldunordiak, zuzendaritzakidiekin batera, Toribio Etxebarria kaleko Kasinuan alkarrekin afaldu eben.

Primeran ospatu ziran
sanpedruak
Aurreko asteburuan ospatu zittuen San Pedro jaixak Karmen
kalian, Beheko Toki jubilauen etxekuak preparau eben programiari esker. Barixaku arratsaldian, bestiak beste, umiendako txokolate-jana, jokuak eta Gorriti eta bere animalixen
ikuskizuna eskindu zittuen eta zapatuan, barriz, lehiaketak
eta musikiak bete eben egunaren zatirik haundiña. Hortik
kanpora, urteroko moduan San Pedroko mezia eta konjurua
egin zittuen Akondia basarrixan eta astelehenian, San Pedro egunian Karmengo Amaren elizan egindako mezan Eibarko Koru Gaztekuak kantau eben.
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Gorriti eta bere animalixen ikuskizunak jarraitzaille asko bildu zittuan.

danon ahotan 5

autuan
ARRATIETARAKO TXOSNAK
Aurtengo Arrateko jaixetan
txosnia ipintzeko eskaeriak
uztaillaren 7tik 17ra bittartian
(13.30ak arte) aurketu leikez
Pegora Herrittarren Zerbitzurako
Buleguan. Informaziño
gehixagorako han galdetu edo,
bestela, www.eibar.eus
helbidian begiratu.

LGTB Harrotasun Egunarekin bat
Lesbiana, Gay, Bisexual eta Transexualen askapenerako naziñoarteko egunaren harira hainbat jarduera egin dira Eibarren, udalaren eta Emakumien Mahaixaren ekimenez. Aurreko domekan, ekaiñaren 28xan New Yorkeko Greenwich Village-n gertatutako Stonewalleko istilluen urteurrenian, Untzagan adierazpen instituzionala irakorri eta banderia igo eben. Eta
aurreko asteko barixaku arratsaldian, Las Fellini taldekuak ikuskizuna eskindu eben.

ON EKIN! LEHIAKETIA

Mª Jose Telleria,
Kulturako foru
zuzendari barrixa
Eibarko udalian urtietan ziñegotzi kargua bete daben Mª Jose Telleria Gipuzkoako Diputaziñoko Kultura Zuzendari izendatu barri dabe. Telleriak
zuzenduko daben saillak, bestiak beste, 2016rako Donostiako Europako
Kultur Hiriburuaren proiektuaren gestiñuaren arduria izango dau.

Ekingunek antolatutako On Ekin!
enpresa ideia eta proiektuen
lehiaketaren bigarren fasea
datorren asteko eguenian (hillak
9xan) egingo dan afarixan
burutuko dabe. Irabazliak
afarirako sarrerekin
batutakuaren erdixa eta 500
euro gehixago jasoko dittu
eta bigarren eta
hirugarrenarendako premixuak
be badagoz. Informaziño guztia
ekingune.com helbidian
topauko dozue.

Ostalaritzako profesionalei, partikularrei
eta elkarte gastronomikoei saltzen
espezializatuak

Bidebarrieta, 5

943 201 840 / 618 219 227
dcelicoreriasgourmet@gmail.com
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asteko

650
datua

umek dihardue Astixaren
udaleku irekixetan: 2009xan
jaixotako 74 ume Udan
Jolasetan-en dabiltza eta
gaiñerako ixa 600 umiak,
barriz, Oporrak Afariketanen; gehixenak (500 inguruk)
lehen txandan jardungo
dabe eta beste 100-ak,
barriz, bigarrenian.

Merkatarixendako laguntzak
Eusko Jaurlaritzako Garapen Ekonomiko eta Lehiakortasun Saillak Merkataritza Establezimenduen Modernizaziñuari laguntzeko programia abiarazi dau eta Eibarren, Elgoibarren, Ermuan, Mendaron eta Soraluzen Merkataritzaren Bulego Teknikuak kudeatuko dau. Programiaren asmo nagusiña EAE-n daguazen enpreseri modernizatzeko egin bihar dittuen inbersiñuetan laguntasuna emotia da. Laguntzak itzultzeko premiñarik ez da izango eta egindako inbersiñuaren %15 eta %25 bittartekuak izango dira. Inbersiño mota biri emongo detsez laguntzak: lokala konpondu eta modernizatzeko biharrak eragindakueri eta altzari eta ekipamenduak erosteko egindakueri (errotuluak barne); eta merkataritza-balantza elektronikuak,
ekipamendu informatikuak… erosteko egindakueri. Laguntza
jasotzeko inbersiñua 2014ko iraillaren 6a eta 2015eko iraillaren 15a bittartian egindakua izan biharko da eta eskaeriak egitteko azken eguna iraillak 15 izango da. Informaziño gehixago nahi dabenak 943254083 edo 943206669 telefonuetara deittu leike (Leire edo Mireia).

La Sallekuen
esker ona
La Salle ikastetxeko zuzendaritzak eta Irakaskuntza Sustatzeko Elkarguak ikasliak
zoriondu nahi dittue, ikasturtian lortu dittuen emaitza onak dirala eta. Horrekin
batera eskerrak emon nahi detsez irakasle, famelixa, IGE, laguntzaille eta komunikabidieri "egindako biharrarengaittik eta
gure hezkuntza proiektuan eragille izatiagaittik. Opor zoriontsuak danori!".
Azittain parrokixan bildu ziran ikasturte amaierako ekitaldixan.

Presuen eskubidien alde
Debaldeako LAB sindikatuko ordezkarixak euskal preso politikuen
eskubidien aldeko alkarretaratzia
egin eben aurreko asteko barixakuan, Maltzagako biribilgunian. Eskualdeko hainbat enpresetako delegauak "Dispertsioa Hiltzaile. Euskal Presoak Etxera" goiburua idatzi-

tta zeken pankarta bi 45 miñutuan
eusten egon ziran. Sindikatuko arduradunen berbetan, "dispersiñuarekin amaitzia lehentasunezko kontua da. Alde batetik, oiñarrizko giza
eskubidiak urratzen dittualako eta,
bestetik, gizartiaren gehixengo
haundi batek hala nahi dabelako".

MILAGROS ZUBIA GOBANTES
I. urteurrena (2014-VI-28)
Zaila bada ere onartzea ez zaitugula berriro ikusiko,
bizi garen bitartean ez zaitugu ahaztuko.
Zure irudia gure oroitzapenetan dago, gure bihotzetan
gogoetetan bezainbeste. Beti bizirik jarraituko duzulako.
...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.
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Ekainaren 25etik 28ra bitartean Madrilen egin den
Mulafest 2015 topaketaren barruan, 'Alimentattoo'
proiektuan parte hartzen egon da Javier Garcia "Ara"
tatuatzaile eibartarra. La Mano Zurda tatuaje estudioak
eta Paratatuar.es interneteko dendak antolatutako
ekimenean, lehiaketa bitartez aukeratutako
30 tatuatzaileetako batekin tatuajea egin dute
120 lagunek ezer ordaindu barik. Izan ere, ekimena
diru premia larria duten 300 familiari laguntzeko
antolatu dute, eurentzat janaria batzeko eta,
horregatik, tatuajea egin dutenek diruarekin beharrean
jatekoarekin ordaindu dute sarrera eta batu dituzten
1.000 kilotik gorako elikagaiak Avanza ONG
elkartearen bitartez banatuko zaizkie familiei.
"Arak” Isasiko bere estudioan eman digu esperientzia
horren berri.

JAVIER GARCIA “ARA” (tatuatzailea):

“Errealismo handiko marrazkiak
gustatzen zaizkit gehien”
- "Tatuajeak janari truke". Nolatan hartu
duzu parte horrelako ekimenean?
Madrilen, IFEMA pabilioian egiten den
Mulafest jaialdiaren barruan egiten direnen artean, 'Alimentattoo' izenekoa azpiatal modukoa da eta ni horretan egon naiz
parte hartzen, janariarekin lagundu dutenei tatuajea egiteko antolatzaileek aukeratu dituztenetako bat izan naizelako.
Orain dela bizpahiru urte hasi ziren 'Alimentattoo' antolatzen eta banuen horren
berri. Gure estudioak beste proiektu solidario batzuetan ere hartzen du parte eta,
horregatik, "Alimentattoo" proiektuarekin
bat egitea ideia ona iruditu zitzaigun. Eta
antolatzaileek lehiaketa bidez parte hartzeko aukeraru nindutenez, han izan nintzen, gehien gustatzen zaidana egiten eta,
gainera, premia dutenei laguntzen. Antolatzaileak oso pozik daude jendearen
erantzunarekin. Izan ere, sarrera eskuratzeko gutxienez 20 euroko balioa zuen janaria eramatea eskatzen zuten, baina jende askok eskatutakoa baino askoz gehiago eman du, karrokadak bete janari eraman dute askok.
- Zeintzuk dira ba laguntzen dituzuen beste proiektu solidario horiek?
Bilboko Berritxuak elkarteak "epidermolosis bullosa" edo "tximeleta azala" izenekin ezagutzen den gaitza duten umeei
laguntzen die eta eurekin elkarlanean ibili gara, adibidez. Sasoi batean, tximelete-

kin loturaren bat zuten tatuajeak egitean,
ordaindutakoaren diruaren portzentaje
bat elkarteari ematen genion eta horri berriz heltzeko asmoa daukagu.
- Nola hasi zinen tatuajeak egiten?
Marraztea betidanik gustatu izan zait
eta, tatuatzen zuten lagunek animatuta, ni
ere horretan hasi nintzen. Hasieran tatuajeak egiteko materiala eta bestelakoak eurek laga zidaten eta, gustora nenbilela iku-

sita, estudioa zabaltzera animatu nintzen.
Datorren azaroan urte bi beteko ditugu.
- Beraz, ez zaizu beharrik falta…
Ez, egia esateko polito egiten dugu beharra, jende asko etortzen zaigu eta, beraz, pozik gaude. Batez ere Eibar eta inguruko herrietatik etorritako bezeroak dauzkagu, baina badaude Iruñea, Bilbotik eta
beste toki batzuetatik etortzen diren gutxi
batzuk ere. Edozein modutan ere, beste
toki batzuekin alderatuta Eibarren betidanik egon da tatuajeen inguruko zaletasun
handiagoa. Adinari dagokionez, 18 urtetik
gorakoekin hasi eta hortik gora denetarik
dago. Nire amak ez zuen inoiz pentsatzen
tatuajea egingo zukeenik eta orain animatu eta bat egiteko eskatu dit.
- Nolako tatuajeak eskatzen dizkizute?
Jende asko aurretik zuen tatuajea "tapatzera", guk "cover" esaten duguna egitera
etortzen da. Arrazoi ezberdinengatik, lehenagotik daukaten tatuajearekin gustora
egoteari laga eta hori moldatzeko, jatorrizkoa eraldatzeko eskatzen didate.
- Zer tatuatuko zenuke gustora? Eta zer ez
zenuke sekula egingo?
Neri gehien gustatzen zaizkidanak errealismo handiko marrazkiak dira. Tribalak,
berriz, ez zaizkit bat ere gustatzen eta,
ahal dela, ez ditut egiten. Hortik kanpora,
ez nuke marraztuko ideologia politiko batzuekin lotutako lema edo sinbolorik,
adibidez.
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Sostoak botako
du gaur Amañako
txupinazoa
38 urte dira Jose Antonio Alberdi “Goma”k Amañako Jai
Batzordearen ardura hartu
zuela, eta ordutik, kalerik egin
gabe, gure herrian antolatzen
diren jai indartsuenetakoak
antolatzen ditu. Oraingoan ere
bi asteburu hartuko ditu:
oraingoa, bete-betea izango
dena, eta datorren asteburukoa, jubilatuendako bazkaria
eta bertso-afaria hartuko dituena. Aurreko barixakuan
egin zuten jaietako aurkezpena, ohikoa denez, Euskadiko
Kutxa Laboralak auzoan duen
bulegoan. Eibarren hainbat arlotan nabarmendu diren lagun
eta elkarteek batzordearen
errekonozimendua jaso zuten
ekitaldi horretan: Mikel Rodriguezek eta Vicente Ramirezek

erloju bana jaso zuten eta Eibar Foball
Taldeko neskek, Katu-Kale saskibaloi taldekoek eta Urbat Wa- Sostoako ordezkariak Gomarekin aurkezpen ekitaldiaren amaieran.
terpolokoek beste plaka bana azken denboraldiak
Vicente Ramirez
maila igotzea lortu dutelako.
abeslaria Miguel
de los Toyos
Eurekin batera, Sostoa abesalkatea eta
batzakoekin eta Larragest-ekin
Jose Antonio
ere detailea izan zuen Gomak.
Alberdirekin.
Gaurtik domekara geratu gabe
Sostoak zabalduko du egitaraua gaur 19.00etan jaurtiko
duen txupinazoarekin. Abesbatzaren ekimena ez da hor
geratuko, jarraian poteo musikala eskainiko dutelako giroa
berotzen joateko. Oria txarangak kalejiran jardungo du Gorritiren animaliekin umeenda-

ko joko-jaialdia hasi arte.
Gaueko musika kontzertuak ez
dio kale egingo hainbeste urtetan lortutako ondo merezitako ospeari eta Betagarrik, El
Ultimo Ke Zierrek eta Zarpazo
a Cicatriz-ek jarraitzaile asko
ekarriko dituzte Amañara.
Herri-kirolak bueltan
Biharko egitaraua goizeko
11.00etan hasiko da Maskoten
lehiaketarekin, gero umeendako pintura lehiaketarekin jarraitzeko. Herri-bazkariak paella ekarriko du aurten eta arratsaldean ere izango da zer sartu sabelean: pintxo-poteak eta
txokolate-janak ondo lagunduko dute horretan. Herri-kirole-

Betagarri

kin gozatzeko aukera izango da
berriro, bi urtetan ez bada
egon ere. Nueva Era orkestak
girotuko du gaua. Tartean atsedena hartuko du, helduen
danborradari eta su artifizialei
tokia egiteko.
Domekan umeen danborradak hartuko du protagonismoa
eguerdian. Arratsaldean Pirritx,
Porrotx eta Mari Motots pailazoen azken lana ikusi ahal
izango da eta DJ Angelek orain
dela 40 urteko melodiak ekarriko ditu gogora. Egitaraua
prestatzerakoan betiko leloari
heldu diote Amañako Jai Batzordekoek: “Adin guztietakoek jai giroaz gozatzeko aukera
izan dezatela”, dio Gomak.

FLORA ARANBERRI LASKURAIN
1. urteurrena: 2014-VI-21

“Zure irribarria ta maittasuna
beti dagoz gurekin”
ETXEKUAK
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Aire libreko atletismo denboraldia
bide onetik joan da Deporrekoentzat
Aurten, gainera, urteetan gertatzen ez zena lortu dute Eibarko Klub Deportiboan:
senior taldea osatzea, bai gizonezkoetan
eta baita emakumezkoetan ere. “Pozteko
moduko egoera bizi dugu aurten, maila
absolutoan talde homogeneoa sortuta: 15
mutil eta 13 neska izan diran txapelketan
parte hartzen”, dio Inma Urkiola atleten arduradunak. Urteak daramatza Urkiolak,
etenik gabeko lanean, herriko neska-mutilak atleta bihurtzen. Aipatutako federatuen talde horiek “gizonezkoetan 2. postua eta emakumezkoetan 4.a lortu zuten
Gipzukoako txapelketan”. Horrez gain,
4x400 erreleboko proban mutilak hirugarrenak izan ziren.
Maila indibidualean, federatuekin jarraituz, klubeko hiru atleta Valladoliden
izango dira asteburuan Espainiako junior
txapelketan. Tomas Vouillozek Espainiako
bigarren marka du dekatloian eta, horrez
gain, Gipuzkoako txapeldun absolutoa
izan da jabalina jaurtiketan, bigarrena pertikarekin eta hirugarrena hesietako proban. Berarekin izango dira Hodei Jainaga
Gipuzkoako eta Euskadiko txapelduna jabalinarekin eta Ainhoa Azpiazu, hau ere jabalinarekin Gipuzkoako txapelduna eta
azpitxapelduna Euskadikoan.
Jubeniletan, Julen Teranek txapela jantzi
zuen Gipuzkoakoan eta Euskadikoan 2.000
metroko oztopo lasterketan (Espainiakoan
10. izan zen), Andoni Egurrolak Gipuzkoako txapela jantzi zuen jabalinarekin eta gutxieneko marka eskuratu Espainiakorako,

Markel Gutierrez Gipuzkoako onena izan zen 10
kilometro martxan eta
Euskadiko bigarrena, Jone de Castrok Gipuzkoako eta Euskadiko txapela jantzi zuen jabalinarekin eta Alaitz Gonzalez 3. izan zen jauzi hirukoitzean. Eta, kadeteetan, Elena Susaetak
txapela jantzi zuen probintziakoan eta Euskadikoan jabalina jaurtiketan (Espainiakoan 6. Iturburukoak Gipuzkoako txapeldunak izan ziren taldeka.
mendi -100 metro hesietan- hirugarrenak
izan zen Alcobendasen) eta Nerea Etxaniz
izan ziren Gipuzkoako txapelketetan.
-5 kilometro martxan- eta Malen Illarra-

Odei Jainagak
Valladoliden
hartuko du parte
asteburuan.

Ikasturte amaierako merendolarako bilduta: atletekin, Inma Urkiola eta Petrus prestatzaileak.

Iturburuko neskak probintziako onenak
Deporreko federatu gabeko atletek ere
maila bikainean jardun dute aire libreko azken denboraldian. Infantiletan (13 eta 14 urte), esaterako Carlitou Mendyk prestazio
ezinhobeak eskaini ditu parte hartu dituen
proba guztietan: Gipuzkoako txapela jantzi
zuen jauzi hirukoitzean eta disko eta pertiga jaurtiketan, bigarrena izan zen jabalinan
eta pisuan, eta hirugarrena 80 metro hesietan. Eneko Osorok, bestalde, 3 kilometro
martxako txapela jantzi zuen. Alebinetan
(11 eta 12 urte),, bestalde, Gorka Kareagak
luzera jauzikoan txapela jantzi zuen Gipuzkoakoan, eta Pablo Lopes 150 metrotan eta
Garoa Magunazelaia pelota jaurtiketan hirugarrenak izan ziren. Carlitou Mendyk, gainera, konbinadako (luzera jauzia, pisua eta
80 metroko proba biak -hesiekin eta hesirik
gabe-) txapela jantzi zuen.
Indibidualetik aparte, ikastetxeetako
taldekako probetan maila handia erakutsi
zuten gure herrikoek. Alebinetan, Iturburuko neskak izan ziren Gipuzkoako onenak; mutilak, bestalde, laugarren sailkatu
ziren. Infantiletan mutilek 4. postu bera
lortu zuten eta neskak seigarrenarekin
konformatu behar izan zuten. 4x80 erreleboetako proban ere nagusitu zen alebinetako nesken taldea, mutilena hirugarrena
izan zen bitartean. Eta, Urkiolak dioen moduan, “proba guztietako ranking-ean, Gipuzkoako selekzioa osatzeko sailkapenean, Mendy onena izan zen pertigan eta
Osoro gauza bera martxan”.

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.
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Ioar Urkiriren garaipenak igeriketan
Urbat taldeko igerilaria, Ipurua kiroldegian
jokatutako Eibarko XXVII. San Juan saria
bereganatzeaz gain, Bermeoko zeharkaldian ere lehena izan zen helmugaratzen.
Azken proba horretan Roke Etxeberria nagusitu zen gizonezkoetan. San Juan Sariari
dagokionez, Urkirik irabazitako proban
Carmen Crespo (Donostiako Fortuna) bigarrena izan zen eta Nekane Tejedor eibartarra hirugarrena. Gizonezkoetan, bestalde, Ion Mujika (Bidasoa) nagusitu zen,
Ion Aizpuru (Izarraitz) eta Urbateko Ander

Izagirreren aurretik. Aipatzekoa da infantil
mailako nesken podiuma Urbateko igerilariek osatu zutela: Maite Barruetabeña,
Iara Urkiri eta Kattalin Izagirre orden horretan sailkatu ziren. Eta, maila horretan,
Ion Osa eibartarrak irabazi zuen mutiletan.
Ander Izagirre Euskal Herrikoan
Aurreko asteburuan, bestalde, Gasteizen jokatutako absoluto eta junior mailako
txapelketetan Urbateko igerilariak euren
denbora onenetan ibili ziren. Batek baino

Roke Etxeberria eta Ioar Urkiri izan ziren
garaile Bermeoko zeharkaldian.

gehiagok igo zuen podiumera eta Ander
Izagirre nabarmendu zen, 200 libretan
urrea eskuratuta absoluto mailan.

San Miguel taldeko Osorotarrak
nagusi hiru-txirlotan
Imanol Osorok Gipuzkoako txapela
jantzi zuen moduan, Javier bere
anaiak bereganatu zuen Azkoitiko
Floreaga bolatokian jokatutako Lehendakari Saria. Hor Gipuzkoako
txapelketako 64 onenek hartu zuten
parte, tartean Asola-Berriko ordez-

hia

Seguinek eta Mainzek 2. A
mailara igo zuten asteburuan
Aitor Seguin hegaleko ezkerrak Athletic B-rekin eta David
Mainz-ek Huescarekin aurreko domekan lortu zuten 2. A mailara igotzea, azken kanporaketetan Cadiz eta Valentziako Huracani irabazita. Eibarko jokalariak lan bikaina egin du Athletic-en bigarren taldean eta aurretik Baskonian erakutsi zuen
meila berretsi du,
hainbat gol ere sartuta. Mainz aragoiarrak,
bestalde, Eibar Foball
Taldean egindako bideari jarraitu dio eta
igoera berri bat dastatzeko aukera izan du,
Huracan-i gainera gol
bat sartuz.

kari mordoa, baina ez zen eibartarren eguna izan. Javier Osorok Garmendipeko taldeko Josu Garciari
irabazi zion finala eta, 3. eta 4. posturako lehian, San Migueleko Angel
Ibarluzeak Floreagako Jose Muñoz
gainditu zuen.

Jon Astigarraga Euskadiko
azpitxapeldun kadeteetan
Ciclos Iturriagako txirrindulariak bigarren postua eskuratu zuen bigarren urteko kadeteen mailako Euskadiko txapelketan. Zallako probak 126 parte-hartzaile izan zituen, baina ibilbideko 67
kilometroak osatuta, 60 txirrindularik
bakarrik lortu zuten helmugara iristea.
Izandako beroak eta lasterketan gainditu behar zen desnibelak zerikusi handia
izan zuten horretan. Ciclos Iturriagako
Imanol Alvarez ere ihes eginda joan zen
Astigarragarekin, baina ezin izan zuen
azken honen erritmoa jarraitu eta 27.
postuan amaitu zuen. Jon Ibarluzea taldekidea 48. postuan helmugaratu zen.

CORO ZUBICARAY AGUIRREGABIRIA

I. urteurrena (2014-VI-23)

“Ama ezin hobea izan zara. Zure alaitasuna eta
maitasuna beti egongo dira gure bihotzetan.
Ez ditugu inoiz ahaztuko izan dituzun
SENARRA ETA ALABAK
ilusioa eta bizipoza”
...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.
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Abadiño nagusitu zen Eibarko Hiria Xake Txapelketan
Euskal Herriko 22 taldek hartu
zuten parte Klub Deportiboak
Sanjuanetako jaien bueltan
antolatzen duen Eibarko Hiria
xake txapelketan. Giro bikaina sortu zen Untzagan 31. edizio horretan: talde guztiak
guztien aurka aritu ziren, bost
ordu inguruko lehian 5 minutuko partida azkarrak jokatzeko. Azkenean, 21 txandak
amaituta, Abadiñok puntu erdiko aldea atera zion Irungo
Batallari eta Leioako Altzaga
izan zen hirugarrena. Deporreko A taldeak (Ricardo Bastidak, Julen Garrok eta Edu

Xake txapelketako irabazleak sariak banatzen izan ziren udal ordezkari
eta Jose Mari Kruzeta zenaren familiakoekin.

Olabek Asier Etxagibel arrasatearrekin osatutakoak) bosga-

rren amaitu zuen eta B taldea
(Jon Arana, Xabier Beorlegi,

Jose Antonio Garrido eta Emilio José Freire) 16. postuan
sailkatu zen. Bastida eibartarra, gainera, 2. mahaiko onena
izan zen; beste hiru mahaietan Rodrigo Sarralde (FIDE
maisua) eta Diego Sarralde
abadiñotarrak eta Altzagako
Erlantz Miguelez izan ziren
onenak. Jose Mari Kruzetaren
omenez egiten den txapalketaren sari banaketan Patxi Lejardi zinegotzia eta Kruzetaren alarguna Margari Olañeta
izan ziren. Eguna amaitzeko
jokalari guztiek Deporren afaldu zuten.

Alberto Ferreirok eraman zuen
Eibar Hiria squash saria

Mendilibar berriro ere
Eguaztenean aurkeztu zuten
Jose Luis Mendilibar Eibar FTko entrenatzaile postuan. Zaldibartarra orain dela ia hamar
urte Eibarrekin 1. mailara igotzeko gertu egon zen, orduko
taldeak egin zuen denboraldi
bikainari esker: David Silva,
Llorente, Iraizoz, Moises, Kike
Mateo eta gero 1. mailan jokatu zuten hainbat jokalari zeuden talde hartan. Oraingoan

Mendilibar Iñaki Bea bigarren
entrenatzaileak, Toni Ruiz
prestatzaile fisikoak eta Josu
Anuzita atezainen entrenatzaileak osatutako ekipoarekin dator. Bizkaitarrarentzat 1. mailan
entrenatzen duen bosgarren
taldea izango da Ipuruakoa,
aurretik Athletic-en, Valladolid-en, Osasunan eta Levanten
izan baita. 22/23 jokalari taldearekin lan egiteko asmoa du.

Klub Deportiboko jokalaria erraz nagusitu zitzaion San Juan klubeko Aitor Elizalderi finalean, hiru jokoetan nagusituz: 11-5, 11-6
eta 11-4. Emaitza horrekin, eibartarrak euskal ranking-eko lehen
postuari eusten dio eta, aldi berean, ondo erakusten du guztiz
ahaztuta duela urte hasieran izandako lesioa. Txapelketa ia perfektuan, joko bakarra laga zuen aurkarien eskuetan. 44 jokalarien
artean, Deporreko beste bederatzi ordezkari izan ziren lehiaketan: Ibai Larrañagak eta Oier Luengok aurreko fasean galdu zuten eta Oscar Ferreirok,
Fernando Valencianok,
Aitor Sanchezek eta Jon
Aranak kuadro nagusiko lehen itzulian; Miguel Cabanillasek, bestalde, bigarren txandan
geratu zen kalean eta
Josu Gallastegi eta Sergio Salgado final laurdenetera iritsi ziren.
Emakumezkoetan Laura Saez izan zen nagusi,
finalean Monika Alonsori irabazita.

JOSE ANTONIO AGIRRE ARRIOLAren
4. URTEURRENA (2011-VII-4)

"Bihotz-bihotzetik,
ez zaitugu ahaztuko"
ZURE FAMILIA

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.
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Aste osuan, martxa betian euki doguz Eibarren
UEU-ren udako ikastaruak, Markeskua
jauregixan. Datorren astian Baionan hartuko
dittue eta handik barriro Eibarrera etorriko dira
kursuak, azken txanpan sartuta, uztaillaren
22xan Iruñean amaitzeko. Beste urte batzuekin
konparatu ezkero, aurten ikastaruen hasieria
pixka bat aurreratu dabe, ekaiñaren hasieratik
jardunaldixekin ibilli diralako. Edozelan be,
mundu guztiaren premiñak asetzeko moduko
eskintza zabal eta interesantiarekin osatu dabe
43. Udako Ikastaruen programia eta, baten bat
azken orduan animatu ezkero, hainbat
ikastarotan parte hartzeko matrikulia zabalik
daguala gogoratu dabe arduradunak.

Udan be ikasten #jardun

H

amazortzi ikastaro eta bost jardunaldi antolatu dittu Udako Euskal Unibertsitateak Eibarren, "iazko arrakasta errepikatzeko asmuarekin". Aurten 43 urte bete dittuen udako ikastaruendako aukeratu daben goiburua "JARDUN" izan da.
Holan, "udako ikastaruak lan egin, ikasi eta
ideiak trukatzeko foro ezinhobia" dala azpimarratu nahi dabe.
Aste honetan, astelehenian hasi ziran Eibarren, Markeskua jauregixan UEUren udako
ikastaruak. Eibarko ikastaro-eskintzaren lehen astia gaur agurtuko dabe, baiña bixen bittartian, bestiak beste, pedagogia, Moodle,
testuen kalidadea, informatika, hizkuntzalaritza, dokumentaziñua eta ekonomixa alternatibuak lantzeko aukeria euki dabe aste honetan emon diran zazpi ikastaruetan parte
hartu dabenak.
Datorren astian ikastaruak Baionara juango dira, uztaillaren 8tik 10era, handik atzera
be Eibarrera bueltatzeko (uztaillaren 13tik

17ra). Eta sanfermiñak eta hórren inguruko
ospakizunak amaittuta, uztaillaren 20tik 24ra
hartuko dau lekukua Iruñeak.
Klase dinamiko eta kalidadezkuak
Aurtengo eskintzaren gaiñian berbetan,
Iñaki Alegria UEU-ko zuzendarixak udako
ikastaruak daken garrantzixa azpimarratu
dau: "Udako ikastaruak gure ezagutzak euskeraz sakontzeko aukera paregabia eskintzen dabe, bai mailla profesionalian nahiz
personalian. Dagoeneko ehunka lagun etorri izan dira Eibarrera, Markeskuara formatzera, eta gune hau erreferentzixa bihurtu
da. Gure ikastaruak dittuen ezaugarrixen
artian batzuk aittatziarren, taldiak txikixak
eta klasiak dinamikuak dirala esan geinke.
Horrekin batera, lantzen diran gaixak barritzailliak dira, klasiak euskeraz dira, emoten
dittuen adituak kalidade haundixa dake
eta partehartzia zuzena da. Horregaittik,
udako ikastaruen plazia ikasi, eztabaidatu,

Udako ikastaruetan talde txikixak osatzen dittue, holan klasiak dinamikuak izateko.

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.

lan egin eta ideiak trukatzeko foro ezinhobia dalako, jende guztia parte hartzera gonbidatu nahi dot. Ez jatzue damutuko".
Bestalde, Irati Iciar UEUko udako ikastaruen arduradunak azaldutakuari jarraittuta,
"JARDUN goiburua aukeratu dogu aurten
udako ikastaruetan jendiak aditz horren dittuan adiera bixak praktikan jartzen dittualako. Hau da, alde batetik lan egitten dau eta,
bestetik, berba egitten dau, harremanetan
ipintzen da... UEU erakunde bizixa eta partehartzaillia, eraikitzaillia da. Aurtengo eskintzan, gaiñera, jardunaldixak aparteko garrantzixa eukiko dabe eta goiburuarekin horri
erreferentzixa egin nahi izan detsagu. Guztira 34 ikastaro eta sei jardunaldi antolatu dittugu aurten. 100 ikastaro proposamen jaso
dittugu eta gatxa izan da hórren artian aukeratzia, jaso dittugun ideiak oso onak izan diralako. AEK-rekin lortu dogun alkarlanari esker Baionan, AEK-ren egoitzan zortzi ikastaro
eskinduko dittugu".
Iciarrek argittu deskunez, "hiru formatu
desberdiñeko ikastaruak dagoz: espezializatuak (hónek egitteko aurretik jakintza mailla
bat izatia biharrezkua da), dibulgaziñokuak
(interes orokorreko ikastaruak dira eta ez da
jakintza mailla zihetzik bihar) eta garapen
personalekuak (hóneek persona modura garatzeko balio dabe, adibidez galerak modu
positibuan zelan bizi ikasteko)”.
Matrikulatzeko aukeria zabalik
Ikastaruak hasitta badagoz be, Baionan, Eibarren bigarren astian eta Iruñean emongo
dittuen ikastaruetarako matrikulia egitteko
aukeria badago oindiok, www.ueu.eus helbi-

geure gaia
dian sartu eta zuzenian intereseko ikastarorako izena
emonda. Eta betiko moduan, UEU-ren udako ikastaruetan parte hartzen dabenendako hainbat diru-laguntza dagoz eta, eibartarren kasuan, Eibarko Udalak ikastaroren bat egitten daben eibartarrendako emoten daben laguntasuna matrikuliak balio dabenaren %50ekua
izaten da. Laguntasuna eskatu nahi dabenak Pegorara
(udaletxeko beheko solairura) jo biharko dau tramitia
egittera. Entregau biharreko dokumentaziñua eta bestelako argibidiak www.eibar.eus webgunian dagoz eskuragarri eta, diru-laguntza jaso ahal izateko eskatzen dittuen betebiharrekuak hónetxek dira: ikastarua 2014ko
iraillaren 1etik 2015eko uztaillaren 31a bittartian egin izana, Eibarren erroldatuta egotia, klasietara asistentzia gitxienez %85ekua izatia eta, UEU-k Eibartik kanpo emoten dittuan udako ikastaruen kasuan, eskatzaillia langabetua edo ikaslia izatia. Eskaeria egitteko azken eguna
2015eko iraillaren 30a da.
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EIBAR (uztaillaren 13tik 17ra)
- "Itzulpengintza eta teknologia. Proiektuak" (uztaillak 13)
- "Kazetaritza digitalerako tresnak" (uztaillak 13-14)
- "Hondakinen kudeaketa eta tratamendua.
Proiektuak" (uztaillak 13-14)
- "Eguneroko estatistikaren oinarriak: errealitatea manipulatzeko (edo horretaz konturatzeko) teknikak" (uztaillak 13-14)
- "Hezkidetza hezkuntzan: aldaketa sozialerako tresna" (uztaillak 13-14)
- "Agroekologia, trantsiziorako bideak landuz. Proiektuak" (uztaillak 15)

- "Sare aplikazioak node.js-rekin eta web
irekia" (uztaillak 15-16)
- "Dinamizazio parte hartzaileak eztabaidagai: metodologiak neutroak al dira?"
(uztaillak 15-16)
- "Hezkuntza arloan negozio aukera berriak
aztertzen" (uztaillak 15-16)
- "Ikasgai sozioekonomikoak Eskozia eta
Kataluniako prozesuetatik" (uztaillak
16)
- "Jai ereduak genero ikuspegitik: begirada
antropologiko bat Euskal Herriko errealitateari" (uztaillak 16-17)

BAIONA (uztaillaren 8tik 10era)
- "Zuzenbidea eta naziogintza (I): Europako
arautegiak Euskal Herri osoan aritu ahal
izateko eskaintzen duen aukera. Frantziako justizia sistema: prozedura zibila
eta penala" (uztaillak 8)
- "Raspberry Pi tailerra: irakaskuntzarako
baliabide berria" (uztaillak 8-9)
- "Helduen euskalduntze alfabetatzea: moldaketa beharra" (uztaillak 8-9)
- Arte bizietan hezkuntza proiektuak diseinatzen (uztaillak 8-10)

- "Gorputzaren bidez arreta garatzeko teknikak" (uztaillak 9-10)
- "Eskola libre eta demokratikoak (II): askapenerako pedagogia baten oinarriak"
(uztaillak 9-10)
- "Testu pragmatikoen itzulpena fr-eu konbinazioan" (uztaillak 9-10)
- "Literatura ahoz aho: ahozko euskal literaturarako bide berriak" (uztaillak 9-10)

IRUÑEA (uztaillaren 20tik 24ra)

Ikasliak, klase eta klase artian, hamarretakua egitten.

- "Mendiko teknikak basabizitzaren ikerketan. Ikastaro praktikoa Pirinioetan" (uztaillak 20-24)
- "Lanerako espazioen paradigma berriak"
(uztaillak 20-21)
- "Elikatze kontzientea: janariarekiko eta
geure buruarekiko harremana zelan hobetu" (uztaillak 20-21)
- "Harremanak zaintzeko nola hitz egin eta
nola entzun" (uztaillak 20-21)
- "IKTen erabilera nerabeen eta gazteen sexualitateen arretan: errealitateak eta aukerak" (uztaillak 20-22)

- "Euskal Herriko gatazkaren irakurketa etorkizuneko bake feministaren bidean" (uztaillak 20-21)
- "Biolentzia, bakea eta elkarbizitza: hausnarketarako aukera" (uztaillak 20-21)
- "Adimen sortzailea landu abakoaren bidez" (uztaillak 20-22)
- "Desobedientziarako aukerak hezkuntzan"
(antolaketa arazoak medio, bertan behera gelditu da)

“Euskal Jaia Eibarren.
50 urte”
liburua eta dvd-a
10 €-tan salgai

Klub Deportiboan
(T. Etxebarria, 16 ARRATSALDEZ-)
...eta kitto!-n
(Urkizu, 11)
Yraolagoitia
liburudendan
(Bidebarrieta, 20)
Echetto prentsa
kioskoan (Urkizu, 6)
Arriola prentsa
kioskoan (Untzaga, 10)
Laes informatika
dendan (T. Anitua, 4)

Marka
onenetakoen
Zerbitzu
Tekniko onena

www.eitek.net
...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.
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gaztekitto

teen ajeak

Ekainaren 11an Heziketa zikloetako diplomak banatu
zituzten Elgoibarko IMH-n, eta ekitaldi horretan 2015eko
IMH Sariak banatu zituzten. Lau sari banatu eta bi aipamen
berezi egin zituzten. Ikasle aipagarriaren saria Endika
Vazquez eibartarri eman zioten. 29 urte ditu eta Fabrikazio
Mekanikoko Produkzioaren Programazioko goi-mailako
zikloa ikasi du. Mendaroko Zehatz enpresan egin ditu
praktikak eta orain Talleres Myl-en hasi da lanean.
500 euroko saria ingelesezko klase partikularrak
ordaintzeko erabiliko du.
- Zikloa ikasteko zeure lana
utzi zenuen. Zer dela eta eman
zenuen pausu hau?
Erdi mailako ziklo bat egin
ondoren, 20 urterekin txapista
bezala hasi nintzen Elgoibarko
Opel-en. Beti izan dut goi mailako ziklo bat egiteko gogoa
eta gauza berriak ikasteko grina; horregatik hasi nintzen zikloa egiten. Makina bat bestetik bereizten ez nekien IMH-n
sartu nintzenean eta pila bat
ikasi dut, oso gustora egon
naiz, Orain lanean nago Mendaroko Myl enpresan. Makinen
kabezalak kopondu edo-ta berriak egiten ditugu; artezketasailean nago. Ez da erreza, baina oso interesgarria da.
- Nola baloratuko zenuke bi urte hauetan IMH-n egindakoa?
Oso planteamendua bitxia
daukate. Proiektuak landu egiten dira eta, azterketak egin
beharrean, aurkezpen moduko
batzuk egiten dira. Esate baterako, kliente baten eskaria simulatzen da: teoria ematen
zaigu eta eskari hori aurrera
atera egin behar dugu. 8 edo 9

proiektu landu ditugu. Nire ustetan, oso positiboa da praktikan oinarritzen den ikasteko
modu hau. Ez nuen horrelakorik espero.
- Gainera, bere ikasleak lan
merkatura bideratzen ditu
IMH-k, ezta?
Otsailean zikloa amaitu eta 3
hilabetetako praktikak egin nituen Zehatz enpresan. Tailerretan egiten diren praktikak derrigorrezkoak dira eta, ondoren,
ikasle asko enpresa horietan
gelditu dira lanean. Praktikak
amaitzerakoan IMH-k lan-poltsa
batean sartzen ditu ikasleak eta
harremanetan jartzen ditu enpresekin. Nik horrela lortu dut
orain daukadan lana.
- Espero zenuen ikasle aipagarriaren errekonozimendua?
Ez nekien sari hauek existitzen zirenik ere. Graduazio egunean banatzen dira eta egun
bat lehenago abisatu zidaten.
Ezusteko handia izan zen. 500
euroko saria eman didate, hori
bai, ikasketetan gastatzeko. Nik
ingelesezko klase partikularrak
ordaintzeko erabiliko dut.

Endika Vazquez Mesanza
(IMH SARIETAN
IKASLE AIPAGARRIA)

“Betidanik izan
dut gauza berriak
ikasteko gogoa”
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ITZULPEN
Homologatutako enpresa
1502 zkia.

Tel. 943 107 770
Juan Gisasola, 4
EIBAR
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Tel. 943 132 314
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The Vartools taldearen lehen lana kalean
Aste honetan kaleratu du The
Vartools taldeak "Electrified"
bere lehen diskoa. Legarrec
Studio-n Walter Tuzzeo soinu
teknikariarekin grabatutako lana hamar abestik osatzen dute: "Black Tomassa", "Electrified", "On fire", "Better times",
"Realized", "Nomads of rock",
"Don't touch my alligator",
"Stranger", "Lay downs" eta
"Good vibrations" eta, rocka
oinarritzat hartuta, hainbat
ezaugarriz osatutako nahasketa bati esker, berezko soinu
eta nortasuna lortu dute. Emaitza "rockaren urrezko garaira
eramango gaituen musika"
omen da, Lynyrd Skynyrd, Led
Zeppelin edo Credence Clear-

water Revival moduko taldeen
soinuaren parekoa
Diskoaren ekoizpena Walter
Tuzzeok eta The Vartools taldeak berak hartu dute euren
gain eta diruaren zati bat
'crowdfunding' bitartez lortu
dute, lagun eta zaletuek aurreratu duten diruari esker.
Taldeak aste honetan ipini
du salgai bere lana eta, horrekin batera, zuzeneko emanaldi
bitan emango du ezagutzera:
gaur gauean, 23.00etan Ez Dok
tabernan kontzertua emango
dute eta bihar, berriz, 21.30etatik aurrera Bilboko Kafe Antzokian joko dute, Moonshine
Wagon taldearekin batera.
The Vartools taldea 2014.

urteko otsailean sortu zen eta,
ibilbide laburreko taldea izan
arren, esperientzia handiko
eta zuzeneko asko emandako
musikariez osatuta dago. Izan
ere, The Vartools osatzen du-

ten musikariak (Ion Larreategi, Mikel Gauger, Fran Retenaga eta Borja Etxebarria) aurretik Black Leather, Beer Band
eta Adunia taldeetan ibilitakoak dira.

Gazte Multiabentura udaleku irekiak
Debanaturak Gazte Multiabentura udalekuak antolatu ditu uztaila eta abuzturako,
9 eta 14 urte bitarteko Debabarreneko
gazteentzat. Guztira lau txanda antolatu
ditu eta bakoitzerako egitaraua astebetekoa izango da. Lehen txanda uztailaren

6tik 10era bitartean eskainiko
da (DBH 1. eta 2. mailakoentzat); bigarrena, 13tik 17ra (LHko 4., 5. eta 6. mailakoentzat);
hirugarrena, abuztuaren 3tik 7ra
(DBH 1. eta 2. mailakoentzat);
eta
laugarrena
abuztuaren 24tik
29ra (LH-ko 4., 5.
eta 6. mailakoentzat). Kasu guztietan
ordutegia
16.30etatik 19.30etara bitartekoa izango da eta izenemateak 50 euro balio du.
Asterako planari dagokionez, astelehenetan senderismoa eta Mutrikuko igerilekura irteerak egingo dituzte;
martitzen eta eguaztenetan

Isasi, 31
Egunero 06.00-22.00
943 207 737
Astelehenetik
E t o r r i !t x i a n
ostegunera
e
Zure
!!
a
r
a
PINTXO-POTEA!
z
o
g
egon
KAFETEGIA
OKINDEGIA

espeleo-abentura, arku-tiroa eta ginkana;
eguenetan Debabarrenako BTT zentrura
eta igerilekuetara irteerak; eta barixakuetan eskalada. Informazio zehatzagoa
www.debanatura.net helbidean aurkituko
duzue eta, bestela, 943191172/695783656
telefono zenbakietara deitu edo debanatura@hotmail.com helbidera idatzi.

Gurutze-puntuan eta patchwork-en
espezializatua.
Juan Gisasola, 6

690261090

PATCHFILDOR-ekin elkartutako DENDA BERRIA

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.
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kultura
Kepa Gonzalez hasierako
Ikus-entzunezkoen Aste
guztietan izan zen, orain
dela mende laurdena Klub
Deportiboaren eskutik
piztu zenetik. Gaur egun
Errenterian egiten du lan
eta aukera aprobetxatu du,
hamarkada luze baten
ondoren, bere proiekzio
berezi horietako bat
San Andres klaustroan
erakusteko. Gaurko
(22.30etan) proiekzioan
aukera izango dugu
“sentipenak, emozioak
eta desioak biluzten
dituen bete-beteko
argazkilariaren” azken
lana ikusteko.

KEPA GONZALEZ (argazkilaria):

“Ikus-entzunezko Astean
abiarazi nuen nire lana”
- Zer eskainiko duzu gaurko proiekzioan?
Azken hamar urteotako nire lana bilduko duen proiekzioa izango da, kubritu ditudan esparru sozial, kultural eta ideologikoak
erakutsiko dituena. Ediziorako erabilitako puntako softwarea jarraitzeko aukera izango du jendeak eta, horretarako, ahaleginduko naiz lan dinamikoa eskaintzen, ikuskizuna baztertu barik,
jakina. 25 minutuko iraupena izango du, inor ez aspertzeko.
- Jardunaldi hauetako ikusle-mota ezagutzen duzunez, ezustekorik eskaintzeko asmorik?
Ez, inola ere ez. Niretako publikoa beti izan da erabakitzeke
dagoen asignatura. Ez diot tamaina horretako pisurik ematen eta
nigan zentratzen naiz gehiago: nire komunikatzeko era jakinarazi nahi dut, ez besterik. Nire ibilbidean ez naiz aldatu, norabide
jakin bati jarraitu diot beti.
- Zelan gogoratzen dituzu Ikus-entzunezko astearen hasierako urteak? Han izan zara zu, lehenengo urtetik.
Hamar bat urte izango dira azken aldiz parte hartu nuela Ikusentzunezko aste honetan. Ordutik ez dut Eibarren proiektatu,
baina hasieran izan nintzen, bai, “Sensaciones” lanarekin. Urte
gogorrak izan ziren, batez ere arlo teknologikoari dagokionez. Bi
proiektoreekin jarduten genuen, kronometroa eskuan... Jakina:
orain segundo baten milarenean jaitsi dezakezun irudirako orduan segundo eta erdi behar zenuen. Badago aldea!
- Zertan zabiltza gaur egun? Zertara dedikatzen zara?
Argazkilaritzara, ez gehiago ez gutxiago. Argazkilaritza klaseak
ematen ditut eta, horrez gain, erreportaje sozialean jarduten dut
batez ere. Formaziorako gela bat daukagu eta baita estudio bat
ere. Errenterian egiten dut lan, Katiuskak argazki eta bideo estudioan.
- Zertan dira bereziak jardunaldi hauek zuretako?
Nire hastapenak izan ziren. Nire lanean ere hor hasi nintzen:
gogoan dut hortik etorri zitzaidala Ganbarak musika taldearekin
diaporamekin zuzenean lan egiteko aukera. Etengabeko ikasketan jarraitzeko aukera eskaini zidan. Azken urtea dela esan zidatenean pena hartu nuen, baina poztu nintzen nirekin gogoratzearren. Hor lagun asko ditut eta atsegina da eurekin egotea.

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.

Pagatxako irakurketa saioak
Sanjuanen aurretik, ekainaren 17an agurtu zuen ikasturtea Pagatxa emakume elkartearen irakurketa-zirkuluak, baina udako oporren ostean, urrian berriz ere betiko martxari helduko diotela aurreratu dute arduradunek. Saioak Deustun Historian lizentziatua
den Leticia Martinez-Alcocerrek gidatzen ditu eta Pagatxakoek
bazkide guztiak ikasturte berriarekin batera parte hartzera animatu nahi dituzte.

Uztaileko argazki erakusketak
Klub Deportiboko Argazkilaritza Batzordearen eskutik uztailean
hiru argazki erakusketa egongo dira ikusgai ohiko tabernetan: Depor tabernan AFE Extremadurako Argazkilaritza Elkartekoen lanak ikus daitezke, Ambigu tabernan Jose Luis Irigoienenak eta
Portalea jatetxean, berriz, Fernando Retolazaren Nepalgo irudiak.

kultura
El Corte Ingleseko terraza martxa betean
Ekainaren bigarren hamabostaldian zabaldu zuten El Corte Ingleseko udako terraza hirugarren
solairuan eta, zabalik dagoen bitartean, asteburuoro ekitaldiren bat eskainiko dute musutruk.
Bihar goizean, 11.30etatik aurrera V. Maskota
Lehiaketa egingo dute eta arratsaldean, berriz,
19.00etatik aurrera Sofia&Nuria gazte eibartarrek
kontzertu akustikoa emango dute. Biharko bi horiekin batera, abuztura bitarteko egitarauak beste jarduera hauek jasotzen ditu: Korri eta Xalto
pailazoen "Dantzan" ikuskizuna (uztailak 11,
18.00etan), Basic Band (Sasha Smith&Pablo Zufiaurre) taldearen kontzertua (uztailak 17,
19.00etan) eta haurrendako tailerrak (uztailak 18
eta abuztuak 1 eta 8, 18.00etan).

17

laburrak
SAMBA IKASTAROA
Uztaileko lehenengo
hamabostaldian samba ikastaroa
emango dute Arrate Kultur
Elkarteko lokaletan. Lehen
klasea ekainaren 29an eman
zuten, baina nahi izanez gero
uztailaren 6, 8 eta 10ean,
12.30etik 13.30era emango
direnetarako izena eman daiteke
oraindik (bazkideek 25 euro,
gainontzekoek 30 euro).
Informazio gehiago nahi izanez
gero arratekultu@gmail.com
helbidera idatzi.

Udako barixaku gauak girotzen
Indalezio Ojangurenen dagoen Terraza tabernak munduko musiken inguruko kontzertu akustikoak eskainiko ditu udako barixakua gauak girotzeko asmoz. Roberto Bergara antolatzailearen berbetan, "parrillan
egindako afaria jaten den bitartean, musikoen saioarekin gozatzeko aukera izango du jendeak". Egitaraua
gaur gauean hasiko da, Javier Paivak pianoarekin lagunduta eskainiko duen kontzertuarekin. Uztailaren
11n Sergio Sanabriaren txanda izango da, 18an Son
Kandelak dantzarako musika joko du, 25ean Carlos Javier kantautoreak Silvio Rodriguez, Pablo Milanes, Benito Lertxundi eta beste hainbaten kantuak eskainiko
ditu eta abuztuaren 1ean Mexiko aldeko korrido eta
rantxerak izango dira protagonista, "Los 4 de Zapata"
taldearekin.

AZALAREN INGURUAN
Datorren eguaztenean,
19.00etan, "Nola zaindu zure
azala udan?" izenburuari
jarraituta hitzaldia emango du
Zaloa Otaduik Klub Deportiboan.
…eta kitto!-n egindakoaren
bidetik, azala eguzkitik modu
egokian babesteko aholkuak
emango ditu.

Txistu kontzertua domekan
Domekan, 12.30ean, Usartza txistulari taldeak kontzertua
emango du udaletxeko arkupeetan, Elena Perezek zuzenduta eta honako egitarauari jarraituta: "Galo eta Amallo"
(Mold. J.I. Ansorena), "Txistularien gizartea" (I. Ansorena
Elizegi), "Hiru doinu errusiar" (P. Chaikovsky), "Idiarena"
(E. Gorosarri), "Adiskide lasaia" (J.I. Ansorena), "Sorgin
dantza" (Mokoroa) eta "Euskal alaia" (Enrike Gonzalez
Arroitajauregi).

XOL E AZKUE FERNANDEZ
– 2. urteurrena: 2013-07-03 –

Herio iritsi zen
baina ordurako
zu hegan zinen. Gure oroimenean sendo
...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.
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kultura
Etnologia, JSM Bekaren gaia

Etnologia ikerketa esparrutzat duen Juan San
Martin Bekaren 2015eko edizioa abian da eta
eskaerak zein gainerako agiriak udalean aurkezteko epea 2015eko irailaren 1etik urriaren
9ra bitartekoa izango da. Aurtengoarekin XII.
edizioa beteko du Eibarko Udalaren beka honek, 2001ean izan baitzen lehenengoa eta
orain arte sei argitalpen eskaini ditu 9.000 euroko balioa duen bekak (horietako bost UEUk
editatu ditu eta bestea, berriz, UPV/EHU-k). Eskaera egiterakoan, eskatzen dituzten agiri eta
dokumentuekin batera, gaiaren azalpena eta
lana zelan burutuko litzatekeen azaltzen duen
proiektua azaldu behar da, ondokoak ahalik
eta modurik zehatzenean (gehienez 15 orrialdetan) azalduz: lanaren ikerketa esparrua; aurrekariak eta gaiaren gaur egungo egoera; ikertzailearen edo taldearen aurreko esperientzia;
helburuak; materialak, baliabideak eta lan metodologia; lana garatzeko kronograma; aurreikusitako emaitzak eta horien interesa; eta bestelako finantzabideak, baldin
eta baleude. Informazio gehiagorako www.eibar.eus/eu/tramitea begiratu.

Zezenketa bihar
arratsaldean

50. Euskal jaia,
Topalekuan ikusgai
Gaurtik hasita eta hilaren 17ra arte, 50. Euskal Jaiari
buruzko erakusketa hartuko du Topalekuak, Arrate
Kultur Elkartearen erakusketa aretoak, ohiko ordutegian. Bestalde, Euskal Jaiak gure herrian mende erdia
bete duela eta, 1965etik hona egin duen ibilbidea biltzen duen liburua eta dokumentala, biak elkarrekin
10 euroan daude salgai herriko hainbat densa eta
kioskotan, baita …eta kitto! Euskara Elkartearen egoitzan ere.

Eguraldiaren eraginez bertan behera
laga zuten ekainean egitekoa zen zezenketa, baina antolatzaileek orduan aurreratu zutenari jarraituz,
biharko kartela prest dago: 18.00etatik aurrera Canales Rivera, Julio Benitez "El Cordobes" eta Alejandro
Gonzalezek jardungo dute Eibarko
zezen plazan, Lorenzo Rodriguez
"Espioja"-ren zezenekin. Sarreren
salmentarekin lortzen duten dirua
arriskuan dauden ume eta nerabeei
laguntzen dien ANAR fundazioari
emango diote.

Laumila pausu Coliseoan
Dantzaz konpainiak bere azken lana, "4Milpasos'" estreinatu zuen Coliseo antzokian ekainaren 27an. Wiko mugikorren enpresak eta Eibar
Kirol Elkarteak bultzatuta sortu duten ikuskizunak bost herrialde ezberdinetako hamabi dantzari ipini zituen taula gainean, Josu Mujikaren koreografiari jarraituta dantzan.

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.

Goruntz Budapesten
Goruntz abesbatzak, urtero lez, sanjuanak atzerrira bidaiatzeko aprobetxatu ditu. Aurten Hungarian egon
dira eta abesbatzako kideek eta haiekin batera bidaiatu direnek Budapest ezagutzeko aukera izan dute. Handik bueltan kontatu digutenez, "ekainaren
21ean Jesusen Bihotzaren Elizan, mezetan abestu genuen. Hainbat kantu sakro abestu eta gero, gehienbat
B. Lertxundi edo P. Sorozabal modukoen euskal kantuekin osatutako emanaldia eskaini genuen, beste batzuekin batera". Eibartarrak ondo baino hobeto ibili
ziren Hungariako hiriburuan eta, nola ez, hiriko tokirik
esanguratsuenak ikusi zituzten, tartean argazkian ageri den Heroien Plaza.
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agenda

laztanak
emoten...

Zorionak, MAIALEN,
domekan bost urte
egin zenduazen-eta.
Muxu potolo bat
etxekuen partez.

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.

Zorionak, ARRATE,
martitzenian 9 urte
bete zenduazen-eta.
Holan jarraittu! Muxu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, NORA, zure 12.
urtebetetzian, eta patxo haundi
bat famelixa guztiaren eta, batez
be, June zure ahiztiaren partez

Zorionak,ANETTE,
astelehenian hiru urte
beteko dozuz-eta.
Laztan haundi bat,
maittia, famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, IZARO eta LUR, atzo sei
urte egin zenduezen-eta. Muxu
haundi bat amama, Asier, Txus,
Ane eta Mirenen partez.

Ongi etorri ekaiñaren
15ian gurera etorri
dan AIORAri!!! Muxu
bat famelixa guztiaren
eta, batez be, Malenen
partez.

Zorionak, JOKIN,
domekan 8 urte beteko
dozuz-eta. Besarkada
haundi bat hainbeste
maitte zaittugun
etxeko danon partez.

Ongi etorri, MALEN, maiatzaren
29xan Gasteizen gurera etorri
ziñan-eta. Zorionak Leire, Gorka
eta UXUE. Muxu haundi bat
famelixa guztiaren partez.

Zorionak, EKHI,
San Juan egunian
zazpi urte bete
zenduazen-eta. Patxo
potoluak Paule eta
guztien partez!!!

Zorionak, MALEN,
ekaiñaren 22xan lau
urte egin zenduazeneta. Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, NAIA,
aurreko zapatuan 11
urte bete zenduazeneta. Muxu haundi bat
etxekuen partez.

hildakoak
- Alfredo Espinosa Exposito.
91 urte. 2015-VI-15.

OKERREN ZUZENKETA

Zorionak, ANE, ekaiñaren 22xan
urtebete egin zenduan-eta. Muxu
haundi bat etxekuen partez.

Zorionak, MIREN eta PAULA, atzo
bi urte egin zenduezen-eta. Danel
zuen anaixa eta famelixaren partez.

Bixamonaren aurretik kaleratutako
alean bi hanka-sartze egin genituen:
hildakoetan, Alfredo Espinosa Exposito
bi datekin agertzen zen;
jaiotakoetan, bestalde, Luken Aristi
Igartuaren bigarren abizena txarto
zegoen -Igarza ipintzen zuen-.
Biak zuzenduta kaleratzen ditugu
berriro. Barkatu akatsok.

- Pili Laka Rodriguez.
76 urte. 2015-VI-19.
- Mª Carmen Amutxastegi Mendia.
68 urte. 2015-VI-19.
- Justo Marrodan Miranda.
91 urte. 2015-VI-25.
- Benito Martinez Marin.
90 urte. 2015-VI-25.
- Juan Argote Zubeldia.
92 urte. 2015-VI-25.
- Jose Mª Ros Goñi.
87 urte. 2015-VI-26.

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
4an: 17.00, 19.45, 22.30
5ean: 17.00, 20.00
6an: 20.30

(2 ARETOAN)
4an: 17.00, 19.45, 22.30
5ean: 17.00, 20.00
6an: 20.30

(ANTZOKIAN)
4an: 17.00, 19.45, 22.30
5ean: 17.00, 20.00
6an: 20.30

”Ahora o nunca”

”San Andres”

”Los Minions”

Zuzendaria: Brad Peyton

Zuzendaria: Pierre Coffin

Zuzendaria: Maria Ripoll

- Jose Ignacio Ajuria Urkiola.
86 urte. 2015-VI-17.

- Amado Baglietto Berraondo.
84 urte. 2015-VI-29.
- Marina Nebreda Garcia.
58 urte. 2015-VI-30.
- Lourdes Otaño Elorza.
85 urte. 2015-VII-1.

jaiotakoak
- Luken Aristi Igartua. 2015-VI-13.
- Danel Jauregi Goikoetxea. 2015-VI-14.
- Sara Ramli Khannoussi. 2015-VI-15.
- Nolwenn Rosales Glabala. 2015-VI-16.
- Alain Blazquez Lizundia. 2015-VI-19.
- Reda Soussi Tafraouti. 2015-VI-19.
- Fouzi El Akrouche. 2015-VI-19.
- Aratz Lafuente Arrizabalaga. 2015-VI-22.
- Ane Alonso Lucena. 2015-VI-23.
- Lore Velazquez Casado. 2015-VI-26.

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.
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BARIXAKUA 3

ZAPATUA 4

AMAÑAKO JAIAK

AMAÑAKO JAIAK

19.00. Jaietako
txupinazoa, Sostoa
abesbatzaren eskutik.
Kalejira, Oriako
txarangarekin.
20.00. Umeendako
joko-jaialdia, Gorritirekin.
21.15. Entzierro txikia.
23.30. Kontzertua:
Betagarri, El Ultimo Ke
Zierre eta Zarpazo
a Cicatriz. Amañan.

11.00. El Corte Ingles-eko
V. Maskota Lehiaketa,
3. solairuko terrazan.
12.00. Umeendako Aire
Libreko pintura, Amañako
plazan. Jarraian, marrazki
guztiak ikusgai jarriko dira
plazan.
14.30. Herri-bazkaria.
16.30. Umeendako
parkea: gaztelu puzgarriak,
zezen mekanikoa eta
espumaren jaia.
19.00. Pintxo-potea.
19.30. Txokolate-jana,
bizkotxo eta gailetekin,
ume guztientzat.
19.30. Herri-kirolak:
Azurmendi eta Mugertza
II.a aizkolarien arteko lehia,
Izeta II.a harri-jasotzailearen
erakustaldia eta Fausto
Mugertza aizkolariaren
altuerako mozketa.
20.30. Poniak eta
bestelako jokoak,
Gorritirekin.
21.15. Entzierro txikia.
21.30. Kalejira,
Mendaroko Motxaila
elektrotxarangarekin.
23.00. Berbenaren
hasiera, "Nueva Era"
orkestrarekin.
23.15. Helduen
danborrada, Ermuko
Irulitxa txarangarekin.
00.00. Suzko erroberak,
Pirotecnia Zaragozanarekin.
00.45. Berbenaren
jarraipena, "Nueva Era"
orkestrarekin. Amañan.

DIAPORAMA
20.30. Kepa Gonzalez
argazkilariaren
ikus-entzunezkoa.
San Andres elizako
klaustroan.

KONTZERTUA
23.00. The Vartools.
Ez Dok tabernan.

KONTZERTUA

HOROSKOPOA

Afalostean. Javier Paivaren
emanaldia, pianoarekin
lagunduta (salsa,
merenguea). Indalezio
Ojangureneko plazan.

ZEZENKETA
18.00. ANAR fundazioaren
aldeko zezenketa, Canales
Rivera, Julio Benitez
"El Cordobes" eta
Alejandro Gonzalezen
parte-hartzearekin.
Lorenzo Rodriguez
"Espioja"-ren zezenak.
Eibarko zezen plazan.

DOMEKA 5
AMAÑAKO JAIAK
11.00. Auzoan hildakoen
eta eibartar guztien aldeko
meza, Sostoa
Abesbatzarekin, Amañako
parrokian.
12.00. Salda eta txorizoa
bildutako guztientzat,
Amañako plazan.
12.00. Umeen danborrada,
Ermuko Irulitxa
txarangarekin.
13.30. "Amaña es la Caña"
auzotarren taldeko
familia-argazkia.
13.45. Lorontzi lehiaketa,
Amañako plazan.
14.30. Ogitartekoak eta
freskagarriak danborradan
jardundako ume guztientzat.
18.30. Pirritx, Porrotx
eta Marimotots pailazoen
ikuskizuna.
19.30. Txokolate-jana,
gailetekin, ume guztientzat.
19.30. Txorizo-jana
eta potea.
20.00. DJ Angel-en
emanaldia, 60. eta 70.
hamarkadetako abestiak
gogoratzeko. Amañan.

EGUAZTENA 8
HITZALDIA
19.00. ""Nola zaindu zure
azala udan?", Zaloa
Otaduiren eskutik.
Klub Deportiboan.

EGUENA 9
SAN KRISTOBALGO JAIAK
19.00. Futbolin txapelketa.
Alkorta tabernan.
22.00. Toka txapelketa.
Xania tabernan.

SAN KRISTOBALGO JAIAK

KONTZERTUA

16.00. Tute txapelketa.
Auzoko tabernetan.

12.30. Usartza txistulari
taldearen kontzertua.
Untzagan.

ARIES
Zelan doia Sanjuanetako ajia? Edarto pasau
zenduan eta normala da bixamona eukitzia.
Udari hasiera emoteko modurik onena zuria!

CANCER
Zure memorixa laburrak egoera bitxi batera
eruango zaittu. Zegaittik ez dozu poltsikuan
papera eta boligrafua eruaten? Hasi zaittez!

LIBRA
Eguraldixa lagun izan ezkero, motxilia hartu
urtetzeko aprobetxau biharko zeunke. Mesede
haundixa egingo detsu aire freskua hartziak.

CAPRICORNIUS
Zerbait gehixago emon zeinkiala badakizu...
zegaittik ez dozu emoten? Berak zure biharra
dauka. Pentsa bestien ongizatian, mesedez.

TAURUS
Txikittan esandako zerbait etorriko jatzu
gogora eta edarto aplikau ahal izango dozu
oin. Ondo egingo dozu: eskerrak argixa zaren.

LEO
Lagun on baten aholkuak jarraitzeko sasoia
dozu. Galduta zagozenian, zer hoberik lagun
batengana jotzia baiño? Aprobetxau aukeria!

SCORPIUS
Sanjuanetan edarto ibilli zara, iñoiz baiño
hobeto, baiña gorputzak `nahikua da´ esan
detsu. Atsedena emoiozu: uda luzia dago zain.

AQUARIUS
Gauzak errazaguak egingo jatzuz hurrengo
egunotan. Aktibuago egongo zara eta ikusiko
dozu edozer gauza egitteko gauzia zarela.

GEMINI
Ezin izango dozu sekretua gehixago gordeta
euki. Ondo egingo dozu kontatzen, baiña
konfiantzazko pertsona bati esan, ez pasa!

VIRGO
Albuan dozun hori zenbat eta gehixago
ezagutu, orduan eta gehixago gustatzen jatzu.
Zuretzat egiña daguala emoten dau, ezta?

SAGITTARIUS
Bapatian hau berua etorri jakuna... eguraldixa
ez doia zurekin ados eta hortik kaltia. Zaindu,
ohian egun pare bat pasau nahi ez badozu.

PISCIS
Gaiztotzen zarenian, edarto gaiztotzen zara
gero! Ez zaittez pasa, eh! Min hartu arren,
mendekuak ez dau ezebez konponduko.

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.
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eguraldia
telefono jakingarriak

erakusketak

farmaziak

✔ Uztailaren 6tik 17ra arte

✔ barixakua 3

50. EUSKAL JAIARI buruzko erakusketa.
Topalekuan.

EGUNEZ

✔ zapatua 4
EGUNEZ

lehiaketak
✔ Gure Balioak
Informazioa eta hautagaitzak aurkeztea: Uztailaren
24ra arte, gurebalioak.com helbidean.

✔ Asier Errasti 16. Film Laburren Jaialdia
Sail bi: Fikzioa eta animazioa, DVD formatuan.
Lanak aurkeztea eta informazioa: Urriaren 2ra arte,
www.planocorto.es eta www.eibar.eus helbideetan.

✔ I. Ojanguren XXVIII. Argazki Lehiaketa
Lanak: Gehienez 3 argazki zuri-beltzean
eta 3 koloretan, inoiz saritu gabekoak. Informazioa
eta lanak aurkeztea: Urriaren 7ra arte, Portalean.

Mendinueta (Urkizu, 6)
Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

✔ domeka 5
EGUNEZ

Zulueta (S. Agustin, 5)

✔ astelehena 6
EGUNEZ

Mandiola (S. Agustin, 3)

✔ martitzena 7
EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

✔ eguaztena 8
EGUNEZ

autobus ordutegiak

Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ eguena 9
EGUNEZ

Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ barixakua 10
EGUNEZ

Lekunberri (Isasi, 31)

GAUEZ BETI

-2015EAN-

Elorza (J. Gisasola, 18)

ikastaroak
✔ Samba ikastaroa
Noiz eta non: Uztaileko lehen hamabostaldian
(6, 8 eta 10ean), 12.30etik 13.30era Arrate Kultur
Elkarteko lokaletan. Informazioa eta izen-ematea:
arratekultu@gmail.com helbidera idatzita (25 euro
bazkideek, 30 euro gainontzekoek).

✔ Lehen sorospenak
Noiz eta non: uztailaren 6tik 17ra, 10.00etatik
13.00era Eibarko DYA-ren egoitzan. Informazioa eta
izen-ematea: www.DYAgipuzkoa.com, info@DYA
gipuzkoa.com edo 943464622 tfnoan (110 euro).
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SOS deiak ........................112
Pegora .............................010
Udaletxea ..........943 70 84 00
Portalea.............943 70 84 39
Udaltzaingoa ......943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa ..........943 82 01 10
KIUB .................943 20 38 43
Epaitegia ...........943 03 34 00
Iberdrola ...........901 20 20 20
Naturgas............902 12 34 56
DYA Larrialdiak ..943 46 46 22
Gurutze Gorria ...943 22 22 22
Mendaro osp......943 03 28 00
Anbulategia .......943 03 25 00
Torrekua ...........943 03 26 50
Errepideak.........902 11 20 88
Ertzaintza ..........943 53 17 00
Eusko Tren ........902 54 32 10
Pesa ..................902 10 12 10
Taxiak ...............943 20 30 71
........................943 20 13 25
Alkohol.Anon. ....629 14 18 74
Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63

bekak
✔ XII. Juan San Martin Beka
Ikerketa esparrua: Etnologia.
Zenbatekoa: 9.000 euro.
Informazioa eta eskaerak aurkeztea:
Irailaren 1etik urriaren 9ra arte,
Pegoran.

SUDOKUA

EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 21.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 21.35. DONOSTIA-EIBAR.
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 22.30etara orduro. Zapatuak:
07.00, 08.30etatik 22.30etara orduro. Jaiegunak:
08.30etatik 18.30etara bi orduro eta 19.30etatik
22.30etara orduro.
EIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.40-etatik
20.40etara orduro. Zapatu eta jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 08.45, 12.45, 16.45 eta 20.45.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 07.15, 08.00, 12.00, 16.00 eta 20.00.
Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45, 13.30 eta
14.45. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegunak: 11.00, 17.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta
21.00.
EIBAR-ARRATE. Lanegun eta zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00. ARRATE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.
EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 13.40 eta
20.40. Jaiegunak: 12.00 eta 20.00. ELGETA-EIBAR:
Jaisteko: 20 minutu geroago.
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatuak eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara orduro eta 21.55.
EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 08.35, 11.35,
14.35, 17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero:
06.45, 09,45, 12.45, 15.45, 19.15 eta 23.15.

tren ordutegiak

AURREKOEN EMAITZA

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro. Lanegunak: baita
05.47 eta 06.47.
EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

...eta kitto! 15/VII/3 ● 937 zkia.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai
– Etxebizitza salgai Albelda de Ireguako (Errioxa) erdialdean. 3 logela, egongela, sukaldea,
bainugela, komuna eta trasteroa. Gas berogailu orokorra estreinatzeko. Jantzita. 2 autorentzat garaje/merenderoa (sukaldea eta fregaderoarekin). Tel. 699-017691.
– Pisua salgai Eibarren. 3 logela, egongela,
sukaldea, 2 komun eta trasteroa. Igogailua.
Jantzita. 5 horma armairurekin. Argitsua. 130
m2. Tel. 626-203838.

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

1.2. Errentan
– Etxebizitza alokagai udan Albelda de Ireguako (Errioxa) erdialdean. 3 logela, egongela, sukaldea, bainugela, komuna eta trasteroa. Gas
berogailu orokorra estreinatzeko. Jantzita. 2
autorentzat garaje/merenderoa (sukaldea eta
fregaderoarekin). Tel. 699-017691.
– Landetako kanping batean mobilhomea alokatzen da: piszina klimatizatuak toboganekin,
spa, tenis pista etb. Tel. 628-573783.
– Pisua behar da alokairuan Eibarren edo Soraluzen. Gehienez 500 euro ordaintzeko hilean. Tel. 632-337083.

3. Lokalak
3.1. Salgai
– Garajea salgai Egigurentarren kalean (20.
zkia.) 3. solairuan. 15 m2. Prezio onean. Tel.
678-426136.
– Taberna traspasatzen da Eibarren. Alokairua: 900 euro. Traspasoa: 6.000 euro. Tel.
630-644175. Maria.
– Garaje bikoitza salgai Eibarren, Urkizu inguruan. Tel. 617-336462. Mikel.
– Garaje itxia salgai Eibarko erdialdean. Tel.
688-678934.

3.2. Errentan
– Garajea alokagai San Pion. 23 m2. Tel. 652775746.
– Martxan dagoen ileapaindegia alokatzen da
Eibarren. Prezio interesgarria. Tel. 679425467.
– Taberna traspasatzen da Eibar erdialdean.
Martxan bezero finkoekin. Tel. 695-711730.
– Lokala traspasatzen da Isasi 19an (Mahatsondo). Tel. 686-154867.

15/VII/3 ...eta kitto!
937 zkia.

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. Lana
4.1. Lan bila
– Magisteritza ikaslea eskaintzen da umeak
zaintzeko uztailean. Tel. 686-925897.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Esperientzia eta informeak. Tel. 603-743240.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel.
943-744033 eta 619-041821.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 610-610353.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko abuztuan. Tel. 638338816.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 633-936943.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 663639241.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Esperientzia. Tel. 679-910991.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 620-258708.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Interna. Tel. 682277198.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Interna. Tel. 631408528.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 638338816.
– Gizona eskaintzen da edozein lan egiteko.
Esperientziarekin. Tel. 660-213652.
– Emakume euskalduna eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 606-502567.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Asteburuak barne. Tel. 615-219514.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
gaixoak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 662252150.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel.
617-844142.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
gaixoak zaintzeko. 10 urteko esperientzia.
Tel. 631-385949.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-832767.

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Euskara ikasi nahi duzu? Azterketetarako
prestaketa: EGA, Haberen mailak, IVAP... Tel.
620-608065.
– Atzerriko hizkuntzan diplomatuak klase partikularrak ematen diete ekainean eta uztailean HH, LH eta DBHko ikasleei. Tel. 659024427.

5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

– Neska euskaldun arduratsua eskaintzen da
administrari jarduteko eta umeak zaintzeko.
Tel. 665-741272.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 636-841158.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta kamarera jarduteko. Esperientzia. Tel. 698-793400.
– Neska eskaintzen da lan egiteko. Tel. 687362773.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta tabernan jarduteko. Tel. 632-441528.
– Neska eskaintzen da etxeko lanak egiteko.
Orduka. Tel. 647-155908.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel. 679912841.
– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak
zaintzeko. Baita ospitalean ere. Erreferentziak. Tel. 652-587259.
– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak
zaintzeko. Baita ospitalean ere. Erreferentziak. Tel. 632-966192.
– Emakume euskalduna eskaintzen da garbiketa lanak egiteko eta partikularrentzat janaria prestatzeko. Tel. 690-864680.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Baita gauez ere. Tel. 631-124942.

4.2. Langile bila
– Langile euskalduna behar da Eibarko taberna baterako. Tel. 639-792203.
– Kamarera/o behar da Eibarko taberna baterako. Bidali curriculum-a: ofertaempleo.bar.eibar@gmail.com
– Esperientziadun sukaldaria behar da ZubiGain kafetegian. Tel. 650-409249. Txomin.
– Esperientziadun kamarera/o eta sukaldaria
behar dira egun osorako, behin-betiko kontratua izateko aukerarekin. Bidali curriculum-a
argazkiarekin: camareros12345@gmail.com
– Emakume euskalduna behar da egunero bi
ordu eta erdi (07.15-09.45) umea zaintzeko.
Tel. 618-286985 eta 666-195711.
– Neska euskalduna behar da uztailean umeak zaintzeko. Tel. 628-330634 eta 630434238. Gauez deitu.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– Kabia-ohea (0ʼ80ko zabalerakoa) salgai,
behean kajoi handiekin. Merke. Tel. 943254175.
– Egongelarako kristalezko mahaia salgai.
Merke. Tel. 943-254175.
– Ordenagailurako mahaia salgai. Merke. Tel.
943-254175.
6.3. Galdu/Aurkitu
– Haur txikiaren motorra galdu genuen San
Juan Txiki egunean Calbeton kalean. Berde
eta zuria, Imaginarium markakoa. Tel. 676451659.
– Neskatilaren jaka bakeroa aldatu genuen
nahi barik aurreko astelehenean Txaltxa-Zelaiko barraketan. Mesedez, deitu. Tel. 666241667.
– Panpina eta txamarra arrosa (10 tailakoa)
Urkizuko parkean agertu dira. Udaltzaingoan
egongo dira.
6.4. Bestelakoak
– Ondo-Nai elkarte gastronomikoak bazkide
berria behar du. Interesa baldin baduzu, deitu. Tel. 670-489010.

ix35 KOSMO Edizio Berezia

Beste galaxia bateko
ekipamenduarekin
17.990€tan
Beti nahi izan duzun guztia ix35 batean, eta espero ez
duzun prezioan. Azkar ibili, beste galaxia bateko ekipamendu
honekin argiaren abiaduran desagertuko dira-eta:
•Bi zonaldeko girogailu automatikoa
•Bluetooth-a eta gurutzadura-kontrola, bolanteko aginteekin.
•16”ko aleaziozko llantak
•Argi- eta aparkatzeko sentsoreak
•Berogailudun jarlekuak (aurrekoak eta atzekoak)
•“Stop & Go” motorra geratzeko eta martxan jartzeko
sistema automatikoa
Eta, oraindik gehiago nahi baduzu, begiratu
KOSMO Tecno eta KOSMO Style modeloak.

ELGOIBAR
HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

943 74 14 80
Olaso Polig., 17.

Hyundai ix35 Gama
CO2 Emisioak (gr/km): 139-182
Kontsumo mistoa (1/100 km): 5,3-6,9
Ix35 1.6 GDi (135CV) BD 4x2 KOSMO KLASS-erako gomendatutako prezioa, Penintsulan eta Balearretan.
Matrikulazioa, promozio-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena, mantenimendu-eskaintza eta Gobernuaren
PIVE 8 Plana barne. Eskaintza aplikagarria, gutxienez 60 hilabetetan eta 13.000€ko gutxieneko zenbatekoan
Santander Consumer EFC S.A.-ren bidez finantzatuko duten bezero partikularrentzat. Finantza-entitatearen
azterketa eta onarpenari lotutako finantziazioa. 2015/07/31ra arte balioko du eskaintza honek. Erakutsitako
modeloa: ix35 Kosmo Tecno. Mantenimendua ibilgailuaren finantziazioari lotuta. Begiratu eskaintza eta
mantenimenduaren baldintza guztiak Hyundai kontzesionarioetako sare ofizialean edo hyundai.es helbidean.

AMAÑAKO JAIAK

UZTAILAK
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Munduko ikusmen arazoen %80 ekidin edo senda daitezke. Kataratak dira patologiarik
ohikoenak. Gaur egun, kirurgian izandako aurrerapenei esker, ebakuntza anbulatorioaren
bidez trata daitezke, eta ia berehala berreskuratzen da ikusmena. Gipuzkoa Poliklinikako
MERCEDES ZABALETA DOKTOREAK kontsulta dauka Eibarko Gipuzkoa Poliklinikako
zentroan, eta patologia bakoitzerako eskaintzen dituen tratamenduak azaldu dizkigu.

AHAZTU ITZAZU KATARATAK modu azkar
eta eraginkorrean kirurgia berriari esker
– Zein da, gaur egun, kataratak tratatzeko puntako kirurgia?
Kataraten kirurgia oftalmologiaren barruan gehien eboluzionatu duen kirurgia da. Teknologiari esker, kristalinoa
emulsionatzeko tresnak (kataraten ebakuntzarako erabiltzen
dira) hobetu egin dira, eta kirurgiaren denbora eta konplikazio-arriskua murriztu egiten dira. Anestesia tantekin ematen
da, ebakuntzak 10-15 minutu irauten du, ez dugu josturarik
egiten, pazientea egunean bertan etxera joaten da eta ikusmena azkar berreskuratzen du.
– Zer emaitza ematen ditu kirurgia honek? Pazienteak
asebetetzen ditu?
Kirurgia anbulatorioa da, erosoa, eta oso emaitza onak
ematen ditu. Ebakuntzan adinarekin opaku bihurtzen den
kristalinoa atera egiten da eta lente garden bat jartzen da haren ordez. Lenteen eboluzioari esker, miopia, hipermetropia
eta astigmatismoa bezalako errefrakzio-arazoak ezabatzen
dira, baita presbizia edo ikusmen nekatua ere. Pazienteak
oso pozik gelditzen dira emaitzarekin.
– Katarata pertsona nagusien kontua da soilik?
Katarata kristalinoa deitzen den lentea opaku bihurtzen
denean gertatzen da. Adinarekin, kristalinoa, tipula baten
geruzak moduan hazten da, gardentasuna galtzen du eta
gogortu egiten da. Ohikoagoa da adineko pertsonetan, 50
urtetik aurrera hasten da kristalinoa gardentasuna galtzen,
baina jaiotzetiko kataratak edo gazteen kataratak ere badaude. Halaber, miopia edo diabetea duten pertsonetan ohikoagoa izaten da.
– Éxcimer Laserra zein pazienterekin erabiltzen da?
Excimer Laserra batik bat gazteekin erabiltzen da, miopia,
hipermetropia eta astigmatismoa tratatzeko, eta korneari
aplikatzen zaio. Lente gardena da kornea eta landu egiten
da, pazientearen graduazioaren arabera.
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Mercedes Zabaleta doktorea.
– Oftalmologia kontsultan blefaroplastia izeneko teknika
ere eskaintzen duzue. Jendeak eskatzen du?
Blefaroplastiaren bitartez adinarekin edo beste patologia
batzuen ondorioz gehiegi emandako azal edo koipe orbitarioa ezabatzen da (begi-poltsak moduan ezagutzen dena).
Pazienteek gero eta gehiago eskatzen duten kirurgia da.
Patologia parpebralak ere tratatzen ditugu: Entropioia (betazala barrurantz doa) edo Ektropioia (betazala kanporantz
doa). Betazaleen bi malformazio horiek gehiegizko negar-jarioa eta bestelako patologia batzuk eragiten dituzte, hala nola, betileen urratuak eragindako korneako ultzerazioak.
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