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("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO

SAILBURUORDETZA)
EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

“ETA gaiztoa denez, ETAk
egiten duen oro halakoa da.
Txiste bat datorkit burura,
gertatzen ari denaren
argigarri: poliziak
manifestazio bat desegin
nahi du bortxaz. Agente bat
manifestari baten atzetik,
garrasika eskatzen dio:
`Disuélvase inmediatamente´.
Manifestariak, kale huts
batean eta inoren babesik
ez duela, erantzuten dio:
`Benetan saiatzen ari naiz´.
Poliziak ez du manifestazioa
desegin nahi. Hori
dagoeneko gertatu baita.
Desegin ez zedin baizik,
polizia aritzeko” 

(ANGEL ERRO,
ZUTABEGILEA)

“Euskara: jarrerak eta
iritziak inkesta kaleratu du 
Eusko Jaurlaritzak orain dela
egun batzuk. Euskaraz
dakitenen eskubideak
urratzen ote diren galdetuta,
herritarren %56 azaltzen
dira horren kontra. Eta
%93 uste dute bakoitzak
eskubidea duela bere
hizkuntza aukeratzeko,
besteen aukerak
errespetatzen baditu. Bada
besterik: soilik herritarren
%13k nahi lukete
etorkizunean bakarrik
euskaraz egitea; herritarren
%55ek hizkuntza bietan
egiten segitzea nahi dute   

(JOSE MARI PASTOR,
ZUTABEGILEA)

“Zergatik jarraitzen dudan
abesten, oholtzatik
oholtzara? Dena ez baita
larrua jotzea izango!”

“Ez dakit zer dela-eta
izan behar diogun beldurra
heriotzari: hil zara eta kitto,
ez da deus gertatzen. Nire
familian ohitura da” 

(JAVIER KRAHE,
KANTAUTOREA)

...eta kitto! 15/VII/17 ● 939 zkia.

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

ERREDAKZIOAREN OHARRA: 
Esku artean duzuena da ikasturteko azken alea. Hurrengokoa irailaren 4an

kaleratuko dugu, Arrateak baino lehen. Bitartean, aprobetxatu eta ondo pasa.

eskutitzak
Aurreko asteko aldizkarian aurreratu genuen

moduan, aurten 60 urte bete edo beteko dituzte-
nek urriak 3an ospatuko dute euren jaia eta joan
nahi duenak 80 euro sartu beharko ditu Kutxaban-
ken, baina horretarako eman genuen kontu ko-

rrontearen zenbakia ez da zuzena, albistea idazte-
an nahi barik azken aurreko zenbakia nahastu ge-
nuen eta. Eragindako nahasmena barkatuko digu-
zuelakoan, hauxe da zenbaki zuzena: 2095 5035 01
9115113291.

ERREDAKZIOA

1955. URTEKOEN JAIRAKO KONTU KORRONTEA

ASTEKARIA
SANFERMINETAN
BESTE BEHIN

Azken urteotako ohiturari
jarraituz, ditugun bazkide
fidelenetakoen kuadrila
Iruñean izan zen aurreko
asteburuan eta hor dugu
argazkian, hango udaletxe
aurrean. Okasioak eska-
tzen duen indumentaria
gainean eta gure lekukoa
eskuan. Bejondeiela! Es-
kerrik asko doaneko publi-
zitatea egiteagatik!
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Amañako Jai Batzordiak SGAE atzetik
Aspaldiko kontua bazan be, azkenian

epaixa emon dabe eta Amañako Jai Ba-

tzordiak SGAEri 18.666 euro ordaindu

bihar detsala erabagi dau epaitegixak.

Horren aurrian, Jose Antonio Alberdi “Go-

mak” salatu dabenez, “epaiketa egunian
SGAEtik iñor ez zan agertu. Ez hori baka-
rrik: ni inputatua izanda, iñork ez zestan
iñolako galderarik egin”. Horregaittik, ba-

tzordekuak ez zeben holakorik espero

eta, gaiñera, ez dake dirurik eskatutako

kantidadiari aurre egitteko. Hilla-

ren 23ra arte dake errekursua egi-

tteko aukeria, baiña urteera gatxa

ikusten detse epailliak hartutako

erabagixa aldatzeko. Isunari au-

rre egitteko alkartasun keiñuak

jaso dittue honezkero: “Jendia
prest dago diru hori batzeko kon-
tzertu edo bertso saioren bat antolatze-
ko”. Halanda be, batzordetik diñuenez,

“holako estorsiñuen aurrian danok planto

egin biharko genduke. Mobilizau egin
bihar gara, odol-zurrupatzaille hónek gu
guztiokin amaittu aurretik”.

Wearemagma-k irabazi
dau On Ekin! lehiaketia

Aurreko eguenian Eskarne jatetxian egindako afarixan

emon zittuen ezagutzera Ekingune alkartiak antolatu-

tako On Ekin! ideia eta proiektu lehiaketako irabaz-

liak: lehen sarixa (1.235 euro) Eibarko Wearemagma-

k jaso dau, bigarrena (Ekinguneko bazkidetza) Sora-

luzeko Belaitz Hornigaiak-ek eta hirugarrena (Ekingu-

ne-ren webgunian banerra) Ermuko Babblink Langua-

ges-ek. Lehiaketaren ediziño honetan hamar proiektu

lehiatu dira eta sari nagusixa WAM (Wearemagma),

moda munduan erreferente izateko asmuarekin jaixo

barri dan markiaren sortzaillieri emotia erabagi dabe.

Fracking Ez! aldarrikapena Urbiara
Oin dala hiru urte Fracking Ez plata-

formiak Araba eta Bizkaia artian mu-

ga egitten daben eta horren esan-

guratsua dan Gorbeiako tontorre-

raiño eruan eban fracking-aren

kontrako bere aldarrikapena eta

jende mordua batu jakuen oiñ arte

egindako deialdixetan. Hori ikusi-

tta, iaz Gipuzkuan be horrelako

ekimena egittia pentsau eben eta

Urbian be talde politta alkartu zan.

Ekimenak izandako harreria ikusi-

tta, aurten errepikatzia erabagi da-

be. Hitzordua uztaillaren 31rako

dago ipiñitta, 12.30xetan Fonda au-

rrian. Gasa etaratzeko erabilli nahi

daben haustura hidraulikuaren tek-

nikak lurrari eragitten detsazen kal-

tiekin kezkatzen diran guztieri bat

egitteko dei egin nahi detse eki-

meneko arduradunak, "gure herri-
xa, gure lurra kutsatu eta txikitu ez
deixen ozen eskatuko dogu. Zen-
bat eta jende gehixago bildu, or-
duan eta indartsuagua izango da
gure aldarrikapena".

Agur Sankristobalgo jaixeri
Edarto ospatu zittuen jaixak aurre-

ko asteburuan San Kristobalen. Ba-

rixakutik domekara bittartian dene-

tarik euki eben auzuan: jokuak, txa-

pelketak, era guztietako musika

emanaldixak… eta omenaldixetara-

ko tartia be hartu eben jai batzor-

dekuak. Aurtengo jaixetan iazko

udan ELA gaitzak eraginda hil zan

Manu Fernandez auzokidia gogora-

tu eben eta, txupinazua bota eta ja-

rraixan, haren omenezko plakia jaso

eben Ainhoa Amorrosta emaztiak

eta Isabel Goikoetxea amak. Bestal-

de, jai batzordekuak egindako zoz-

ketan zenbaki sariduna 1.653 izan

da (lehen erreserbakua 2.126 da eta

bigarren erreserbakua 558).Jaixetan Manu Fernandez izan zeben goguan. LEIRE ITURBE



Dendariak Berbetan egitasmoaren barruan,

erosketak ere euskeraz egitera animatzeko

lelo-lehiaketa antolatu du …eta kitto! Eus-

kara Elkarteak. Horretarako, behean du-

zuen kupoitxoan, euskeraz erosteko buru-

ratzen zaizuen leloa idazteko tartea duzue.

Herritarrek erosketak egitera doazenean

ere euskera erabiltzea du helburu lelo-

lehiaketak. Jakina, euskeraz izango da eta

asko jota sei berba izango ditu. 

Euskeraz primeran! poltsak 

Datorren astean, uztailaren 22, 23 eta

24an, egingo den Factoring edo udako mer-

kealdi berezien azokan jasoko dira ku-

poiak, Dendariak Berbetan kanpainarako

jarriko ditugun mahaian. Kupoi bakoitzeko

Euskeraz primeran! leloa daraman poltsa

laranja ederra banatuko dugu, eta horrez

gainera, 100 euroko erosketa-txartelaren

zozketan ere hartuko duzue parte.

Gabonetan oparietarako pegatinak

Jasotako leloak Dendariak eta Ostalariak

Berbetan-eko Batzordeak aztertu eta 10 au-

keratuko ditu, eta aukeratutako hamar ho-

rien artean, urrian, Facebook bidez herri-

tarrek bozkatuko dute zein gustatzen zaien

gehien. 100 euroko erosketa-txartela ira-

bazteaz gainera, lelo irabazlea, gabonetako

kanpainan, opari-paketeak egiterakoan jar-

tzen den pegatinan agertuko da. 

Leloak ondorengo egun eta orduetan ja-

soko ditugu: uztailaren 22 eta 23an, 11:00eta-

tik 13:00etara eta 18:00etatik 20:00etara, eta

uztailaren 24, 11:00etatik 13:00etara. Azken

egun horretan zozketatuko da (13:15ean)

100 euroko erosketa-txartela.

Dendariak Berbetan-ek ikasturte 

oparoa izan du

Dendariak eta bezeroak euskeraz egi-

tera animatzea helburu duen egitasmoa-

ren barruan, hainbat jarduera antolatu dira,

tartean Euskeraz primeran! kanpaina. Den-

dariek bezeroekin, bakoitzak ahal duen

neurrian, euskeraz egiteko konpromisoa

hartu dute, eta orain arte 200 bat komer-

tziok egin dute bat kanpainarekin.

Karameluak dendetan

Euskeraz primeran! dioen pegatina jar-

tzeaz gainera, Eibarko dendei bestelako

jarduerak ere eskaini zaizkie. Martxoan,

esate baterako, karameluak banatu zitzaiz-

kien kanpainarekin bat egin duten dendei,

bezeroen artean banatzeko, eta horrekin

batera, Eibarren, euskeraren inguruan es-

kaintzen diren zerbitzuen berri ematen

duen katalogoa ere jaso zuten dendariek. 

Bestalde, azaroan, eta gabonei begira,

opari-pakete politak eta originalak egiten

ikasteko ikastaroa eskainiko zaie denda-

riei, eta gabonen aurretik, erosketak eus-

keraz egitera animatzeko antolatutako lelo-

lehiaketako esaldi irabazlea eramango

duten pegatinak banatuko zaizkie, opari-

paketeetan erabiltzeko.

Leloa (gehienez 6 hitz):

Izen-abizenak:

Tel.:

Jarriozu LELOA erosketei euskeraz

✄

Kupoi hau bete eta DENDARIAK BERBETAN mahaira eraman. Horrela, erosketa-poltsa jasoko duzu.
T. Etxebarria kalean egongo gara UZTAILAREN 22 eta 23an (11:00-13:00 / 18:00-20:00) eta 24an (11:00-13:00).
Parte-hartzaile guztien artean ZOZKETA egingo da uztailaren 24an, 13:15ean.  SARIA: 100€ko erosketa-txartela.

oinarriak atzean >>

Erosketak euskeraz 
egiteko lelo bila

5euskara
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autuan

Hamabost urtian San Juan kaleko
Aldatz taberniaren arduria euki
dabenak hillaren amaieran agur
esango dabe, baiña juan aurretik
euren bezero, banatzaille eta
laguneri eskerrak emon nahi
detsez. Hilleko azken astian
tabernako unerik polittenak
gogoratzeko erretratuekin
erakusketia egitteko asmua dake
eta azken astebururako agur
ekitaldi berezixa preparatzen
dabiltza.

AGUR ALDATZ TABERNARI

Hillaren 27xan bihotz-biriken
suspertzia eta DEA
ekipamenduak (desfibriladore
automatikuak) zelan erabilli
erakusteko ikastarua hasiko da,
DYA-k antolatuta. Egun biko
iraupena eukiko dau eta klasiak
18.30xetatik 21.00era emongo
dittue Pagaegi kalian alkartiak
dakan egoitzan. Izena emoteko
943464622 telefonora deittu
bihar da (90 euro).

DYA-REN IKASTARUA

✄

Kupoitxo 

bakoitzeko 

poltsa bat

Oinarriak >>

● Leloa euskeraz izango da eta asmoa jendea erosketak euskeraz
egitea izango da.

● Gehienez 6 hitzez osatutakoa izango da.

● Epaimahaiak, Ostalariak eta Dendariak Berbetan-eko

Batzordeak, erabakiko du zeintzuk diren 10 lelorik egokienak.

● Urriaren 5etik 9ra Facebook bitartez bozkatuko da 10 lelo horien
artean zein den irabazlea.

*5 kupoi pertsonako

Jarriozu LELOA erosketei euskeraz

Eibar-Saharakuen liburu azokia
Bigarren eskuko liburu azokia ipi-

ñiko dabe Untzagan Eibar-Saha-

ra alkartekuak asteburu honetan.

Egun bixetan, zapatuan eta do-

mekan goizeko 11.30xetatik arra-

tsaldeko 19.30xetara zabalduko

dabe erabilittako liburuak saltze-

ko postua eta nahi dabenak libu-

ruak eta ipoiñak alkartekueri

eruateko aukeria eukiko dau,

azokan hórrek be saldu deixen.

Liburuak salduta batzen daben dirua, betiko lez, alkartiak Saharako errefuxiatu kanpamen-

duetan garatzen daben proiekturako erabilliko dabe.

80 Lambretta alkarrekin
Aurreko asteburua ondo baiño hobeto pasau eben Eibarko Lambretta Klubak antolatutako

Lambretta Eibar XII. Konzentraziñuan parte hartzeko batutakuak. Lambretta motorren topa-

ketiak, eibartarrak ez eze Valentzia, Castellon, Xixon, Burgos, Gasteiz, Bilbo, Donosti, Fran-

tzia eta beste hain-

bat tokittik etorritta-

kuak alkartu zittuan

eta, horreri esker, 80

bat Lambretta ez-

berdin ikusteko au-

keria egon zan Un-

tzagan zapatu goi-

zian, kalejiran urten

baiño lehen.

Kanpotik etorrittakuak
eibartarrekin bat egin
eben topaketan.
LEIRE ITURBE



7azoka

Datorren astean berriro bueltatuko da Toribio Etxebarria kalera

herriko merkatal jarduera sustatzeko ekimena. Eibar Merkatalgu-

ne Irekiak antolatzen du Beherapenen edo Aukeren Azoka hori,

Udalaren babesarekin, eta Eusko Jaurlaritzaren Garapen Ekono-

mikoa eta Konpetibitatea Sailak diruz laguntzen du. Salgai ipini-

ko diren produktuak askoz merkeago eskainiko dira, deskontu

handiekin udako jantzietan.

Datorren asteko eguaztenean, hilaren 22an, zabalduko dute

azoka eta hiru egun iraungo du, barixakura, hilaren 24ra arte. Hi-

ru egun horietan parte hartuko duten 25 dendek euren stand-a

izango dute eta zabalik egongo dira hamar ordu jarraian: hasi goi-

zeko 10.00etan eta arratsaldeko 20.00ak arte. Erropa, oinetakoak,

lentzeria, kirolak, osagarriak eta dekorazioa izango dira eskain-

tzen artean.

Kalean honako dendak izango dira: ehungintzan, Cedry, De Ca-

pricho, El Corte Inglés, Gratzina, Guby Chicas, Guby Chicos, Irri-

tsa, Lide, No Comment eta Nona; umeendako ehungintzan, Iku-

simakusi, Kopiña eta Sare; etxeko ehungintzan, Aixa eta Neure;

oinetakoetan, Bambi eta Tribeka; lentzeria eta mertzerian, Kinki-

la, Las labores de Ainhoa, Ttiki eta Txukuna; estetikan, Burbujas

y Más; parafarmazian, Farmalur; kiroletan, Askasibar; eta dekora-

zioan, Izane. Aldi berean, Askasibar Eibar Foball Taldeko denda

ofizialaren ondoan beste stand bat kokatuko dute foball taldea-

ren ekipazio berria saltzeko.

Guztira 16 karpa ipiniko dira eta inguruko tabernek azokarekin

bateragarri izango diren hainbat ekitaldi prestatzeko asmoa ager-

tu dute. Ez da faltako ere ...eta kitto! Euskara Elkarteak azoka

aprobetxatuz prestatu duen “Dendarien Berbetan” ekimena.

Azoka hiru egunetan egongo da kalean, egun osoan. SILBIA HERNANDEZ

25 denda Aukeren Azokako 9. edizioan

Uztailaren 22tik 24ra (eguaztenetik
barixakura)  iraungo du azokak,

10.00etatik 20.00etaraino ordutegian
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MIGUEL DE LOS TOYOS (Eibarko alkatea):

- Hauteskunde egunetik hona
ia hilabete bi igaro eta gero, no-
la baloratzen dituzu emaitzak?

Balorazioa positiboa da, ezin

liteke bestela izan. Udalean 20

urte, horietako zazpi alkate kar-

guan eman arren, hauteskunde

prozesu bati aurre egiteko or-

duan zalantzak sortzen dira be-

ti, nahiz eta egin beharrekoare-

kin bete egin duzula pentsatu.

Botua ematerakoan, jendeak

batez ere lanarekiko izan duzun

inplikazioa baloratzen duela

uste dut, proposamen konkre-

tuak bete dituzun ala ez baino

gehiago, eta maiatzaren 24ko

hauteskundeak eta gero, nor-

berak alkate moduan eta alda-

menean izan dudan gobernu

taldeak egindako beharra jen-

deak orohar ondo baloratu

duela sentsazioa daukat.

- Botu kopuruak behintzat gora
egin du...

Hala da. Botu kopuruak gora

egin du eta, gainera, zinegotzi

bat gehiago lortu dugu, bedera-

tzi izatetik hamar izatera pasa-

tu gara. Beraz, etorkizunera be-

gira egindako gure proposame-

na eta aldamenean izango du-

dan taldea herritarrek ondo

hartu dute. Horrek satisfakzio

oso handia eta, horrekin bate-

ra, erantzukizun oso handia era-

giten dizkit. Azken batean, da-

tozen lau urteotan hiria gober-

natzeko legitimitatea nire esku

laga dute eta, erronka hori in-

tentsitate handiarekin bizi du-

dan arren, hiria ez da txikia eta

aurrera begirako erronkak ere

ez dira gutxi. Orain lekukoari

beldur barik heldu eta beharra-

rerako daukagun gogoak kude-

aketan isla izan dezan ahale-

gindu behar dugu.

- Hauteskundeak tartean, ikas-
turte hau bereziki gogorra egin
zaizu?

Gaitik aldentzeko ahalegina

egiten dut beti. Izan ere, guk

2015erako udal aurrekontu bat

onartu genuen eta hori kudea-

tzea guri dagokigu. Hauteskun-

deak izan ala ez, udala ez da ix-

ten, proiektuak aurrera atera

behar dira, jendea hartu, sor-

tzen diren arazoak konpondu…

Baina, ahaleginduta ere, ez da

erreza izaten hauteskunde kan-

painatik eta aurretik dagoen

guztitik aldenduta egotea.

Nahita ez ardurak eragiten diz-

kizu, ahalegin bereziak eska-

tu… Aurreko urtearen amaiera-

tik hasita gauza asko landu be-

har izan dugu,  estrategiak ze-

haztu, lantaldeak eratu…

Amaierarako neke sentsazio

handia daukazu.

- Eszenatoki berria daukazu pa-
rean. Nolako aurreikuspenak
dauzkazu?

Hamar zinegotzi lortu ditugu

eta horietatik sei karguan be-

rriak dira. Taldea nabarmen be-

rritu da eta horri ona deritzot.

Oztopo batzuk ere egon badau-

de eta, besteak beste, udalak

nola funtzionatzen duen ikasi

beharko dute, baina beharrari

ekiteko oso gogotsu eta ideia

berriekin sartu dira eta horrek

kudeaketari oso modu positi-

boan eragingo diola uste dut.

Bestalde, gure helburua ez da

agintean guk bakarrik jardutea,

beste taldeekin biltzen gabiltza

elkarlanean jarduteko dauden

aukerak aztertzeko. Beste tal-

deren batekin edo batzuekin

bat eginez gero, egonkortasun

gehiago lortzearekin batera

proiektu batzuk errazago eta le-

gitimitate handiagoarekin au-

rrera atera litezke. Bide hori za-

balik dago, gauzak nahi baino

astiroago doaz, baina hori ez da

zertan arazoa izan, azkenean

emaitza argia eta ona baldin

bada. Gutxiengoan agintzeak ez

du aparteko bertigorik ematen,

baina akordioak lortzea ona li-

tzateke eta horretan ahalegin-

tzen jarraituko dugu.

- Zuen zerrendan aurretik poli-
tikarekin lotura zuzenik ez zu-
ten aurpegi berri asko daude.
Nolatan egin duzue horrelako
apustua?

Maiatzeko udal hauteskundeetan lortutako emaitzek
Miguel de los Toyos datozen lau urteetarako berriz
Eibarko alkate izendatzea ekarri dute. Ekainaren
13an egin zen Udalbatza berezian jabetu zen 
karguaz, udal berria osatzera sartu ziren beste 
20 zinegotziekin batera. Ikasturtea agurtu eta 
oporretan joan aurretik egin diogun elkarrizketan
hauteskundeetan lortutakoaz duen iritzia eta 
legegintzaldi berrirako asmoak azaldu dizkigu, 
besteak beste.

“Poztasunik 
handienak gauza 
txikiek ematen 
dizkidate”
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Taldea osatzen hasteko ga-

raia ailegatzean, argi nuen be-

rritze-irudia eman behar ge-

nuela eta horretarako garrantzi-

tsua zela aurpegi berriak sar-

tzea. Luzaroan jende bera ego-

teak ahuldura dakar nahitaez.

Behin hori argi izanda, hurren-

go pausoa aurpegi berriak au-

keratzea da eta horretarako nik

zuzenean edo gertuko jendea-

ren bitartez ezagutzen nituen-

gana jo nuen. Ez diogu begiratu

afiliatuak ziren ala ez, gehien-

bat adin, jarduera, gizarte… tar-

te ezberdinak betetzen duen

jendea bilatzen ahalegindu ga-

ra. Eurengana gure proposame-

narekin jo genuenean harritu

egin ziren, baina hasierako sor-

presa gaindituta inork ez digu

ezetz esan eta eurengana jo iza-

na benetan eskertu digute. Au-

keratu ditugunek "eibartar"

sentimendua oso barnean da-

ramate eta, horregatik, euren

herriaren alde lan egiteko au-

kerak ilusio handia eragin die.

- Zer da alkate izatetik gehien
gustatzen zaizuna?

Alkate izateak maila pertso-

nalean ematen dizuna politikan

beste kargurik ez dizula eman-

go sentsazioa daukat. Zerbait

ona (eta era berean txarra) ba-

dauka, hori gertutasuna da. He-

rritarrekiko gertutasuna oso ona

da, gertatzen dena zuzenean ja-

kiteko aukera ematen dizulako.

Horrekin batera, okerrena zure

bizitzarako ia tarterik ez dauka-

zula da. Poztasunik handienak,

bestalde, gauza txikiek ematen

dizkizute, gauza txikiren bat

konpondu eta gero auzoko ba-

tek eskerrak ematera gertura-

tzeak, adibidez. 

- Eta zer da gutxien gustatzen
zaizuna?

Alkate izan nahi duenak oso

argi eduki behar du dedikazioa

erabatekoa dela. Hau da, edo-

zeinekin kafe bat hartzen zau-

dela norbait etorriz gero, entzun

egin behar diozu, ezin duzu bi-

dali eta txanda hartzeko esan.

Jakina, baten atzetik beste bat

etortzen da, eta gero beste

bat… Hori litzateke zamarik as-

tunena, baina nola eraman jaki-

nez gero, hortik ere gauza onak

atera daitezke. Urteak joan ur-

teak etorri, harremanak sortzen

joaten dira eta, horri esker, sa-

rritan lana eta aisialdia batera-

tzea eta ondo pasatzea posible

da, asteburu osoan agenda be-

teta izan arren.

- Arriola 15 urtez izan zen alka-
te eta legegintzaldia amaitzean
zuk 11 beteko dituzu… Noiz ar-
te ikusten zara alkate?

Ni noiz arte ikusten naizen

baino, garrantzitsuagoa da he-

rritarrek noiz arte ikusten nau-

ten. Gauza bat da nik jarraitu

ala ez jarraitu nahi izatea, baina

erabakia eurena da. Baina orain

arte gustora nabil eta ez naiz

nekatuta sentitzen.

- Zeintzuk dira legegintzaldi be-
rrirako proiektu nagusiak?

Denboran gertuen Errebal

daukagu, espazioaren erabile-

ran adostutako lana egitea lor-

tu dugu eta orain erronka hori

errealitate bihurtzea da. Lanak

8 milioi eurokoak dira, azken

urteotako inbertsiorik handie-

na izango da eta dena ondo ir-

tetzeko lan egin beharko dugu.

Hori albo batera lagata, lehen-

tasunik handiena jendea ba-

bestearen aldeko beharrak

osatzen duela esango nuke.

Premia larriak dauzkatenei la-

guntzeaz baino, orohar herritar

guztiei laguntzeaz ari naiz,

dauzkaten premiei erantzuten

ahalegintzeaz. Eta horrekin ba-

tera, herriaren ehun sozio-eko-

nomikoak eta horri lotutako

guztiak ere garrantzi handia

daukate. Elkarte, kolektibo eta

beste taldeekin elkarlanean ja-

rraitzea, krisitik irtetzea ahalbi-

detuko duten neurrien alde

beharrean segitzea…

- Nola zoaz euskerarekin?
Egia esateko, inoiz ez diot

eskaini benetan beharko luke-

en arreta. Aurreko legegintzal-

dian klaseak hartzen ibili nin-

tzen, perfil bat lortzeko azter-

ketarako prestatzen, baina ara-

zo pertsonalak tartean, gauza

batzuk albo batera laga behar

izan nituen beste batzuei le-

hentasuna emateko eta euske-

ra alboratu nituenetako bat

izan zen. Norbaitek euskeraz

eginez gero ulertzeko gauza

banaiz, baina oraingoz nik gaz-

teleraz erantzutea "jasan" be-

harko du. Legegintzaldi hone-

tan gaiari ganoraz heltzeko as-

moa daukat.

- Nolako uda izango duzu?
Uztaila amaieran oporrak har-

tzea espero dut eta Galizian pa-

satuko dugun hilabetea batez

ere atseden hartzeko erabiliko

dut. Niretzat oporrak kirola, fa-

milia eta liburuen sinonimo di-

ra, horrekin pozik nago, ez dut

gehiago eskatzen.

9elkarrizketa

Alkatea azken kanpainako irudi batzuetan.

“Alkatetzak dauzkan 
erronkei ilusioz 

ekiteko prest nago, 
lantalde berritua 

aldamenean 
dudala”
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(1 ARETOAN)
18an: 19.45, 22.30
19an: 20.00
20an: 20.30

(2 ARETOAN)
18an: 17.00, 19.45, 22.30
19an: 17.00, 20.00
20an: 20.30

”Terminator. Genesis” 
Zuzendaria: Alan Taylor

”Rey Gitano” 
Zuzendaria: J. Bajo Ulloa

”Del Revés” 
Zuzendaria: Pete Docter

(ANTZOKIAN)
18an: 17.00, 19.45, 22.30
19an: 17.00, 20.00
20an: 20.30

zineaColiseoan

”Los Minions” 
Zuzendaria: Pierre Coffin

(1 ARETOAN)
18an: 17.00
19an: 17.00

ANTZOKIAN 2 ARETOAN

ZINEAREN AZKEN ASTEBURUA IRAILERA ARTE
Asteburu honetan amaituko da ikasturteko programazioa / Irailaren erdialdean hasiko da hurrengoa

Euskal Trenbide Sariak Bilbo-Donostia trenbidiaren Amaña-Ardantza za-

tixa bittan banatzeko lanekin jarraitzen dau eta, justu egun hauetan, El Corte
Inglésko parkiñak horren eragiña jasaten dihardu, hillaren amaiera arte be-
heko solairuan daguan aparkalekuaren sarreria eta urteeria ezin dira-eta er-
abilli. Oin sarreria Barrenenguatik daka eta urteeria be toki beretik.
Bestalde, abuztuan honakuak izango dira herrixan egingo diran bestelako
lanak: Astelena Frontoiko larrialdixetako urteeriak hobetuko dira eta igo-
gaillua jarriko; Txomoko plaza eraberritzen jarraittuko dabe, Bidebarrieta ka-
leko 38tik 50 zenbakixetara bittarteko etxe-ostian; eta, azkenik, Urkizu esko-

lako lehelengo solairuan gela bat barriztuko dabe.

Hainbat 
aholku eta 
ordutegi

PEGORA

010 / 943 708 400 pegora@eibar.eus
– Astelehenetik barixakura: 08.30-13.30 

(telefonoz, 08.00-14.00) 

PORTALEA

943 708 439 kultura@eibar.eus
– Julixuan, astelehenetik barixakura: 

09.00-20.30
– Abuztuan, astelehenetik barixakura: 

09.00-13.30

LIBURUTEGIXA

943 708 437 liburutegia@eibar.eus
– Julixuan, astelehenetik barixakura: 

09.00-13.30 eta 16.30-19.30
– Abuztuan, astelehenetik barixakura: 

09.00-13.30 (hillaren 10etik 21era, 
gela polibalentia bakarrik)

MUSEUA

943 708 446 museoa@eibar.eus
– Julixuan, martitzenetik barixakura: 

16.00-20.00
– Abuztuan, martitzenetik barixakura: 

10.00-13.30

IPURUA KIROLDEGIXA

– Abuztuan, astelehenetik zapatura: 
09.00-13.00 eta 16.00-20.00

– Domeka eta jaiegunetan: 
09.00-13.00

– Abuztuaren 8ttik 23ra, egun bixak barne,   
itxitta

– Kanpoko igerilekua: 
10.30-20.00 (iraillaren 13ra arte)

UNBE KIROLGUNIA

– Julixuaren 25etik abuztuaren 7ra,            
egun bixak barne, itxitta

– Abuztuaren 8ttik 31ra,                                        
astelehenetik zapatura: 10.00-20.00

– Domeka eta jaiegunetan: 09.00-14.00

ORBEA KIROLDEGIXA

– Julixuaren 25etik 31ra, egun bixak barne,  
igerilekua itxitta egongo da

– Julixuaren 27xan, kiroldegixa itxitta
– Abuztuan, astelehenetik barixakura: 

09.00-13.00 eta 16.00-19.00
– Zapatuetan: 09.00-13.00
– Domeka eta jaiegunetan, itxitta

ORBEA SPA

– Julixuaren 26ttik abuztuaren 30era, 
egun bixak barne, itxitta

begira

Udako ordutegixak

Amaña inguruko lanekin jarraittuko dabe udan
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Urtero legez, oporraldixa heltzen danian eta gure ohiko bizilekutik
alde egitten dogunian, kontuan hartu biharreko aholku batzuk
gogoratu nahi deskue Udaltzaingotik:
– Uraren eta gasaren giltza itxi

– Ez laga ez bitxirik ezta balixoko bestelako gauzarik
– Kontakturako telefono zenbaki bat laga famelixako 

edo konfiantzazko auzoren bati, baitta buzoiko giltza be, 
korrespondentzia jasotzeko

– Atiak eta bentanak ondo itxitta daguazela begiratu. Dana dala,  
ez da komeni persianak guztiz jaistia, horrek etxia hutsik  
daguala jakittera emoten dau-eta

Aurten be, Udaltzainguak herrittarrak gonbidatzen dittu oporretan
egongo diran tokixetako helbidia komunikatzera, holan etxietan
edo komerziuetan gertau leiken edozein gorabehera dala-eta
abisatzeko modua izateko.
Herrixan geratzen diraneri, bestalde, zeozer arrarua nabarittu
ezkero 092 zenbakira deitzeko eskatzen detse.

UDALTZAINGUAREN AHOLKUAK

INGURUKO JAIXAK
JULIXUAN:

22xan, Madalenak: DURANGO eta MUTRIKU. 
25ian, Santixauak: ERMUA, ETXEBARRIA, GOIMENDI 

eta SORALUZE. 
26xan, Santanak: ARRASATE eta MENDARO. 
31n, Saniñaziuak: ANTZUOLA, AZPEITIA, ELORRIXO,

GARAI eta LEKEITIXO.
ABUZTUAN:

1ian, Kopraixak: ITZIAR.
6xan, Sansalbadorrak: EIBARko auzua; 

eta Gala eguna: ZUMAIA.
10ian, Sallobentiak: ELGOIBARko eta ERMUko auzuak.
12xan: Euskal Jaixa ZUMAIAn.
15ian, Andramaixak: ARETXABALETA, AZKOITIA, EIBARko 

auzua, ELGETA, MALLABIA, ONDARRU eta SORALUZE.
16xan, Sanrokiak: DEBA, ELGOIBARko auzua eta MALLABIA.
20xan: Koadrila eguna ZUMAIAn. 
24an, Sanbartolomiak: ELGOIBAR.
31n, San Ramon Nonatuak: MALLABIA.
IRAILLIAN:

1ian, Sanantoliñak: LEKEITIXO.KANPORA DOIAZENENDAKO

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

☎ eta faxa: 943 70 14 97 publi.resa@euskalnet.net

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
Armagin 3 - behea

KAFETEGIA     OKINDEGIA

Isasi, 31
943 207 737
E t o r r i !  
Z u r e  e t x i a n  

e g o n g o  z a r a ! !

Egunero 06.00-22.00
Astelehenetik
ostegunera

PINTXO-POTEA!



ANTENAK

instalakuntzak eta konponketak
antenak - telebista

Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

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

Ego Gain, 2 - Bac
Tfnoa. 943 12 73 50
www.trinmer.com

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

Gremioen

IDAG
ERAIKINEN MANTENUA

ERREFORMAK

ARRAGUETA 12 -Eibar-
Tel. 943 20 06 98

ROSARIO 15 -Elgoibar-
Tel. 943 74 40 19

PROIEKTUAK-ERREFORMAK-BERRIKUNTZAK

AROTZAK

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)

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

ELEKTRIZITATEA

INSTALAZIOAK ETA
MANTENIMENDUA

iparelek@gmail.com

943 530 356
688 674 242
669 934 964

TELEKOMUNIKAZIOAK
ELEKTRIZITATEA
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

24 orduko 
urgentziak

ARGIZTAPENA,
KONPONKETAK

ETA INSTALAZIO
ELEKTRIKOAK

Ego-Gain, 9 ac.

raimonibarra@gmail.com
677 51 24 62
943 20 06 97

610 532 922



● Nexa 

Autocolor

● Pintura

industriala

● 3M

produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

MATSARIA, 34 behea -  A
info@pinturasarrate.com

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

Informazio gehiagorako

943 20 67 76

VICTOR GONZALEZ FRAIZ
PINTURA 

OROKORREAN

BB AA RR NN EE ee tt aa   KK AA NN PP OO kk oo   
ddeekkoorraazz ii ooaa   ee ttaa   pp ii nn ttuurraa ,,   

FFAATT XX AA DD AA KK ,,   PP II NN TT UU RR AA   BB EE RR EE ZZ II AA KK ,,   
EE NN PPAA PP EE LL AATT UU AA KK ,,   GG OO TT EE LL ÉÉ .. .. ..

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

TREJO
Tel :  943 -752557

Fax a :  943 -752556
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

GARBIKETAK S.L.

GARBIKETAK

Tfnoa.  943 031 082
Mobila 688 609 171            
www.multiservicioseibar.com   Barrena, 21 - 1. F            

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

Limpieza
Multiservicio

Eibar

Pintura orokorra
Margotutako paperak

Zoruen kolokazioa
PVC zoruak

Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

Tfnoa. eta Faxa. 
943 20 05 94

T. Etxebarria, 8 - behea

PINTURAK

ITURGINTZA

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

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

Egigurentarren, 18
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

KRISTALAK

☎ eta faxa: 9 4 3  2 0 3  9 0 3

K R I S TA L A R L O K O  S O L U Z I O A K
info@cristaleriaacha.com

TAILERRA: ERREKATXU, 3an

Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

w w w. i r a z a b a l . n e t

IGELTSEROAK

ERAKUSKETA
Arikitxaneko Zubian

Errebal, 21
Tel/Fax: 943 201 922    bagliettoeibar@kaixo.com

Zoru mota guztiak
Pinturak

Dekorazioa

baglietto
PINTOREAK

Eraikuntza
Erreformak
Igeltseritza

P inturas A rregui Decoracion
Bista Eder, 3 Tel. 943 20 34 09   
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Eibarko igerilariak hiru domina

eskuratu ditu Espainiako txa-

pelketa absolutoetan eta, ho-

rrez gain, 100 libretan aurretik

zuen marka hobetu zuen Bar-

tzelonako Picornell igerilekue-

tan. Bidasoa XXI taldearekin

lehiatu zuen Alberdik eta 49.18

markatu zuen 4x100 metro li-

breko lehen erreleboan, iazko

abuztutik zuen 49.25ekoa ho-

betuz. Hor azkenean brontzez-

ko domina irabazi zuen, baina

horrez gain urrezkoa irabazi

zuen 50 libretan eta zilarrez-

koa 100ekoan, azken horretan

Konrad Cernaik poloniarraren

atzetik.

Ander Izagirre juniorretan

Urbat IKEko igerilariak Es-

painiako txapelketa bikaina

egin du, batez ere bere pres-

taketa zaildu duen sorbalda-

ko lesioa kontuan hartzen ba-

dugu. Hala ere, domina bi ira-

bazi ditu (zilarrezkoa bat eta

brontzezkoa bestea) jokatu

dituen hiru finaletan. Lehen

egunean, 50 metro libreko

proban, Izagirre azpitxapeldu-

na izan zen esprint estuan; bi-

garren egunean, 200 metro li-

bretan, Anderrek probaren

agintea hartu zuen eta baita

eraso egin ere 75 metroren

faltan, baina azken unean CN

Sabadelleko bi igerilarik har-

tu zioten aurrea eta, bere mar-

ka eginda ere, hirugarren pos-

tuarekin konformatu behar

izan zuen; eta hirugarren egu-

nean, eibartarraren ezauga-

rriei hobeto egokitzen zaion

100 metro librekoan, Izagirre

hirugarren markarekin aurkez-

tu zen finalean eta, hor ere

aurpegia eman arren, lauga-

rren amaitu zuen.

Aitzol Arrillaga Bilbon

Beste eibartar bat garaipe-

netik gertu ibili zen Bilboko

Klub Deportiboak antolatuta-

ko igeriketa zeharkaldiaren 76.

edizioan. 360 igerilarik hartu

zuten parte aurreko zapatuan

Bilboko ibaian jokatutako pro-

ban eta hor hirukote batek

lehiatu zuen garaipenaren bi-

la, hurrengoei minutu batetik

gorako aldea aterata. Urbateko

Arrillagak hirugarren postuan

amaitu zuen, Azpeitiko Izarrai-

tzeko Pablo Etxeberria irabaz-

learengandik zortzi segundora

eta Donostiako Fortunako Isa-

ac Pousadarengandik bostera.

Bilboko Klub Deportiboko ige-

rilaritzat jo dute Aitzol Arrilla-

ga hainbat komunikabidek,

baina Urbatekoa da bera; Mar-

kel Alberdi ere gehiago azaldu

da bidasotar eta gipuzkoar

moduan eibartar moduan bai-

no. Baina Eibarren igerian ere

primeran egiten da.

Markel Alberdik estatuko
bere marka hobetu du

Deltecoko Juanjo Romero
bikain Gasteizko Ironmanean

Domekan Ironman eta Ironman Erdiko probak jokatu ziren Gas-

teizen, eta bigarren horretan Delteco Eibar Triatloi Taldeko hi-

ru ordezkari izan ziren parte hartzen. Juanjo Romero beterano-

ak bikain jardun zuen eta hiru-

garrena izan zen V2 mailan

(136. sailkapen orokorrean).

Mila parte-hartzaile inguru

izan zituen proba berean Iñaki

Serrano 444. postuan helmu-

garatu zen eta Ibon Romero

759.ean.

Eibarko taldeko beste sei

ordezkari (Esther Pagei, Alber-

to Agirre, Moises Altuna, Txe-

ma Artetxe, Mikel Laskurain

eta Javi Murcia) urrutiagora jo-

an eta Medina de Riosecoko

triatloi olinpikoan izan ziren.

Lorpen handia Jose Antonio ei-

bartarraren alabak lortu duena

azken asteburuan. Teniseko tor-

neo handienetakoan, Winble-

don ospetsuan, finala jokatu

zuen, baina azkenean amore

eman behar izan zuen munduko

sailkapenean lehen postuan da-

goen Serena Williams-en aurre-

an (6-4 eta 6-4). Emaitza horre-

kin, Garbiñe Muguruza sailka-

pen horretako 9. postura heldu

da. Azken aldian venezoldarra-

tzat (han jaio zen), espainiartzat

(hango nazionalitatea ere badu),

kataluniartzat (Bartzelonan egin

du bere kirol ibilbidea) eta gi-

puzkoartzat (aita Eibarkoa dela-

ko) jo dutenari hemen ere tarte-

txoa egin beharko diogu. 

Garbiñe Muguruza 
Winbledoneko finalean

Aitzol Arrillaga (bigarrena ezkerretik) Bilboko Zeharkaldiaren podiumean.

Ander Izagirrek eta Markel Alberdik dominak bildu zituzten Espainiakoan.
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Bihar, 18.00etan, aurkeztuko da

Mendilibarren talde berria zaletuen

aurrean aurredenboraldiko lehen

partiduan. Partidua, gainera, bere-

zia izango da, klubaren 75. urteurre-

na ospatzeko antolatu baita. Hori

bai, lehiatuko duten bi taldeen gaur

egungo egoera desberdina da, as-

koz ere errodatuago izango baitira

eskoziarrak, euren aurredenboraldia

aurreratuta daramate-eta, Cham-

pions-eko aurrefaseak jokatu behar

dituztelako. Bestalde, giro berezia

izango da partiduan: Eskozia la Bra-

vak antolatutako egun osorako hain-

bat ekitaldirekin batera, Eskozia eta Ingalaterra-

ko 500 bat zaletuk erosi baitituzte sarrerak parti-

durako. Udalak ere Eskoziatik etorriko den or-

dezkaritza hartuko du, gaiteroen banda batekin;

aurreskua ere dantzatuko da 11.30ean. Eguerdi-

ko 12.00etan txosna zabalduko da eta Lambre-

ttak eta herri-kirol erakustaldia izango dira, az-

ken hori Ernesto Ezpelta “Bihurriren” eskutik. Ja-

rraian, 13.00etan, Celtic Covers-ek kontzertua es-

kainiko du Untzagan bertan. Arratsaldean, bes-

talde, 17.30ean inaugurazio-ekitaldia eta kanoi-

kadaren ordua izango da.

Lehen Mailarako beste urrats bat

Bestalde, Elxek jarritako helegitea ez zuen

onartu Espainiako Kirol Administrazioko Epai-

tegiak eta, horrela, Ligaren zigorra berretsita,

Alacanteko taldea mailaz jaitsiko da. Eibarrek,

berriz, ziurtatu du Lehen Mailan arituko dela da-

torren denboraldian. Elxek, hori bai, azken aha-

legina egingo du mailari eusteko eta Auzitegi

Nazionalean epaia behin-behinean geratzeko

eskatu du. Horrez gain, Eibar KE izan da, Real

Madrilekin batera, Gardentasun Mailan %100

lortu duen talde bakarra. 1. eta 2. mailako tal-

deei egindako ikerketa horretan, kluben batez-

bestekoa %44,2 izan da.

Bestalde, Jose Luis Mendilibarren ekipoa ha-

si da taldea osatzeko fitxaketak egiten eta, ho-

rrela, azken egunotan lehenengo laurak iritsi di-

ra taldera: Keko eskumako hegaleko aurrelaria

Albacetetik dator; Antonio Luna ezker hegaleko

atzelaria Sevillatik, azken denboraldian Italian

jokatu badu ere; Eddy Silvestre erdilaria Mur-

tziatik dator; eta, orain arteko azkena, Sergi En-

rich aurrelariak, Numantzian jokatu zuen iaz.

Eibarrek Glasgoweko Celtic hartuko du bihar motzean

Gaur jokatuko dira Unben
Foball 7 Txapelketaren
18. edizioaren finala
eta finalerdia. Azken hau
arratsaldeko 19.00etan
hasiko da eta La Sisha
Mecanica eta Mas Que
Olaso izango dira lehian.
Jarraian, 20.00etan hasita,
Roketxe Crew-ek eta
Water de Munich-ek
borrokatuko dute
txapelaren bila.
Martitzenean Unben
bertan jokatutako
finalerdietan, Roketxe 3-1
nagusitu zitzaion La Sisha
Mecanicari eta Water de
Munich-ek penaltietan
kanporatu zuen Mas Que
Olaso, partiduan bana
egin ondoren. 

FOBALL 7 TXAPELKETA

LUIS BLASCO CABEZON
(I. urteurrena: 2014-VII-17)

Beti egongo zara 
gure bihotzetan,
gure maitasun
guztiarekin

ZURE EMAZTEA, SEME-ALABAK,
ILOBAK ETA BIRBILOBAK

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1) Kardiologia 
2) Zirugia 
3) Dermatologia 
4) Dietetika / Nutrizioa 
5) Analisi Klinikoak 
6) Ortodontzia 
7) Otorrinolaringologia                                    
8) Pediatria
9) Psikiatria

10) Neurologia 

URKIZU PASEALEKUA, 13
Orbeako dorreak / 1. solairua
☎ 943 12 02 00 Faxa:943 12 02 04

Helbidea

11) Barne Medikuntza
12) Radiologia
13) Urologia
14) Traumatologia
15) Koloproktologia
16) Erizaintza
17) Zoru pelbikoaren  

errehabilitazioa 
18) Foto-depilazio                 

Unitatea

Sergi Enrich-en aurkezpena eguaztenean.
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Aimar Goenaga eibarta-

rrak "Bilbo gorritzera goaz"

izenburuko eleberria argi-

taratu berri du. Momentuz

interneten, Bubok plata-

forma digitalean, www.bu-

bok.es/libros/241416/Bil-

bo-gorritzera-goaz helbi-

dean eros daiteke liburua,

3'99 eurotan bertsio digita-

lean eta 15 eurotan, berriz, paperezkoan. Eibartarrak idatzi duen

bigarren eleberria da hauxe, eta aurretik idatzitako "Beti gorriak!

Patxaran, Osasuna ta San Fermin" izenburukoaren jarraipena da,

baina oraingoan protagonistak, Anakotz eta bere lagunak Nafa-

rroatik atera eta Bilboko Aste Nagusian kokatu ditu egileak.

Aimar 
Goenagaren 
bigarren 
eleberria

Gaur 19.00etan Basic tal-

dearen kontzertu akusti-

koa hartuko du El Corte

Ingleseko terrazak. Do-

nostiako rock taldeak ja-

torri britaniarra dauka

eta egiten duen musi-

kak, besteak beste,

"brit-pop" eta rock ame-

rikarraren eragina dauka.

Taldea iaz sortu eta, urte

horren amaieran, "Whi-

te" izenburuko LP-a ka-

leratu zuen. Aurtengo

uda estudioan sartuta

emango dute, bigarren

lana grabatzen, baina

bien bitartean, ahalik eta kontzertu gehien eskaintzeko asmoa

daukate, egiten duten musika ezagutzera emateko. 

Terrazan udarako prestatu duten egitarauaren barruan, bes-

talde, bihar 18.00etatik aurrera umeendako tailerra eskainiko

dute (abuztuaren 1ean eta 8an ere emango dira). Eta datorren

eguaztenean, 18.30etarako salsa erakustaldi-klasea antolatu du-

te. Sarrera, beste guztietan bezala, doan izango da, baina au-

rretik izena ematea (dendako 2. solairuan, Kirol sailean) eska-

tzen dute.

Basic taldearen kontzertua

Ikasturteari agur esateko kontzertu berezia emango du Cielito Mu-

sika Bandak gaur gauean, 23.00etatik aurrera Toribio Etxebarria ka-

lean (eguraldiak laguntzen badu, bestela udaletxeko arkupeetan

izango da). Carlos Sanchez Barbak zuzenduko duen emanaldirako

prestatu dituzten doinuak beste batzuetan baino bereziagoak

izango dira, udako gau bat girotzeko ezin aproposagoak: "La isla

bonita" (kantua, D. Furianok moldatuta), "Gloria" (kantua, M. Swe-

eneyk moldatuta), "Elton John in Concert" (medley, Don Campbe-

lek moldatuta), "Final Countdown" (kantua, J. Macielek moldatuta)

eta "Lady Gaga Dance Miz" (medley, Ted Rickettsek moldatuta).

Cielitoren gaueko kontzertu
berezia gaur T. Etxebarrian

Aurreko asteburuaz geroztik, Iñaki Campos argazkilari eibartarra-

ren lehen erakusketa dago ikusgai Ez Dok tabernan. Klub De-

portiboko Argazkilari Taldeko kide den argazkilariak orain dela

bederatzi urtera arte Metal Hammer aldizkariarentzat egin du be-

harra eta mundu osoan ibili da, kontzertu, jaialdi eta horrelako-

etan argazkiak egiten. Iraila amaierara arte martxan egongo den

erakusketan horietako hamabi ikus daitezke, Frantzia, Alemania,

Norvegia, AEB, Ingala-

terran eta beste hain-

bat herrialdetan egin-

dakoak. 

Espainian zein atze-

rrian musikari buruz

kaleratzen diren aldiz-

kari garrantzitsuenekin

(Decibel Magazine,

Bass Guitar, Guitarra

Total, Bateria Total,

This is Rock) kolabora-

tzen ibili eta gero,

orain bere agentzia,

Shoot'em'all Photo-

graphy (shootemallp-

hotography.net) izene-

koa sortu du.

Iñaki Camposen argazkiak 
Ez Dok-en

Alice Cooper. IÑAKI CAMPOS

Irudiaren inguruko lehiaketak
Irudiaren munduarekin lotutako lehiaketa bi abiatu dira: Asier

Errasti Eibarko 16. Film Laburren Jaialdian sail bi bereiziko di-

tuzte, fikzioa eta animazioa, eta lanak DVD formatuan aurkeztu

beharko dira, urriaren 2rako, www.planocorto.es edo www.ei-

bar.eus helbideetan; eta Indalezio Ojanguren XXVIII. Argazki

Lehiaketarako lanak, berriz, urriaren 7ra arte jasoko dituzte Por-

talean. Gehienez 3 argazki zuri-beltzean eta 3 koloretan, inoiz sa-

ritu gabekoak onartuko dituzte.
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laburrak

Asteburu baterako egonaldia
oparitzeko Goruntz abesbatzak
atera zituen errifetan, zenbaki
irabazlea 6.237 izan da (hilak
10eko ONCE-ren zozketan,
zenbaki saridunaren azken lau
zenbakiak). Saria jasotzeko epea
uztailak 30ean amaituko da.
Irabazleak 943207511 telefono
zenbakira deitu edo 67 Posta
Kutxara idatzi beharko du.

GORUNTZ-EN ZOZKETAAzken urteotako martxari jarraitu-

ta, Euskal Herriko Gazte Orkes-

trak uda honetarako errepertorioa

prestatzeko topaketa egiten

dihardu Eibarren, Hezkuntza Es-

parruan. Juan Jose Ocon zuzendari

artistikoak gidatuta, udako egita-

raua osatzen duten Jesus Guridi-

ren "10 euskal melodia" eta Tchai-

kovsky-ren 6. sinfonia ("Patética")

prestatzen dabiltza 74 musikarik, tartean An-

drea Berbois biolinjole eibartarra, eta aste-

buru honetan egindako beharraren emaitza

zuzenean ikusteko aukera egongo da, dome-

kan Bilboko Euskalduna Jauregian 20.00etan

emango duten kontzertuan. Horren atzetik,

beste hiru emanaldirekin osatuko dute aur-

tengo udako bira: hilak 20an Hondarribiko

Itsas Etxean joko dute, 21ean Donostiako Vic-

toria Eugenia antzokian eta 22an Gasteizen,

Principal antzokian. Uda honetako erreperto-

rioarekin, Tchaikovsky musikariaren jaiotza-

ren 175. urteurrena eta Guridiren 10 euskal

melodien 75. urteurrena ospatuko dituzte.

EGO-ren udako
topaketa

Hankamotxak, bertsolari gazte bila
Hankamotxak bertso eskolakoak datorren ikasturte-

ari begira gaztetxoen taldea antolatu nahian dabil-

tza: "Lehen Hezkuntzako (LH-ko) 5. maila edo gora-
goko gaztetxoentzat talde bat edo gehiago antolatzea
gustatuko litzaiguke. Horregatik, adin horretako gaz-
teei zein euren gurasoei dei egin nahi diegu, interesa
izanez gero hankamotxak@gmail.com helbidera ida-
tzi eta gurekin kontaktuan ipini daitezen. Guk gusto-
ra emango diegu nahi duten informazioa eta dauzka-
ten zalantzak argitzeko prest gaude". Horrez gain,

ikasturte berrian helduen bertso eskolan parte hartu

nahi duenak ere helbide horretara idatzi dezake.

Bihartik aurrera, Arrateko
jaietan egingo den bertso-
afarirako txartelen salmenta
hasiko da …eta kitto! Euskara
Elkarteko bazkide ez
direnentzat: interesa dutenek
txartela 32 eurotan eros
dezakete Sagar Bitza, Kultu
eta Kantabria tabernetan. Afaria
Kantabria jatetxean izango da,
irailak 7an, 21.00etan.
Sebastian Lizaso, Unai Agirre,
Jon Maia eta Andoni Egaña
bertsolariek jardungo dute
bertsotan eta gai-jartzailea
Jon Mikel Mujika izango da.

BERTSO-AFARIA

Ipuruako La Terrazan uztaileko
asteburuetan emateko asmoa
zuten kontzertuak bertan
behera geratu dira: “Udaletik 
debekatu egin digute baimena”,
diote antolatzaileek.

KONTZERTUAK DEBEKATUTA
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Gazteak irakurtzera anima-

tzeko, urte osoan hamaika

ekimen abiarazten dituzte

Juan San Martin liburute-

gian eta, ikasleak oporre-

tan dauden arren, gustoko

libururen bat irakurtzera

animatu nahi dituzte eta,

horretarako, uda honetan

sekula baino errezago ipi-

ni dizkiete gauzak, liburu-

tegian dauzkaten baliabi-

de guztiak esku-eskura ipi-

nita. Haur eta gazteek teknologia berrie-

kiko daukaten zaletasun handia aprobe-

txatuta, eLiburutegiaren abantailak eta li-

buru-eskaintza ezagutzera ematen ari di-

ra: "Liburu digitalak edo e-bookak telefo-
no mugikorrera, tabletera edo e-reade-

rrera jaisteko aukera dago
eta horiek hondartzara,
mendira edo etxe aldame-
neko parkera eraman dai-
tezke, gainera motxilan pi-
sua alferrik erabili barik.
Oso erosoa da, behin mu-
gikorrean edo tabletean
sartzean gidak eta bestela-
koak interneterako kone-
xio gabe ere erabili daitez-
keelako. Eta nola egin ez
dakienak erraz eta azkar

ikasiko du, egunotan liburutegian zerbi-
tzu honi buruzko informazioa eta azalpe-
nak ematen gabiltza eta".

Udarako libururik arinenak eLiburutegian

Euskadiko Gazteriaren Kon-

tseiluak kirola eta parte-har-

tzea biltzen dituen ekimena,

GazteOlinpiadak izenekoa anto-

latu du lehenengoz. Proiektua

garatu ahal izateko Ekhitarrak

Kirol Klubarekin elkarlanean

aritu dira antolatzaileak eta, di-

namika horren barruan, hiru

lehiaketa burutuko dira: lehena

irailaren 19an (zapatuan) egingo

da, Bilbon; bigarrena irailaren

26an (zapatuan), Gasteizen; eta

hirugarrena Donostian jokatuko

da, urriaren 18an (domekan).

Lehen saioan Bilboko Deustuko

kiroldegian "goalball" proba jo-

katuko dute gazteek, bigarrene-

an Gasteizko Mendizorrotza ki-

roldegian saskibaloi txapelketa

egingo da eta, amaitzeko, urri-

koan Donostiako Manteo kirol-

degia boleibolari ekingo diote.

GazteOlinpiadetan parte-

hartu ahal izateko 16-30 urte bi-

tartekoa izatea, besterik ez du-

te eskatzen. Antolatzaileen ber-

betan, "GazteOlinpiaden hel-
burua gazteen kirola eta parte-
hartzea bultzatzea da eta, ho-
rretarako, kirolak dituen balio
sozialak goraipatuko ditugu, jo-
lasten dugun bitartean. Lehia-
keta guztiak mistoak izango di-
ra, hau da, neskak eta mutilak
elkarrekin lehiatuko dira eta hi-
ru egunetan eskema berari ja-
rraituko diote: ongi-etorri dina-
mika parte-hartzailea, lehiaketa
eta, amaitzeko, sari-banaketa
eta itxiera. Bestalde, denen
parte-hartzea ziurtatzeko, tal-
de-fasea eta kanporaketak fina-
leraino izango ditugu, hau da,
etortzen diren guzti-guztiek
izango dute jolasteko aukera".

GazteOlinpiaden arduradu-

nek gazte guztiak parte hartze-

ra animatu nahi dituzte: "Ama-
teurrak, profesionalak, beste
barik probatu nahi dutenak, ki-
rola eta parte-hartze soziala
bultzatu nahian dabiltzanak,
neskak, mutilak... denak zaude-
te gonbidatuta!".

Izena bakarka zein taldeka

eman daiteke, interneten, Eus-

kadiko Gazteriaren Kontseilua-

ren webgunean (www.egk. org).

Ekimenaren inguruko informa-

zio guztia ere helbide horretan

eskuragarri dago eta, bestela,

688676099 zenbakian Watsapp

bidez eskatu daiteke.

GazteOlinpiadetarako izen-ematea zabalik

harategiaUrkizu, 18          
943120194

Abuztuan goizez zabalik
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farmaziak
✔ barixakua 17

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
✔ zapatua 18

EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)
✔ domeka 19

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
✔ astelehena 20

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
✔ martitzena 21

EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
✔ eguaztena 22

EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)
✔ eguena 23

EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
✔ barixakua 24

EGUNEZ Larramendi (Calbeton, 19)
✔ zapatua 25

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
✔ domeka 26

EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)
✔ astelehena 27

EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
✔ martitzena 28

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
✔ eguaztena 29

EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)
✔ eguena 30

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
✔ barixakua 31

EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

ABUZTUA
✔ zapatua 1

EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)
✔ domeka 2

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
✔ astelehena 3

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
✔ martitzena 4

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
✔ eguaztena 5

EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)
✔ eguena 6

EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)
✔ barixakua 7

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
✔ zapatua 8

EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)
✔ domeka 9

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
✔ astelehena 10

EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)
✔ martitzena 11

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

✔ eguaztena 12
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ eguena 13
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

✔ barixakua 14
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ zapatua 15
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

✔ domeka 16
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

✔ astelehena 17
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ martitzena 18
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ eguaztena 19
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ eguena 20
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ barixakua 21
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ zapatua 22
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

✔ domeka 23
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

✔ astelehena 24
EGUNEZ Larramendi (Calbeton, 19)

✔ martitzena 25
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

✔ eguaztena 26
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

✔ eguena 27
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ barixakua 28
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ zapatua 29
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

✔ domeka 30
EGUNEZ Larramendi (Calbeton, 19)

✔ asetelehena 31
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

IRAILA
✔ martitzena 1

EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
✔ eguaztena 2

EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)
✔ eguena 3

EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
✔ barixakua 4

EGUNEZ Larramendi (Calbeton, 19)

GAUEZ BETI
Elorza (J. Gisasola, 18)

SOS deiak ........................112
Pegora .............................010
Udaletxea ..........943 70 84 00
Portalea.............943 70 84 39
Udaltzaingoa......943 70 84 24
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

telefono jakingarriak

EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 21.30eta-
ra 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-eta-
tik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaie-
gunak: 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-eta-
ra 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. La-
negunak: 11.00, 17.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta
21.00.
EIBAR-ARRATE. Lanegunak: 15.00. Zapa-
tuak: 14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00
eta 13.00. ARRATE-EIBAR. Jaitsi 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: 08.00eta-
tik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBAR. Lanegu-
nak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatuak eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara or-
duro 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.

autobus ordutegiak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: bai-
ta 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 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

AUTOBUS ETA TREN ORDUTEGIAK urtean zehar hainbat aldaketa izaten badituzte ere,
uda sasoia heltzerakoan aldaketok handiagoak dira, batez ere abuztuan (autobusetan zerbitzu
batzuk kentzen dira eta trenetan, aldiz, hondartzarako zerbitzu gehiago eskaintzen dira). Hori
dela-eta, hobe duzue ordutegiak kontsultatzea honako telefono zenbakietan eta helbideetan:
Euskotren: 902-543210, attcliente@euskotren.es eta www.euskotren.es
Lurraldebus: 943-000117 eta www.lurraldebus.net
Pesa: 902-101210 eta www.pesa.net
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BARIXAKUA 17
KONTZERTUA
19.00. Basic taldearen
kontzertu akustikoa.
Sarrera doan. El Corte
Ingleseko terrazan
(3. solairuan).

KONTZERTUA
23.00. Cielito Musika
Bandaren udako kontzertu
berezia. Toribio Etxebarria
kalean.

6 1 7 9
4

9 1 4 7
7 5 9
3 9 1 4

9 2 5
4 3 6 9
8

6 8 2 3 AURREKOEN EMAITZA

SUDOKUA

DOMEKA 19
EIBAR-SAHARA
11.30/19.30. Eibar-
Sahara elkartearen
erabilitako liburu azoka.
Untzagan.

ZAPATUA 18
GELYOKI MARKET
10.00/15.00. Geltoki
Market: erabilitako erropa
eta bestelakoen azoka,
musika, zozketak...
Estaziño kalean.    

EIBAR-SAHARA
11.30/19.30. Eibar-
Sahara elkartearen
erabilitako liburu azoka.
Untzagan.

EIBAR-CELTIC
11.30. Celtic taldekoei
harrera. Aurreskua
eta gaiteroak.
12.00. Txosna zabaltzea.
Lambrettak. Herri-kirol
erakustaldia, Ernesto
Ezpeleta "Bihurri"-ren
eskutik.
13.00. Celtic Covers-en
kontzertua. Untzagan.
17.30. Inaugurazio-
ekitaldia eta kanoikada.
18.00. Eibar-Celtic
partiduaren hasiera.
Ipuruan.

MARTITZENA 21
BILERA
12.00. Arrateko jaietan
txosna ipintzeko eskaera
aurkeztu dutenekin bilera.
Udaletxean (2. solairuan).

EGUAZTENA 22
FACTORING
10,00/20.00. Eibarko
beherapen berezien azoka,
eskaintza bereziekin.
Toribio Etxebarrian.

DANTZA
18.30. Salsa erakustaldi-
klasea. Sarrera doan.
El Corte Ingleseko terrazan
(3. solairuan).

EGUENA 23
FACTORING
10,00/20.00. Eibarko
beherapen berezien azoka,
eskaintza bereziekin.
Toribio Etxebarrian.

BARIXAKUA 24
FACTORING
10,00/20.00. Eibarko
beherapen berezien azoka,
eskaintza bereziekin.
Toribio Etxebarrian.

erakusketak
✔ Uztailaren 17ra arte

50. EUSKAL JAIARI buruzko erakusketa. Topalekuan
(18.30-20.30).

✔ Uztailaren 31ra arte
AFE EXTREMADURAKO Argazkilaritza Elkartekoen argazki
erakusketa. Klub Deportiboan.
JOSE LUIS IRIGOIENEZ argazki erakusketa.
El Ambigu tabernan.
FERNANDO RETOLAZAREN Nepalgo argazki erakusketa.
Portalea jatetxean.

✔ Irailera arte
IÑAKI CAMPOSEN argazki erakusketa.
Ez Dok tabernan.

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-beltzea eta 3 koloretan, inoiz saritu
gabekoak. Informazioa eta lanak aurkeztea: Urriaren 7ra arte,
Portalean.

bekak
✔ XII. Juan San Martin Beka

Ikerketa esparrua: Etnologia. Zenbatekoa: 9.000 euro.
Informazioa eta eskaerak aurkeztea:
Irailaren 1etik urriaren 9ra arte, Pegoran.
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Zorionak, HARITZ, 
domekan bost urte
egingo dozuz-eta. 
Muxu bat danon
partez, mutil haundi.

laztanak
emoten...

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.

hildakoak
- Juan Jose Izaga Martinez.

48 urte. 2015-VII-8.
- Visitacion Pujante Canovas.

100 urte. 2015-VII-10.
- Mercedes Arrizabalaga Mtnez. de Albeniz. 

88 urte. 2015-VII-11.
- Arantza Arriola Tolosa.

89 urte. 2015-VII-13.

jaiotakoak
- Izei Argarate Guerra. 2015-VI-30.
- Noa Amesti Moran. 2015-VII-9.

Zorionak, JON, 
astelehenian 
14 urte bete 
zenduazen-eta. 
Ondo- ondo ospatu
eta muxu haundi
bat etxeko danon
partez, bereziki 
zure lehengusu 
LUKENen partez.

Zorionak, JULENE,
hillaren 28xan lau 
urte egingo dozuz-
eta. Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, MARKEL,
hillaren 24an urtetxua
egingo dozulako. Muxu
bat eta besarkadia
etxekuen partez.

Zorionak, ZOIHARTZE,
haraiñegun zazpi urte
bete zenduazen-eta.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, LORE Arregi
Cabezon, hillaren
22xan 10 urte egingo
dozuz-eta. Famelixaren
eta lagunen partez.

Zorionak, JOSU, 
haraiñegun bi urtetxo
egin zenduazelako.
Segi holan, etxeko 
pirata, Ander eta
etxekuen partez. 

Zorionak, MAIALEN
Barrutia, domekan 9
urte egingo dozuz-eta.
Gurasuen eta, batez
be, Aizea ahiztiaren 
partez.

Zorionak, ALAZNE,
etxeko txikixak hillaren
30ian bost urte potolo
egingo dittu-eta.
Patxo haundi bat
famelxaren partez.

Zorionak, LIER, 21ian
urtetxua eingo dozu-
eta. Arrasateko zure 
lehengusiña Arrate,
Saioa, izeko Ainhoa eta
osaba Unairen partez.

Zorionak, IBAI, gaur
hiru urte egitten
dozuz-eta. Muxu 
haundi bat, pitufo,
etxekuen partez.

Zorionak, AITANA,
27xan zazpi urte egingo
dozuz-eta! Muxu pillua
famelixa guztiaren eta,
batez be, Arrate eta 
Mirenen partez.

Zorionak, JON Badiola
Albizu, gaur lau urte
betetzen dozuz-eta.
Famelixa guztiaren 
eta, batez be, arreba
Mirenen partez.

Zorionak, MARKEL
eta HARITZ, hillaren
22xan urtiak egitten
dozuez-eta. Etxekuen
eta, batez be, Jonen
partez.

Ongietorri hillaren
8xan jaixo zan LUKENi,
eta zorionak aitatxo
Danel eta amatxo
Nekaneri holako ume
polittarengaittik.

Zorionak, ENEKO,
astelehenian bost urte
egingo dozuz-eta.
Patxo potolo bat
etxekuen eta, batez be,
Aitorren partez.

Zorionak, UXUE,
hillaren 20xan 10 urte
egingo dozuz-eta.
Patxo haundi-haundi
bat famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, ANE Laskurain,
gure printzesak bixar 
sei urte beteko dittu-
eta. Muxu potolo bat 
famelixa guztiaren 
partez. 

Zorionak, ANDER,
domekan 17 urte bete
zenduazen-eta. Etorri
Mendaroko jaixetara,
bihar dan moduan
ospatzeko. Etxekuak.

Zorionak, ANE,
domekan 12 urte
egingo dozuz-eta.
Muxu haundi bat
asko maitte zaittuen
famelixaren partez.

Zorionak, UXUE (eguaztenian 5 urte egingo
dozuz) eta SAIOA (bixar urtexua beteko dozu).
Muxu haundi bat etxekuen partez.

Zorionak, AMETS,
haraiñegun 11 urte
egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
aitta, ama eta
Eiderren partez.

Zorionak, ELAIA! 
Pazientzia pixkat bost
urte betetzeko, hillaren
22rako gitxi falta 
da-eta.

Zorionak, MALEN,
bixar hiru urte egingo
dozuz-eta. Patxo 
potolo bat etxekuen
partez.



1. Etxebizitza

– Magisteritza ikaslea eskaintzen da umeak
zaintzeko uztailean. Tel. 686-925897.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Espe-
rientzia 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. 638-
338816.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 633-936943.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 663-
639241.
– 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. Es-
perientzia. Tel. 620-258708.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Interna. Tel. 682-
277198.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Interna. Tel. 631-
408528.

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

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

15/VII/17  ...eta kitto!
939 zkia.

3. Lokalak

1.2. Errentan

– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
2 logelakoa, jantzita eta berogailuarekin. 450
euro ordaintzeko prest. Tel. 603-136727. 
– Mutil arduratsuak gela edo pisua hartuko lu-
ke alokairuan. Tel. 686-257718.
– Etxebizitza alokagai udan Albelda de Iregua-
ko (Errioxa) erdialdean. 3 logela, egongela, su-
kaldea, bainugela, komuna eta trasteroa. Gas
berogailu orokorra estreinatzeko. Jantzita. 2
autorentzat garaje/merenderoa (sukaldea eta
fregaderoarekin). Tel. 699-017691.

– Garajea salgai Egigurentarren kalean (20.
zkia.) 3. solairuan. 15 m2. Prezio onean. Tel.
678-426136.

3.1. Salgai

4. Lana

4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 674-
342769.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-
426847.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Baita gauez ere. Tel. 631-
417995.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez na-
gusiak zaintzeko. Tel. 658-458061.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 655-231059.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Baita gauez ere. Tel. 679-910991.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko. Interna. Tel. 672-867999.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egite-
ko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 625-857164.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 617-
966358.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 650-
513412.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egite-
ko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Gida-
baimenarekin. Tel. 689-571882.
– Neska eskaintzen da pegorak garbitzeko.
Tel. 617-571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 632-564679.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 636-841158.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egite-
ko eta umeak zaintzeko. Tel. 639-423493.
– Emakumea eskaintzen da pegorak, bulego-
ak, elkarteak... garbitzeko. Tel. 638-421827.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Externa. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
652-587259.

5. Irakaskuntza

– Euskara ikasi nahi duzu? Azterketetarako
prestaketa: EGA, Haberen mailak, IVAP... Tel.
620-608065.

5.2. Eskaintzak

– Garajea alokagai San Pion. 23 m2. Tel. 652-
775746.

3.2. Errentan

1.1. Salgai

– Etxebizitza salgai Albelda de Ireguako (Errio-
xa) erdialdean. 3 logela, egongela, sukaldea,
bainugela, komuna eta trasteroa. Gas berogai-
lu orokorra estreinatzeko. Jantzita. 2 autoren-
tzat garaje/merenderoa (sukaldea eta fregade-
roarekin). Tel. 699-017691.

– Pertsona behar da prentsa arloan lan egite-
ko goizez. Lanaldi partzialean, asteburuetan
barne. Bidali curriculum-a argazkiarekin: bar-
cel199@yahoo.com
– Emakume (25-40) euskalduna behar da
mutiko bat zaintzeko. Tel. 649-781942.
– Pertsona behar da nagusi bat zaintzeko
abuztuan Markiñan. Asteburuak barne. Aste-
gunetan ordu batzuk libre. Tel. 633-335679.
– Emakume euskalduna behar da baserri ba-
tean etxeko lanak egiteko. Egun osorako. Tel.
688-649596.
– Langile euskalduna behar da Eibarko taber-
na baterako. Tel. 639-792203.
– Kamarera/o behar da uda sasoirako Eibar-
ko taberna batean. Bidali curriculum-a: oferta-
empleo.bar.eibar@gmail.com

4.2. Langile bila

– Ekainaren 30ean Eibarko neska bat eraman
nuen autoz Mendaroko ospitaletik Eibarrera
eta eguzkitako betaurrekoak laga zituen
ahaztuta autoan. Tel. 656-732584.
– Haur txikiaren motorra galdu genuen San
Juan Txiki egunean Calbeton kalean. Berde
eta zuria, Imaginarium markakoa. Tel. 676-
451659.

6.3. Galdu/Aurkitu

6. Denetarik

– LG Direct Drive erropa garbigailua salgai.
7 kiloko kargakoa. 15 hilabete ditu. 370 euro.
Tel. 628-662998.
– DBH 3. mailako liburuak salgai. Tel. 617-
467779.

6.1. Salgai

– Ondo-Nai elkarte gastronomikoak bazkide
berria behar du. Interesa baldin baduzu, dei-
tu. Tel. 670-489010.

6.4. Bestelakoak

2. Motorra

2.1. Salgai

– Bi Yamaha Virago motor salgai. 1.100 cc.
Biak 2.500 eurotan. Tel. 615-729400. Igor.



Liposukzioa 
kirurgia barik ere
egin daiteke
Gaur egun egin daiteke

ebakuntzarik gabeko li-
posukzioa. Kriolipolisi

izeneko teknika aurreratuari es-
ker, ez da kirurgiarik egin behar
liposukzio baten emaitza berdin-
tsuak lortzeko. Kriolipolisiak
gorputzean pilatutako koipea
ezabatzen du. Izan ere, ehun adi-
posoa -koipe pilaketa- deusezta-
tzen du ebakuntzarik egin gabe. 

Bergarako Giartzu estetika
zentroak bi urte daramatza krio-
lipolisia arrakastaz egiten. Baina
teknika hori martxan jarri aurre-
tik, ondo ikertu, aztertu eta pro-
batu dute hainbat klinika esteti-
kotan. “Ondo eta sakon landu
dugu kriolipolisia gurera ekarri
aurretik. Teknika horrek jarrai-
pen egokia duela eta emaitzak
onak direla bermatutakoan ekarri
dugu Giartzura”, nabarmendu du
Maria Isabel Hurtadok, Giartzu-
ko adituak. 

Liposukzioaren pareko emai-
tzak lortzen dituela gaineratu du:
“Teknika hori lokalizatutako koi-
pea 40 minutuz 0 gradu azpitik
jartzean datza. Modu horretan,
koipearen zelula horiek, adiposi-
tateak, kristalizazioaren ondo-
rioz deuseztatu egiten dira”. Gor-
putzak ezabatu egiten ditu? “Bai,
ondoren, pixkanaka, bi eta sei as-
teko epean, gure gorputzak eza-
batu egiten ditu lipidoak”. 

NORENTZAKO DA? Krioli-
polisia lokalizatutako adiposita-
teak dituenari zuzendua dago; ez
zabalduta daukanarendako. “Pa-
ziente gizenek adiposia zabaldu-

ta dute, eta, beraz, ez da kasurik
egokiena teknika hori erabiltze-
ko. Tripa, gerria, bizkarra, beso-
ak, izterrak... adiposia lokaliza-
tuta dagoenean da, hain justu,
teknika hori eraginkorra”.

MINIK EZ Baina zer igartzen da
tratamendu saioan zehar eta on-
doren? Prozesua ez da minga-
rria. Lokalizatutako hotz sentsa-
zioa igartzen da. Batez ere, saio-
aren hasieran. Ostean, gorritasu-
na azaltzen da eta bi orduan
iraun dezakeen lokartze sentsa-
zioa tratatutako zonan. “Saioa
bukatu bezain pronto, ohiko jar-
duerarekin jarrai dezake pazien-
teak, inolako molestiarik gabe,
gainera”.

ERAGINKORTASUNA Auke-
ratutako eta kontrolatutako adi-
positateak hozten dituen krioli-
polisi metodoak koipea modu
naturalean txikitzen du. “Emai-
tzak igarri egiten dira, eta, gai-
nera, metodo inbaditzaileen -li-
posukzioa ebakuntzarekin- trau-
matismo gabe. Gainontzeko
ehunek ez dute inolako kalterik
jasateko arriskurik izango”, az-
pimarratu du. 

BEHIN BETIKO Koipe-zelulei
hotzak eragiten dienean, heriotza
natu ralaren prozesua hasten da
eta modu natural eta progresibo-
an ezabatzen doaz. “Saioa egin
ostean, bi eta hiru hilabeteko
epean, murrizketa maila handie-
na lortuko da eta ohartu gabe ar-
galdu egingo da”.

Frogatuta dago kriolipolisiaren emaitzak ebakuntza baten parekoak direla

Minik gabeko teknika da

Kriolipolisiak gorritasuna
eta lokartze sentsazioa

uzten du tratatutako
zonan.

Emaitza eraginkorra

Teknika honen bitartez,
kirurgia bidez izaten

diren emaitza berberak
lor daitezke. 

ESTETIKA

KIROLA EGITEA LAGUNGARRIA DA 
Emakumezkoak ez
ezik, geroz eta
gizonezko gehiago
animatzen dira
kriolipolisiaren
teknikarekin. Askok us-
te dute ebakuntza egi-
tea baino aukera ho-
bea dela; izan ere, frogatuta dago emaitzak parekoak direla.
Gainera, kirurgia baten errekuperazio prozesu
deserosoa saihestu egiten da. 
Azpimarratu beharra dago teknika horri esker koipea
deuseztatu eta bolumena dezente txikituko diela. Baina, az-
piko argazkian ikusten denez, gorputza eta ingurua
definitzeko kirola egitea lagungarria da. Zer esanik ez
txokolate-tableta lortzeko.

Giartzu Estetika
Boni Laskurain, 4 - behea
BERGARA
Tel. 943-763571
www.giartzu.com



– Zeintzuk dira kontsultan ikusten dituzun patologia na-

gusiak?

Orokorrean, pediatriako patologiak aldatu egiten dira urte-
ko sasoiaren arabera. Udan gaixotasun infekzioso gutxiago
egoten da. Behin ikasturtea hasita, udazken/neguan, arnas-
bide altu eta baxuen infekzio-prozesu gehiago agertzen dira:
katarroak, pneumoniak, bronkitisa, bronkiolitisak txikienetan,
etb. Udaberrian alergiekin lotutako gaixotasun gehiago ikus-
ten ditugu: errinitisa, asma edo bronkitisa.
Urtean zehar digestio-gaixotasunak ere ikusten ditugu, hala
nola, gastroenteritisa eta gaixotasun zeliakoa. Halaber, erup-
zioak eta azaleko gaixotasunak ere ohikoak dira. Traumatis-
moekin lotutako arazoak ere izaten ditugu, zauriak, haustu-
rak, zaintiratuak, etb.
– Zeintzuk dira arrisku nagusiak edo zertaz ez gara ardu-

ratzen umeak zaintzerakoan?

Nire iritziz, txikienen zaintza gabeziak eragiten du arrisku-
rik handiena. Adibidez, etxean gertatzen dira istripurik gehie-
nak; leku seguru batean gaudela uste dugu, baina etxerik
gehienetan daude “arriskuak”: garbiketa-produktuak eta boti-
kak umeen eskura, entxufeak/kableak agerian…
– Txertoak dira txikienentzat prebentzio-neurririk ego-

kiena. Atzerritarrak horren jakitun dira?

Hala da, txertoak dira txikienen osasunerako prebentzio-
neurririk onena. Nire esperientzian ikusi dudanez, atzerrita-
rren artean batzuk kontziente dira, baina beste batzuk ez. Ha-
la ere, bertokoen artean ere, informazio nahikorik ez izatea-
gatik eta oinarri zientifiko barik, bada bere seme-alabei txer-
torik jarri nahi ez dionik; baina gutxiengoa dira.
– Zein pediatria-zerbitzu eskaintzen dira Eibarko Gipuz-

koa Poliklinikan?

Arreta pediatriko osoa eskaintzen da. Kontrolak jaiotzetik
egin daitezke, txertoak barne, eta, hala behar izanez gero,
analitikak, erradiografiak eta ekografiak ere egiten ditugu. Eri-
zain-zerbitzua dugu sendaketak egiteko eta hainbat espezia-
lista ere eskaintzen ditugu.

– Udari begira, zein gomendio emango zenituzke umeen

zaintzarako?

Lehenik eta behin, arreta berezia jarri behar diogu eguzki-
babesari. 2 urtera arte, gutxienez, faktore altuko eta iragazki fi-
sikodun krema erabiliko dugu. 2 urtetik beherakoak eguzkitik
urrunduko ditugu, eta erdiko orduetan, adina edozein izanik ere,
ez dugu umerik eguzkitan jarriko. Egun beroetan hidratazioa
ere kontuan hartu beharrekoa da. Umeei likido ugari emango
dizkiegu, eta ahal dela, kaloria askoko edari artifizialik ez diegu
emango. Igerileku, hondartza eta eguneroko jardueretan ere,
txikienak zaindu egin behar ditugu.

BEATRIZ TRAPIELLA DOKTOREAK Eibarko Ibarkurutze kalean

Poliklinika Gipuzkoak duen Pediatria zerbitzuan pasatzen du kontsulta.

Hainbat patologiaz arduratzen da, umeen kasuan urtean zehar banatzen dira.

ARRETA PEDIATRIKO OSOA
eskaintzen dugu, jaiotzetik hasita

www.policlinicagipuzkoa.com

Beatriz Trapiella doktorea.
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