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astean esanak
“Ez dakit dagoeneko kazetaritza
esistitzen den. Kaleak jakin nahi duena
eta berria ematen duenaren bitartekoa
izateari laga dionetik, behintzat. Gaur
egungo elkarrizketetan zaila da jakitea
zein den elkarrizketatua eta zein
elkarrizketatzailea. Azken honek ez
dizkio gaiak planteatzen jendeak
entzun nahi dionari; normalean aurre
egiten dio eta birrintzen ahalegintzen
da. Hau da, `kazetariak´ bere buruari
egiten dizkio galderak, protagonista
bera balitz moduan; besteak nahikoa
du bere burua defenditzearekin.
Horrela, informazioa desagertzen da

eta zarata entzuten”
(ANTONIO ALVAREZ-SOLÍS,

KAZETARIA)

“Behin Bulebarrean geldiarazi ninduen
gizonezko batek eta esan zidan:
`Lehengoan EGAko azterketa neukan,
zure testu bat jarri zuten eta ez zegoen
hura ulertuko zuen amaren umerik.
Segi horrela´”

(KOLDO IZAGIRRE, IDAZLEA)

“Hona hemen datua babes sozialaren
gaineko iruzurrarekin obsesionatuta
daudenentzat. Nafarroan, esaterako:
pentsa dezagun gizarteratze laguntzen
onuradun guztiak gezurti hutsak direla
eta ez dutela laguntza hori behar.
Hau da, aurrekontu guztia (63,9 milioi)
iruzur huts izango balitz ere, Nafarroak
kudeatzen dituen zergen iruzurraren
%15era baino ez litzateke iritsiko.

Baina esparru honetan iruzurra
kalkulatu egin da. Gizarteratze
Errentaren %1,4 bakarrik da iruzurra,
895.000 euro orotara, aurreko
gobernuaren hitzetan. Hau da, zerga
iruzurraren %0,21. Beste era batetara
esanda, hobeto ikus dadin: gizarteratze
errentan dagoen iruzurra baino 466
aldiz handiagoa da zerga iruzurra.
Bidezkoa litzateke, hortaz, zerga
iruzurrari aurre egiteko 466 aldiz
baliabide gehiago, portada gehiago,
telebista eta irratitan minutu gehiago
eskaintzea. 466 aldiz arreta, ardura
eta garrantzi gehiago. Ba Lanbidek ere
`kontrol unitatea´ sortu eta laguntza
guztiak banan-banan aztertu zituen”

(JOSEBA GARMENDIA, EHU-KO IRAKASLEA)

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
LEGIA IZAN, EUKI.- Norbait edo zerbait begiko izan. “Maixuak legia zetsan ikasle gaztienari”.
LEHENGUAN.- Zehaztu gabeko aurreko egun edo aldi batean. Gaztelerazko ‘el otro día,
la otra vez’. Gaur egunean, kalko hutsa eginez BESTE EGUNIAN okerra erabiltzen da gero
eta gehiago. “Lehenguan ikusi neban auto barrixakin, baiña kasurik be ez zestan egin”.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA (HIZKUNTZA
POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

eskutitzak
Aspaldi etorri ziñan estraiñekoz gurekin; 1996xan izan zan,

kontuak oker etara ez badittugu. Harrezkero, urtero-urtero
azaldu zera Elgoibarrera otsaillaren 4an. Santa Ageda bezpe-
ria egun berezixa da guretzat, eta badakigu zuretzat ere hala
izan dala.  

Pozik azaldu zera beti gure artera. Umoretsu eta berbeta-
rako goguakin. Baiña, batez ere, usadio zaharrari eutsi eta ko-
plak kantatzera etortzen ziñan; Elgoibarko basarrittarrei zure
onena eskaintzera.  

Germanekin batera batzuetan, eta Ziardari laguntzen hu-
rrenguan. Urruzunoko edo Sallobenteko baserri-auzoko etxie-
tan urte batian, eta Aiastiakuak edo Idotorbekuak hurren-
guan. Elgoibarkua izan ez arren, etxe gehixenetan zenittuan
ezagunak eta lagunak. Zu bezelakuak behar dittugu herri ar-
teko mugak hausteko.  

Lanian hasittakuan serixo jartzen ziñan; ganora eske ere
bai, behin baiño gehixagotan, ahalik eta basarri gehixen ko-
platu behar genittuala esanez. Eta egunaren amaieran, Aias-
tiako afalostia ere motza begittantzen jatzun; nahi baiño le-
henago altxatzen zenduan ipurdixa aulkitik. Zer ete da lagu-
nartian eta bertsotan hainbeste gozatzia! Bai, badakigu zer
dan: bizipoza. Bertso munduak ematen zizun bizipoza. 

Ez zera berriz Elgoibarko plazara azalduko, baiña otsaillaren
4an zurekin akordauko gera. Zure faltia igarriko degu plazan,
furgonetan, basarri-atarixetan edo Aiastiako afalostian. Fal-
tan botako dittugu zure koplak, bai guk eta baitta baserritta-
rrek ere, eta afaldu ondoren, etxerako bidia hartu aurretik,
izarretara begiratu eta “eskerrik asko, Juan Mari!” esango
dizugu.  

Elgoibarko Izarrako Santa Ageda taldia

– Eskerrik asko, Juan Mari! –

Kaixo. Benetan giro ederrean ospatu genuen gure txapel-
keta hori. 23 bikotek hartu zuten parte eta zopak zein baino
zein hobeak izan ziren; epaileek ere lan ederra izan zuten ira-
bazleak aukeratzen. Zorionak irabazleei eta mila esker parte-
hartzaileei eta ekimen hau aurrera ateratzen lagundu digu-
zuen guztioi. 

Eta, bide batez, "StopDispertsioa / Ibon ETXERA!" kanpai-
nako lehen ekimena zenez, Ibon Muñoaren egoeraren berri
emateko aukera ere izan genuen. Izan ere, Ibon Cordoban
dago preso, etxetik 800 km-ra, bere zigorra Euskal Herrian,
etxetik ahalik eta hurbilen, betetzea dagokionean; gainera,
16 urte daramatza kartzelan, hiru laurdenak beteak ditu, eta
baldintzapeko askatasunean, etxean, egon beharko lukeela
diogu. Bestalde, ez dugu ahaztu nahi Euskal Presoen dis-
pertsioak eragindako auto istripuetan hildako 16 senide, eta

lagun horietako bat eibartarra zela, Iñaki Saez, Amañakoa:
orain dela 15 urte, 2001eko Arrate egunez, 39 urterekin, Avi-
lako bide bazter batean bizia laga zuena. 

Berakatz zoparenakin jarraituz, honako hau aurreratu nahi
dizuegu: txapelketa hori geratzeko etorri dela, datorren urte-
an hobeto egiten saiatuko garela, eta gure hitza ematen du-
gu, Euskal Preso guztiak etxera ekarri arte, geuk antolatuko
dugula. Gero gerokoak. 

Giza eskubideak, konponbidea, bakea: horiek dira gure
aldarri nagusiak eta horien mesedetan ahalik eta gutxien an-
tolatu behar izatea nahiko genuke. Amaitzeko, gogoratu nahi
dizuegu abenduaren 27an beste hitzordu bat izango dugula
Coliseoan, Eibarko hainbat abeslari eta musikariekin. Stop-
Dispertsioa / Ibon ETXERA!

Eibarko SARE

– Eibarko 1. Berakatz Zopa Txapelketa –
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Debabarreneko Mankomuni-
dadiak aditzera emon dabe-
nez, urtebeteko epian eskual-
deko kontenedore berdiak desa-
gertu egingo dira eta, hórrek or-
dezkatzen grisak eukiko dittugu.
Aste honetan emondako pren-
tsaurrekuan horren barri emon
eben eta 2017. urtiaren amaie-
rarako asmua beteta egotia es-
pero dabela diñue. Deban eta
Mutrikun hasiko dira kontenedo-
re grisak ipintzen, aste honetan
bertan, eta bide batez organikuak jasotzeko marroiak be ipiñiko dittue, oin arte ez da-
belako holakorik euki. Errefusa batzeko erabilliko dan kontenedore grisarekin birziklatze
tasak gora egittia espero dabe eta, erabilli ahal izateko, txipdun txartela eukiko dogula
aurreratu dabe. Kontenedoriak kanbixatzen juan ahala herrittarreri informaziñua emote-
ko kanpaiña berezixak egitteko asmua dake, baiña edozelan be, zalantzak argitzeko 900
104 342 duako telefonua ipiñiko dabe martxan. Kontenedore barrixak ipintzeko, Man-
komunidadiaren datorren urteko aurrekontuan 800.000 euroko kopurua jasoko dabe.

asteko

datua
4.439

famelixari lagundu detse udalak, ‘Umeak
Eskolara’ (3.246 euro) eta ‘Dirulaguntzak
Ikasleei’ (1.293 euro) programen bittartez.
Danera 265.000 euro banatu dittue eta 
hórreri esker herriko dendetan 345.976 
euroko gastua egin dala kalkulau dabe, 
jasotako fakturen arabera.

Kontenedore grisa, datorren urterako

Jostaillu erakustaldixa
Astelehenerako Tupper Toys jostaillu erakustaldixa
egingo dabe bigarren urtez Kenko gunian (Estaziño,
8), 17:00etatik 18:00etara. Ekitaldixa duakoa da eta, bes-
tiak beste, egurrezko jostailluak, joko hezigarrixak, joko
sinbolikua bultzatzen daben jostailluak eta beste hain-
bat probatzeko aukeria egongo da. Horrekin batera, Bil-
boko Alupe dendakuak jostailluen ezaugarrixak eta era-
bilgarritasunak azalduko detsez gurasueri. Juan nahi da-
benak aurretik izena emon biharko dau, info@kenkogu-
nea.com helbidera idatzitta.

Biharrian-ek lehen
urtia bete dau
Ubitxa kalian Biharrian espazioa
martxan ipiñi ebela urtebete igaro
da eta, hori ospatzeko, bixarko jaixa
antolatu dabe: 11:00etatik aurrera
Market + DJ Aitor MU izango dira eta,
jarraixan, 13:00ian kontzertua emon-
go dabe Norman taldekuak. Biharrian
Zubi aholkularitzak, Anemona Studio-
ak, GAC arkitektura buleguak eta Hiri-
kiten alkartiak osatzen dabe eta, eu-
ren berbetan, "eraikin industrial bizi-
berritua, enpresa haztegixa eta sor-
men espazioa" da.

Azaroaren 18an hil zen

JUAN MARI NARBAIZA ARANAren 
SENDIAK ESKER ONA ADIERAZI NAHI DIZUE
zuen babesa eskaini diguzuen eta hileta 
elizkizunera etorri zineten guztioi.

OHARRA: Azaroaren 27an, eguerdiko 12:00etan,
IRTEERA MEZA izango da Karmengo elizan.
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Herriko musikarixa Santa
Zezilia ospatzeko emanal-
di berezixak eskindu di-
ttue azken egunotan. Ei-
barko Cielito Musika Banda-
kuak, urteroko moduan,
Santa Zezilia serenatia
emon eban zapatuan, ga-
berdixan Untzagatik abiatu
zan kalejiran. Usartzako txis-
tularixak, barriz, astelehe-
nian, Santa Zezilia egunaren
bezperan egin eban kaleji-
ria. Eta Eibarko Kantuzaleak
abesbatzak emanaldi bikoi-
tza izan eban asteburuan:
barixakuan Zumaiako zaha-
rren egoitzan abestu eben
eta domekan, barriz, Elge-
tan egon ziran kantatzen.

Santazezilia ospatzeko emanaldixak autuan

Gaur eta bixar Elikagaixen
Bankurako janarixa batzeko
kanpaiñia berezixa egongo da
martxan Gipuzkoan. Totalian
75 dendatik gora eta 1.500
boluntarixo baiño gehixagok
lagunduko dabe eta
antolatzailliak bereziki
produkto batzuk erositta
laguntzeko eskatu dabe:
kakaoa, gailletak, kontserbak,
olixua, garbittasunerako
produktuak eta umiendako
gauzak.

Janarixa batzen

Urtero bezala, San Andres
ospatzeko afarixa egingo dabe
Gasteizen bizi diran
eibartarrak. Abenduaren 1ian
izango da, 21:30xetan, Conde
de Alava (Cruz Blanca, 8)
jatetxian eta, afalostia
girotzeko, Duo Amanecer
bikotiak emanaldixa eskinduko
dau. Afaldu baiño lehen,
19:30xetan San Franciscoko
aldapadan daguan Toloñon
geratuko dira. Izena emoteko
eibargasteiz@gmail.com
helbidera mezua bialdu leike,
659 16 88 78 telefonora deittu
edo whatsappa idatzi edo
Facebooken taldiak dakan
orrixan sartu.

Sanandresak Gasteizen
Usartza Txistularien Banda

Cielito Musika Banda

Eibarko Kantuzaleak

Garbiñe Aizpurua Egaña
(AEK-ko irakaslea) 
– 2016/XI/18 –

Maite 
zaitugu.
Eibarraldeko AEK
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Zapatuan Untzagan egin zan Eibarko I. Berakatz Zopa txa-
pelketia “benetan giro ederrian ospatu” zala adierazi dabe an-
tolatzailliak, Eibarko Sareko ordezkarixak. 23 bikotek hartu
eben parte eta, esandakuaren arabera, “zopak zein baiño zein
hobiak izan ziran eta epailliak be lan ederra izan eben”. Plater
guztiak probatu eta gero, epaimahaixak lehen sarixa, 150 eu-
ro eta txapelak, Mario Barrutia eta Josean Alberdi “Gomari”
emotia erabagi eban; bigarren sarixa, 100 euro, Tomas Pernia
eta Emi Aiastuik jaso eben; eta hirugarren sarixa, 50 euro,
Olaia eta Irati Gabirondo ahizpendako izan zan.

Indarkeria Matxistaren kontra hainbat aktibidade antolatu dittue
Gaur Indarkerixa Matxistaren Kontrako
Naziñoarteko Eguna dala eta, horren in-
guruko jarduerak antolatu dittue herrixan.
Nalua gazte feminista taldiak “Plaza Bete
Zapata” kale-ekintza preparau dau, 17:00-
etatik 20:00ak bittartian Untzaga plazia za-

pataz eta jaso dittuen bizipenekin bete-
tzeko asmuarekin. Horrekin batera, Eibar-
ko Udaleko Berdintasun Zerbitzuak eta
Eibarko Emakumeen Mahaiak antolatu-
ta, 19:30xetan anbulatorixotik abiatuko
dan martxari ekingo jako eta 20:00etan

Untzagan konzentraziñua
egingo da.

Bestalde, Lacasiun Eibar-
ko Emakume Latinoen El-
karteak, Kirol Patronatuaren
eta Udaleko Berdintasun
Zerbitzuaren laguntasunare-
kin, autodefentsa feminista
taillarra antolatu dau dome-
ka honetarako eta abendua-

ren 11rako, Ipurua kiroldegixan, 16:00-
etatik 20:00etara. Izen emotia duan da
eta Andretxean egin leike (943700828
telefonuan).

World Kafea
Isiltasuna Hautsiz alkartiak, Udaleko

Berdintasun Zerbitzuaren laguntasunare-
kin, eraso sexualen inguruko "World ka-
fea" antolatu dau abenduaren 2rako,
18:00etatik 19:30xetara, Portalean (ikas-
taro gelan). Doakoa izango da, baiña eki-
mena antolatzia erraztiarren, parte-har-
tzailliak izena emotia eskatu dabe (in-
fo@rompiendoelsilencio.es helbidera ida-
tzitta edo 661064861 telefonora deittuta).

Urtiotako
saiuak ofiziua
emon detse
modelueri.
Maialen

Jubilauen moda desfilia
Edarto pasau eben aurreko astian Untzaga jubilau etxe-
kuak, El Corte Inglesaren babesarekin egin eben moda des-
filian. Pasarela gaiñian ibilli ziranak, modelo profesionalak lez,
era guztietako arropak edarto erakutsi zittuen eta, barixaku
arratsaldia biribiltzeko, atsedenaldixan Trio Medianoche tal-
diaren musikia zuzenian entzuteko aukeria euki eben.

Irabazliak izango ziranak mimoz jardun eben.  

Ederto berakatz zopa txapelketan

harategia

Urkizu, 18          
943120194

ONDO PASA Sanandresak!!!

ESPEZIALITATEAK:Odolk iak / Pla t e r  p r e s t a t uak



GURE LEKU

Isasi, 3  EIBAR ☎ 943 20 71 89

UNTZAGA PLAZA, 10
20600 EIBAR

Giro alai
a

Sanandre
setan!

Ego Gain, 10           943 25 41 33

Errekatxu, 1
Tel. 943 56 72 06

taberna
– Ogitartekoak
– Plater konbinatuak

Ondo pasau!

S aN A Nd Re S

z Or I Ont S Uak! KAFETEGIA     OKINDEGIA

Isasi, 31
943 12 82 52

Egunero 06.00-22.00

Ondo pasaSANANDRESAK!

plater konbinatuak
sartenadak

Ondo pasa Sanandresetan!!

ZABALIK 08:00etatik aurrera
943 53 85 86

ogitartekoak
kazuelitak
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1937xan jaixotakuak
sasoi betian
Hamargarren urtez jarraixan, 1937-
xan jaixotakuak alkarrekin bazkaltzeko
batu ziran aurreko barixakuan. Urtero
30 bat lagun batzen dirala esan deskue
antolatzailliak eta, datorren urtian 80 ur-
te beteko dittuela eta, zeozer berezixa
egittia pentsatzen dabela aurreratu zes-
kuen.

Debabarreneko Aho Osasu-
naren inguruko jardunaldixa
hartu eban hirugarrenez
Mendaroko Ospittalak urria-
ren 21ian. Ekitaldixa Eduardo
Maiz, OSI Debabarreneko ge-
rentiak aurkeztu eban eta hi-
tzaldixa emoten jardun eben
adituak, barriz, Reyes Jarami-
llo, Bernardo Perea, Santiago
Pardo, Amaia Iturburu, Anto-
nio de la Plaza, Jose Manuel
Agirre eta Lourdes Herrasti
izan ziran. OSI Debabarrene-
ko odontologua dan Maitena
Urberuagak antolatutako jar-

dunaldixak interes haundixa
piztu eban aho eta hortz osa-
sunaren arloko profesionalen
artian eta 100 bat lagun batu
zittuan, euren formakuntzan
hobetzeko nahixak erakarri-
tta. Antolatzailliak esandakua-
ren arabera, "interes oroko-
rreko gaixak aukeratzia eta
hórreri buruz berba egitteko
aditu egokixak gonbidatzia,
hórretxek dira arrakastarako
arrazoi nagusiñak". Juan Ma-
nuel Sanzo Ollakarizketa, OSI
Debabarreneko zuzendari
medikuak agurtu eban jardu-

naldixa, baiña aurretik Urbe-
ruagari animuak emon zetsa-

zen, hasittako bidiari jarraitze-
ko eskatuta.

Aho-osasunari buruzko jardunaldi arrakastatsua egin zuten Mendaron

TU
TU

LU
M

EN
D

I

IDURRE 
IRIONDO

Mendaroko Ospittalian hitzaldixa eskindu eben adittuak.

1. URTEURRENA (2015-XII-1)

Mª CARMEN MAGUREGI ZABALA

“ZURE irribarre eta samurtasuna 
betirako izango dira GURE ARTEAN”



KARMEN
kale

a

BARRENA kalea

BARAKALDO

URKIZU
IKASTETXEA IPARRAGIRRE

EIB
AR 

SOFA
SKarmen, 15 943 531 261

688 669 479

30 urteko esperientzia sektorean

Kutxatzar tolesgarria    2 relax elektriko

Atera 
daitezkeen 
jarlekuak

Italiar sistema eta antiox. mekanismoa
SOFA-OHEAURTEKO

GARANTIA

5

PACK VISCOGRAFENOA
KOLTXOIA + KANAPE TOLESGARRIA

ESKURAGARRI HAINBAT NEURRITAN

OHE ARTIKULATU ELEKTRIKOA
ERGO-MEDIC KOLTXOIAREKIN

ORDUTEGIA
astelehenetik zapatura

10:00-13:00 
eta 16:30-20:00 

ASTELEHEN GOIZETAN ITXITA

- Barixakua 25
Bakailao Txapelketa
19:30: XXIV. Bakailao Txapelketaren
AURKEZPENA eta produktoak
banatzea. Untzagan.

Jaixak Herrixak Herrixandako
20:00: ELEKTROTXARANGA,
karpatik abiatuta eta jolasak.
23:00: KONTZERTUAK eta
parranda. Untzagan (karpan).

Kontzertua
23:00: KOKEIN taldearen
"Lurpekhariä" diskoaren
aurkezpena. Untzagan.

- Domeka 27
Bakailao Txapelketa
11:00: XXIV. Bakailao TXAPELKETA.
Untzagan.

Bertso jaialdia
18:30: BERTSOLARIAK: Andoni
Egaña, Amaia Agirre, Unai
Mendizabal eta Uxue Alberdi.
Gai-jartzailea: Jon Mikel Mujika.
San Andres bertso paper
lehiaketako irabazleei sariak
banatuko zaizkie. Portalean.

- Martitzena 29
Dantza
18:30: DANTZALDIA: "Luhartz".
Untzagan.

Jaixak Herrixak Herrixandako
19:30: BERTSO-TRIKI-POTEOA,
Untzagatik abiatuta.
21:30: AFARIA. Gaztetxean.
Tiketak 7 eurotan salgai Depor
eta Beleko tabernetan.
23:00: KONTZERTUAK: Ezustean
eta Mugi Panderoa. Gaztetxean.

- Eguaztena 30
Nekazal Azoka
09:30:-XXXVIII. San Andres Nekazal
Azokaren epai-mahaiaren lanen
hasiera. GANADU ERAKUSKETA.
Ego-Gain kalean. 
Aizkolarien Txapelketa
12:00: Gipuzkoa Poliklinika Bikoteka
Aizkolarien Txapelketa.
BERTSOLARIEN eta TRIKITILARIEN
emanaldia. J.B Gisasola Musika
Eskolako trikitilarien kalejira. 
Erromeria
12:30: PLAZARA DANTZARA,
Kezka dantza taldearen eskutik eta
Jainaga eta Narbaiza trikitilariekin. 
Sari Banaketa
13:00: San Andres Azoka, Pintxo
Txapelketa eta Kartel lehiaketako
IRABAZLEEI SARIAK banatzea.
Untzagan.     

Argazki rallya
09:00: San Andres II. argazki rallya,
Arrate Kultur Elkarteak antolatuta.
11:00etara bitartean bete beharreko
baldintzak banatuko dituzte.
11:30ean LUNTXA. Topalekuan.

s a n a n d r e s a k  2 0 1 6

Ganadu erakusketa Ego-Gainen izango da.



Juan Mari Narbaiza Arana
Eibarko Errota basarri-
xan jaixo zan 1949xan.

Ikasketak Arraten bertan ze-
guan basarri-eskolan egin zi-
ttuan. Gazte-gaztia zala era-
kutsi zeban bertsuetarako jo-
eria edo afiziñua: ondo eza-
gutzen zittuan Orbe bertsola-
rixaren bertso-paperak eta
Itsasorenak, bere jaiotetxetik
hurbil zekazenak. Hainbat txa-
pelketatan hartu eban parte
eta baitta sarixak irabazi be:
lehelengo Xenpelar Sarixa be-
rak irabazi zeban 1971n, De-
ba-Itziarko sarixa be jaso
eban 1973an urtebete lehe-
nago laugarren geratu ondo-
ren -Azpillaga, Gorrotxategi
eta Egilleorren atzetik-. Gero
Loiola Irratikua (bi urtetan) eta
Orixe Saria 1976an.

1980tik 1997ra bittartian
Euskal Herriko Bertsolari Txa-
pelketa Nagusixan hartu eban
parte hiru bidar eta birrittan fi-
nalerako listoia gainditzeko zo-
rian egon zan; Gipuzkuakuan
be beste hiru bidar presentau
eban bere burua. Amurizari
errelebua hartu zetsan Eibarko
“Bertso Eskola Munizipaleko”
irakasle postuan 80ko hamar-
kadan. Soraluzen be jardun
eban hainbat urtetan bertsuak
irakasten. Gai-jartzen be sarri-
ttan ibiltzen zan herririk herri.

Aittatutakuaz aparte, Eibar-
ko jai nagusi guztietako ber-
tsolarixa izan dogu Juan Mari
Narbaiza Errotarixa. Aurtengo
Arratietan, esaterako, German
Meabebasterretxearekin izan
genduan bertsuak kantatzen,
betiko moduan.

Umore haundikua
Gazte hasi zan biharrian

Juan Mari, 14 urterekin “pika-
txoia eta palarekin”, eta 19re-
kin Laurona eskopeta tailla-
rrian sartu zan, enpresa horre-
tan hogei urte egitteko. Enpre-
sia txarto ebillela eta, bere
kontura tabernia zabaldu eban
Urkizun, justu ...eta kitto!-k bu-
leguak dittuan onduan.
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Agur Eibarko jai nagusi
guztietako bertsolarixari

Sanandresak ate joka 
dittugunian, akaso bertako
programetan be 
anunziauta egon leikian
Juan Mari Narbaizaren
hutsunia nabarittuko dogu
aurten. Baiña jentiak, bera
gogoratziaz gain,
“Errotarixaren” faltia
sentittuko dau oinguan.
Aurreko barixakuan juan
jakun, 67 urterekin,
Eibarrek izan daben plaza-
bertsolari bakarrenetakua.
Hamazortzi urte zittuala
plazaratu zan lehelengo
bidar Arraten, aldamenian
Loidisaletxe zekala eta, 
ordutik aurtengo Arrate
egunera arte, millaka
bertso bota zittuan 
eibartarrak Euskal Herriko
hainbat herri eta basarri-
auzuetan.  

Euskaldun jator benetakoa,
umorez ez zan berdinik;
maite zenduan bertsolaritza,
zeu bertsolari izanik.
Sinistu nahi eta, sinistu ezin,
nahiko lana badabillat nik;
lagun Juan Mari, berriz Urkizun
azalduko ez zeranik.

RAFAEL ZUBIZARRETA

Azken urteak pasa ondoren
Gaitz baten kontra borrokan
Isil isilik utzi gaituzu
herren, umezurtz, kolokan
merezitako esker onik ez
izan arren herri hontan
Zuk segi berdin, segi kantuan
orain zauden toki hortan
Guk hemen zure oinei segika
Egingo dugu bertsotan

HANKAMOTXAK
BERTSO ESKOLA

J endea dabil joan-etorrian
U rkizu inguruetan,
A giñazpiren kanpoaldean
N orbait ari da berbetan.
Mundua ez du konpontzen, baina
A ri da ahaleginetan,
R on txupitorik ez du aurrean
I zurik ez begietan.
N onbait PPko egin omen da
A zken bolada honetan,
R adioterapiak ahaztu ditu
B aikor ari da, benetan.
A zken Pan y Periodico-az 
I rriz doa etxera bueltan. 
Z u horrelaxe biziko zara
A lai gure bihotzetan. 

MIKEL ARRILLAGA

Narbaiza Arraten kantatzen, azken urtiotan 
lagun izan daben Meaberekin.

Juan Mari tabernarixa
izan zan sasoian.



...eta kitto!
geure gaia

2016-XI-25
11

Rafael Zubizarretak Azpei-
ttitik gurera etorrittako ber-
tsolarixak 26 urte daroiaz Ei-
barren eta ondo ezagutzen ze-
ban Juan Mari. Bixak egunero
Urkizu bueltan ibilli-zaliak izan-
da, ez da arrarua: “Gazte zala
ikusi neban lehen aldiz Azpi-
ttian, oker ez banabil. Bertso-
mundua asko maitte eban,
beti alai ikusten neban, umore
haundikua zan eta lagun artian
brometan be gustatzen jakon
jardutia”. Lehenagoko egitu-
rako bertsolarixa zala diño Ra-
faelek eta ondo gogoratzen
dau berarekin jardun ebala
“Felix Bergara Azittaingo
apaizaren funeralian eta bes-
te behin Beheko Tokixan”.

Berezko etorrixa
Okurrentetzat jotzen dabe

bertso munduan adittuak dira-
nak Juan Mari Narbaizaren ten-
plia. “Anekdotak kontatzen ze-
kixan, aktore ona zan historixak
kontatzen eta, bihar danian, ba-
zekixan pittin bat komikua be
izaten. Bertsolari asko ondo
ezagutziaz gaiñera, Uztapide,
Baserri, Lasarte eta Lazkao Txi-
kiri buruz jardutian, euren ber-
tso zaharrak tartekatzen zittuan
eta baitta bere ahotsaren tin-
bria eta tonua imitatu be”.

Juan Mari belaunaldi galdu
baten adierazletzat dake ber-
tso munduan adittu askok. Ai-
tta bertsozale amorratua izan
eban eta bide horretatik jo

eban semiak be. Berak esana
da Eibar ez dala bertsoleku
aproposena, “baiña Arrate era-
bat basarrittar girokua izanda,
edonork probatzen genduan
gure burua horretan. Usartza-
ko erromerixetatik bueltan
etxerakuan bertsotan etortzen
giñan. San Isidro egun batian,
Loidisaletxe bakarrik geratu za-
la eta, Pedro Egiguren orduko
basarri-alkatiak bultzatuta de-
butatu neban”.

Azken urtiotan, kalerik egin
gabe, hor izan dogu Errotarixa
herriko jai guztietan, “serixo
hartzen zeban biharrian”. ...eta
kitto! alkartiak Kantabrian anto-
latu eban lehelengo bertso-afa-
rixan moduan.

Ézkarei Errotátik erréka ondora.
Básarrittik kalera. Ez dakagu
Eibarren bertso tradiziño
haundirik. Edo hobeto esanda,
gerra ostean émetatu zan, beste
gauza askoren moduan
bertsolaritzia gure artean. Jakiña,
biderik be ez zan errezten. Nok
ez dittu San Pedro eguneko
Urkusuko bertso jardunak
gogoratzen! Zaharrak ederto
gogoratzen eben Eibarren behin
gerra aurrean Enbeita zaharrak
bota zittuan bertsoak. Orbe
gutariko askok beranduago
ezagutu genduan. 
Zaldun bakartixa balitza lez, Juan
Mari ez zan horregaittik kikildu.
Tópatu zeban bere biotopoa.
Egilleor elusuarrakin bikote fijoa
izan zan hainbat eta hainbat jai
eta ospakizunetan. Larrañaga,
Gorrotxategi eta beste askokin
jardundakoa zan baitta be gure
herritarra. Zenbat eta zenbat
kantasaixo han eta hemen! Baiña
Juan Marik bere izate
patsadatsuari eusten jakiñ eban.
Etorri zan ujal barrixa (ujalak beti
izaten dira barrixak) eta, Juan
Mariri, eskola zaharrekoa izan,
bertsomolde luze eta
astirotsuagoa ez jakon larregi
gústatzen. Nahixago Uztapide,
Agirre eta, batez be, Landetako
eskólia. Kántatzeko ha éria, bat-
batekotasun azkarra eta bizixa.
Agur bihozkorrena egiñ detsagu
gure bertsolari jatorrari. Eskerrik
asko Juan Mari, zure adole eta
izakeriagaittik. Ia zure arrastotik
kimu barririk agertzen jakun.
Egun Haundira arte!

ANTXON NARBAIZA

Narbaiza, argazkixan Meabebasterretxea eta Ziardaren artian, urtiak emon dittu santaeskian urtetzen 
Elgoibarko basarri-auzuetatik.

Bidebarrieta, 5     www.capiestetica.es     Tel. 943 201 547

CAPI

LASER DEPILAZIOA 30€

Hanka osoak + Izterrondoak: 90€ zona
bakoitza

AAuu rrppeegg ii   tt rr aa tt aammeenndduuaakk

BETILE LUZAPENAK
BETILEETARAKO LIFTINGA
GEL ATZAZKALAK
IA BETIRAKO MANIKURA

– Lifting japonesa
– Radiofrekuentzia
– Mantxak
– Mesoterapia birtuala

943 20 17 33
650 71 03 36
629 48 15 92

❒ Bertoko eta nazioarteko 
B I D A I A K

❒ Enpresa eta eskola 
G A R R A I O A K

❒ T X A N G O A K
Isasi 20 - behea   

eibarbus@eibarbus.com
www.eibarbus.com

Bet idanik, esku onetan!
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- 32 urte egon zara Sotoa Abesbatzari
lotuta. Bihar omenaldia egingo dizute.
Zelan sentitzen zara?

Niri horrelako gauzak ez zaizkit asko
gustatzen. Ez dakit bihar zer egingo dida-
ten, eta ez dut jakin nahi. Emozionatu egi-
ten naiz. Niretzako Sostoa Abesbatza oso
inportantea izan da eta jarraitzen du iza-
ten. Otsailean, Santa Ageda egunean laga
nuen korua. Bizitza osoan musika irakasle
moduan jardun dut lanean: lehenengo kla-
se partikularrak ematen eta gero musika
eskolan. Orain dela 11 urte jubilatu nin-
tzen, baina astean bi aldiz Eibarrera etor-
tzen jarraitu dut, Sostoa Abesbatzarekin
lan egiteko.  Azken urteotan Beasainen bi-
zi naiz, eta azkenean, negu gorrian esate-
rako, gogorra egiten zaitzaidan Eibarrera
etortzea. Hala ere, harremanetan jarrai-
tzeko asmoa daukat. Orain dela gutxi Iu-
rretan egon ginen kontzertu bat ematen.
Hurrengo Santa Agedako kontzertua beti
bezala zuzentzea espero dut, zelan ez! Ni
ezin naiz Sostoa gabe bizi. Korurik gabe
zerbait falta zaidala sentitzen dut.
- Beraz, Sostoarekin harremanetan ja-
rraitzeko asmoa daukazu.

Korurik gabe zerbait falta zaidala senti-
tzen dut, eta ez dut uste korutik atera nai-
zenik. Hau beste etapa bat da. Betidanik
izan dut bitalidade handia, eskilarak orain-
dik antxitxiketan igotzen ditut… baina ez
naiz bat ere gaztea. Ez dut uste koruarekin
harremanak galduko ditudanik. Hasieran
“exzedentzia” antzeko bat eskatu nuen.
Azken aldian bidaia asko egin ditut: Berlin,
Italia, Kanariar irlak, Islandia… Lagunekin
eta familiarekin bidaiatzea gustatzen zait.
Baina Jesus Marik ordezkoa behar due-
nean ni hor egongo naiz. 

- Zer eman dizu Koruak?
Koruak poztasun handiak eman dizkit,

baina baita etsipena ere. Gauzak ilusio
handiarekin prestatzen dituzunean eta ez
direnean zuk pentsatzen duzun bezala ate-
ratzen… amorrua sentitzen duzu. Koruan
jende zoragarria ezagutu dut. Beti egon da
giro ona, eta leku askotan egon gara: Erro-
man Aita Santuaren aurrean kantatzen,
Vienan, Parisen, Pragan… Lehiaketetan
parte hartu izan dugu eta sari onak irabazi
izan ditugu. Orain lehen baino gutxiago
ateratzen gara. Gaur egun lan arloan bizi

dugun egoerak ez du bat ere laguntzen, ir-
teerak programatzea askoz ere zailagoa
da. Bai Sostoan bai musika eskolan izan
nituen koruan eta umeen bandan beti
egon naiz jendearekin harremanetan, eta
hau niretzako oso atsegina da. Zelan be-
teko dut Sostoaren hutsunea? Ez dakit. Ez
da bakarrik kantatzearen kontua, jendea-
rekin egin ditudan harremanak dira. 32 ur-
te dira, astean bi bider.. Sostoako batzuk
nirekin batera hasi ziren. Nire bizitzako par-
te bat izan da Sostoa eta nire senarrak oso
ondo ulertu du hau.
- Bizitza guztia musikaz inguratuta… ze-
lakoak izan ziren hasierako urteak?

Jaiotzez gernikarra izan arren, 12 urte
nituenean etorri nintzen Eibarrera bizitze-
ra. Gernikan beti egon da musika zaleta-
sun handia. Nire etxean denok ikasi du-
gu musika. Aittitta Guillermo organista
zen Ereñon. Nire  amak, oso ondo abes-
teaz gain, pianoa jotzen zuen. Sei anai-
arreba gara eta denok ikasi dugu pianoa,

Bihar, zapatua, Sostoa Abesbatzako
Mari Karmen Etxebarria omenduko
dute Untzaga Plaza hotelean
egingo den afari-omenaldian.
80 lagun inguru elkartuko dira,
gehienak koristak eta korista ohiak.
Mari Karmenek 32 urte luze egin
ditu Jesus Mari Sagarnarekin
batera Sostoa Abesbatza
zuzentzen, eta hemendik aurrera
bizitzako beste etapa bati ekingo
dio. Omenaldian elkartuko diren
musikazaleek Santa Zezilia eguna
ospatuko dute Mari Karmenen
ondoan, eta sorpresak eta malkoak
ez dira faltako, seguru.

MARI KARMEN ETXEBARRIA:

“32 urtetan nire bizitzako
parte bat izan da 
Sostoa Abesbatza”

Harremanak oso inportanteak izan dira Mari Karmenentzat. Argazkian, berak zuzendu duen
baxuen taldeko kide batzurekin.

“Bai Sostoan bai musika
eskolan izan nituen koruan

eta umeen bandan beti 
egon naiz jendearekin

harremanetan, eta hau
niretzako oso atsegina da”
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eta beste ahizpa batek eta nik piano ka-
rrera daukagu. Denbora guztian kanta-
tzen ibiltzen ginen etxean, bi ahotsetara
gainera, ama soprano moduan eta ni kon-
tralto. Oraindik, Gabonetan anaiaren
etxean elkartzen garenean, familia guztia
kantatzen aritzen gara. Nire ahizpa txikiak
nirekin ikasi zuen. Gernikan jaio arren, ni
beti sentitu naiz eibartarra; herri hau zo-
ragarria da. Hasieran piano klase partiku-
larrak eman nituen. Orain, denbora pasa-
tzerakoan, batzuekin gogorra izan naizela
konturatzen naiz, oso exijentea izan naiz.
Donostiako kontserbatoriora joaten ginen
azterketak egitera, eta han, bost minutu-
tan, urte osoan ikasitakoa demostratu
egin behar zuten ikasleek, epai-mahai ba-
ten aurrean. Presio handia zegoen. Oso

ondo prestatuta eraman behar zen dena,
oso gogorra zen. Batzuekin garai hartan
gogorregia izan nintzen, hori bai, oso no-
ta onak ateratzen zituzten! Musika esko-
lan desberdina izan zen, ez dauka zeriku-
sirik, ez dago horrelako presiorik.
- Jesus Mari Sagarnarekin batera hasi
zinen eta berarekin jarraitu duzu elkar-
lanean urte guzti hauetan.

Jesus Mari eta ni aspaldiko lagunak ga-
ra. Pianoaz gain, zeharkako flauta eta kon-
posizioa ikasi nuen, eta Jesus Mari eta An-
tton Valverderekin Donostiara joaten nin-
tzen Escuderorekin konposizioa ikastera.
Beraz, gure arteko harremana aspaldikoa
da. Elkarrekin hasi ginen koruan 1984an.
Santa Ageda eguna zen, entsaioak Udale-
txean izaten ziren. Urte guzti hauetan Je-

sus Mariren laguntzailea izan naiz. Berak
ezin izan duenean egon, hor egon naiz ni.
Inoiz ez naiz gutxiago sentitu, berarentza-
ko ni beti izan naiz berdina, eta beti izan
dut oso tratu ona. Koruaren aldetik ere be-
ti errespetu osoa sentitu dut. Kontzertuak
Jesus Marik zuzendu ditu beti eta ni irtee-
retan eta kaleko kontzertuetan ibili naiz
gehiago. 32 urtetan ez dut huts egin. En-
tsaioak taldeka egiten genituen (tenoreak,
sopranoak, baxuak, kontraltoak), eta ni be-
ti baxuen taldeaz arduratu naiz. Asko akor-
datzen naiz “nire” baxuekin. Kabreoak ere
izan ditut, erritan egin izan diet, baina oso
ondo konpondu gara. Eurekin oso harre-
man berezia daukat, eta korukoak ohituta
daude; badakite ni kanpora noanean eu-
rendako opariren bat ekarriko dudala. 

Urte guzti hauetan irteera mordoa egin dituzte Sostoa abesbatzakoek. Eskuman, orain dela urte batzuk Alemaniara egindakoa. 

METALEZKO ERAIKUNTZAK ETA 
ALUMINIOZKO ETA PVC-KO AROZTEGIA

TAILERRA: Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoa:  943 121 367     Faxa:  943 120 150

ERAKUSKETA: Urkizu, 26 - behea
Tfnoa. eta Faxa:  943 127 401

info@ulmar.net - www.ulmar.net

Bet i

Be r r i a

Beza la

Aluminio, PVC eta aluminio-egurrezko 
leihoen fabrikazioa. Lan mota guztiak 
burdin eta altzairu herdoilgaitzetan.

Bada beste modu bat
MERKEAGOA

Bada beste modu bat
MERKEAGOA

GIDARI 
ESKOLA 
BERRIA

GIDARI 
ESKOLA 
BERRIA

2 KOBRANTZA BAKARRIK
1) – Izen-ematea: 100 € + BEZ
Teoria ikastaroa, e. learning materiala eta eskukoak,
azterketarako tramitazioa, kudeaketa eta aurkezpena
(ez dugu matrikulazioa kobratzen)
2) – Praktikak: 25 € + BEZ

ZER GEHIAGO ORDAINTZEN DA?
Trafikoak 90,30 € kobratzen du 
bi deialdietarako azterketa-tasengatik

Non dago 
abantaila?

Pack osoa:
izen-ematea + e. learning
ikastaroa + 5 praktika 
+ BEZ = 216 €

Zer gehiago 
aurreztu dezakezu?

Bitan baino gehiagotan huts 
eginez gero, tramitazioa 30 €
izango da bakarrik

Otaola, 7 - 2.
636 93 08 66



Urtero lez, San Andres eguna gertura-
tu ahala Eibarko Bakillauaren Kofra-
dixia ekitaldiz betetako agenda osa-

tzen joan da. Aurreko asteburuan hasi zi-
tuen jaien inguruko jarduera bereziak, do-
mekan Untzagan herriko ikasleak protago-
nista izan zituen Eskolarteko Bakailao Txa-
pelketarekin. Aurten, gainera, bisita bere-
zia izan zuten: Feroe uharteetako Sjónvarp
Føroya telebistakoak karpan egon ziren,
lehiaketan parte hartzen egon ziren 27 bi-
koteak lanean grabatzen eta, bide batez,
gazteek prestatutako bakailaoa probatzen.
Izan ere, aipatutako telebista horretako lan-
talde bat Euskal Herriko hainbat tokitan ibi-
li da, sukaldaritzari buruzko saio dokumen-
tala egiteko irudiak grabatzen eta gure he-
rriko lehiaketari tarte bat eskainiko diote.
Hala ere, Bakillauaren Kofradixako kideek
asteburu honetan izango dute urteko hi-
tzordurik garrantzitsuena: domekan izango
da udalak San Andres jaien inguruan anto-
latzen duen XXIV. Bakailao Txapelketa, Un-
tzagan, eta egun horretan ospatuko du Ko-
fradixiak bere XXIII. Batzar Nagusia. 

Eibarko Bakillauaren Kofradixiak XXIII.
Batzar Nagusia ospatuko du domekan,
10:30etan hasita. Kanpotik etorriko diren
kofradietako ordezkariei ongietorria eman
eta hamarretakoa hartuta Ipur sagardote-
gian ekingo diote egunari. Ondoren,
11:30ak aldera Portaleraino kalejiran joan-
go dira denak elkarrekin, trikitilariek lagun-
dute. Urteroko moduan, kultur etxearen
areto nagusian izango da ohorezko kofra-
de berriak izendatzeko ekitaldia eta, hori
agurtzeko, Goruntz abesbatzak emanaldia
eskainiko du. Bestalde, nahi duenak jaia-
rekin jarraitzeko aukera izango du, Ipur sa-
gardotegian egingo den bazkarian.

Batzarraren harira prestatu duten eki-
taldian aurten hiru lagun omenduko di-
tuzte, Ohorezko Kofrade izendatuta: Jo-
se Zugasti (eskultorea), Asier Serrano
(idazlea) eta Carmen Agirre (Busca Isusi
gastronomoaren alarguna). Hirurak ei-
bartarrak dira eta, sukaldaritzatik harata-
go, gure herriko kultura ordezkatzeagatik
dira ezagunak.

Jose Zugasti (1952) eskultore, graba-
tzaile eta margolariak Madrilgo Arte Ede-
rretako San Fernando Goi-Eskolan ikasi
zuen bere ofizioaren muina. Ikasketak
amaituta, 1980an Euskal Herrira bueltatu
zen eta Donostian geratu zen bizitzen. As-
paldiko partez, orain dela oso gutxi izan
dugu herrian bere lanekin osatutako era-
kusketaz gozatzeko aukera, irailetik urrira
bitartean "Biharra, arimakoa" Portalean
ikusgai egon zen eta.

Azaroan Harixa Emoten euskarazko ira-
kurle taldeko gonbidatua izan zen Asier
Serranok (1975), berriz, aurten sari ga-
rrantzitsuak jaso ditu berak idatzitako la-
nekin: apirilean “Linbotarrak” poemarioak
Xabier Lete III. poesia saria eman zion eta,
horren aurretik, Irun Hiria irabazi zuen ‘Ate
osteko itzalak’ izenburukoarekin.

Eta Carmen Agirrerentzat domekakoa
ez da izango aurtengo omenaldi bakarra,
bere gizona izan zen Jose Maria Busca
Isusi gastronomo zumarragarraren jaiotza-
ren mendeurrena Zumarragan irailean os-
patu zuten eta. Kofradia Gastronomikoen
Federazioak, Euskal Gastronomia Akade-
miak eta Zumarragako Udalak antolatuta-
ko ekitaldian Euskal Herri osoko zein kan-
poko kofradiek hartu zuten parte eta gas-
tronomo ezagunaren alargunak haren la-
naren errekonozimendua jaso zuen.

Bakillauaren 
Kofradixakoen 
egun handiaren zain

Carmen Agirre, Jose Mª Busca Isusiren 
alarguna eibartarra da.

...eta kitto!
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GORA SANANDRESAK!!!

T. Etxebarria, 21   
Tel. 943 20 70 07

ONGI-ETORRIONGI-ETORRI

Pintxoak
eta

kafea

TEL. 943 70 26 91

Isasi, 2

AMETSA
Toribio Etxebarrian

Giro ezinhobea, musika bikaina...
SAN ANDRES AHAZTEZINAK!!!
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bokatak, kazuelitak,
tapak eta pintxoak

URKIZU, 11

Ogitarteko, plater konbinatu, tapa,
entsalada eta pintxo berezietan

E S P E Z I A L I Z A T U A K

Zubi-Gain

Urkizu, 11-behea      Tfnoa. 943-254060

URKIZUKO

DORREETAN

lanegunetan 06:00etatik

ZABALIK
asteburuetan 08:00etatik

Plater 
konbinatuak
Razioak
Bokatak
Hanburgesak
Menu bereziak
Eguneko menua...

URKIZU
pasealekuan
943 128086

Bezero Guztiendako
S an A nd r es z or i ont s uak!



Kezka dantza taldeak es-
katuta, Patxi Monterok
dihardu ikastaro horietan

irakasle Portaleko dantza-ge-
lan. Kontatu digunez, "Kezkak
ikastaro horietarako eskaintza
zabaldu egin du aurten. Ordu-
tegi berriak eskaini dira, bi goi-
zetan eta barixaku arratsaldez,
eta erantzun ona izan du deial-
diak. Hiru talde berri sortu di-
ra, ia 60 ikasle bilduta. Horiez
gain, aspalditik datozen marti-
tzen arratsaldeetako helduen
taldeek ere ohiko martxa ja-
rraitzen dute".

Iaz hasi ziren plazako dan-
tzak irakasten, "ikasturtea ha-
sita zegoela, nahiko berandu
hasi ginen 18 bat laguneko tal-
dearekin eta ikasturte hone-
tan, iazko talde hori berresku-
ratzeaz gain, eskaintza zabal-
tzea pentsatu zuten antolatzai-
leek, bete barik zegoen goize-
ko ordutegia ere aukeran
emanda. Eta, egia esateko,

jendeak oso ondo erantzun du,
hiru talde osatzea lortu dugu
eta: martitzen goizetan iaz ha-
sitakoekin ikasten jarraitzen
dugu, eguenetan hasiberrien
taldearekin dihardut eta bari-
xaku arratsaldetan hirugarren
taldekoak etortzen dira. Beraz,
jendeak nola erantzun duen
ikusita, eskaera bazegoela
pentsa daiteke". 

Asmoa dantza sustatzea da,
"baina dantzan egiteko plazer
hutsagatik. Ez dira oso dantza
teknikoak, ikastaroan lantzen
ditugunak dantza gozatzeko,
baliabide ludiko moduan uler-
tzen dutenentzat pentsatuta-
koak dira. Ikasleak, gehienbat,
30 urtetik gorako helduak iza-
ten dira. Izan ere, zenbat eta
helduago, orduan eta gehiago
baloratzen da dantza". Ikaslee-
kin oso pozik dagoela azpima-
rratu digu Monterok: "Izena
eman dutenen kopurua albo
batera lagata, ni oso pozik nago

jendearen jarrerarekin, ikasteko
gogoz datozela igartzen da eta
horrek asko pozten nau".

Dantza naturala izan da beti
Oinarrizko erritmoak ikasten

dituztela esan digu irakasleak:
"Sueltoa, jauziak, kontradan-
tzak… gaur egun Euskal Herri-
ko plazetan dantzatzen dire-
nak". Sasoi batean herri guz-
tietako plazetan dantzaldiak
egitea ohikoa zen, baina begi-
bistakoa da horren inguruko
ohiturak urteek aurrera egin
ahala aldatzen joan direla, dan-
tzaren zein dantzazaleen kalte-
rako. Monteroren berbetan,
"dantza, hau da, musikarekin
mugitzea naturala izan da beti-
danik. Lehen, baina, plazan
ikasten zen dantzan egiten,
hau da, umeek helduei begira
ikasten zuten. Baina transmi-
sio horretan etenaldia egon da
eta hortik horrelako ikastaroen
premia izatea".

Dantza irakaslea ez ezik, He-
rrixa Dantzan gidatutako dan-
tzaldiak antolatzen ere ibiltzen
da Montero: "Elgetan bizi naiz
eta 2010eko urtarrilaz geroztik
egiten ditut horrelako dantzal-
diak Elgetako Espaloia Kafe
Antzokian; tokia nire bigarren
etxea izateaz gain horrelako
dantzaldietarako ezin apropo-
sagoa da. Hileroko dantzaldi
irekiak izaten dira eta eibarta-
rrak ere etorri izan dira tarteka.
Bestela Debabarrena, Deba-
goiena eta Durangaldeko dan-
tzazaleen bilgune izaten dira,
hainbat herritan klaseak ema-
ten ditudanez ikasleetako asko
parte hartzera animatzen dire-
lako. Baina herritar guztientzat
ateak zabalik egiten ditugu". Be-
raz, norbaitek dantzan ondo pa-
satzeko gogoa izanez gero, as-
teburu honetan izango du auke-
ra, Espaloiak hartuko duen hu-
rrengo saioa domekan,19.00-
etatik 20.30era izango da eta.

Plazan dantzarako prestatzen

Kezka dantza taldeak antolatuta, ikasturte honetan plazako euskal dantza 
tradizionala ikasi eta lantzeko ikastaroak ematen ari dira Portalean eta 

martitzen goizean klaseetako batera gerturatu ginen, irakasten dituzten 
dantzak nolakoak diren bertatik bertara ikusteko asmoarekin eta "patxaran 

txanpan, patxaran txanpan…", irakasleak errepikatzen 
zituen berba bi horien erritmoari jarraituta 

dantzan aurkitu genituen ikasleak.

...eta kitto!
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www.aukera-inmobiliaria.com

943 12 13 95  Bidebarrieta 29

Ego-Gain Ref. 1021

Duplex eguzkitsua eta leku ezin hobean.
2009koa, 120 m2. Garagea aukeran. 
3 logela eta 2 komun. 430.000  €

Arragueta Ref. 976
3 logela eta 2 komun. 
Altua eta eguskitsua, igogailua. 
160.00 €

Amaña Ref. 1037

2 logela eta 2 balkoi.
Sukalde handia,trastelekua.
Altzari guztiez horniturik. 70.000 €

Urki Ref. 1008

Guztiz berriztua. 2 logela. 
Igogailua eta kalefakzioa.
135.000 €

Ego-Gain Ref. 1039

Terraza eguzkitsua.
2009koa. Garagea aukeran.
2 logela eta 2 komun. 265.000 €

Abontza Ref. 1029

3 logela eta 2 komun. Garagea aukeran.
Igogailua eta kalefakzioa. 
265.000 €

Eibarren gaur egun daukagun etxebizitzen eskaintza oso zabala da.  

Bigarren eskuko etxebizitza zein berria nahi izanez gero, herrian ditugun
inmobiliarietara jotzea besterik ez daukagu. Horietan diharduten

profesionalek behar dugun informazio guztia emango digute: 

etxebizitzaren kokapena, orientazioa, metro karratuak,
ezaugarriak, zein egoeratan dagoen, prezioa...

Eskuartean daukazun gehigarri hau lagungarri izango zaizuela uste dugu.
Eta informazio gehiago nahi izanez gero, konpromisorik gabe joan zaitezkete
sektore honetako adituengana: zeuen premiei erantzuteko prest egongo dira.



J. Etxeberria Galdetu
130 m2. 5 logela, egongela,

sukaldea eta bi komun.

Berrizteko. Bista onak.

Barrena 125.000 €
2 logela, egongela,

sukaldea eta komuna.

Berriztua. Igogailua eta

kalefakzioa.

Barrena Galdetu
87m2. 3 logela, egongela-

jangela, sukaldea eta bi

komun. Erdi-berria. Terraza,

garaje eta trasteroarekin.

Romualdo Galdos 150.000 €
3 logela, egongela,

sukaldea eta komuna.

Kalefakzioa. Trasteroa eta

igogailua.

Urkizu 130.000 €
Apartamentua. Logela bat,

egongela, sukaldea eta

komuna. Barrera

arkitektonikorik gabe. Erdi-

berria

Urkizuko dorreak Galdetu
3 logela, egongela,

sukalde-jangela eta bi

komun. Egoera onean.

Garajea aukeran.

Errebal Galdetu
125 m2. 4 logela,

egongela-jangela,

sukalde-jangela, 2 komun.

Igogailua, trasteroa eta

kalefakzioa.

Julian Etxeberria Galdetu
100 m2. Berrizteko.

Igogailua eta kalefakzioa.

Isasi 150.000 €
2 logela, egongela,

sukaldea eta komuna.

Egoera onean.

Kalefakzioa eta igogailua.

GARAJEAK
Salmentan eta

alokairuan. 
San Pio, Abontza, 

San Kristobal, 

San Juan...

Ipuruako dorrea 220.000 €
90 m2ko etxebizitzak. 3

logela, egongela, sukaldea

eta bi komun. Ipar eta

hego orientazioa.

Barrena 120.000 €
3 logela, egongela,

sukaldea eta komuna.

Terraza eta igogailua.

Milaflores 70.000 €
3 logela, egongela,

sukaldea eta komuna.

Terrazarekin.

Barakaldo 155.000 €
2 logela, egongela,

sukaldea eta komuna.

Kanpora begira eta

igogailua.

Romualdo Galdos 185.000 €
3 logela, sukaldea,

egongela, bi komun.

Egorea onean. Trasteroa.

Igogailua kaleraino.

Urtzaile (Jata) 230.000 €
Duplexa. 2 logela, 

2 komun, egongela eta

sukalde. Erdi-berria. 

2 garaje.

Bidebarrieta 210.000 €
3 logela, egongela-

jangela, sukaldea eta bi

komun. Igogailua eta

kalefakzioa. Erdi-berria.

Eibarko Txikito 78.000 €
2 logela, egogela,

sukaldea eta komuna.

Konpontzeko.

❙ Gestio inmobiliarioa: alokairuak, erosketak, 

salmentak, tasazioak, kontratuak...

❙ Galdetu zure etxebizitzaren Finantziaziorako Bidea: 

mailegu hipotekarioak, pertsonalak...

❙ Informazio Pertsonalizatua

Toribio Etxebarria, 1
943 20 03 58

fincas@euki.com
www.euki.com

zerbitzu inmobiliarioak

zerbitzu inmobiliarioak

323

LOKAL 
KOMERTZIALAK 

ETA INDUSTRIALAK
Salmentan eta

alokairuan. 

Errebal, Fermin

Calbeton, Otaola,

Amaña...



Ipuruako dorreak 220.000 €tik aurrera
Hainbat etxebizitza. Orientazio
desberdinak. Garajearekin.

Legarreko dorreak 180.000 €
3 logela. Igogailua eta
kalefakzioa. Pisu altua
balkoiarekin.

Muzategi Galdetu
Erdi-berria. 3 logela, 
2 komun, sukaldea eta
egongela. Garajearekin. 

Amaña 85.000 €
Konpontzeko. Oso eguzkitsua.
3 logela, egongela
balkoiarekin, sukaldea eta
komuna.

Mekola Galdetu
Millonarioen etxea. 5 logelako
etxebizitzak. 180 m2. Garaje eta
kamarotea.

Bidebarrieta 220.000 €
Bizitzera sartzeko. 3 logela.
Igogailua eta kalefakzioa.

Isasi 160.000 €
Oso bista onak. Piusu altua.
3 logela. Igogailua eta
kalefakzioa.

Ubitxa 90.000 €
Aukera paregabea! 2 logel.
Igogailua eta kalefakzioa.

Ifar kale 160.000 €
Ezinhobea. 2 logela. Igogailua
eta kalefakzioa. Banketxeko
tasazioa.

Ibargain Galdetu
Konpontzeko. 3 logela.
Igogailua.

Errekatxu 115.000 €
Gazteentzat aproposa. 
3 logela, sukaldea, egongela
eta komuna. Ezinhobea.

Untzaga 159.000 €
Estreinatzeko. 3 logela. 
Guztiz jantzita.

Amaña 98.000 € 
Ezinhobea. Balkoi handiak.
Negoziagarria.

Urkizuko dorrea 145.000 €tik aurrera
2, 3 eta 4 logelako
etxebizitzak. Dorre
desberdinak.

Zuloagatarren 220.000 €tik aurrera
Berrizteko. Etxebizitza
handiak. Igogailua kaleraino.

Romualdo Galdos 170.000 €
Oso polita. 3 logela. Igogailua
kaleraino.

Jardiñeta 110.000 €
Prezioa jaitsita. 2 logela.
Igogailua

Urkizu aldea 170.000 €
Ezinhobea. 3 logela, igogailua
eta kalefakzioa.

Sautxi 150.000 €tik aurrera
Erdi-berria. 2 eta 3 logela. 
Duplexa egiteko aukera. Gara-
je eta trasteroarekin.

Juan Gisasola 95.000 €
Etxebizitza handia.
Konpontzeko. Igogailua.

San Juan Galdetu
4 logela, bainu-gela, komuna,
sukaldea, egongela. Igogailua
eta kalefakzioa.

Fermin Calbeton 125.000 €
Erdialdekan. Berrizteko. 
2 logela, egongela
balkoiarekin, sukaldea eta
komuna. Igogailua.

Ubitxa 138.000 €
2 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Berriztuta.
Igogailuarekin.

Ifarkale Galdetu
Erdialdean. Konpontzeko.
Etxebizitza handia, 107 m2.
Igogailua. 

Alokatutako lokal komertzialak
eta etxebizitzak salgai
erdialdean. Errentagarritasun
handiarekin.

Calbeton, 22-24 behea
Tel. 943 20 00 12 / 690 61 07 15

www.larragestinmobiliaria.net

IN
BERTITZAILE



Errebal, 20Errebal, 20
Tel./Faxa. 943 203 333           Mobila. 656 766 344 

www.inmoarregi.com

Etxebizitza bat erostea erabaki garrantzitsua eta konplexua da,
diru kopuru handia inbertitu behar delako eta tramitazio
luzea eskatzen duelako. Eraikitzaileak, sustatzaileak edo
etxebizitzak enpresa edo lanbide-jarduera baten barruan
eskaintzen dituenak honako informazio hau jarri behar du
jendearen eskura (beraz, kontuan izan behar dugu
partikularren arteko salerosketetan ez dela nahitaezkoa
izango informazio hori ematea):

Identifikazio-datuak:

– Saltzailearen izena edo enpresa-izena, helbidea, eta,
hala badagokio, Merkataritza Erregistroko inskripzioaren
datuak.

– Etxebizitza lehen aldiz eskualdatzen bada, arkitektoaren
izena eta helbidea, eta eraikitzailearen izena edo
enpresa-izena.

Eraikinaren ezaugarriak:

– Etxearen kokapenaren plano orokorra eta etxebizitzaren
beraren planoa.

– Etxebizitzaren deskribapena. Azalera erabilgarria
adieraziko da eta orokorrean deskribatuko dira
etxebizitza dagoen eraikina, haren eremu komunak
eta zerbitzu osagarriak.

– Eraikina eta etxebizitza eraikitzeko erabilitako
materialen eta eraikuntza-sistemen ezaugarriak:
barne-estaldurak, egurrak, kristalak, isolatzaile termikoak
eta akustikoak, etab.

– Leihoen neurriak, eta argiztapen eta aireztapen azalerak.

– Elektrizitate-, ur- eta saneamendu-sareen deskribapena
eta planoa, eta, hala badagokio, gas-sarearenak. Instalazio
komunen deskribapena, eta, hala badagokio, ur beroaren
eta berogailuaren kontagailuena.

– Instalazioak erabiltzeko eta horien mantentze-lanak
egiteko jarraibideak adierazi beharko dira, jarduera edo
ezagutza bereziren bat eskatzen badute. Larrialdietan
etxea uzteko jarraitu beharreko jarraibideak ere adierazi
beharko dira.

– Eraikinean jarritako igogailu eta karga-jasogailuen
ezaugarriak eta horien segurtasun-neurriak.

– Suteen aurkako neurriak eta eraikinak dituen suteen
aurkako ekipoen kokapena.

Inmobiliarien gehigarria
2016ko azaroa
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Zure etxea saltzeko 
modurik azkar, errez 

eta eraginkorrena
donpiso@donpisoeibar.com

www.donpiso.com        Tel: 943 82 05 10 Faxa: 943 20 81 81

F I D A T U  Z A I T E Z    P R O F E S I O N A L E T A Z  B A K A R R I K

Isasi, 16
EIBAR
M. Valdespina, 12 
ERMUA

943 741 528
www.bikun-eraikuntzak.com

2 LOGELA 120.000tik AURRERA

3 LOGELA 227.000tik AURRERA

Bidebarrieta, 24 behea
Tel. 943 201213

www.inmoibaiondo.com
ibaiondo@inmoibaiondo.com

finantzaketa
salmenta



www.inmobiliariajuaristi.com
Arragueta, 2 bis B-behea 943 20 08 60

A.P.I.: Rosa Juaristi

Urki 83.000 €
2 logela, egongela,

sukaldea, komuna, balkoia

eta ganbara. Kalefakzioa.

Altzariekin. Dena kanpora.

Ubitxa 110.000 €
2 logelako etxebizitza,

egongela, sukaldea,

komuna eta despentsa.

Igogailua. Eguzkitsua.

Arragueta 140.000 €
2 logelako etxebizitza,

egongela, sukalde-

jangela, komuna eta

terraza. Guztiz berriztua.

Igogailua.

Errekatxu 70.000 €
3 logela. Egongela,

sukaldea, komuna eta

despentsa. Handia.

Arragueta 135.000 €
Apartamentua, kanpora

begira eta oso eguzkitsua.

Eraikinean garajea egiteko

aukera.

Bista Eder 110.000 €
2 logelako etxebizitzak.

Egongela-sukaldea eta

komuna. Igogailua.

Urkizuko dorreak 150.000 €-tik
2, 3 eta 4 logelako

etxebizitzak. 

Egongela-jangela,

sukaldea, 2 komun 

eta esekitokia.

Amaña 104.000 €
3 logela, egongela,

sukaldea, komuna eta

despentsa. Terraza

handia. Altzariekin.

Kalefakzioa.

Jardiñeta 127.000 €
2 logela, egongela-

jangela, sukaldea,

komuna, balkoia eta

terraza. Igogailua.

Altzariekin. Berriztua.

San Juan 159.000 €
2 logela, egongela-jangela

sukaldea, komuna eta 

ganbara. Kalefakzioa.

Igogailua.
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Klub Deportiboko atletak bikain kros federatuaren denboraldi hasieran

Bosgarren garaipena jarraian
lortu dute waterpoloko seniorrek

Ferreirok squash Euskadiko
txapela irabazi zuen

Aurreko domekako Irungo
Krosarekin hasitako denbo-
raldiak itxura ona hartu du
Eibarko atletentzat eta, ju-
niorretan Julen Teranek ira-
bazitako probarekin batera,
Txomin Osoro bigarrena izan
zen promesetan eta Aitziber
Urkiola hirugarrena seniorre-
tan. Pello Osoro zazpigarre-
na izan zen seniorretako las-
terketan eta Jose Mari Ber-

nedo 21. Eskola adineko
beste 19 atleta ere izan ziren
Irungo Kros horretako hain-
bat probatan parte hartzen
eta baita postu ederrak es-
kuratu ere: Unax Amorrosta
seigarrena izan zen alebine-
tan, Gorka Kareaga 7. infan-
tiletan, Maddi Tejada 9. in-
fantiletan eta Miren Urizar
eta Markel Acuña 10. alebi-
netan.

Klub Deportiboko Alberto Ferreirok Euskadiko
txapela jantzi du berriro, oraingoan aurreko aste-
buruan Irunen eta Hondarribian jokatutako txapel-
ketan nagusitu ondoren. Eibartarrak, gainera, finale-
an hiru set jarraian irabazi zizkion David Marin gaur
egun euskal ranking-ean lehen postuan dagoenari.
Finalerdietan aurrera egitea gehiago kostatu zitzaion
Ferreirori, aurrean izan zuen Sergio Salgado taldeki-
deari azkenean 3-1 irabazi bazion ere. Salgadok erraz
lortu zuen hirugarren postua, neurketa horretan
Oberena taldeko Luis Marini 3-0 irabazita. Deporti-
boa ordezkatzen joandako beste laurak honako pos-
tuetan amaitu zuten: Josu Gallastegi zortzigarren
izan zen, Oscar Ferreiro 15. eta Miguel Cabanillasek
eta Aitor Sanchezek ezin izan zuten kontsolazio
neurketetik aurrera egin. 

Denboraldi bikaina dihardu egiten Euskal Herriko Ligaren 1. Mailan joka-
tzen duen Urbat-Urkotronik waterpolo taldeak eta Getxon ere nagusitu zen au-
rreko asteburuan (6-10). Nesken talde berria, bestalde, denboraldiko lehen
porrotarekin itzuli zen etxera: Bidasoa Oiassoren aurka jokatu zuten Irunen
eta oraingoan ezin izan zuten, liga hasieran moduan, irundarrak garaitu (9-7).
2. Mailan jokatzen duen mutilen B taldeak garaipena lortu zuen Donostian,
Fortuna B-ren aurka, partidu ikusgarrian. Ikusteko modukoa izan zen eta ika-
ragarria gol kopurua: 14-23 eibartarrentzat. Eta infantil mailako taldeak Oias-
so aurretik eraman zuen; erritmo oso handia ipinita, 1-29 nagusitu zen.

Eibar FT-ren historia mahai bueltan bilduta
200 lagunetik gora bildu ziren aurreko zapatuan Astelena frontoian Eibar
FT-ren 75. Urteurrenaren ekitaldiekin amaitzeko antolatutako bazkarian. Urte
guzti horietan jokalariek, teknikariek eta zuzendaritzako kideak izandakoek on-
do aprobetxatu zuten aukera “familia giroan” ospatzeko.

Maialen Belaustegi

1. URTEURRENA (2015-XI-24)
Jose Luis Mantecon Gonzalez

ZURE irribarre eta samurtasuna betirako 
izango dira GURE ARTEAN. Seme-alabak eta bilobak

Jose Luis Mantecon Gonzalez
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Pilota jaialdi bikaina 
San Andres egunerako

Aizkolarien V. Txapelketa izango
da jokoan San Andres egunean

Ohikoa denez, Aspe Eibarko
pilota enpresak gaur egungo
pilotari handienak bildu ditu
Sanandresetako karteldegia
osatzeko. Horrela, jaialdiaren
partidu nagusian Irribarriak eta
Altuna III.ak lehiatuko dute au-
rreko koadroetan (bata txapel-
duna frontoi osoan eta bestea
ordurako kaiola barrukoa izan
daitekeena -domekan Bengoe-
txeari irabazten badio-) eta Za-

baleta eta Rezusta jotzaile han-
diak atzekoetan. Zabaleta Irri-
barriarekin joango da eta Re-
zusta Altunarekin. Jaialdia has-
teko neurketa ere ez da nola-
nahikoa: Mendizabal antzuola-
rra eta Tolosa, Jaka promozio-
ko lau eta erdiko txapeldun be-
rria eta Merinoren aurka. Eta
azken partiduak ere ohikotik
gora egingo du, horrelako pe-
lotaririk ez baita izaten jaialdie-
tako azken partiduetan: Retegi
Bi-k eta Martijak Jaunarena eta
Irustaren aurka egingo dute,
nor baino nor.

Bihar Kiroldegian
Bestalde, Klub Deportiboko

pilota batzordeko Lantz-ek
etxean jokatuko du zapatuan,
16:00etan hasita, oraingoan
Ipurua kiroldegian. Partidu ho-
rrekin hasiko da eibartarraren-
tzat Gipuzkoako Kluben Arte-
ko eskuz banakako txapelketa
eta bera izango da, gainera,
gure herriko ordezkari baka-
rra. Atzo, bestalde, Ipuruan
izan ziren Rezusta eta Elezka-
no Aspeko pilotariak, herriko
gazteenei “erakutsi eta ani-
matzeko” asmoz.

Gipuzkoa Policlinica bikoteka jokatzen den Aizkolarien Txa-
pelketa jokatuko da eguaztenean, eguerdiko 12:00etan hasi-
ta. Txapelketak bi torneo izango ditu: gazteena hasteko eta hel-
duena jarraian. Lehenengoan Corchero, Jauregi, Agirre eta Ho-
dei Ezpeletak hartuko dute parte, bi bikote osatuz eta seina kor-
te eginez. Ezpeleta da gazteena, 17 urterekin, “besteek 22, 23
eta 24 dituzte-eta”. Jarraian sei harrijasotzailek osatutako hiru bi-
koteen arteko lehia izango da, zortzina korteko jardunean. Zubi-
zarreta, Txikon, Goizeder Beltza, Daniel Vicente eta Iñaki Kintana
izango dira lehiaketa horretan Ernesto Ezpeleta “Bihurri” eibar-
tarrarekin batera. Jaialdiak “ordubete inguru” iraungo du.

Rezusta bergararra.

Cuevas beste balentria baten bila
Etzi batzuk Donostiako Maratoiari ekingo dioten moduan,
Asier Cuevasek 100 kilometroko Munduko Txapelketan izango
da. Proba Murtziako Los Alcazaresen jokatuko da eta eibartarrak
ez du erraza izango iaz lortutako bigarren postua hobetzea. Az-
ken entrenamenduetan “pixka bat arraro” sentitu da, baina hala
ere “podiumean egoteko itxaropena” ez du galdu. 

Iazko irabazleen irudia.

● 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

www.kolorlan.com            667 54 89 16 (Ritxar)

ERANTZUKIZUN ZIBILA / AUTOAK
BIZITZA ETA JUBILAZIOA / OSASUN
ASEGURUA / ISTRIPU BANAKAKO ETA

KOLEKTIBOAK / ARRISKU ANITZAK

Eibarko Txikito, 8
943 200 908  /  610 422 179

emilio.toyos@agentes.catalanaoccidente.com

EMILIO DE LOS TOYOS
Erreg. zkia. C046815351532K

ASEGURUAK
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- Zelan enfokatzen duzu Eibarko kontzer-
tua? Zer aurkituko dute hor zaletuek?

Kontzertuak dira garrantzitsuena nire-
tzat, hor jendearekin aurrez-aurre zaudela-
ko; mendira igotzea modukoa da. Bob Dy-
lani Nobel Saria ematerakoan, Cohen-ek
esan bazuen domina Everest-ek merezi
zuela, ba antzerako zeozer. Arima guztia ja-
rriko dugu kontzertuan, hori ziurtatzen dut.
Entseguak bandarekin bikain joan dira.  
- “Cuando el diablo canta”, 2011n atera-
tako diskoa, izango da jaialdiaren ardatza? 

Horko abestiak izango badira ere, kale-
ratutako disko guztiek izango dute euren
tokia 45 bat abesti ditugu errepertorioan
-lau ordu egon gintezke jotzen-, baina 22
jo ditzazkegu, edo 25, 27... Inprobisatu
egingo dugu, jendearekin erabakiko dugu.
Diskoak, azken batean, abestiak dira; az-
ken hauek ematen diete bizitza. Eta 90eko
“Miedo a soñar” eta “Sangre y lágrimas”
bikain funtzionatzen dute gaur egun. One-
na zein den esatea ez du zentzurik.
- “Larru beltzeko Ramoncín: itzulera
jakintsu eta elegantea”. Ados zaude
egin dizuten aurkezpenarekin?

Dotoretasuna eta ezagutza denborak
ematen du. Badira abeslariak seriotasunez
hartzen ez dutenak egunero ahalegindu
behar garenik ikasten eta gauzak hobeto

egiten. Dotore jardutearen alde nago,
nahiz eta batzuk horregatik aldenduko
zaizkizun, baina entzuleari zor diozun
errespetua nik obligaziotzat hartzen dut.
Rock-a hori da, eta baita energia eta go-
goa. Aipatu didazuna lausengua balitz har-
tuko dut, baina esango dizut inoiz ez nai-
zela joan. Beraz, ez dago itzulerarik. Zaha-
rragoa banaiz ere, rock-aren dotoretasu-
nean sinesten dut.   
- Zelako publikoa izan duzu azken ema-
naldietan? Bada belaunaldi berririk?

Nire publikoa berezia da betidanik, gaiz-
ki pasatu izan duelako askotan. Baina ho-
rri aurre egin eta “gogoa ematen didala-
ko” esaten ikasi dute. Hainbeste iraindu

didate! Hala ere, badago nire esaldi bat
bizkarrean tatuatu duena: horrek nire lan
guztiagatik balio du. Horregatik konkistatu
behar dut halako jendea. Orain kontzer-
tuetara etortzen jendea betikoa da, eta
gazteagoa. Nire adinekoak... horiek ez di-
ra inora joaten! 
- Zure azken diskoa egin duzun onena
dela esaten dutenetakoa zaitugu? Edo,
beste batzuk dioten moduan, “Arañan-
do la ciudad” izan da onena?

Zeri erreparatzen diogun, horren arabe-
ra bat edo beste izan daiteke. Sormenari
begiratuko diogu? Edo zenbakiei? 84an,
“Como el fuego” eta “La vida en el filo”
lanekin, inoiz baino gehiago saldu genuen.

Jose Ramon Julio Marquez 
Martinezek 61 urte egiten ditu gaur.
Rock abeslaria izaten jarraitzen du,
sasoi baten izan zuen oihartzunetik
urrutiratu eta lasaiago jardun ere.
Vallecasen hasi zuen musikan 
egindako ibilbidea eta orduko 
poesia urbanoarekin jarraitzeko
asmoa du oraindik ere. Zortzi
musikarik osatutako bandarekin 
dator Astelena frontoira, bihar
23:00etatik aurrera “bere onena”
emateko prest. Ahots urratuari
eutsi dion moduan, baztertu egin
du guztiz SGAE eta musika
pirateriaren aurkako borroka. 

RAMONCIN
(ABESLARIA)

“Oilasko frijituaren erregea?
Egun gutxi barru AEBtako
presidente izendatuko dute”

ZURICH
Lejardi S.L. Aseguru Agentzia

Tel. 943 20 11 49 / Plaza Barria, 8 / Eibar
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Baina produkzioarekin eta zelan abesten
nuen ez nengoen eroso eta 1992tik 96ra
gelditzea erabaki nuen, “Miedo a soñar”
egin nuen arte. “Arañando la ciudad”
orain berreditatu dugu eta baita bere neu-
rria eman. Badakit 80ren hamarkadan hil
izan banintz edo nire buruaz beste egin
izan banu, hor goi-goian jarriko nindukete-
ela; baina niri bizirik jarraitzea interesatzen
zait. Sormenari buruz, uste dut “Miedo a
soñar” aberatsagoa dela.
- Zer geratzen da “Oilasko frijituaren
erregetik”? Izen horrekin noizbaiten
identifikatuta sentitu bazara behintzat.

Orain bai dagoela modan: AEBtako pre-
sidente egin behar dute. Donald Trump da
bera. Lehen pertsonan idaztea okurritu zi-
tzaidan eta askok uste izan zuten ni nin-
tzela ospetsua izatea espero zuen disko-
konpainiako morroi hura. Askotan entzun
behar izan dut “ikusi, hor doa Oilasko friji-
tuaren erregea” eta nik erantzun “oño, he-
men pepelerdo bat” eta horrela bion aur-
kezpena eginda dago. Ez dut ezer ikuste-
korik pertsonaje horrekin, baina horrelako-
ak dira komunikabideak; kazetarioi dagoki-
zue borroka etikoa egitea horren aurka.

- Prentsak zuzen jokatu du zurekin?
Zeinekin izan da, ba, objektiboa? Baina

bat ez da uste duena, besteek uste dute-
na baizik. Komunikabideak ustelduta dau-
de; eta hor badakit kazetariok beste zeo-
zer zaretela. Baina zelan ez da ustelduta
egongo ezkerreko kate batek eta eskuma-
ko beste batek jabe bera dutenean... ba-
razkiak saltzen dihardute. Komunikabideak
bihozgabeak dira eta, seinalatzea erabaki-
tzen badute, ez duzu zereginik. Horregatik
ez zaizkit interesatzen, eta digitalak gu-
txiago. Zaborra eta light-a gustatzen zaiz-
kio Googleri, dirua azken batean. 
- Musika pirateriaren aurka egin duzun
borrokak izan du aurrerapenik?

Pirateriarena ere baztertuta dut dagoe-
neko. Hor atzean hezkuntza-arazoa dago,

eta hori aldatu ezinik... Musikaren %89, jo-
koen %87 eta zinearen %90 ilegalki jais-
ten da, eta zer? Hor badaude kolektiboak,
interesatuta badaude, borrokatu ahal de-
zaketenak. Moztu eta itsatsiaren munduan
bizi gara, mutil. Nire aldetik, Facebook eta
Instagram erabiltzen ditut bakarrik.
- Abeslari izateaz aparte, aktore, idazle
eta aurkezle lanak ere izan dituzu. Zer
zara gehiago: abeslari edo denetarik?

Batek bere abestiak idazten dituenean
idazlea izango da: melodietan sartu aurretik
ere hainbat poema nituen idatziak, tartean
“Música de terciopelo”. Egilea ere banaiz,
baita konpositorea. Eta, jakina, interpreta-
tzeko ahaleginean ere jarduten dut, hau da,
aktore lanean. Aparejadore Eskolan antzer-
kia egiten hasi zen hura ere banaiz.

Animatu zaitez eta
etorri gure instalazio
berriak ezagutzera

Ane Mendia
970 kol. zkia.

Arragueta, 20 - behea  

943 530642

ane _mendia@hotmail.com

ONDO      PASA
SANANDRESETAN!

ONDO      PASA
SANANDRESETAN!



Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak antolatutako Euskoskills 2016,
Lanbide Heziketako ikasleen olinpiadetan Armeria Eskolako ikasleak izan-
go dira, espezialitate bitan parte hartzen: Mekatronika industrialean eta
Fabrikazio-diseinuan. Lehiaketa azaroaren 23tik 28ra bitartean jokatuko
da eta espezialitate bakoitzeko onenei sariak Europako Lanbide Hezike-
tako Astearen barruan egingo den ekitaldian banatuko zaizkie. Euskadiko
onenak Madrilen izango den Spainskills 2017 Espainia mailako lehiake-
tarako sailkatuko dira. Worldskills mundu mailako txapelketa, berriz, Abu
Dhabin jokatuko da, 2017ko urrian. 

Armeriako ikasleak Euskoskills-en 

Eibarko Bakillauaren Kofradixiak antolatuta, aurreko do-
mekan Eskolarteko Bakailao Txapelketa jokatu zen Untzagan.
Herriko ikasleek, 12 eta 16 urte bitarteko neska-mutilek osa-
tutako 27 bikotek hartu zuten parte txapelketan, bakailaoa pil-
pil erara prestatzen eta txapeldunak Angie Alfonso eta Itziar
Larzabal (14-16 urte) eta Maider Arrazola eta Ana Portugal (12-
14 urte) izan ziren. Zorionak!

Banatu dituzte Beldur Barik Sariak
Aurreko barixakuan banatu zituzten Eibarko Beldur Barik sariak,
Portalean egindako jaialdian. Lehen kategoriako irabazlea Naroa
Garzo izan zen, "Puede" lanarekin, eta bigarren kategoriako saria,
berriz, Nalua Eibarko Neska Gazte Feministen Taldeak eskuratu
zuen, "Batu+Gaitezen" bideoari esker. Partehartzaile guztiei Beldur
Barik materialarekin osatutako kit-a oparitu zieten eta, beraz, eki-
talditik pozarren irten ziren denak.

Sukaldari gazte baina bikainak

KITTO26

EEgguunneerrookkoo
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☎ 943 20 40 66 (Errebal) ☎ 943 20 36 06  (Legarre)

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

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

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
Armagin 3 - behea

goikoluz@yahoo.es   www.facebook.com/goikoluz

denda
berria

OTAOLA 13

943 20 08 83
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943-700189

Betiko giro 
tradizionala!

Karmen, 1

menu
bereziak

FAUSTO

Eibartar 
peto-petoa!

Maixa
desberdina

Pintxoak / Kazuelitak
Ogitartekoak / Razioak
Venezuelako platerak

Calbeton, 8 943 53 85 80

zeozer

Ondo pasa 
San Andres

jaietan!!!

e ta ondo baino 

hobeto gur ekin

Untzaga, 8an

Toribio 

Etxebarria, 8

BUENOS
AIRES

943 20 11 26

www.restaurantechalcha.com

Ego gain z/g                            943 20 67 53

TABERNA P IZZER IA  BOKATER IA

Errebal, 24                    943 70 13 23

GORA
Sanandres!!

Ospatu gurekin!!

Gosariak

Pintxoak

Tragoak

Bokatak

Bezero Guztiendako
S an A nd r es z or i ont s uak!

S O K O A

birjiñape, 1 behea
tel. 943 20 71 00



Ameli eta Xirrikituen jostunek
“Amatxiren istorioak” ipuin kontakizuna
eskainiko dute bihar 18:00etan umeen
liburutegian, Zapatuko Ipuina
egitasmoaren barruan antolatutako
saioan. Emankizuna 3 urtetik gorako
umeendako aproposa da, euskaraz
egingo dute eta sarrera doan izango da.

Zapatuko ipuina
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Domeka eguerdian zabalduko dute Arrate Fi-
latelia Elkarteak antolatutako Exfibar XLVII. Sei-
lu erakusketa, Portalean. Urteroko martxan, 47.
edizio honetan ere gai baten inguruan prestatu
dute erakusketa eta zigilu-marka Eibarko raketis-
tei eskaini diote. Abenduaren 4ra arte ikusgai
egongo den erakusketa ordutegia berezian za-
balduko dute: astelehenetik barixakura, 18:00eta-
tik 20:00etara eta asteburuetan, berriz, 12:00eta-
tik 14:00etara eta 18:00etatik 20:00etara.

Raketistak omenduko ditu Exfibarrek

Amuriza eta Lujanbio Armerian
Armeria Eskolako "Ondo egindako lana"
programaren barruan, Xabier Amuriza
eta Maialen Lujanbio bertsolari eta
euskaltzaleak elkarrekin solasean
izango dira datorren asteko barixakuan
(abenduak 2), 12:30ean. Ekitaldia
eskolako aretoan egingo da eta sarrera
librea izango da.

Domekan, 18:30ean hasiko da …eta kitto! Euskara Elkarteak urtero antolatzen
duen San Andres Bertso Jaialdia, Portalean. Andoni Egaña, Amaia Agirre, Unai Men-

dizabal eta Uxue Alber-
di bertsolariek jardungo
dute, Jon Mikel Mujika-
ren esanetara, baina au-
rretik bertso paper
lehiaketako irabazleek
euren bertsoak bota eta
saria jasoko dute. Sarre-
rak 6 euro balio du.

Bertso jaialdia hartuko du Portaleak domekan

Azaroko Barixakuak Jolasian
ekimenak inoiz baino parte
hartzaile gehien izan zituen.
Gustora ibili ziren familiak da-
torren urteko maiatzaren 19an
egingo den "Berbetan Zirkoa"
ekitaldirako materiala presta-
tzen: uztaiak, kariokak, mala-
bareak egiteko bolak eta boti-
lak egiten eman zuten arra-
tsaldea eta, antolatzaileek dio-
tenez, "beste behin ere giro
aparta izan genuen".

Berbetan Zirkorako prestatzen

Agirresaroberen
hitzaldia

Arrate Kultur Elkartearen eskutik
San Andres II. Argazki Rallya egin-
go da San Andres egunean,
09:00etatik 14:00etara. Lehiaketan
parte hartzeko bete beharreko bal-
dintzak eta gaiak Topalekuan bana-
tuko dituzte, egunean bertan,
09:00etatik 11:00etara eta 11:30ean
luntxa eskainiko dute. Adin tarte ba-
koitzerako hainbat sari ematea au-
rreikusi dute antolatzaileek.

Klub Deportiboko Argazki Taldeak antola-
tuta, gaur 19:00etatik aurrera Javier Agi-
rresarobek hitzaldia emango du Portalean,
"Los nuevos héroes, otra forma de hacer ci-
ne" izenburuari jarraituta.

Juan Sanchez Vallejo psikiatrak liburu
berria eman du argitara: "¿Locos
molestos o imbéciles contentos?".
Ediciones Atlantis-ekin aurretik
argitaratutako "La locura y su memoria
histórica" eta "El estigma del enfermo

mental" liburuekin
hasitako bidea
ixteko, lan berri
honekin buruko
gaixotasunei
buruzko trilogia
biribildu nahi izan du
egileak. Oraingoan
gaixoei ematen
zaizkien
tratamenduen
inguruko

hausnarketa egin nahi izan du.
Aurkezpena astelehenean egingo du,
19:00etan, Portalean.

Sanchez Vallejoren liburua

San Andres II.
Argazki Rallya
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Eibarko Txirrindularien Elkartearen eskutik bihar XIV. Txistorraren
Eguna ospatuko da Untzagan, goizean hasi eta gauera arte. Urtero-
ko moduan, aurten ere kilometro bat txistorra prestatu eta pintxoetan
salgai ipiniko dute. Egunean zehar kirol erakustaldiak, musika, jokoak,
zozketak eta beste hainbat jarduera egingo dituzte, jaia girotzeko. Eki-
taldiaren hasiera 12:00etan izango da eta aurtengo txotxa Juanito Be-
raza, Juan Mari Lejardi "Pastor" eta Markel Alberdik zabalduko dute.

Txistorraren Eguna zapatuan

Titirijai txotxongilo jaialdia
Aurten ere Titirijai, Nazioarteko Txotxongilo Jaialdiaren
eskutik atzerriko ikuskizunekin gozatzeko aukera izango
dugu. Bihar arratsaldean, 17:00etan, Bulgariako "Atelier
313" taldeak “El Clown y su familia” izenburuko lana es-
kainiko du Coliseoan (sarrerak 5 euro balio du). Eta marti-
tzenean, 15:00etan, “Los cuentos de otros” lana taulara-
tuko du Ekuadorreko Trapusteros konpainiak, Hezkuntza
Esparruan. Sarrera doan izango da.

Bulgariako “Atelier 313” taldearen lana izango da ikusgai.

“Forjarien kanta”
musikala DVDan
Domekan Coliseoan estreinatu zen
"Forjarien kanta" musikalak arrakas-
ta izugarria lortu zuen eta jendea po-
zarren irten zen emankizun bietatik.
Ikuskizuna grabatu egin zuten eta nahi
duenak DVDa 6 eurotan erosteko au-
kera dauka, 665 31 82 98 telefonoan
edo ysagredohernaez@gmail.com
helbidean eskatuta.

Maialen Belaustegi

info@gerritek.net
www.gerritek.net

Txaltxa-Zelai, 4-6 Tel: 943-033892

SOLUZIO
INFORMATIKOAK

Marka guztietako zerbitzu
teknikoa eta salmenta

Neurrira egindako 
software-aren garapena

F. Calbetón, 23
tel. 943 53 05 26

Ogietan aukera zabala Ogi beroa
Tartak    Pastelak    Sanblasak

Era askotako pizzak
Okela eta atun enpanadak

Arrautzak    Esnea    Edariak
Kafea    Prentsa    Aldizkariak

Egunero: 07.00-21.00  Jaiegunetan: 07.00-20.00

GGoossaarr iiaakk  eerraammaatteenn  ddii ttuugguu  eettxxeerraa  aasstteebbuurruueettaann
EEnnkkaarrgguuaakk  eettxxeerraa  eerraammaatteenn  ddii ttuugguu
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Datorren abendua-
ren 3an, zapa-
tua, ospatuko

dugu Euskararen
Nazioarteko Egu-
na, eta azken ur-
teotako martxari ja-
rraituta, Eibarko eus-
kalgintzak, udalaren babe-
sarekin, egitarau berezia
prestatu du, bezperatik
hasita. Orain dela urte bi
kandelak izan ziren egun ho-
rretako protagonistak, iaz glo-
boak, eta aurten loreak izango
dira egitarauaren ardatz.

Euskararen Eguneko egita-
raua bezperan hasiko da,
abenduaren 2an, barixakua.
Goizean Untzagan egongo
den Mintzodromoarekin ekin-
go zaio egunari. Bazkaltzeko
ordua ailegatu bitartean, goiza
herriko ikastetxeetako ikasle-

ek beteko dute gehienbat, adi-
naren araberako taldeetan an-
tolatuta atzera-aurrera ibiliko
dira-eta. Eta arratsalderako,
berriz, parte hartu nahi duten
guztientzat zabalik Untzagan
egingo den ekitaldia prestatu
dute euskalgintzako taldeek.

“Euskeria erein zaindu
emon” izango da aurtengo
Euskararen Eguneko goiburua,
eta lema horrekin horma-irudi
bat osatuko da. Eibarko Ane-
mona Studioak egin du murala,
poliespan berezi bat izango du
azpian eta biniloz estalita egon-
go da. Gero, herritarrek, lorez
osatuko dute horma-irudi hori.
6,25 metroko luzera izango du
eta oso-osorik betetzeko bi mi-
la lore baino gehiago beharko
dira. Lorerik gehienak ikaste-
txeetan egin dituzte, baita eus-
kaltegiek, Astixak, Ego Gaineko
egoitzak eta …eta kitto!-k ere,
baina egunean bertan ere izan-
go da loreak egiteko aukera,
horretarako prestatuko duten
tailer txiki batean. Loreak bro-
txetarako erabiltzen diren ma-

kiltxoekin eta plastikozko zabor-
poltsekin egingo dira, hiru

koloretan, laranjak,
urdinak eta berdeak,

horma-irudiaren kolore-
ei jarraituta. Arratsaldeko

17:30etik 19:30era izango
da loreak horma-irudian jar-
tzeko aukera. Harmailen alde-
an egingo da eta, euria egin-
go balu, beste aldean egon-
go den karparen barruan.
19:30ean talde-argazkia
aterako da. Horma-irudia lo-

rez bete eta gero, “Loretxoa”
kantuarekin (Exkixuren ber-
tsioa) dantza egingo da eta, on-
doren, horma-irudia, Txaltxa Ze-
laiko goiko aldean dagoen he-
sian zintzilikatuko da, egun ba-
tzuetan ikusgai egon dadin.

Zapatuan erromeria
Hurrengo egunean ere ja-

rraipena izango du aurtengo
Euskararen Egunak. Arratsal-
deko 18:00etatik aurrera
“Andonik mugitzen nau”
erromeria izango da Jon Tira-
puren eskutik karpan; egun ho-
rren aitzakiarekin dantza egite-
ko aukera paregabea, beraz.

Euskalgintzako taldeek dei
egiten die herritarrei, egun ho-
rietan Eibarren ere euskaraz
bizi nahi dugula aldarrikatzeko
antolatu diren ekitaldietan par-
te har dezaten.Mintzodromoarekin ekingo zaio egitaruari barixakuan.

Euskararen Egunean…
…bete deigun lorez
euskararen lorategia

Garbiñe 
Aizpurua
Egaña

“Hilezkor izan nahi duzu
eta hilezkor zara

hilezkor bihotz guztietan
bihotzean...”

ITZIAR, ANA MARI, AGURTZANE, ELENA, ROMANI ETA RAKEL
KAFEKO LAGUNAK
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Bergarako orkesta
SORALUZEN
Kontzertu solidarioa eskainiko
du Bergarako orkestra
sinfonikoak gaur, arratsaldeko
20:00etan, Soraluzeko elizan.
Jasotako dirua Aspanogi
elkartearendako izango da.
Kantuen artean pelikuletako
musikak irterpretatuko dituzte,
besteak beste, "Juego
de Tronos" eta "La Máscara
del Zorro".

Barixakua 25
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Zapatua 26
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

Domeka 27
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

Astelehena 28
EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

Martitzena 29
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Eguaztena 30
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Eguena 1
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

Barixakua 2
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

farmaziak

hildakoak
- Aquilino Barbarrubio Velasco. 58 urte. 2016-XI-14.
- Garbiñe Aizpurua Egaña. 70 urte. 2016-XI-18.
- Juan Mari Narbaiza Arana. 67 urte. 2016-XI-18.
- Conchi Bastarrika Barrenetxea-Arando. 89 urte. 2016-XI-19.
- Mari Carmen Gabilondo Lapeyra. 54 urte. 2016-XI-20.
- Aurelio Pernia Perez. 90 urte. 2016-XI-22.

jaiotakoak

eguraldia (EUSKALMET.NET)

GAUEZ BETI -2016AN- 
Iraundegi (Calbeton, 19)

- Dylan Morillo Castillo. 2016-XI-15.
- Hodei Trifol Lariz. 2016-XI-16.
- Gari Trifol Lariz. 2016-XI-16.

AURREKOAREN 
EMAITZA

SUDOKUA

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
Lurraldebus ..............900 30 03 40
Pesa...........................900 12 14 00
Taxiak ........................943 20 30 71
...................................943 20 13 25
Alkohol.Anon............629 14 18 74
Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63

telefono

jakingarriak

AIXOLARAKO bidea
auzolanean garbitzeko
Elgetatik Aixolarako bidean
bazterrak auzolanean garbitzeko
deialdia egin du Elgetako
Udalak biharko, zapatua,
08:30etan frontoitik abiatuta.
Hamarretakoa Udalaren
kontu izango da.

Pintxo ikastaroa
MALLABIAN
Txaparrada Kultur Elkarteak
antolatuta pintxo ikastaroa
egingo da Mallabiko Herriko
tabernan. Lau klase izango dira
guztira, lehena datorren
astelehenean (azaroak 28),
18:00etatik 20:00etara.
Klaseko 7'5 euro ordaindu
beharko dira (eguneko
apuntatzeko aukera dago).
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Barixakua 25
PLAZA BETE ZAPATA
17:00. "Plaza Bete Zapata"
kale-ekintza, Naluak
Indarkeria Matxisten
Aurkako Nazioarteko
Egunaren harira antolatuta.
Untzagan.

HITZALDIA
19:00. Javier Agirresarobe:
"Los nuevos héroes, otra
forma de hacer cine".
Klub Deportiboko Argazki
Taldeak antolatuta.
Portalean.

ELKARRETARATZEA
19:30. Indarkeria
Matxistaren kontrako
martxa eta elkarretaratzea.
Untzagan.

Astelehena 28
IKASTEN
10:00. Teknoforum.
Mugikorren eskola.
Untzagako jubilatu etxeko
liburutegian.

TUPPER TOYS
17:00. Tupper Toys saioa
(doan). Kenko gunean
(Estaziño, 8).

Eguena 1
NETWORKING
16:45. Sormenezko
networking-a.
Armagintzaren Museoan.

ODOL-ATERATZEA
18:30. Odola ateratzeko
saioa odol-emaileentzat.
Anbulatorioan.

EIBARLAB’S
18:30. "Smart cities. Hiria
eta 4.0 industriak".
18:45. Manu Fernandezen
hitzaldia.
19:15. Mahai-ingurua:
Nora Mendoza eta Roberto
San Salvador del Valle
Doistua. Moderatzailea:
Eze Collantes.
20:15. Pikoteoa.
Biharrian-en (Ubitxa 16-18).

KALEETAN KANTUZ
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizan.

Zapatua 26
TXISTORRAREN EGUNA
09:15/22:00. XIV. edizioa,
Eibarko Txirrindularien
Elkartearen eskutik.
Untzagan.

BIHARREAN
11:00. Biharrian
espazioaren 1. urteurrena.
Market + DJ Aitor MU.
13:00: Kontzertua: Norman.
Biharrian-en (Ubitxa 16-18).

MAHAI-JOKOAK
16:00. Mahai-joko
txapelketa: tutea.
Kantabriako Etxearen
tabernan (Jardiñetan).

TITIRIJAI 2016
17:00. “El Clown y su
familia” (Atelier 313,
Bulgaria). 5€. Coliseoan.

KIROLA FAMILIAN
17:30/19:30. Udazken-
neguko asteburuetan
umeek jolasteko gune irekia
HHko umeentzat (2-5 urte).
Ipurua kiroldegian.

ZAPATUKO IPUINA
18:00. “Amatxiren
istorioak” (Ameli eta
Xirrikituen jostunek).
Umeen liburutegian.

UMEENDAKO ZINEA
18:00. “Buscando a Dory”.
Doan. El Corte Inglés-ean
(ekitaldi aretoan).

Domeka 27
BAKILLAUAREN
KOFRADIXIA
10:30. XXIII. Batzar
Nagusia. Ongietorria
eta hamarretakoa Ipur
sagardotegian.
11:30. Kalejira, trikitilariekin,
Portaleraino. Ohorezko
kofradeak izendatzea
eta Goruntz abesbatzaren
emanaldia. Portalean.
Ondoren bazkaria, Ipur
sagardotegian.

INAUGURAZIOA
12:00. Exfibar 2016
XLVII. Seilu erakusketaren
inaugurazioa. Portalean.

TAILERRA
16:00. Autodefentsa
feminista tailerra, Lacasiun
Eibarko Emakume Latinoen
Elkarteak antolatuta.
Ipurua kiroldegian.

KIROLA FAMILIAN
17:30/19:30. Udazken-
neguko asteburuetan
umeek jolasteko gune irekia
HHko umeentzat (2-5 urte).
Ipurua kiroldegian.

Azaroaren 30era arte:

– IÑAKI MARKAIDEREN argazkiak. (Klub Deportiboa)
– RICARDO CERRATOREN argazkiak. (El Ambigu)
– JOSE VILAREN argazkiak. (Portalea jatetxea)
Abenduaren 4ra arte:

– IMANOL LARRABEITIREN margoak. (Untzagako Jubilatu Etxean)
– EXFIBAR 2016 XLVII. Seilu erakusketa -ordutegi berezia-. (Portalean)
Abenduaren 31ra arte:

– JOSE LUIS IRIGOIENEN ”India” argazkiak. (El Corte Ingles-ean)

Erakusketak

MONOLOGO SAIOA
23:00. El Meli.
Astelena gastrotekan.

KONTZERTUA
23:00. Ramoncin: "Cuando
el diablo canta…". 15 euro.
Astelena frontoian.

KONTZERTUA
23:00. Gaztetxearen
15. urteurrena ospatzeko
kontzertua: Norman+
DJ Osoro&Ondoro.
Gaztetxean.

Martitzena 29
IKASTEN
10:00. Hitzaldia: “Hizkuntza
zinematografikoa”, Pedro
Saldañaren eskutik.
Armeria Eskolan.

TITIRIJAI 2016
15:00. “Los cuentos de
otros” (Trapusteros -
Ecuador). Doan.
Hezkuntza Esparruan.

IKASTEN
16:00. Puntu-tailerra.
17:00. Joskintza-tailerra.
Portalean.

San Andres
jaietako

egitaraua
9. orrialdean



Zorionak, MARINA,
zure 8. urteurrenian.
Musuak birramama
eta izekuen partetik.

Zorionak, LUR, etzi
bost urte beteko
dozuz-eta. Etxeko
guztion eta, bereziki,
Aiora eta Peruren
partez. Ondo pasa!

Zorionak, MADDI eta JARE, lau
urte egin dozuezelako. Musu
haundi bat gure piratentzat
etxeko guztion partez.

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro

(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon
beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean

ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue. 

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

laztanak emoten...

(1 ARETOAN)
26an: 19:45, 22:30
27an: 20:00
28an: 20:00

(2 ARETOAN)
26an: 19:45, 22:30
27an: 17:00, 20:00
28an: 20:00

”La bailarina” 
Zuzendaria: Steph. Di Giusto

”Marea negra” 
Zuzendaria: Peter Berg

”Zikoinak”
Zuzendaria: Nichollas Stoiler

(2 ARETOAN)
26an: 17:00 (euskeraz)
27an: 17:00 (gazteleraz)

zineaColiseoan

Zorionak, NAIA, gaur
hiru urte egitten
dozuz-eta. Musu
haundi bat aitxitxa-
amamaren partez.

Zorionak, IZAR,
domekan zazpi urte
beteko dozuz-eta!
Primeran ospatuko
dogu! Segi beti
bezain alai.

Zorionak, UNAI, 
astelehenian 9 urte
egingo dozuz-eta.
Musu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, MARKEL,
gure etxeko mutil
haundixak 5 urte bete
dittu-eta! Besarkada
bat famelixa eta, batez
be, Beñaten partez.

(ANTZOKIAN)
26an: 17:00 (1), 19:45, 22:30
27an: 17:00 (1 aretoa), 20:00
28an: 20:00

”Aliados” 
Zuzendaria: Robert Zemeckis

Zorionak, INTZA,
haraiñegun 10 urte
bete zenduazen-eta.
Musu haundi bat
etxeko guztien partez.

Zorionak, ENEKO, gaur
9 urte egitten dozuz-
eta. Famelixaren eta,
batez be, Izaro zure
arrebaren partetik.

Zorionak, NORA,
atzo bost urte egin
zenduazelako. Amama
eta aitxitxaren partez.

Zorionak, amama BENITA,
astelehenian 100 urte bete
zenduazen-eta. Patxo haundi
bat etxekuen partez.

Zorionak, SERGIO,
mutil haundi, domekan
urtiak egingo dozuz-
eta. Amatxo, aitatxo
eta Paularen partez.

Zorionak, OIER, atzo
4 urte bete zenduazen-
eta. Patxo potolo bat
amama, gurasuak 
eta Beñaten partez.



1. Etxebizitza

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK honakoak dira:

Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako
eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak 
etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

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

6. Denetarik

3. Lokalak

ira
ga

rki
lab

ur
rak

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

i

– Etxeko tresna eta hainbat material sal-
tzen ditut. Tel. 660-833346.
– Ohe artikulatua salgai (gora, behera eta
alboetara mugitzeko aukera du). Egurrez-
koa eta alboko hesiekin. Tel. 655-737560
eta 22joska@gmail.com

6.1. Salgai

4. Lana

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak (baita ospitalean ere) zaintzeko eta
garbiketa lanetarako. Tel. 688-959575.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 612-572229.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 612-227800.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Tel. 661-001246.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 605-303657.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 658-158036.
– Emakumea eskaintzen da 15:00etatik au-
rrera umeak edo nagusiak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko. Tel. 654-304337.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 631-533729.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez eta
gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 689-
003537.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 664-357381.
– Gizona eskaintzen da kamioia gidatzeko,
garbiketak egiteko eta zinpeko zaintzaile
jarduteko. Tel. 666-655269.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, garbiketak egiteko eta dendan jardu-
teko. Tel. 632-426847.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Tel. 602-193518.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 680-808125.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Externa. Tel.
634-256471. 
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Interna. Tel.
631-221729.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 632-420183.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta
sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel. 631-
488692.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Externa. Tel. 695-347162.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez na-
gusiak zaintzeko, garbiketak egiteko etab.
Tel. 658-458061.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
eta eskolara eramateko. Tel. 691-606774.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko (baita gauez ere) eta garbi-
keta lanetarako. Tel. 629-817299.
– Mutila eskaintzen da garbiketa lanetarako
eta nagusiei laguntzeko. Tel. 629-817299.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa lanetarako.
Tel. 632-139806.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Exter-
na. Tel. 658-288240.
– Gizona eskaintzen da edozein lan egite-
ko. Tel. 943-531548 eta 632-309899.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari la-
guntzaile jarduteko eta pegorak edo sozie-
dadeak garbitzeko. Tel. 636-882838.

4.1. Lan bila1.1. Salgai

– Etxebizitza salgai, aldamenean duen loka-
la etxebizitzari emateko baimenarekin. 2 lo-
gela, sukaldea eta komuna. Berrizteko. 90
m2. Tel. 605-716777.
– 42 m2ko mobil-homea salgai Bañaresen
(Errioxa). Teilatu bikoitza. 3 logela, egonge-
la, sukaldea eta komuna dutxarekin. 30
m2ko terraza toldoarekin. Aire egokitua.
25.000 euro, negoziagarriak. Tel. 688-
801329.

– Taberna traspasatzen da Ipuruan, foball-
zelaiaren bidean. Tel. 680-871529 eta 943-
256110.

3.1. Salgai – Fisika, Matematika eta Kimikako klase
partikularrak eta umeentzako irakaskuntza
teknikak ematen ditut. Gehienez lau lagu-
neko taldeak. Tel. 615-705945. Iratxe.
– Irakaslea den neska euskalduna eskain-
tzen da IH eta DBH mailetan klase partiku-
larrak emateko. Tel. 699-495279.
– DBH, Batxilergo eta Heziketa Zikloetako
Matematika, Fisika, Kimika, Kontabilitatea
eta Ekonomia klase partikularrak ematen
dira. Tel. 685-739709.
– LHtik DBH 2. mailara arteko ikasleei zu-
zendutako klase partikularrak ematen ditut.
Tel. 616-690620.

5.2. Eskaintzak

3.2. Errentan

5. Irakaskuntza

– Gitarra klaseak hartuko nituzke. Interesa-
tuak whasappez jarri kontaktuan. Tel. 606-
576386.

5.1. Eskaerak

– 18 urtetik gorako gazteentzat aukerako
lokala alokagai. Ondo prestatutakoa. Tel.
600-890245.

– Sukalde-laguntzailea behar da Eibarko
taberna batean. Tel. 639-792203.
– Sukalde-laguntzailea behar da Portalea
jatetxean, jornada erdirako (arratsaldez).
Esperientziarekin. Tel. 943-206868.

4.2. Langile bila

1.2. Errentan

– Neska arduratsuak hiru logelako pisua
hartuko luke alokairuan Eibarren. Tel. 652-
532589.
– Logela alokagai Eibarren, sukaldea erabil-
tzeko eskubidearekin. Tel. 695-716229.
Amaia.
– Buhardilla edo apartamentu txikia hartuko
nuke alokairuan. 1 edo 2 logelakoa. Tel.
602-377921.
– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 660-
047305.

– Aurreko asteburuan pailazoek eskainita-
ko emanaldietan honako gauzak jaso geni-
tuen bertan: Volkswagen bateko giltzak
(Udaltzaingoan laga genituen), aterkia,
mantatxoa, umearen karrorako euriaren-
tzako estalkia eta mobila kargatzeko entxu-
fea. Tel. 943-200918.

6.3.Galdu/Aurkitu

– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Espe-
rientzia. Tel. 626-197217. 
– Emakumea eskaintzen da 13:00etatik au-
rrera umeak edo nagusiak zaintzeko eta
etxeak edo pegorak garbitzeko. Tel. 620-
757528.
– Neska eskaintzen da arratsaldez umeak
zaintzeko, eurekin ingelesez jarduteko au-
kerarekin. Tel. 629-533695. Isabel.
– Mutila eskaintzen da elektrizista lanak
egiteko. Tel. 632-695273.



Hyundai Tucson Berria.
2016 urteko auto
onena Espainian.

Hyundai Tucson Gama: 
CO2 Emisioak (gr/km): 
119-175. Kontsumo mistoa 
(1/100 km): 4,6-7,5

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

Aldatzea jarrera bat da.
Irabaztea gozamena.

Aldaketaren alde egin genuen eta irabazi egin
dugu. Sari handi bat lortu dugu: 2016 Urteko Auto
Onena izatea Espainian. Auto handi batendako
saria, baina batez ere jarrera batendako. Hyundai
Tucson Berrian apostu desberdina ikusi dutenei
esker.

Esperimentatu aldaketaren indarra www.hyundai.es helbidean 

ELGOIBAR
Olaso Polig., 17           943 74 14 80

16.900€




