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EIBARKO
UDALA

H U R EM ON .- Zerbaitetan, norgehiagoetan esaterako, besteengana hurbildu
edo besteak baino gehiago izan. “Jaten gutxik emongo zetsen hur Patxiko
Garratzari”.
H U R R I A N .- Beharbada, akaso. “Etorriko ete zara? -Hurrian, etorriko naiz”.
H U R R I K EM ON B EZ . - Bai zera, ezta gutxiago ere, adierazteko. Gazteleraz
antzina ez dela ‘ni hurrik emon’ erabili izan da Eibarren, ‘ n i p o r a s o m o , n i
p o r e l f o r r o ’ esateko. “Zer? Asmau juat, ezta? Ezta hurrik emon bez”.
H U R R I K P EZ .- Bai zera, ezta gutxiago ere, adierazteko. “Ondu dau goizekuaren
markia? Hurrik pez”.

ESKUTITZAK

H I R U ET A B A T!

Joan zen eguaztenean El Diario Vasco egunkarian
Udalak aurten elektrizitatearen fakturan 100.000€ inguru aurreztuko dituela irakurri nuen.
Burura etorri zitzaidan lehenengo gauza Udala, argi indarraren kontsumoa jaisteko, kontsumo arduratsua eta ingurumenarekiko errespetagarria bultzatzen hasia zela izan zen. Inozente halakoa!
Alde batetik, El Diario Vasco-ri kazetaritzako zorroztasuna eskatu nahi diot, azken bi urteetako murrizketa soziala ekarri duen neurria herriarendako
onura ekarriko balu moduko izenburu batekin mozorrotu baitu.
Bestetik, hiru faroletatik bat amatatzea... bateron
batek ederki asko nekatu zuen burua. Berez kanpoaldean eskasa zen argiztapena gehiago murriztea,
“zure kanpoaldeko auzoan ez dela ikusten, ba ez irten kalera, ez dira orduak-eta; erdialdean bizi bazara, berriz, bai, lasai asko”. Hori gutxi balitz, bizitzen
dihardugun egoera ekonomiko larriko testuinguruan,

asteko

inongo lotsa eta konplejurik gabe zergak era nabarmenean igotzen dituzten bitartean, era propagandistikoan erabiltzen dute aipatutako neurria, lorpena balitz moduan.
Instituzioetan gastuak murriztea eman beharreko
urratsa dela diote. Ados nago. Legealdi hasieran norabide horretan Bilduk proposamen zehatza egin
zien gainontzeko alderdiei. Proposamenak Eibarko
politikoek jasotzen dituzten gehiegizko dietak, asignazioak eta soldatak egokitzea jasotzen zuen: guztira 528.480€ aurreztuko zituen herriak. Ezezko biribila jaso zuen egitasmoak. Arraroa, ez? Youtuben
sartu, bildueibar jarri eta bertan datu zehatzak eskuratu ahal izango dituzue: merezi du, benetan.
Egoera ekonomikoa latza den arren, maila politikoan farola asko pizten dihardute, ilusioz beteriko argiak: ez diezaiegun farola horiek ere amatatzen laga.
Zorionak eta Animo farolak pizten dituztenei!!
Mariano Luke

HEMEROTEKA

“Jendeari pentsatzen duzun guztia esaten badiozu
aurpegira, bizitza jasanezina bihur tuk o litzatek e. Komunik abideetatik behin eta berriro k ontrak o mezua
bidaltzen badigute ere, esanez `ni beti egia aurretik
dudala´ edo `begietara begiratu eta gauzak aurpegira esan behar dira, itxurakeriarik gabe´, ezin daitek e
horrela jokatu. Hori egiten duena edo munduk o hipokritena da edo ezin k rudelagoa. Gizar te batek gezur
orokor tua onar tu beharra du; batez ere gure bizitza
erraztu nahi badugu, batek besteari garrazten ibili barik . Gezur baikorra da, azken finean”
(P edro Ugart e, idazlea)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“Banderak herrien sinbolo moduan erabili dira eta
ehun lagunetik gorak o herrietan sinbologia hori egon
behar izaten zen. Karlistaden aurretik ez zegoen ejerzitorik eta herri bakoitzak bere konpainia prestatzen
zuen: herritarrak soldadu egiten zituzten eta alk atea
k apitain. Gorde direnen ar tean -ask o apurtu egiten
baitira eta beste ask o berria egiterakoan bota- Mañarian dago Bizk aik o bandera zaharrena, 1802an egindak oa. Eta bera Durangaldeko dantzariei esk er dauk agu; azk en 300-400 urte bitartean dantzan erabili
direlako iraun dute udal banderek batez ere.”
(Iñak i Iriondo, folk lore ik ertzailea)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 11/X/28
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autuan
IGOGAILLU ETA
FATXADAK
Udalak igogailluak
ipintzeko edo zaharrak
kendu eta barrixak
ipintzeko eta etxietako
fatxadak barriztatzeko
diru-laguntzak emongo
dittu, betiko martxan.
Eskaeriak presentatzeko
epia azaruaren 18xan
amaittuko da (egun hori
barne). Interesa dakenak
Pegoran jaso leikie
informaziño zabalagua.

EKONOMIA
JARDUERARAKO ZERGA
Azaruaren 10ian
amaittuko da ekonomia
jardueren gaiñeko
inpuestua borondatez
pagatzeko epia.
Ordainketak jarraixan
aittatzen diran entidade
laguntzaillietan egin
leikez: Kutxan,
Euskadiko Kutxan, Banco
Guipuzcoanon, BBVAn,
B. Santanderren eta
baitta interneten be, "Mi
Pago" sistemia erabillitta.

BOLUNTARIXUENDAKO
IKASTARUAK
Aurtengo boluntarixuak
eta irabazi asmorik
gabeko alkartietako
kidiendako ikastarua
emongo dabe Portalean,
azaruan 8, 15, 17 eta
18xan, 17.30xetatik
20.30xetara.

Ibaia garbitzeko boluntarixo billa

DEBA IBAIA GARBITTU ETA BIZIBARRITZEKO ASMOZ, AURTEN BE IBAI LAGUN IZENEKO PROGRAMIARI JARRAITTUTA saio bi antolatu dittue, azaruaren 6xan eta 13an, boluntarixuak osatutako taldiak Deba ibaia garbitzera juateko. Lehelengo egunian Eibar, Mallabia, Ermua
eta Soraluzen jardungo dabe eta bigarrenian Elgoibar, Mendaro, Deba eta Mutrikun. 18 urtetik
gorako edozeiñek izango dau boluntarixo modura
jarduteko aukeria (adin-txikikuak be, baiña beti be
nagusiren batek laguntzen badetse. Izena emoteko 943820110 telefono zenbakira deittu leike edo
riodeba@debegesa.com helbidera idatzi (hillaren
amaiera arte egongo da horretarako aukeria).
Bestalde, gurian daguazen espezie inbaditzailliak errotik kentzeko helburuarekin, Ego eta Deba ibaiertzetan hainbat ekimen garatuko dittue
eta, bestiak beste, kanpaiñia hasi dabe herrittarrak espezie horrek topatzen eta desagertarazten
laguntzera animatzeko. Horregaittik, baten batek
gure ekosistematik kanpoko espezieren bat iku-

Tekniker-IK4 eta Bilboko Ingeniaritzaren hitzarmena

BILBOKO INGENIARITZA GOI ESKOLAK ETA TEKNIKER-IK4 FUNDAZIÑUAK ALKARLANERAKO HITZARMENA SIÑATU EBEN AURREKO ASTIAN,
"zientzia eta teknologixaren bittartez sortutako jakintza eragiñ eta ikasittako hori enpresetaraiño eruateko" helburuari jarraittuta. Hori lortzeko erakunde bixen arteko kolaboraziñua bultzatzeko akordixua Alejandro Bengoa Tekniker-IK4-ko zuzendari
orokorrak eta Enrique Amezua Ingeniaritza Goi Eskolako zuzendarixak siñatu dabe eta hitzarmenian jasotakuaren arabera, Bengoa eta Amezua alkarlanerako hitzarmena siñatze egunian.
"alkarren arteko esperientzia merkatuaren egoera barrira moldatu eta, horrekin batera, hedatu nahi dabe, holan gero eta lehiakorragua eta internazionalagua dan gizartiaren premiñeri erantzun ahal izateko". Bixak alkarrekin jardungo dabe biharrian profesionalak preparatzen, irakasliak eta ikertzailliak trebatzen, euren jardueriak industrian daguazen edo egon leikiazen premiñak asebetzeteko modua izan
deixen. Hori lortzeko bidian, bestiak beste, hezkuntza, zentro teknologiko, enpresa, instituziño eta gizarteko eragillien arteko komunikaziñorako bide
bateratuak sortzeko asmua dake. Horrekin batera, I+G estrategixak eta Bilboko Ingeniaritza Eskolako doktorauak sendotuko dittuen itunak aurrera eruateko, bazkidiak billatzeko asmua dake.

Gure Balioak Sarixa
azaruaren 10ian

DEBABARRENIAN GIZARTE BALIXUEN ARLUAN NABARMENDU DAN LAGUNARI EDO
ERAKUNDIARI EGINDAKUA AITORTZIA helburu dakan Gure Balioak Sarixa azaruaren
10ian emongo dabe ezagutzera, sarixa banatzeko ekitaldixan bertan. Aurten bigarren ediziñua beteko daben sarixa banatzeko Ermuko
Lobiano Jauregixa (alboko argazkixan) aukeratu dabe eta ekitaldixa 19.00etan hasiko da. Debegesatik bultzatuta jaixo dan sarixa zeiñi
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siz gero, landare inbaditzailliak nun daguazen
esateko eskaeria egitten detse herrittareri, goixan ageri dan telefonora deittuta edo posta elektronikora mezua idatzitta (GPS koordenatua edo
beste barik kokapena azalduta).
Jendia parte hartzera animatzeko, zozketia
egingo dabe danen artian mendiko GPSia eta
Euskal Kostaldeko Geoparkiaren eskutik lagun
birendako flyscha ikustera juateko bisitia sari modura emoteko (zozketia 2012ko urtarrillaren
15ian egingo dabe).

emon erabagitzeko, holako errekonozimendua
merezi daben hautagaixak presentatzeko aukeria euki dabe herrittarrak eta, horretxek aurkezteko epia amaittuta, 30 bat proposamen jaso dittuela esan dabe antolatzailliak. Iaz lehelengoz
banatu zan sarixa Mª Tere Gantxegi 87 urteko
eibartarrak eruan eban etxera eta aurtengo sarixa irabazten dabenari berak emongo detsa
garaikurra: Juan Luis Baroja Collet artistak sari
honetarako bereziki sortutako eskulturia.
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auzorik auzo
Kultura aniztasuna nagusi domekan

HIRUROGEHI HERRIALDE
DIFERENTIETAKO 1.000 LAGUNETIK GORA BATU ZITTUAN DOMEKAN Eibar eta
Ermua bittartian egindako martxak. Harresiak Apurtuz alkartiak antolatutako Pertsona Guztien Kultur Arteko Topaketiak
10. ediziñua bete eban aurreko
asteburuan ospatutakuekin eta,
antolatzailliak azaldutakuaren
arabera, gurian Untzagatik
abiatu zan martxaren helburua,
"etorkiñen eskubidien ukapen
eta murrizketia eta jasan bihar
izaten daben kriminalizaziñua,
gaur egunian migraziñuaren in-

guruko daguazen kontrolekin
batera salatzia" zan. Egunerako
antolatutakuak 10.30xetan hasi
ziran, ekitaldixetan parte hartzeko asmuakin batutako erakunde
eta bestelakueri egindako ongietorrixarekin. Behin danak alkartuta, gure herriko kaliak jai
giroko manifestaziñuan ziharkatu zittuen eta horren ostian Ermurako bidia hartu eben. Topaketiak hango San Pelayo plazan izan eban jarraipena, bertan etorkiñen taldiak egindako
aldarrikapenak jasotzen dittuan
manifestua irakorri eta segidan
egindako bazkarixarekin.

Gaur bertan ipiñiko dabe martxan sistema barrixa Zezenbiden eta Santaiñesen. / S. HERNANDEZ

Eskillara mekanikuetan aurrezteko sistemia

Gaur bertan hasitta, Juan Gisasolatik Zezenbidera doiazen
eskillara mekanikuetan eta Santaiñes kalekuetan sensore
bidezko sistema barrixa, Stop&Go izenekua egongo da martxan, Udaletik aditzera emon deskuenez. gastuak %30 murriztia
posible izango dala uste dabe. Pedro Escribano Zerbitzuetako ziñegotzixaren berbetan, "esperientzia pilotuak arrakasta badaka,
sistemia beste eskillara batzuetan be ezartzeko aukerak aztertuko dittugu". Izan be, teknologixa hauxe martxan ipiñi ahal izateko
bete biharreko baldintzak ez dira eskillara guztietan betetzen.
Udalak azaldutakuari jarraittuta, sistema barrixarekin bateragarrixak diran eskillarak Bustindutarren eta Asola-Igartza kalietakuak,
Urki eta Polonia Etxeberria kalien bittartian daguazenak eta Jose
Antonio Gisasola kaletik Romualdo Galdosera doiazenak dira.

eibar kaleka

TX4 Fittnessen eskutik egin zan dantza-maratoia. / LEIRE ITURBE

Minbizixaren kontra dantzan

HILLAREN 19-XAN BULARREKO
MINBIZIXAREN
KONTRAKO EGUNA MAILLA
INTERNAZIONALIAN GOGORATU zala eta, horren inguruan hainbat jarduera garatu
dabe askok eta Eibarren be
batez be andrazkueri eragitten
detsen gaixotasunarekin akordatzeko ekitaldixa egin zan
zapatuan, El Corte Inglésaren eskutik: goizian merkata-

ritza-guneko atari nagusixan
hainbat lagun alkartu ziran
TX4 Fittnessen eskutik ospatu
zan dantza-maratoian parte
hartzeko. Bertako irakasliak
zuzenduta eta berak emondako esplikaziñuak jarraittuta,
ederto pasau eben goizaren
zati bat maratoian parte hartzera animau ziranak, musika
klase diferentien erritmora
dantzan.

Gorosta Balle
Ego Ibarra batzordekuak jasota dakenari jarraittuta, sasoi
batian Mandiola eta Gorosta baillarak Akondia izeneko auzo
bakarra osatzen eben, baiña azkenaldixan bittan banatuta
dagoz eta Gorosta Ballia izen bereko errekiaren arruan
daguazen lur eta basarrixak dake eta Akondia eta Garagoitxi
gaiñek osatzen dabe. Salbuespena Mugitza aldeko basarrixak
dira, Gorosta arruan egonda be Arrate Balleko parte dira-eta.
Pegora kopurua: 36
Erroldatutakoak: 76
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Gorka Espiau-ren dokumentala Lokarriren eskutik

asteko

10 milloi
datua

euro pagatzen jakoz
Mankomunidadiari
urtian: datorren
urterako prebisiñuetan
kaliak garbitzeko
zerbitzuak 3.193.631
euroko gastua daka
eta kontenedoriekin
lotutakuak 4.060.382
eurokua; zaborren gastuetan (3.150.801 euro) igoeria
haundixagua izango
da, zabortegixa Igorren
egotiak eraginda.

LOKARRIK ANTOLATUTA,
EGUENIAN GORKA ESPIAUK
ZUZENDUTAKO
"LLUVIA SECA" ("Pluja seca.
Mediadors internacionals al País Basc") dokumentalaren
proiekziñua hartuko dau Portaleak, 19.00etan hasitta. Otsaillian TV3 kanalak estrenau
eban lanak naziñoarteko bitartekari talde batek ezkutuan
egindako biharraren barri emoten dau, hain zuzen be urtarrillaren 10ian ETA-k egindako
su-etenaren aldarrikapenerako
erabagigarrixak izan ziran bitartekarixak egindakuaren gaiñian. Bitartekari horretako batzuk Hego Afrikako eta Ipar Irlandako bake prozesuetan protagonista izan ziran. Lokarriko
ordezkarixak diñuenez, "oso
dokumento interesantia da eta
bakia lortzeko bidian gaur egunian bizi dogun egoeria hobeto
ulertzen lagungarrixa dala pentsatzen dogu". Horregaittik,
nahi dabenak esku-eskura eukitzeko, Lokarrik bere blog-ian

Gorka Espiauk egindako dokumentalaren proiekziñua hartuko dau Portaleak eguenian.

dokumentala ikusteko aukeria
eskintzen dau. Bestiak beste,
dokumentalak jasotzen daben
Brian Currin-i egindako alkarrizketian, Hego Afrikako bitartekarixa 2008xan ETA-ren izenian
bialdutako karta batekin (gerora erakundiak berak idatzittakua ez zala azaldu eban) mehatxatu ebela entzun leike. Dokumentalian agertzen diran
beste personajietako batzuk
John Hume, William de Klerk,
Alec Reid, Roelf Meyer, Harold
Good, Jonatahn Powell, Alex
Maskey, Peter Robinson, Pierre

Hazan, Denis Haughey, Charles Villavicencio, Brandon
Hamber, Mohammed Baba, Aubrey Lekwane, Paula Leyden,
Juan José Ibarretxe, Rufi Etxeberria, Leopoldo Barreda, José
Antonio Pastor, Jone Goirizelaia eta Paul Rios dira. Dokumentalak ordubeteko iraupena
dauka eta Asier Ezenarro eta
Luis Mª Santos-ek presentauko
dabe. Proiekziñua amaittu eta
jarraixan, solasaldirako beste
ordubeteko tartia zabalduko da.
Ikus-entzunezko lana katalanieraz dago bere jatorrizko ber-

Wifixa hedatzen segiduko dabe

Aldaketak Pesaren
zerbitzuetan

PESA AUTOBUSEN ZERBITZUAK ALDAKETA BATZUK
IZANGO DITTUE azaruaren
1etik aurrera. Batetik, Arrasate-,
Bergara-, Eibar-Loiuko aireportua linea martxan jarriko da. Bigarrenik, Eibar-, Bergara-,
Arrasate-Gasteiz linean juanetorriko bi zerbitzu gehixago
ipiñiko dira. Eta azkenik, EibarArrasate linean gaueko zerbitzuak berrantolatu dira (azaruaren 5ian jarriko dira martxan
honen ordutegi barrixak). Ordutegixak zeintzuk diran jakitzeko
www.lurraldebus.net
edota www.pesa.net webgunietara jo leike.
11/X/28 ...eta kitto!
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URTARRILAZ GEROZTIK MARTXAN IPIÑITTAKO WIFI INTERNETERAKO KONEXIÑO
PUBLIKUAK IZAN DABEN HARRERA ONA
IKUSITTA, Udalak herriko beste toki batzuetan be
zerbitzua eskintzen hasteko asmua agertu dau aste honetan bertan. Urtiaren hasierarekin batera
eta proba modura, herriko punto bittan, Untzagan
eta Urkizun hasi ziran wifi bittartez musutruk internetera konektatzeko aukeria eskintzen eta hurrengo pauso batian, estaldura edo koberturia Toribio
Etxebarria eta Ego-Gain kalietara (El Corte Inglés
ingururaiño) be zabalduko dabe. Horretarako, baiña, seiñalia hedatzeko antena gehixago ipiñi

Urtarrillian ipiñi eben martxan zerbitzua Untzaga eta Urkizun.
/ SILBIA HERNANDEZ

biharko dittue: lehelengo estudixo batian jasotakuaren arabera, Toribio Etxebarria kalian wifixa eskindu ahal izateko bost antena barri ipiñi biharko
dittue eta Ego-Gain kalerako, barriz, sei antena
bihar izango dirala aurreikusten dabe teknikuak.
Edozelan be, antenak instalauta azaruan bertan
kale bixetan zerbitzua eskintzen hasteko moduan
egongo dirala pentsatzen dabe.
Konexiño publikua erabilli nahi dabenak, Udalak zerbitzua eskintzeko kontrautako enpresaren
webgunian izena emon bihar dau eta, behiñ eskatutako datuak beteta, wifirako sarbide-klabia
jasotzen dau. Hortik aurrera, wifixaren koberturaeremuaren barruan egonda, nahi beste nabigatzeko aukeria dake erabiltzailliak. Duaneko zerbitzuak eskindutakua baiño abiadura haundixagua
nahi izanez gero, webgunian bertan horretarako
aukeria eskintzen dau enpresiak, ezarritako kuotia pagauta.
Urtarrillian zerbitzua eskintzen hasi ziranetik
esku artian erabiltzen dittuen datueri begira, hillero bataz beste altia emoten diharduen erabiltzailliak 120 bat dira. Horretatik %61 gizonezkuak dira eta %39, beraz, andrazkuak. Erabiltzaillien
adiñari begira, gehixenak (%39) 25 eta 34 urte bittartekuak dira eta konexiño kopururik haundixena arratsaldeko 19.00ak aldera izaten da.

Debabarrenako Garapen Ekonomikorako Agentzia da Debegesa eta 1985
urteaz geroztik Juan Angel Balbas da bere Zuzendari-Orokorra.
Debabarrenaren garapenerako egindako lan guztia orain saritua izan da,
martitzenean Eusko Jaurlaritzaren ‘Lan onari’ saria jaso baitzuen Balbasek.

ELKAR 7
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“Bailara bikaina gara eta berriro
sinestu behar dugu hori”
JUAN ANGEL BALBÁS, Debegesako zuzendari orokorra:

- Zer esan nahi du zuretzat Eusko Jaurlaritzaren eskutik sari hau jasotzeak?
Benetako ohorea da, baina letra larriekin
esanda. Maila handiko oroigarria da, Eusko
Jaurlaritzak ematen duen oroigarri garrantzitsuena zehazki. Beraz, erantzunkizunak ditu
beregan sari honek eta, egia esan, egunero
ispiluari begiratzen diozunean Debegesak
orain erantzunkizun handiagoa daukala konturatzen zara.
- 1989. urtetik zara Debegesako Zuzendari
Orokorra. Zer da zuretzat Debegesak?
Debegesa nire bizitza izan da 22 urte
hauetan lan arloari dagokionez. Alkate asko,
eta orain hemen dauden eta Debegesatik pasatu diren profesional asko ezagutzeko zortea izan dut. Ibilbide guztia etengabeko erronka izan da bailararen gaineko lanari dagokionean, zehazki, bere sustapen ekonomikoan.
Eguneroko lanean eta sustapen ekonomikoan buru-belarri jardutea, bailarako mikroekonomia eta ekonomia sentitzea, talde profesional zoragarria edukitzea eta guzti horiekin lan
egin ahal izatea ederra izan da.
- Zein neurritan izan du eragina Debegesak Debabarreneko garapen sozioekonomikoan denbora honetan?
Zerbaitetan lagundu dugula esango nuke,
baina ez nuke jakingo hori kuantifikatzen, ez
baitut harroputzaren edo apalegiaren itxura
eman nahi. Garapen-agentziek gure bailaren garapenean eragiten dugula pentsatzen
dut, zalantzarik gabe. Zergatik? Politika oi-

narrizko errealitate sozioekonomikora hurbiltzen dugulako, egunerokotasunera, enpresariengana... Bestalde, jarduteko modu berriak sustatzen dituen agentzia bat gara, alkate eta Udalei jarduteko modu berriak planteatzen dizkiena. Hori da Debegesak eta garapenerako agentziek egiten duguna; eta
pentsatzen dut, gutxi bada ere, herri honek
gaur egun duen lehiakortasun gaitasunean
lagundu dugula.
- Gaur egunean denon ahotan dagoena
'krisi ekonomiko mundiala' da. Nola eragin
dio krisiak Debabarrenari?
Modu onean eta txarrean eragin du. Alde
txarrari dagokionez, pentsatzen dut bizi genuen amets horretatik esnatu garela. Uste
genuen balore ekonomikoaren katean erdiko
postuan geundela gauzak egiten bakarrik,
mekanizatzaileak izanik. Gure bailarak
amaierako-produktua dauka, makina-herraminta dena: hemen diseinatu, fabrikatu eta
komertzializatzen delako. Horrez gain, lehen
geneuzkan produktuak galtzen joan gara. Eibarren, adibidez, amaierako-produktu asko
egon izan da: josteko-makinak, etxetresna
txikiak, bizikletak, motorrak, armak... Eta hortik, fabrikatzera soilik pasatu ginen. Orain, esnatu egin gara eta balio-kate honen posizio
guztiak berreskuratu nahian gabiltza. Hau da,
talentua balioan ipintzen dihardugu, urte askotan erakutsi izan dugun talentu hori. Bailara bikaina gara eta berriro sinestu behar dugu
hori. Ekintzaileak, balio handiko pertsonak,

Martitzenean,
Euskadiren Egunean,
jaso zituzten sariak
Balbásek eta beste
zazpi lagunek, tartean
Carlos Garaikoetxea
lehendakari izandakoak.

langileak eta beharrezkoa den edozer gauza
ikasteko gai diren jakinduria haundiko pertsonak ditugu gure bailaran. Hori guztia berreskuratu egin behar dugu.
- Zein da Debegesaren papera krisiaren
aurrean?
Batetik, kontzientziak astindu behar ditugu
eta, bestetik, konponbiderako bideak zehaztu, gure konpobideetarako bideak. Balio eta
talentuaz aritu naiz lehen. Debabarrenak, ni
Debegesara iritsi nintzenean, Lan Ministeritzaren pean zegoen espezialitate bakarreko
Unibertsitate bat zeukan. Orain, hiru espezialitateko Unibertsitatea daukagu eta EHU-ra
atxikitutako beste eskola bat daukagu, IMH,
makina-herramintan unibertsitate-maila daukana. Talentu hazkunde hau funtsezkoa da
gure bailara sustraitzeko. Horrez gain, formakuntza-profesionaleko bost zentru dauzkagu,
heziketa zoragarri eta finarekin. Gainera, ikerketa-zentru bi ere badauzkagu, Tekniker eta
Ideko. Bestetik, pertsonentzat lan egitea da
gure nahia. Debegesa gaur egun hainbat arlotan dago tematuta: Agenda 21ean, jasangarritasuna balioan ipintzean (garrantzitsua dena eta zalantza gabe portaera sozial berria
izango dena) eta gizarte-balioetan. Balore sozialak berreskuratu nahi ditugu.

Elkarrizketa osoa: www.etakitto.com
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8 GEURE
GAIA
Krisi berbia geure
artian nahiko
gendukena baiño
gehixago geratuko dala
emoten dau, behintzat
enpleguarekin (edo
desenpleguarekin)
lotutako datuak
ikusitta, epe laburrian
behintzat egoeria asko
mejoratzeko
esperantza haundirik
ezin leike euki, udako
oporretatik bueltan
eta ikasturtiari gogor
ekiteko, langabezixan
eguazenen kopuruak
gora egin dau-eta.
Lanbide Euskal
Enplegurako Zerbitzuak
betetzen dau gaur
egunian beste sasoi
batian INEM izenarekin
ezagutu genduana.
Eibarren, izena
kanbixauta be, ez da
tokiz mugidu bulegua:
Bittor Sarasketa kalian
eskintzen dittu
zerbitzuak eta hantxe
egitten detse harreria
egunetik egunera
langabezixa tasaren
estadistikak
haunditzera pasatzen
diranak.

E

Langabezixak gora eta gora

nplegu zerbitzuetako arduradunak esku artian
darabizen datorik berrixenak iraillekuak dira eta, horreri begiratuta, albistiak ez dira
bape onak; langabezixa tasak
gora egiñ eban aurreko hillian
eta, beraz, danon ahotan daguan krisixa EAEko lan merkatuan nahi baiño errotuago daguala pentsatzen dabe: "Krisixa
hasi baiño lehenagoko urtietan,
iraillian abuztuan baiño langabetu gitxiago egoten ziran, izan
be tradiziñoz opor-hillebete nagusixa izan dan abuztuko ete-

naldixaren ondoren, atzera be
biharrian hasten ziran asko eta,
horregaittik, normalian langabetu kopuruak behera egitten
eban beti. Baiña 2008xaz geroztik joeria aldatu eta jada ez
dogu holakorik ikusten eta, zoritxarrez, iraillian abuztuan baiño
langabetu gehixago egoten dira
azken urtiotan: 2009ko irailla
bereziki txarra izan zan, hillebete batetik bestera egondako igoeria %2'56kua izan zalako. Iazko igoeria, barriz, %0'97kua
izan zan eta aurtengo iraillian
%0'84 baiño ez da igo".
Aurtengo abuztuan, 141.906
lagun eguazen izen-emonda
Lanbideren buleguetan, aurreko
hillian baiño 1.177 gehixago eta
iaz baiño 11.357 gehixago. Langabezixan daguazenen artian,
oindiok be andrazkuak gizonak
baiño gehixago izaten segitzen
dabe: 74.498 andrakume eta
67.408 gizon dagoz erregistratuta. Azken hillebetian langabe-

zixak %1,11 egin dau gora andrakumien artian; gizonen artian
emondako igoeria %0,54kua
izan da. Lanbideko arduradunak diñuenez, "hasieran, krisixa
latzagua izan zan gizonezkuen
artian, baiña azken boladan lanmerkatuan daguan egoera eskasak andrazkuen gaiñian eragiñ haundixagua izaten dihardu.
Oin dala urtebete, andrak langabetu guztien %51,5 ziran; gaur
egunian, barriz, %52,5 osatzen
dabe. Azken hillebetian, gaiñera, langabezixa-tasaren igoerarik haundiña gaztienen artian
emon da. Nabarmentzekua da
lan-esperientziarik ez dakenen
artian emon dan igoeria (427 lagun gehixago, aurreko datuarekin konparauta). Bestalde, iraillian, ikasketak uda hasieran
amaittu dittuen gazte askok enplegu-bulego publikoetan izena
emoten dau automatikoki, horretarako ohitturia oindiok be
oso zabalduta dago-eta".

FELIPE MAGUNAZELAIA AMENABAR
2011ko urriaren 8an hil zen
Familiaren izenean, eskerrik beroena
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.
11/X/28 ...eta kitto!
780 zkia.

GEURE 9
GAIA
kuari jarraittuta. Azken urtian
Lanbidek zuzenian kudeatutako
lanpostuak 88 izan dira.

Eibarko langabetuaren
erretratua
Eibarko langabetu-tipuaren
perfilla osatzeko datuak jarraixan emoten dittugun honek dira:
adiñaren arabera, 45 urtetik gorakuak %47ʼ13 dira; 30-44 urte
bittartekuak, %36ʼ59; 25-29 urte
bittartekuak, %10ʼ13; 20-24 urte
bittartekuak, %5ʼ74; eta 20 urtetik beherakuak, %0ʼ41. Generuaren arabera, Eibarren daguazen langabetuen %53ʼ17
andrazkuak dira eta gizonak,
barriz, %46ʼ83 osatzen dabe.
Eta langabezixan daguazenen
ikasketa-maillari begira ipiñitta,
%5ʼ53k unibersidadeko bigarren zikloko ikasketak dittue,
%4ʼ61 unibersidadeko lehelengo ziklokuak, %10ʼ35 Lanbide
Heziketako goi maillakuak,
%9ʼ07k Lanbide Heziketako erdi-maillakuak, %10ʼ3k Batxillergua ikasittakuak dira, %26ʼ02k
bigarren hezkuntza tituludunak
dira; %25ʼ97k barriz, titulu barikuak, lehen maillako ikasketak
osatu barik dittuenak %7ʼ3 eta
ikasketa barikuak %0ʼ54 baiño
ez dira.

Eibarko enpleguaren billakaeria azken urtietako datuekin osatutako grafikuetan argi ikusi leike.

Lurralde historikuak banaka
hartuta, Bizkaiak izan dau portaerarik okerrena azken hillabetiotan, langabezixaren %1,1eko
igoeriarekin. Araban %0,7 igo
da langabezixa eta Gipuzkuan,
barriz, %0,4. Eta sektorekako
irakorketa egitten hasiz gero,
bakarrik industriak lortu dau lehenagokuari eustia: azken datuirakorketan, aurrekuan baiño 16
langabetu gitxiago izatia lortu
dau. Nekazaritzak eta arrantzak
osatzen daben lehelengo sektoriak izan daben billakaeria, ostera, benetan txarra izan da. Bestalde, eraikuntzak oindiok be ez
dau hondoa jo. Krisixari nolabaitteko erantzuna emoten eguan
Zerbitzuen sektoreak, barriz,

neke-zantzuak erakusten hasitta dago. Eta, Hezkuntza arluan,
irakasle askok ikasturtiari ekitiarekin batera, billakaera ona izaten dihardu.

Gemma Zabaleta buru dakan zerbitzuak aste honetan bertan erabagi dau kontrataziñoko
laguntasunak %20 haunditzia, 42 milloitik 50’5 milloira.

%14ʼ4ko langabezixa-tasa
Eibarren oin momentuan enpleguarekin lotutako datueri jarraittuta egoeria zelakua dan
begiratzen ipiñiz gero, langabezixa tasa %14,44kua da.

33.151

...eta kitto!-ko
GABONETAKO L OTER IA
SALGAI DUZU:

2010ian gure herrixan egindako
kontratu-kopurua 5.080kua izan
zan eta aurten, bigarren trimestrian egindakuak, 1.085 izan dira. Bigarren trimestrian Lanbi-

Lo ter i a
h ar tz a il ee n
ar te an ,
ab e n d ua re n 1 4 an
GA B ON - OTA R R A
zo z k et at uko d a

Udal Euskaltegia
AEK Euskaltegia
Isasi okindegia
Zabaleta okindegia
Untzaga prentsa
Urkizu prentsa
Kultu taberna
Mujika harategia
Valenciaga jantzidenda
Izadi loradenda
Zubi-Gain kafetegia
San Andres gozotegia
Dibutec fotokopiadenda
Bolintxo okindegia
Bankoa
...eta kitto!

dera lan billa jo daben lagunak,
bestalde, 1.864 izan dira. Gauzak holan egonda, enplegu-sormenaren inguruko indizia "bajua" da, Lanbidek berak erabiltzen daben sailkapenian jasota-

-

Pin-ak
Metxeroak
Kamisetak
Boligrafoak...

☎ eta faxa: 943 70 14 97

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK
Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

M UG I C A

ITURGINTZA

A IRE E GOKITUA , I TURGINTZA ,
G ASAREN INSTALAZIOA , KALEFAKZIOA ,
PETROLIO - PRODUKTUAK , BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR …
H A N S G R O H E KANILEN BANATZAILEA

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

Egigurentarren, 18
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24
...eta kitto! 11/X/28
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10 GAZTE
KITTO
teenajea

Ipuruako Kiroldegia euren bigarren etxea dela esan
daiteke. Txiki-txikitatik baloi, zinta eta uztai artean
dabiltza Olatz Laskurain eta Olatz Ibaibarriaga.
4-5 urterekin izan zuten lehen kontaktua Gimnasia
Erritmikoarekin eta orain, 17 urterekin, maila handian
dabiltza gehien gustatzen zaien horretan.

OLATZ LASKURAIN eta
OLATZ IBAIBARRIAGA, gimnastak:

“Gainera koadrila
berekoak gara!”

- Nola iritsi zineten joan den
asteburuan egin zen Euskadiko txapelketan?
Lehenengo pasea, beno...
hainbat gauzatan huts egin genuen eta ez zitzaigun nahi moduan irten. Bigarrena, berriz,
hobeto egin genuen.
- Zein izan zen emaitza?
Sailkapenean bigarren geratu ginen.
- Tira, ez dago batere txarto.
Hobe lehen postua lortzea!
- Noiz hasi zineten gimnasia
erritmikoa egiten?
Bada, 4-5 bat urterekin.
- Zergatik gimnasia?
Ez dakigu, ez dugu gogoratzen, egia esan. Gu kiroldegira
etortzen ginen, hemen ordu bi
egin eta gero joan egiten ginen.
Beste barik, horrela hasi ginen.
- Bada, 17 urterekin hona horretan diharduzue.
Argi dago asko gustatu zitzaigula eta gustatzen zaigula.
- Nolakoak dira entrenamenduak?
Egunaren arabera. Batzuetan ondo egoten dira eta beste
batzuetan gogorrak izaten dira.
Zu nola sentitzen zaren ere
igartzen da eta entrenatzaileak
nolako eguna duten ere bai.
- Sasoiaren arabera entrenamenduen intentsitatea aldatzen duzue?

Bai, txapelketaren bat heltzear dagoenean lan gehiago
egiten dugu, presio gehiagorekin. Normalean, denboraldi hasieran lasaiagoak izaten dira
eta amaieran topera gabiltza.
- Nola zehazten dira denboraldiak?
Urtean bi izaten ditugu, modu batean esatearren: bata,
irailetik abendura eta, bestea,
urtarriletik udara arte.
- 4-5 urtetatik gimnasian elkarrekin, ia egunero ikusten
eta, gainera, izen berarekin.
Nola da Olatz Olatzentzat?
Gainera koadrila berekoak
gara! (barreak). Oso langilea
(biek erantzun bera diote).
- Gimnasia erritmikoan ari
zaretenetik zein momenturekin geratzen zarete?
Granadako Espainiako Txapelketarekin. 3. postua lortu
genuen. Ondoren, iaz Logroñon lortu genuen 2. postua ere
oso oroitzapen ona da.
- Nola ikusten duzue zuen
etorkizun hurbila?
Momentuz honetan jarraituko dugu, eta gero gerokoak.
- Abenduan Espainiako Txapelketa duzue Zaragozan.
Zein helbururekin zoazte?
Ahalik eta ondoen egiten
saiatuko gara, ondo pasatzen
eta mailari eusten.

ITZULPEN
LORADENDA
– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

11/X/28 ...eta kitto!
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ZERBITZUA

elkartea@etakitto.com

Zientzia eta teknologia egunerokoan gure artean dauden gauza bi dira,
baina beste barik jasotzen ditugu eurek sortzen dituzten eraginak, hau da,
gutxitan egiten da hausnarketa guzti horren gainean. Elhuyar fundazioa
arduratzen da horretaz.

GAZTE 11
KITTO

Elhuyar
sariak
martxan

Z

ientzia eta teknologiaren arloko
gaien eta ikerketen euskarazko dibulgazioa, kazetaritza eta narraziolanak bultzatzeko asmoarekin sortu ziren
CAF-Elhuyar sariak. Aurtengo edizioan 18
urte beteko dituzte sariek eta, adin-nagusitasunera iritsi badira ere, euren helburuak ez dira aldatu.
2011ko edizio honetan hiru izango dira
kategoriak: Dibulgazio-artikulu originalak,
Gazteentzako zientzia-narrazioak eta Zientzia-kazetaritzaren arloko lanak. Parte-hartzaileek 2012ko urtarrilaren 27ra arte izango dute lanak edozein kategoriatara bidaltzeko aukera.
Milaka euro sarietan
Dibulgazio-artikulu originalen mailan,
2.000 euroko sari bi emango zaizkie argitaratu bariko dibulgazio-artikuluei; bata, dibulgazio-artikulu orokorrei dagokiena eta, bes-

Sariaren iazko irabazleak

tea, egilearen doktore-tesian oinarritutako
dibulgazio-artikuluei dagokiena. Gazteentzako zientzia-narrazioaren kategorian,
5.000 eurko sari bat izango da euskarazko
literatura-lan hoberena aurkezten duena-

rentzat. Lan horiek zientzia- eta teknologiagaien presentzia izan behar dute nahitaez.
Zientzia-kazetaritzaren arloko lanen mailan,
azkenik, 2.000 euroko sari bat emango da,
eta 2011. urtean argitaratu diren zientzia
kazetaritza-lanak aurkeztu ahal izango dira,
edozein formatu eta generotakoak. Lehiaketan parte-hartzeko epea zabalik da eta,
nahi izanez gero, arauak www.elhuyar.org
webgunean aurki daitezke.

Arazoak Ubitxan gazteen lokalekin

Udala bilerak egiten hasi da herriko auzoetan eta joan den astean Urkiri tokatu zitzaion txanda. Bizilagunek euren iritziak bidali zizkieten Udaleko arduradun eta Udaltzainei, eta kexen artean gazteen lokalak agertu ziren.
Ubitxako bizilagunek kale hartan dauden gazteen lokalek sortzen dituzten zikinkeria, zarata eta bestelako arazoak salatu zituzten. “Batez ere asteburuetan”, bizilagun baten berbetan. Zentzu horretan, Eneko Andueza Hirigintza zinegotziak
adierazi du lokal hauek ixteko prozesua abian jarriko dela, Udaltzainek hainbat
kexa jaso baitituzte aurretik ere. Prozesu horretan, gazteek euren lokalak legalizatzeko aukera izango dute eta hori egin ezean lokalak itxi egingo dizkiete.

Gaztelekuko logotipo lehiaketa

Muzategi kaleko Indianokua Gaztelekuak bere logotipoa sortu nahi
du eta, hori aukeratzeko, lehiaketa antolatu dute 12-17 urte bitarteko
gazteentzat. Bete-beharreko baldintzei jarraituta, logotipoan Indianokua
Gaztelekua agertu beharko da. Logoa nahi den koloreak erabilita
sortzeko aukera izango dute parte-hartzaileek eta lanak euskarri gogor
baten gainean edo formatu digitalizatuan (JPG formatuan, 300 ppp-ko
bereizmenarekin) aurkeztu beharko dira, azaroaren 20a baino lehen,
gaztelekuan bertan (Muzategi, 3). Epai-mahaiko kideek barixakuan,
azaroaren 25ean, emango dute ezagutzera hartutako erabakia
eta irabazleak 8GB-eko Schneider Prime MP5-a jasoko du sari modura
(lehiaketan irabazlerik ez egotea ere gerta liteke).
...eta kitto! 11/X/28
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A

ETAk jarduera armatua amaitu du

urreko eguen arratsaldean, urriaren 20an, ETAk
“jarduera armatua behinbetiko amaitzea erabaki” zuela
jakinarazi zuen. 52 urteko borroka armatuaren ostean, adierazpena publiko egin baino hiru
egun lehenago Donostiako Nazioarteko Konferentzian hitzar-

Or d ez k a r i p o l i t ik o a k a r o p o l i t i k o a r i b eg i r a
tutako erabakiekin bat egin
zuen erakunde armatuak, besteak beste "adostutako ebazpenak gatazkaren konponbide
osorako osagaiak biltzen ditu
eta nazioartearen eta euskal
jendartearen sektore anitzen
babesa du" jasotzen duen adierazpenarekin.
Aro berria ireki da Euskal Herrian. ETAk bere mezuan aitortzen zuen bezala, hemendik
aurrera egin beharreko bidea
ez da erreza izango, baina
"etorkizunari itxaropenez begiratzeko unea da. Baita ausardiaz eta arduraz jokatzeko
unea ere". Euskal Herrian aro
politiko berria irekitzen dela zioen komunikatuan ETAk.
Behin mezua zabalduta, politikari, erakunde, zein herritarrek
euren iritziak igorri zituzten berri honen aurrean. Miguel De
los Toyos Eibarko alkatearen

“ETAk egin behar duena zera
da, armak behin betirako utzi
eta bere betirako desagerpena
burutzea”. Alderdi jeltzaleko zinegotziak dio argi izan behar direla gizabanakoaren eskubideak, “edozein ideia edo helbururen gainetik”. Era berean, “herriaren hitza eta borondatea
izan behar dira gizarte euskaldun eta demokratiko bat eratzeko zutabeak”, Juezen ustez.
PPko Carmen Larrañaga
“hotz” geratu zen berria izan
zuenean, “baina poliki-poliki
barneratzen joan nintzen eta
poztu egin ninduen, nahiz eta
era berean tristetu bidean geratu diren lagun guztiengatik.
Udaletxean beharrean eman ditudan 12 urteetan toki guztiera
babesarekin joaten ibili ondoren, ia aurrerantzean lasaiago
bizitzeko aukera daukagun ba”.
Hala ere, Larrañagak dio orain-

Urriaren 20ko komunikatuaren inguruan

ustetan, “historian betiko geratuko den fetxa izango da
2011ko urriaren 20a”. PSEko
kidearen berbetan, “euskal gizartea, demokrazia eta askatasuna zorioneko daude”. Hala
ere, oraindik bide luzea egiteko
dagoela dio. “Nire desio bakarra da gauza izan gaitezela gure gizartean dauden sentimen
guztiak batu eta bide hori elkarrekin egiteko”.
Eibarko Bilduren arabera,
“ETAren adierazpen historikoak
gatazka politikoari heltzeko beharra azpimarratzen du”. Zentzu horretan, gatazka politikoa
Euskal Herriaren aitortza eta
erabaki ahalmenaren ukazioan
datzala diote. “Euskal gizarteari
hitza eman behar zaio eta erabakitzeko eskubidea aitortu”.
Bilduk dioenez, “aukera historikoa dugu guztiok aurrean”.
Komunikatua plazaratu ondoren, EAJko Eva Juezen iritziz,
11/X/28 ...eta kitto!
780 zkia.

dik “bigarren zatia” falta dela,
hau da, “ETA desagertzea”.
Aralarrek balorazio “oso positiboa” egiten du ETAren komunikatuaren aurrean. Sergio
San Joseren berbetan, “Aralarrek jaio zenetik egin du apustu
konponbidea bide politikoetatik
soilik etorriko zela eta gizarteak
ere ETAri armak lagatzeko eskatzen jardu du behin baino
gehiagotan”. Gernikako Akordioak izan duen garrantzia azpimarratzen du San Josek,
“bertako puntuak oso kontuan
hartu beharko lirateke”. Bere iritziz, gainera, “elkarrizketaren
sasoia da”.
Orain dela gutxi arte Izquierda Unida-Ezker Batuko, baina
orain Ezker Anitza izeneko taldeko kide den Eli Gomezek bat
egiten du Mikel Arana Ezker
Anitzako buruzagiak ETAren arma uztearen ondoren egindako
adierazpenekin. Aranaren ber-

betan, “euskal gizartearen garaipena eta bakearen aldeko
apustu irmoa da”. Egun historikotzat jo zuen Aranak joan den
asteko eguena, eta bai oraingo
bai geroko gobernuek bakea
lortzeko horrelako aukera historikoa aprobetxatzeko deia luzatu zuen.
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ei hilabete baino gehiago eman
ditugu gure ezkontza antolatzen.
Buruhausteak buruhauste, ilusio
handiarekin prestatu dugu guztia. Ailegatu da eguna, pasatu da, ederto gainera, eta gure egunerokotasunera bueltatu
gara. Eta orain zer? Egun handi hori gogoratzea baino ez zaigu gelditzen eta
horretarako laguntza ezinbestekoa izaten dira argazki eta bideoak. Gaur egun,
gure lagun gehienek eramango dituzte
argazki kamarak egun horretan, milaka
argazki egingo dizkigute, baina argazkilari profesionalak egingo digun bildumak ezin hobeto jasoko ditu egun horretako detaileak.
Hori dela eta, denboraz antolatu beharko dugu argazkilariaren papera, nundik nora joan beharko diren argazkiak,
non egingo ditugun eta abar. Baina
oraingoan, benetan, argazkilaria izango
da gure laguntzaile nagusia. Eurek dakite, inork baino hobeto gaur egungo aukerak zeintzuk diren.
Joan gaitezen denboraz Eibarren di-

S
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Eguna argazkitan

tugun argazkilariak bisitatzera. Esan
diezaiegun noiz den gure eguna, lekua
duten eta zein izango litzatekeen lan
horren prezioa. Argazki kopurua, bilduma aurkezteko euskarria eta bideoa
izango duen edo ez jakin beharko dugu

lehenengo eta behin. Horren arabera jasoko ditugu prezioak eta hitzartuko dugu eguna.
Hala ere, eguna ailegatu aurretik izango dugu zer egin eta zer hitz egin gure argazkilariarekin. Izan ere, behin baino
gehiagotan azpimarratzen dute argazkilariek, eurendako oso garrantzitsua dela
bezeroa ezagutzea, zeintzuk diren euren
gustokoak, zer islatu nahi duten. Lasai,
informazio guzti hori nola lortu jakingo
du-eta argazkilariak. Eurek ezagutzen dituzte Eibar inguruko parajeak, jakiten
dute nun egin daitezkeen argazki ederrak; hori bai, zuk ere izan dezakezu leku
berezi bat, zure ezkontza egunean bisitatzea nahi duzun lekua; esan argazkilariari hori egitea nahi duzula. Eta ez ahaztu
familiarekin argazkiak egitea, eliza edo
udaletxe aurrean, jatetxearen inguruan.
Baina kontuan izan, guzti horrek denbora behar izaten baitu eta jatekoa, besteak
beste, zain egongo da. Hori bai, etorkizunean egun handia gogoratzeko bilduma
zoragarria izango duzu.

F. PASCUAL

Arane, 6
Telf. 943 20 61 64
Faxa. 943 20 85 43
20600 EIBAR

VI R G I N I A P AS C UA L
SUK AL D E AL T Z AR I A K
BA R N E R A K O

www.gadifot.es

ARGAZKILARITZA - BIDEOA

Komentukoa, z/g Tfnoa. 943 17 06 71 -ERMUA-

Zubiaurre, 36 (behea)
Tel. eta Faxa: 943 17 68 28
www.cocinaspascual.com
48260 ERMUA

Arrate Gaina, 4
279 Postakutxa
20600 EIBAR
943 121 262
943 127 334

Edozein
ospakizunetarako
aukera

EZKONTZAK
BATAIOAK
JAUNARTZEAK

w w w. k a n t a b r i a j a t e t x e a . c o m

ARRATEKO
SANTUTEGIAREN
ondoan aurkitzen gara

Ezkontzak, bataioak, jaunartzeak,
zilarrezko ezkontzak, urrezko ezkontzak,
karta, enpresa bazkariak…

Bazkari edo afaria aukeratzen
ztei eguna aukeratu bezain
pronto, Eibar inguruan bazkari
edo afaria non egingo dugun
erabakitzea presazko kontua izaten da.
Gustoko jatetxea izanez gero, ziur asko,
bisitatuko dugun lehenengo lekua izango da, behin baino gehiagotan mugitu
baita eztei eguna jatetxean lekua dagoen
edo ez jakin eta gero.
Behin jatetxea erabakita dugunean,
egun horretan gure gonbidatuei eskainiko dieguna erabakitzeko unea izango da
eta horretarako hainbat gauza edukiko
dugu kontuan:
- Jatetxeek aurrez diseinatutako hainbat menu izaten dituzte, eta horren
arabera izaten dira prezioak. Hala ere,
aldaketak edo menu propioa egiteko
aukera ere izaten dute jatetxe askok.
- Menua aukeratzeko orduan kontuan
izango dugu hasieran mokadutxo edo
‘coctail’-a izango dugun. Mokadutxoa oso interesgarria izaten da ez-
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konberriek argazkiak orduan egiteko
asmoa izanez gero, eta jendeak patxadaz, berbetan itxaron dezan.
- Sasoian sasoiko produktuekin diseinatutako menua baldin bada hobeto;
alde batetik, produktuak egoera ezin
hobean izango ditugu eta bestalde
prezioa ere onena izango da.

- Kontuan izan egun horretan jende asko batuko duzula. Ez pentsatu zuri zer
gustatzen zaizun bakarrik, jendeak
orokorrean zer izaten duen gustoko
kontuan izan behar da.
- Azken aldian modan jarri da gaueko
mokadutxoa. Fruta, pintxo eta txokolateen unea izaten da. Dantza amaitu
eta gutxira eskaitzen da, tente edo jarrita jateko moduko ‘lunch’ moduko
bat izaten da; gaueko jaia hasteko modu ezinhobea.
Jatekoak Euskal Herrian duen garrantzia azpimarratzen badugu ez dugu gauza berririk asmatu. Eztei egun osteko
berbaldietan ere indar eta pisu berezia
izaten du egun horretan jan eta edandakoak, beraz, benetan aukeraketa garrantzitsua izaten da. Hori bai, jatetxean
bertan lagunduko dizute guztia antolatzen.

KAFEA, TEA ETA TXOKOLATEA

Detaileak, eztei-opariak,
Gabon otarrak, jaunartzeak,
urtebetetzeak, etb.
Julian Etxeberria, 5

katetxo@yahoo.com
943-257536 eta 628-330634

MAITANE jatetxea

Inprimategia

A uk e ra z abal a e z ko nt z a g o nbi dape n e t an
e t a pape rt e g i an o ro ko rre an

fasprintei@yahoo.es - www.imprentafasprint.es
Ego Gain 11 ac - EIBAR - Tel./Faxa: 943 20 16 13

TIRO eremuan

Arrate balle, 5
943 208 859

ZURE OSPAKIZUNETARAKO:
bataioak, jaunartzeak,
ezkontzak, despedidak...

Loiola auzoa, 24

AZPEITIA

Telefonoa: 943 81 56 08 Faxa: 943 15 03 62
E-maila: kiruri@wanadoo.es

HO TEL A
J AT E T XE A

Z ure biz i tz ako
pelikula

E-maila: conecta@hotelkrabelin.com

Krabelin Hotela Arrateko
santutegiaren ondoan dago,
erreportaia egiteko txoko
zoragarriz inguratuta.
Suitte bi gau, jakuzzia
barne, oparitzen dizkie
ezkonberriei: zeremonia
egunean eta hurrengoan
logela izan dezaten euren
beharretarako. Aukera
izango dute ere familiakoak
hartzeko egongela batean
eta ez dira zertan etxera
bueltatu beharko argazkiak
egin ondoren, gonbidatuak
behin bakarrik lekuz
aldatuz. Eskainitako
sukalde bikaina baino
berme hoberik ez dago.

Tel. 943 202 727
Faxa. 943 208 991
Arrate auzoa, z/g
-EIBAR-

www.hotelkrabelin.com

Gonbidatuak jantzi bila

gadifot

E

Oraingoan egunez izango dugun ezkontza baterako kontuan izan beharrekoak laburbiltzen saiatuko gara. Izan
ere, oraindik ere, eztei gehienak eguerdian izaten dira gurean.
Soinekoak izaten dira nagusi gonbidatuen artean; egunez egiten den ezkontza baten, hala ere, emakumezkoak prakadun trajearekin jaztea ere onartzen
bada ere, hala ere, hobe soinekoa aukeratzea. Fantasia gutxiagoko soinekoak
izaten dira, harribitxirik ez dezala izan,
edo izatekotan, gutxi batzuk, detaile
moduan. Eta aldaketarik nabarmenena
luzera izaten da: egunez izango dugun
ezkontza batean belaunaren inguruan
izango du amaiera soinekoak.
Tiranteduna, ‘palabra de honor’,
manga frantziarra… aukera guztiak aztertu ditzakegu, are gehiago neguan,
gainetik beroki dotorea jantziko dugueta. 2011ko neguan badago bereziki
ikusiko dugun osagarri bat, larruzko estolak. Aurtengo neguan, hotz asko baldin badago bera gainean dugula joango
gara, hotza handia izanez gero, berokiaren gainetik, ezkerreko besoaren gainean behar den moduan ipinita.
G izon ezk oa k sen a r ga ia r en a r a b er a
Zure familiko edo lagun minak eztei
egunean lekukoa izatea eskatu dizu eta
ez dakizu jantzi berezia behar duzun?
Lasai egon, kontuan izan beharreko
gauza bakarra senargaiak ‘chaqué’-a
jantziko duen ala ez jakitea baino ez da.
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ztei eguna aurretik egin beharrekoen zerrenda egiterakoan,
bati gogoratzen dugu zer nolako
lana izaten duten ezkongaiek, baina
egia da gonbidatuek ere buruhauste bat
baino gehiago izaten dutela. Zer jantzi?
Kontuan izan behar dugu goiza edo
arratsaldea den? Eguraldia? Galdera asko eta erantzun gutxi izaten dira.

Senargaiak horrela erabaki badu, zuk
ere jantzi beharko zenuke, baina ez da
oso ohikoa Euskal Herrian. Bestela, traje beltza jantzi, eta kolorea sartu nahi
izanez gero, erabili gorbata eta txalekoa. Eta aukera ezin hobea izango da lebita bat, hau da ohikoa baino luzeagoa
den txaketadun trajea.

Espezialistak
keratina
tratamenduetan

I l ea z a i n tze n
pr of es i on a l a k
Os a s u n ts u
e ta d i s ti r a
n a tu r a l a
Exte n ts i oa k

Ifar kale, 6
943 70020244

Ar r a gu eta , 25
E S T I L I S TA K

943-254512 / 943-120722

CAPI
Bidebarrieta, 5

943 201 547

Radiofrekuentzia

- G E L A T Z A Z KA L A K

SENDOTZE TRATAMENDUAK

- BE T I LE L UZ A PE N A K

ESTRIAK

BESOAK

lehen

- M A S A J E A K ( O ST E O P A T I A )

lehen

orain

- M I K R O P IG M E N T A Z I O A

orain

aurpegian eta gorputzean: ZIMURRAK (

BEGI ETA AHO INGURUAK)

Laser fotodepilazioa

ezpainak ................................................................. 10
besapeak ................................................................ 50
izterrondoak + besapeak ..................................... 100
erdiak ..................................................................... 120
erdiak + izterrondoak ........................................... 160
osoak ..................................................................... 200
osoak + izterrondoak ........................................... 250
besoak ................................................................... 120
bizkarra ................................................................. 120

2
3x

€
€
€
€
€
€
€
€
€

- K OI P E G U T X IT Z EA
- ZE L U LI T I S G UT XI T ZE A
- AZAL INDARTZEA
masajea
saiorako O
PA R I
s
a
i
o
a: 35 €
BONOA

Cavitazioa

5

EZ KON TZ A ta rt ak
e ta
de s p ed i de t a r a k o
( E NK AR G U Z )

Etorri zure eguna gurekin
prestatzera
ORDUTEGI

JARRAITUA:
09.00-19.00.
ZAPATUETAN:
09.00-13.00

ESTETIKA
MASAJEA

Zezenbide, 4 www.lakett.com 943 53 00 66
masqueunias@gmail.com

Birjiñape, 1

●
●
●
●
●

943-257988

Aurp egi, e sku eta o inet ako tr atam endu ak
Gel eta po rtz elan azko a zazk alak
Icti oter api a ( Garr a-Ru fa arr aina )
Depi lazi oa
Maki llaj ea. ..

San Juan, 1
943 20 33 29

DEGUSTAZIOA
-T. ETXEBARRIA, 13Tel. 943 20 63 22

Bidebarrieta, 28

943 20 79 73

Birjiñape, 1

Isasi, 16

San
Andres
gozotegia

Bidebarrieta, 1

Ezkontzetarako tartak eta
opariak prestatzen ditugu

Bidebarrieta, 20 (Galeria Komertziala)

Punta-puntako orrazkerak
● Ile tratamentuak
●

GIZONEZKOEN

ILEAPAINDEGIA
ORDUA
HARTZEKO:
Tel. 943 20 16 48

LORA
DENDA
943 20 88 47

r
a
m
Lau
Tel. 943 20 16 26

Bitxiak erabiltzeko egun aproposa
aur egun minimalismoa da nagusi, gauzak ahalik eta xumeenak erabiltzeko ohitura asko
zabaldu da azken urteetan eta berdin
gertatzen da ezkontza egunaren inguruan. Hala ere, egun horretan, emakumezkoen artean bereziki, egunerokotasunean erabiltzen ez ditugun bitxiak
jazteko aukera ezinhobea izaten da.
Aukeratutako soinekoak izaten duen
garrantzia handia da eta horren arabera
aukeratuko ditugu bitxiak. Familian ditugunak aztertuko ditugu lehenengo,
amonaren belarritakoak, amaren lepokoa edo familiak duen tiara aprobetxatzea izaten dute behin baino gehiagotan neskek.
Hala ere, kontuz ibili behar gara, egun
hori luzea da eta ezin dugu guztia gainean jarri; aspaldi ezkontza egunean familiak zituen bitxiak erakusteko eguna
zen, boterearen adierazgarri moduan,
baina gaur egun hori ez da egiten. Esan
moduan, soinekoaren araberakoa izaten
da asko eta asko.
Beloa erabiliz gero, horrek ematen du
bitxirik ikusgarrienak jartzeko aukera.
Mototsaren bueltan jarri daitezke tiara,
lepoko handi edo paparreko-orratz handiak. Baina kontuan izan gauza bat, horrelako bitxia jartzen dugunean, beste
guztiak xumeak izan beharko dira, familiako bitxi handi horrek izan dezala
protagonismoa.
Eskote handidun soinekoa aukeratu
badugu, lepokoak beti izango du lekua.
T. Etxebarria, 24
Tel. 943 20 73 04
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Xumea izatea da gure gomendioa, diamante bakarra duen katea, adibidez. Belarritakoei dagokionez, txikiak izan daitezela ule motza izanez gero, zure aurpegiak izan behar du protagonista eta
handigoa ile luze edo mototsa erabili
behar baduzu. Soinekoak harribitxia baditu, bestelakorik ez jantzi, belarritako
txikiak eta pultseraren bat baino ez.

Bitxigintza asko gustatzen bazaizu,
lepoko handia edo belarritako handiak
erabili ditzakezu, baina horrela eginez
gero, gure gomendioa soinekoa oso
xumea izatea da. Argi laga behar dugu
zuri bitxiak asko gustatzen zaizkizula,
horrek direla zure janzkeraren protagonista eta jendeak hori ikustea nahi
duzula.

R
O
CA

20600 EIBAR

CALBETON, 16
-EIBAR-

TEL.

943 20 80 06

BITXITEGIA - ERLOJUDENDA

Ezkontza
egunerako
guztia...
...ZURE
ESKU!

Juan dan asteko eguen arrataldian Euskal
Herrixa astindu zeban berri batek: ETAk
jarduera armatua lagatzen eban. Berri
historikua bizkor zabaldu zan eta asaldatuta
laga eban euskal gizartia. Oiñ aro barrixa
zabaldu da, ETAren indar armatu bariko arua.

KALEKO 21
INKESTA

Zelan ikusi dozu
ETAren deklaraziñua?

IGOR V Á Z QUEZ
37 u r t e
k o m er t z i al a

OIA NA G A R CÍA
33 u r t e
l a ng a bi a

Ondo begittantzen jata ETAk jarduera armatua lagatzia. Oin, baiña, zain gaoz ia zer gertatzen
dan aurrerantzian. Egixa da oiñ
esperantza gehixago dakagula
gatazkia konpontzeko eta begittantzen jata albistia ona dala danondako.

Oso ondo ikusten dot ETAk jarduera armatua lagatzia, baiña ez
dakitt honek nora eramango gaittuen egixa esan. Halanda be,
gauzia oiñ aldatzen ez bada, ez
dakitt noiz aldatuko dan. Ni guztiz
apolitikia naiz, baiña espero dot
armak uztian asuntuak betirako
irautia.

Mª J OSE CA MP O
5 3 ur t e
z a i nt z a il l ia

G UR UT Z L E K UB E
24 u r t e
bi ha r g iñ a

Ez dot ETAn siñesten eta ez dakat esperantza haundixagorik.
ETAren beste iruzur bat da, etekiñ haundixaguak etaratzeko.
Gustatuko jatan siñistia, baiña ez.
Gaiñera, ez dabe barkamenik eskatu eta ez dittue armak entregatu. Oin lehen baiño txartuago gagozela pentsatzen dot.

Begittantzen jata aurrera pauso
bat dala, baiña ondiokan denporia falta dala gatazkia konpontzeko. Alde bixak ados ipiñi bihar dirala be pentsatzen dot. Kalian,
bestela, ez dot igarri iñungo aldaketarik ETAren deklaraziñuan ostian, ez da bape antzematen
ekintza armatua laga dabela.

ARTOLA
jatetxea
Astelehenetik
barixakura
EGUNEKO
MENUA

15 €

Tokia gordetzeko:

943206348

ASTEBURUKO
DEGUSTAZIO MENUA
Paleta iberikoa
Etxeko foie-a
Otarrainxkak Martini erara

Legatza plantxan edo
Bakailaoa pikillo saltsarekin
Solomilloa plantxan edo
Txerri iberikoaren sekretoa

Degustazio postrea edo
Limoi sorbetea cavarekin edo
Turroi bigun mousse-a

25 € + BEZ

Urteko ardoa, sagardoa edo beste

...eta kitto! 11/X/28
780 zkia.
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KIROLAK
Eibar Hierros Anetxen talde nagusiak
lidergoa eskuratu du

Barriola eta Xalaren indar neurketa izango da domekan Astelenan.

LIGAKO BIGARREN JARDUNALDIAN LORTU ERE ORDURA
ARTEKO LIDERRARI 24-6 irabaziz Unbeko zelaian. Eibartarrak
Uribealdea baino gehiago direla erakutsi zuten eta, horrela, sailkapeneko lehen postura egin dute jauzia. Hori bai, seguraski iaz moduan aurkari zuzena izango duten Zarautzekin daude berdinduta
Isasaren mutilak eta Ampo Ordiziaren bigarren taldeak ere gertutik
jarraitzen dizkie (puntu bakarrera). Hurrengo jardunaldian, gainera,
Ordizian jokatu beharko dute eibartarrek, lidergoa eta puntu oso
garrantzitsuak jokoan daudela.
Eibar Rugbi
Taldeak bere
web orria
berritu du
egunotan.

Profesionaletako jaialdiak domekan
eta martitzenean Astelenan

ETZI LAU ETA ERDI BARRUKO FINALERDIETAKO LIGAXKAKO
LEHENENGO
JARDUNALDIKO NEURKETA ikusteko aukera izango da
partidu nagusian: hor izango
dira Yves Salaberri “Xala” eta
Abel Barriola, finalerako urratsa emateko asmoz. Atzo aukeratu zuten partidu horretarako materiala. Aurretik Retegi
Bik eta Pascualek aurre egingo
diete Aritz Lasa eta Peñagarikanori eta, amaitzeko, Apezetxea-Cecilio eta Gorka-Merino

bikoteen arteko lehia izango
da. Domusantu egunean, bestalde, “kaiola txikiko” beste
neurketa batekin hasiko da
jaialdia, oraingoan promozio
mailako txapelketakoa, Ongayren eta Mendizabal III.a antzuolatarraren indarrak neurtuko dituena. Jarraian, González
eta Zabaletak Idoate eta Zubietaren aurka borrokatuko dute
eta, pertsiana jaitsi aurretik,
Olazabal-Ladis Galarza eta
Gorka-Cecilio bikoteen arteko
norgehiagoka izango da.

Koskor-ek gogor eusten dio lidergoari

ZAILA IZANGO DA HOR GOITIK KENTZEA, AZKEN JARDUNALDIAN ERE 3-0 IRABAZI BAITZION EZDOK TALDEARI. Atzetik dituenak, gainera, ez dute halako sendotasunik erakusten eta
azken jardunaldian ere gehienek berdindu egin zuten: Azkena Kaltonek bana Esmorgarekin, Teknografikek moduan Murillo Nazariorekin eta Alkidebak Durangorekin, azken hauek bina. Asteburu honetan, Domusantu zubia dela-eta, ez da partidurik izango.

Concepto Egileren lehenengo porrota

ARETO-FOBALLEKO DEBABARRENEKO TALDE NAGUSIAK EZIN IZAN ZUEN Agrupación Deportiva Sala 10 taldearekin eta, bestelako emaitza merezi izan arren, 1-2 galdu zuen Elgoibarren jokatutako
partidua. Alex Alonsok sartu
zuen Concepto Egileren gola,
0-1 galtzen joan eta gero. Berdinketa, dena dela, atsedenaldira joan aurretik apurtu zen
eta, bigarren zatian Conceptokoek denboraldiko orain arteko

minutu onenak eskaini arren,
markagailua ez zen mugitu.
Jon Cejuela ermutarrak min
hartu zuen gainera. Asteburuan Aragoiko Alcañizen jokatuko du Egilek.
Gipuzkoako 1. mailako neurketan, bestalde, Concepto Createch-ek 3-1 irabazi zion Gamon-i eta lider jarraitzen du;
Oiartzun eta Azkoitiko Zurtekin berdinduta. Kadeteetan,
6-2 galdu zuten eibartarrek Luberriren zelaian.

Autobusa Behobia-Donostiara

AZAROAREN 13-AN, HAU DA,
HEMENDIK ASTE BIRA, JOKATUKO DEN proba entzutetsu
horretan parte hartu nahi duten
eibartarrek aukera dute, ohikoa
denez, autobusez bertara joateko. Autobusak 55 plaza izango
ditu, txartelak Calbetón kaleko
Askasibar Intersport-en erosi
daitezke eta epea autobusa betetzen denean amaituko da. Prezioa 10 eurokoa da.

11/X/28 ...eta kitto!
780 zkia.

Kadeteen mailako Concepto Createch ezin izan zuen punturik eskuratu Luberriren kantxan.

KIROLAK
Eibarko taldeen plenoa saskibaloian

ORAINGOAN
BAI:
NAHIZ ETA KANPOAN JOKATZEA EGOKITU, BIAK IZAN ZIREN IRABAZLE euren
norgehiagoketan. Ruibalek maila igotzeko
asmo sendoa duela
erakutsi zuen eta, Miguel Angel Sánchez
entrenatzaile berriaren
estreinaldian, Billabonako
Multinacional
Trade baino gehiago
izan zen (37-58). Atsedenaldirako aurrea hartu zuten eibartarrek (18-30) eta, bide horretatik jarraituz (23-45,
3. laurdenaren amaieran),
erraz nagusitu ziren amaieran. Will Polanco, Mikel Arnaiz
izan zen saskiratzaile onena,
Will eta Anderson Polancorekin berdinduta (14 puntu bakoitzak).
Katu Kalek, bestalde, berehala berreskuratu ditu aurreko
asteburuan etxean galdutako
puntuak eta 50-68 nagusitu zi-

Eibar KE mendekuaren bila
Ponferradinaren aurka

tzaion Astigarragan bertako La
Salle Mundarrori. Partiduaren
norabidea atsedenalditik aurrera ikusi ahal izan zen (26-24
galtzen zuten orduan Katukoek), azken bi laurdenak goitik
behera eurenganatu baitzituzten Eibarko saskibaloilariak.
Horcajada, 15 punturekin, eta
Arizmendiarrieta, 14rekin izan
ziren onenak saskiratzen. Asteburu honetan, Domusantu
Eguneko zubia dela-eta, ez da
partidurik izango.

Eibar Eskubaloiaren talde nagusiak alde
handiz irabazi zuen kiroldegiko debutean

LASAITASUN HANDIZ DABIL NAGUSITZEN EIBAR ESKUBALOIAREN LEHENENGO TALDEA eta, horrela, zapatuan bere jarraitzaileen aurrean jokatutako lehen neurketan, 41-13 nagusitu zitzaion Decotena Pulpori eta une honetan 87 gol ditu alde eta 28 bakarrik kontra (hiru jardunaldietatik partidu bi bakarrik jokatu ditu; bestean atsedena izan zuen). Gaur jokatuko du hurrengo partidua,
Saiekoren zelaian, 20.45etan. Jubeniletan A taldeak 14-47 irabazi
zion Arrasateko Talleres Chapimeri eta B-k gauza bera egin zuen
(33-17) Aialarekin. Kadeteetan ere nagusi izan ziren mutilen hiru taldeak, neskenak Leizaranen galdu bazuen ere (26-20). Eta infantiletan Eibar Eskubaloia taldeen arteko lehia izan zen: hor A-k 33-12
irabazi zion C-ri eta B-k, bere aldetik, 57-15 nagusitu zitzaion Algorri Taberna Pulpori.

Haritza garaipenaren bila
Gorosabel Group Eibarko Haritza taldea da gaur egun Eibarko
talde nagusiena, Gipuzkoako 1.
maila territorialean diharduena
eta, hiru jardunaldi jokatuta, punturik ez du oraindik. Bihar,
17.00etan, Hegialde hartuko du
Unibertsitate Laboralean.

KOPAKO TORNEOAN EIBAR
KE KANPORATU ZUEN LEONGO TALDEA BERRIRO
IZANGO DA IPURUAN, oraingoan 2. B mailako bigarren
multzoko ligako neurketa jokatzeko. Une honetan 4. postuan
daude Gaztela-Leongokoak,
Manixen mutilak baino bi puntu
gehiagorekin; hau da, etzi
17.00etan hasiko den partiduan irabaziz gero, eibartarrak
aurrea hartuko liokete Kopan
Real Madrili aurre egingo dion
taldeari.
Hilabete gogorra
izango du azaroan
gure herriko foball lehengo taldeak: hilaren 6an Segovian jokatu eta gero (hor
izan daiteke partidurik samurrena, Segoviana igo berria baita), Carlos Pousoren
Mirandés liderra hartuko baitu 13an Ipuruan,
handik astebetera Zornotzan sailkapeneko 2.

postuan dagoen Amorebietari
bisita egin aurretik. Azaroaren
27an, bestalde, une honetan
puntu kopuru berbera duen Torrelavegako Gimnástica hartuko
du talde gorri-urdinak Ipuruan.

Beteranoen artekoan
Athletic nagusi
Mikel Beistegi, Eibar, Athletic
eta Oviedo taldeetako jokalariohiaren omenez zapatuan jokatutako partiduan, Athleticeko beteranoek 2-0 irabazi zioten Eibar KE-koei. Partidua ha-

si aurretik, martxoan hil zen Mikelen
alargunak oroigarri
bat jaso zuen.

Urkik 3-4 irabazi zuen Soraluzen

ERREGIONAL 1. MAILAKO AZKEN JARDUNALDIAN ONDO
MOLDATU ZIREN EIBARKO TALDEAK orokorrean hartuta, izan
ere hain ondo joan ez zitzaion talderik ere egon zelako: Gazteak 26 galtzen zihoan Ikasberrirekin partidua bertan behera laga behar
izan zutenean. Urkik denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuten
Soraluzen eta Eibartarrak ere garaile izan zen Aretxabaletan (1-3).
Maila bat gorago, Eibartarrak-en lehen taldeak denboraldiko orain
arteko partidurik onena jokatuz, bina berdindu zuen Azpeitian goiko postuetan dagoen Lagun Onak-ekin.
...eta kitto! 11/X/28
780 zkia.
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KULTURA
‘Ma rg o l a r i t z a az k a r r ek o’ e s p ezi a l i s t a d e l a d io
Es t e b an Or oz ek . Et a e z d a g u t x i ag o ra k o, h ai nb at s ar i
es k ur a t u b ai t i t u a r l o h or t an . Or ai ng o an , ha l a e r e,
er a k u s k et a b a t e k i n d a t o r k i g u T o p a l ek u r a : g a u r t i k
( 1 9 . 0 0 et a n z a b a l d u t a ) a z a r o a r en 6 r a a r t e eg o n g o d a .

Antzerkia Oñatiko jubilatuekin

ESTEBAN OROZ, margolaria:

“Energia eta gogoarekin
margotzea gustatzen zait”

- Nolako erakusketa eskainiko
duzu Topalekuan?
Aire librean egindako margoak egongo dira, erretratu bat
kenduta. ʻMargolaritza azkarraʼ
deritzon horretan asko lehiatzen
dut eta espezialista naiz. Lehiaketetan margolana amaitzen dudanean, besteek oraindik lanean
dihardute. Pintzel potoloekin
margotzea gustatzen zait, energia handiarekin, gogoarekin.
Pentsatzen dut hobe dela lanak
holan egitea, pintzelada handiekin, erretokatzen ibiltzea baino.
Musika munduan antzerakoa
gertatzen da: estudioko lan bat
zainduagoa egon daiteke, erretokatuagoa, baina zuzenekoak
duen indarra eta energia ezin
izango du lortu. Lehen saiakeran
margotzen dut; gainera, lehiaketetan ez daukazu denbora asko.
- Nola planteatzen duzu margolana egitea hain denbora
gutxian?
Lehenik gaia aurkitu behar da.
“Ea, zer egingo dut?”. Agian orduak pasa eta oraindik gai bila
zabiltza. Kontua da gauzak azkar eta gogo handiarekin egitea.
- Eta lehiaketetatik kanpo margotzeko ohiturarik bai?
Oso gutxi. Orain kretekin margotzen dihardut.
- Zer dira kretak?
Pigmentu eta aglutinatzaile
nahasketa bat da. Altamirako

11/X/28 ...eta kitto!
780 zkia.

sasoian erabiltzen zen teknika
da, pentsa!
- Noiztik zabiltza margotzen?
Txikitatik. Gero Marinan egon
nintzen, Cádizen, eta han lizentziatu zen bermeotar batek Arte
Ederretako Eskolan izena emateko gomendatu zidan, holan
bertara joateko baimena emango zidatelako derrigorrez. Artearen historia, egurrezko taila, buztin-modelatzea eta ikatz-marrazketa ikasi nituen, besteak beste.
- Horrek guztiz engantxatu
zintuen?
Engantxatuta nentorren.
- Margolaritza afizioa edo lanbidea da zuretzat?
Ez naiz zaletu izatetik pasa.
Ezagutzen ditut lagunak horretan dihardutenak, baina nekez
bizi dira. Oso zaila da. Beristainez gain, ez dut inor ezagutzen
Euskadin margolaritzaz bizi denik. Kalitatea badagoela pentsatzen dut. Zentzu horretan, inpresio ona laga zidan Málagan,
Thyssenen museo berrian, margolari ezezagunen pinturak ikusteak, izen handienekin batera.
- Zure lanak saltzen dituzu?
Gustuko dudalako margotzen
dut, baina saldu ere egiten dut.
Lehiaketetan lortzen dudanarekin, sariengatik edo saltzeagatik,
autofinantzatu egiten naiz. Aberastu ez, baina emazteak horrela ez dit errietarik egiten!

EGUENEAN, AZAROAREN 3-AN, UNTZAGAKO JUBILATU
ETXEKOEK ANTOLATUTA ANTZERKI EMANKIZUNA ESKAINIKO DUTE IKUSI MAKUSI, Oñatiko jubilatuen zentrukoek: "Problemas de pareja? La solución aquí". 18.30etan hasiko den antzezkizunerko sarrerak 15 euro balio du (Coliseoko leihatilan).

DJ Gaua bihar Living
Café tabernan

BIHAR GAUEAN, ORDUA ALDATZEN DELA APROBETXATUZ, DJ
Gaua egingo dute Fermin Calbetón kaleko Living Café tabernan. Jaialdia
gaueko 00.00etan hasiko da eta goizeko 04.00etan amaituko. Bertan izango
dira Ima Txill Aut, Pantaka (Zarata Sistemak) eta Asier Aretxabaletakoa.

Anthony Blake Coliseoan

DATORREN ASTEKO BARIXAKUAN, AZAROAK 4AN, 20.30ETATIK AURRERA ANTHONY BLAKE MAGOAREN AZKEN
IKUSKIZUNAREKIN, "Lo saben todo de ti" izenburukoarekin gozatzeko aukera izango da Coliseo antzokian (sarrerak 15 euro balio du). Azken ikuskizunetan egindakoaren bidetik, honetan ere
Esteve Ferrer izango da zuzendaritzan. Taula gainean misterioz
betetako giroa sortuko dute biek elkarlanean, mentalismoaren arlo
ezberdinei errepasoa emanez. Anthony Blake, berriz, bere ohiko ildotik aldendu barik telepatia, predikzio, telekinesia eta bestelakoak
ondo baino hobeto menperatzen ikusiko du publikoak.

KULTURA
Modaren sekretuen inguruko ikastaroa ...eta kitto!-n

AURTENGO NEGUAN MODAK ZEIN JOERARI
JARRAITUKO DION, ZELAKO JANTZIAK ETA
OSAGARRIAK ERAMANGO DIREN, gehien
ikusiko ditugun koloreak zeintzuk izango diren
eta beste hamaika bitxikeria jakin nahi dituenak,
horretarako aukera paregabea izango du …eta
kitto! Euskara Elkarteak antolatutako ikastaroari
esker. “Modaren sekretuak: tendentziak eta aholkuak” izenburuko ikastaroa azaroko lau eguenetan (azaroak 3, 10, 17 eta 24an, 18.30etan)
emango du Ana Goitia lekeitiarrak, …eta kitto!ren egoitzan bertan (Urkizu, 11 solairuartean).
Izen-emateko epea oraindik zabalik dago eta, beraz, norbait ikastaroan parte hartzera animatuz
gero …eta kitto!-ren bulegoan zuzenean eman
dezake izena edo, nahiago badu, telefonoz,
943200918 zenbakira deituta. Ikastaroaren pre-

laburrak
IR R IEN L A GUNA K K LUBA
Guraso zein umeentzako
kluba aurkituko duzue
www.irrienlagunak.com
webgunean sartuta.
Besteak beste, lehiaketak,
Irria aldizkaria, lagunak
zoriontzeko tartea eta
beste hamaika kontu pilatu
dituzte webgunean, beti
ere umeak eta haien
gurasoak gogoan.

zioa 12 eurokoa da (10 eurokoa …eta kitto!-ko
bazkide eta berbalagunentzat).

Ertamerikako migrazioari buruzko erakusketa Untzagan

Ertamerikako hainbat egoera islatzen duten argazki dotoreak ikusi daitezke
Untzagako jubilatuen etxean.

ASTELEHENEAN ZABALDU ZUTEN
URRIAREN 31-RA ARTE MARTXAN
EGONGO DEN ARGAZKI ERAKUSKETA
Untzagako jubilatuen etxean: "En manos de
Dios: Historias de migrantes centroamericanos", Markel Redondo argazkilari bilbotarraren argazkiekin osatutako erakusketa. Irudiak 2010eko iraila eta urria bitartean hartutakoak dira, argazkilariak migranteen pausoak jarraituta Honduras eta Arizona bitarteko
ibilbidean hartutakoak. Erakusketa Ekintzaz
Lagundu Eibarko GKEak, Untzagako jubilatuen etxearekin elkarlanean antolatu du eta
honako ordutegian bisitatzeko aukera izango
da: gaur 19.15etatik 21.15etara eta bihar eta
etzi, berriz, 12.00etatik 14.00etara.

Indalezio Ojanguren lehiaketako argazkiak Portalean

GAUR ARRATSALDEAN, 19.00-ETAN PORTALEKO ARETO NAGUSIAN ZABALDUKO DEN
ERAKUSKETAREN INAUGURAZIO-EKITALDIAN bertan, Indalezio Ojanguren XXIV. Argazki
Lehiaketako irabazleek saria jasoko dute. Azaroaren 20ra arte ikusgai egongo den erakusketan,
lehiaketan saritutako lanekin batera epaimahaikoek erakusketarako aukeratutako beste batzuk
ere ikusteko aukera izango da, martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara. Estatu mailako

argazkilari onenetakoak erakartzen duen lehiaketaren azken edizioan saria eraman dutenak
Xavier Ferrer (Castellón), Jose Vila Airas (Eibar),
Juan Ramón Llavori (Zumaia), Miquel Planells
(Banyoles), Javier P. Fernández (Berango), Juan
Antonio Palacios (Eibar), José Luis Irigoien (Eibar), José Manuel Lucena (Ermua), Miren Bakarne Elejalde (Eibar), Virginia Arakistain (Eibar),
Pedro Mª Arriola (Eibar) eta Unai Mora gaztea
izan dira.

SA NA NDR ESETA R A K O
B IL E R A
Jaixak Herrixak
Herrixandako elkarteak
deituta, gaur arratsaldean,
19.30etan bilera hasiko
da gaztetxean, azaroaren
amaiera partean ospatuko
ditugun San Andres
jaietarako ekimenak
antolatzan joateko
asmoarekin. Bilera irekia
izango da eta osatzen
joango den egitarauan
parte hartu nahi duen
edozein ongietorria
izango da.

UMEEND A K O A NTZ ER K IA
Hileroko egitarauari
jarraituta, Coliseoak
umeentzat propio
pentsatutako antzezlana
hartuko du azaroaren
5ean, 17.00etan: Marie
de Jongh-en "Robot Maitea"
antzezlana Jokin Oregik
zuzendutakoa da eta
antzezleak, berriz, Ana
i Punto eta Ana Meabe dira.
Sarrerak 4 euro balio du
(Coliseoko leihatilan salgai).

Castellóngo Xabier
Ferrer-ek aurkeztutako
bilduma izan da azken
lehiaketako onena.

...eta kitto! 11/X/28
780 zkia.
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KULTURA
Sanandresetako bertso-paper lehiaketa
…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK MARTXAN DU
AURTENGO SAN ANDRES
BERTSO-PAPER LEHIAKETA. Lanak entregatzeko azken
eguna azaroaren 7a izango da
eta aurten ere hiru maila bereiziko dituzte: Eibarko LH-ko
ikasleek bertso bat edo kopla bi
aurkeztu beharko dituzte,
DBH-koek bertso bi edo 4 kopla gutxienez eta 16 urtetik gorakoek (Euskal Herri osora zabaldua) 4 puntu edo gehiagoko
6 bertso gutxienez. Gaia eta

doinua libreak izango dira eta
bertsoak jatorrizkoak. Lanaren
hiru kopia, gaitzizenarekin sinatuta, …eta kitto! Euskara Elkartera bidali beharko dira (Urkizu, 11 solairuartea. 20600 Eibar). Itxitako beste gutunazal
batean, gaitzizena identifikatzeko datuak idatzita sartu beharko dira.
Sarituek azaroaren 25ean
(barixakua) Portalean egingo
den San Andres Bertso Jaialdian euren lanak abestuko dituzte eta orduan banatuko zaiz-

ORAIN EGUN BATZUK
AURKEZTU ZUTEN SU TA
GAR TALDEKOEK AZKEN
LANA: "Ametsak pilatzen".
Argia lehenengoz ikusi berri
duen diskoa osatzen duten abestiak udan grabatu zituzten, Berrizen,
Lorenzo Records estudioetan. Eibartarren disko berria 11 abestik
osatzen dute: "Hegan", "Piztia", "Etsaien hitzak", "Poza eta tristura",
"Beti tente eta tinko", "Norbera bere ametsen jabe", "Materia hutsa
naiz", "Kantarik politena", "Bizi", "Zain, zure zain" eta diskoari izenburua ematen dion "Ametsak pilatzen". Lan berria ezagutzera emateko zabaltzen diharduten "Norbera bere ametsen alde" singlea internet bidez entzuteko aukera dauka nahi duenak. CD berria zein taldearen inguruko bestelako produktuak sutagar.com taldearen webgunean zuzenean erosteko moduan daude.

Rosendok kontzertua emango du

11/X/28 ...eta kitto!
780 zkia.

kie sariak irabazleei: LH mailan,
irabazleak 45 euro eta txapela
jasoko ditu eta bigarrenak 40
euro eta plaka; DBH mailakoak
120 euro eta txapela irabaziko

ditu eta bigarrenak 100 euro
eta plaka; eta helduen mailan
nagusitzen denak 300 euro eta
txapela eskuratuko ditu eta bigarrenak 250 euro eta plaka.

Santi Entrenaren Egiptoko
bilduma Irunen ikusgai

Su Ta Gar-en
lanik berriena
kalean

CLUB LAMBRETTAK ANTOLATUTA, 2007-KO SANJUANETAN UNTZAGAN KONTZERTUA EMAN ZUEN Rosendo Mercado musikaria berriz ere gurean izango da, azaroaren 19an, Astelena frontoian
23.00etan hasiko den emanaldian. Sarrerak aldez aurretik
erosteko moduan daude (20
euro), Eibarren Birjiñape, Trinkete, Portalea taberna, Arno,
Terraza eta Caserio-n; Elgoibarren, Lanbroan; eta Ermuan,
Xaguan. Internet bidez erosteko, www.jaiproductions.net helbidera jo daiteke. Egunean ber-

San Andres Bertso Jaialdiaren azken edizioko irudia. / MAIALEN BELAUSTEGI

AZAROAREN 20-RA ARTE, IRUNGO OIASSO MUSEO ERROMATARREAN "EGIPTO. BEGIRADA ERROMANTIKOA” IZENBURUKO ERAKUSKETA bisitatzeko moduan egongo da. Erakusketan Euskal Herrian Egiptoren inguruan dauden bi bilduma pribatu bakarrak, Santiago Entrena eibartarrarena eta Jose Mª Ortuondorena, lehenengo aldiz elkarrekin ikusteko aukera dago. Bildumagile biek ikusgai ipinitako piezekin baterara, gainera, Bilboko Museo Etnografikoko (Olabarria Jauregia bilduma) zein Donostiako
San Telmo Museoko (Antonio
Bernal OʼReally bilduma) hainbat
lan ere ikusteko moduan ipini dituzte. Egiptoko historiak bizi izandako sasoi ezberdinak isladatzen
duten 100 bat pieza bildu dituzte
erakusketan eta, umeek erakusketan azaltzen direnak hobeto
barneratu dezaten, eurentzat bereziki prestatutako hainbat jarduera ere antolatu dituzte. Erakusketara sartzea doan da.

2011ko Euskadi
Literatura Sariak
liburutegian

tan frontoiko leihatilan ere salgai ipiniko dituzte, 25 eurotan.

JUAN SAN MARTIN LIBURUTEGIAK HERRITARREN ESKURA IPINTZEN DITUEN LANEN ARTEAN 2011ko Euskal
Literatura Saria jaso duten izenburuak eskuragarri daude: Ur Apalategiren "Fikzioaren izterrak" ipuin bilduma (euskarazko sailean
saritua), Miren Agur Meaberen "Errepidea" (haur literatura saria),
Carlos Zabalaren "Zubi bat Drinaren gainean" (itzulpenenen atalean saritua) eta Joseba Sarrionaindiaren "Moroak gara behelaino
artean?" (euskerazko saiakera atalean saritua).

laztanak
emoten...

Zorionak, ASIER Mallia,
gaur lau urte egitten
dozuzelako. Eibarko
famelixaren partez.

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

Zorionak, GAIZKA
Mendieta, bixar sei
urte beteko dozuzeta. Famelixaren eta,
batez be, Garaziren
partetik.

Zorionak, IMANOL
Egidazu De Diego,
astelehenian sei urte
egingo dozuz-eta.
Muxu haundi eta
potolua, famelixaren
partez.

Zorionak, ENARA!
Gure etxeko printzesak
sei urte bete dittu-eta.
Milla muxu famelixaren
partez.

Zer moduz, ANIAIZ,
zer moduz? Zorion
bero-berua, domekan
zure eguna da-eta.
Askatasun haixian
hegaka, laztan
goxuenak Alcalá-ra.
Txirixokaleko sendia.

AGENDA

Zorionak, MIKEL
Astigarraga Salas,
gaur hamar urte
egitten dozuzelako.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

HILDAKOAK

- Nuno Manuel Miradouro Barroso. 30 urte. 2011-X-19.
- Maria Errasti Elgoibar. 97 urte. 2011-X-21.

- Jose Alkorta Ansorregi. 86 urte. 2011-X-22.

Zorionak, Jon Telleria,
martitzenian bederatzi
urte beteko dozuz-eta.
Laztan haundi bat
Mª Angeles eta
Naiaren partez.

Zorionak, MAIA gure
printzesari, domekan
bost urte egingo
dozuzelako. Muxu
haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, EKAIN!
Lau patxo zuretzat,
potxolo, etxeko
guztien partez.

- Oscar Villar Bahamonde. 47 urte. 2011-X-23.

- Teodoro González Sánchez. 76 urte. 2011-X-24.

- Isabel Santa Maria Sáenz de Samaniego. 86 urte. 2011-X-25.

JAIOTAKOAK

- Luken Telleria Martín. 2011-X-17.

- Aiora Gorosabel Txurruka. 2011-X-18.

- Mikel Baratta Ballona. 2011-X-19.

zinea Coliseoan

”Manuale d’amore 3”

”Gianni y sus mujeres”

Zuzendaria: Giovanni Veronesi
Aktoreak: Robert De Niro, Monica
Bellucci, Carlo Verdone, Laura Chatti

Zuzendaria: Gianni Di Gregorio
Aktoreak: Di Gregorio, Valeria de
Franciscis, Valeria Cavalli, Aylin Prandi

28an: 22.30
29an: 17.00, 19.45, 22.30
30ean: 17.00, 20.00
31n: 20.30
1ean: 17.00, 20.00

28an: 22.30
29an: 19.45, 22.30
30ean: 20.00
31n: 20.30
1ean: 20.00

”Las aventuras de Tintín”

”Katu bat Parisen”

Zuzendaria: Steven Spielberg
Aktoreak: Jamie Bell, Andy
Serkis, Daniel Craig, Nick Frost

Zuzendaria: Jean-Loup Felicioli
Pertsonaiak: Dino katua, Zoé,
Victor Costa, Nico

28an: 22.30
29an: 17.00, 19.45, 22.30
1ean: 17.00, 20.00

29an: 17.00
30ean: 17.00
1ean: 17.00

...eta kitto! 11/X/28
780 zkia.
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AGENDA

ORDU ALDAKETA

Zapatutik domekarako goizaldeko 03.00ak heltzean,
erloju guztiak ordubete atzeratu egin beharko
ditugu, 02.00etara. Beraz, ofizialki ordubete
gehiago izango du asteburu honetako domekak.
Neguko ordutegi honek martxoaren 25era arte iraungo
du; egun horretan udakoa jarriko da berriro indarrean.

horoskopoa
A R IE S
Gustora zaude inguratzen zaituen
jendearekin, baina zerbaiten falta
somatuko duzu. Ea jakiten duzun
zer den, bere beharra izan aurretik.

KANPOSANTUKO ORDUTEGIA
Urriaren 29an, 30ean eta 31n eta azaroaren 1ean,
08.00etatik 20.00etara egongo da zabalik.
Eguaztenean (azaroak 2) 11.00etan meza
egingo da kaperan.

TA UR US
Ezer jakin gabe besteen atzetik
gaizki esaka ibiltzeak ondorio latzak
izango ditu zuretako. Nola emango
diozu buelta horri? Batek daki!
G E MINI
Begiratu ondo nondik zabiltzan,
astroek ezbehar bat izango duzula
baitiote. Holakoetatik ihes egiteko
gai zarela erakusteko unea heldu da.
CA NCE R
Zuk gauza bat diozu eta berak
bestea. Nork duen arrazoia? Datorren
astean jakingo da. Hori bai, arrazoia
ez duenak onar dezala bere akatsa.
L EO
Aurrean jarriko zaizun egoerari
ahalik eta probetxu gehien ateratzen
saiatu behar duzu, horrelako aukerak
ez baitituzu askotan edukiko.
V IR G O
Hobe duzu besteek dioten aholkuak
jarraitzea. Ikuspegi objektiboagoa
daukate eurek eta ondo aholkatuko
dizute. Hotzago pentsatu, lasai.
L IB R A
Espero ez duzun muxu bat jasoko
duzu eta zure barrenean zerbait
mugituko da. Sentimendu politak
berpiztuko zaizkizu. Ikusiko duzu!
S COR P IUS
Zubirik-zubi, pozik bizi zara, ezta?
Zuk bai dakizula zer den ondo
bizitzea! Ondo egiten duzu: onura
atera ezazu ahal duzun bitartean.
S A G ITTA R IUS
Azken aldian berri harrigarriak jaso
dituzu; baina aste honetan gauzak
asko lasaituko dira eta ez duzu
inolako asaldurarik izango.
CA P R ICOR NI US
Lanpetuta ibiliko zara atzeratutako
gauzak eguneratzen. Zergatik ez
duzu dena egunean eramaten? Lan
bikoitza egitea tokatzen zaizu gero!
A QUA R IUS
0-tik hastea zaila izaten da, baina
zuk ederki ekingo diozu proiektu
berriari. Gainera, dena alde duzu:
laguntza berezia jasoko duzu-eta.
P IS CIS
Errespetua eskatzen duzu, baina
ez duzu hori gehiegi praktikatzen.
Moldatu jarrera hori: ez zaitez izan
egoskorra eta lagundu ingurukoei.

Barixakua 28

Astelehena 31

MARIDAJEA

KONTZERTUA

IKASTEN

21.30.- Krabelin jatetxeko
maridaje jardunaldia, Jorge
Peique enologoaren partehartzearekin. Krabelin-en.

00.00.- “Etxe”
bakarlariaren kontzertua.
O’Hara tabernan.

10.00.- “Etica”, Marisa
Iglesias-en eskutik. Armeria
Eskolan.

EGOIBAR ZINEKLUBA
17.30 eta 21.00.“En el camino” (Zuz: Jasmila
Zbanic). Sarrera: Euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

Zapatua 29

ANTZERKIA

TXANGOA

18.30.- “¿Problemas de
pareja? La solución aquí”,
Ikusi Makusi, Oñatiko
jubilatuen zentrukoen
antzezkizuna. Untzagako
jubilatuen etxekoek
antolatuta. Sarrera: 15 euro.
Coliseoan.

09.30.- Peru-Harri (Leitza)
eta Uraren Museoa
(Andoain) bisitatzeko irteera,
Arrate Kultur Elkarteak
antolatuta. Ego Gaineko
autobus geltokitik.

ZAPATUKO IPUINA
18.00.- “Hiru Lumak”,
Rosa Mª Martínez ipuin
kontalariarekin. Umeen
liburutegian.

DJ GAUA
00.00.- Ima Txill Aut,
Pantaka (Zarata Sistemak)
eta Asier (Aretxabaleta).
Living Café-n.

Eguaztena 2
IKASTEN
09.13.- Orio-Pagoeta
mendi ibilbidea (parke
naturala eta burdinola).
Irteera-ordua Estaziñoko tren
geltokitik (Ardantzan,
09.07etan).

DOKUMENTALA
19.00.- “Lluvia seca”
(Zuz: Gorka Espiau)
Irlandako bake prozesuan
bitartekarien jardunari
buruzko dokumentalaren
proiekzioa eta, ondoren,
solasaldia, Lokarrik
antolatuta. Aurkezpena:
Asier Ezenarro eta Luis Mª
Santos. Portalean.

lehiaketak

– San Andres Ber tso-Paper Lehiaketa.

Lanak aurkeztea eta informazioa: Azaroaren 7ra arte, …eta kitto!-n (Urkizu, 11 solairuartea).

– Gaztelekurako Logotipo Lehiaketa.

Norentzat: 12-17 urte bitartekoentzat. Bete-beharrekoak: Indianokua gaztelekua agertzea. Lanak
entregatu / informazioa: Azaroaren 20a baino lehen, Indianokua gaztelekuan (Muzategi, 3).

diru-laguntzak

– Umeak Eskolara 2011 eta Dirulaguntzak Ikasleei 2011.
Eskaerak aurkezteko epea: Abenduaren 1era arte, Pegoran.

11/X/28 ...eta kitto!
780 zkia.

Eguena 3

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.EUSKADI.NET)

telefono jakingarriak

erakusketak

farmaziak

– Urriaren 30era arte

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

28, barixakua

EUSKAL AKUARELARIEN ELKARTEAren
erakusketa kolektiboa. Portalean.
JOSE LUIS IRIGOIENen “India” argazki erakusketa.
Debako Turismo Bulegoan.
– Urriaren 31ra arte

MARKEL REDONDOren “En manos de Dios.
Historias de migrantes centroamericanos” argazki
erakusketa. Untzagako jubilatu etxean.

EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria,
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

29, zapatua

7)

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria,
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

30, domeka

4)

EGUNEZ Barandela (Z. Agirre,
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

4)

31, astelehena

J.R. SAN JOSEren argazki erakusketa.
Depor tabernan.
EINER RODRIGUEZ PONCEren “Arquitectura
Medieval” argazki erakusketa. El Ambigú tabernan.
BAKARNE ELEJALDEren argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
– Azaroaren 6ra arte

ESTEBAN OROZen pintura erakusketa. Topalekuan.
– Azaroaren 18ra arte

JOSE LUIS IRIGOIENen “Jordania” argazki
erakusketa. Doherty’s tabernan (San Prudentzio, 6an,
Matienan).

1, martitzena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)
2, eguaztena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 10)
3, eguena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
4, barixakua
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

– Azaroaren 20ra arte

“EGIPTO. BEGIRADA ERROMANTIKOA”,
besteak beste Santi Entrena eibartarraren bildumako
piezen erakusketa. Sarrera doan. Irungo Oiasso
Museoan (Irun).
– Azaroaren 23ra arte

SUDOKUA

“MEDUELELAVIDA” RUBENen erakusketa berezia.
Karrika tabernan.

5
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2
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6
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DENBORAPASAK

autobus ordutegiak

EI BA R - D ONOSTI A . Lanegunak: 07.00etatik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. D ONOSTI A - EI BA R . Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.
Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,
19.30, 21.00 eta 22.00.
E I B A R - B I L B O. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BIL BO- EIBA R . Lanegunak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EI BA R - GA STE IZ . Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GA STEI Z- EIBA R . Lanegunak: 06.30etatik 20.30etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
E I B A R - I R UÑE A . Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IR UÑEA -EIBAR . Laneguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EI BA R - A R R A TE . Zapatuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A R R A TE- E IBA R . Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,
10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30.
EI B A R - E L G E TA . Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EL G ETA - EIBA R . Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30.
EI BA R - ME ND A R O. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MEND A R O- EIBA R .
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara orduro eta 21.55.

tren ordutegiak

4

3
9 1
5

S OS d e iak ........................1 1 2
P eg o r a .............................0 1 0
Ud al et x ea .........94 3 7 0 8 4 0 0
P o r t al ea ............94 3 7 0 8 4 3 9
Ud al t zai n g o a .....94 3 2 0 1 5 2 5
Man k o m u n it at e a 9 43 70 0 7 9 9
D eb eg es a ..........94 3 8 2 0 1 1 0
K IUB .................94 3 2 0 3 8 4 3
E p a it e g ia ..........94 3 0 3 3 4 0 0
Ib er d r o l a ..........90 1 2 0 2 0 2 0
Nat u r g as ...........90 2 1 2 3 4 5 6
D YA L ar r i al d i ak .94 3 4 6 4 6 2 2
G u r u t z e G o r r i a . . 94 3 2 2 2 2 2 2
Men d ar o o s p . ....94 3 0 3 2 8 0 0
A n b u l at e g i a ......94 3 0 3 2 5 0 0
To r r ek u a ...........94 3 0 3 2 6 5 0
E r r ep id eak ........90 2 1 1 2 0 8 8
E r t z ain t za .........94 3 5 3 1 7 0 0
E u s k o T r en .......90 2 5 4 3 2 1 0
P es a .................90 2 1 0 1 2 1 0
Tax i ak ...............94 3 2 0 3 0 7 1
.........................94 3 2 0 1 3 2 5
A l k o h o l . A n o n . . . 62 9 1 4 1 8 7 4
A l - A n on / A l a t e e n 6 5 0 2 6 5 9 6 3

A U R R EK O A R E N E M AI T Z A

EIB A R - DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. D ONOSTI A - EIBA R . Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak: baita 05.47 eta 06.47.
EIB A R - BIL BO. Egunero: 08.13etatik 22.13etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BIL BO- EIBA R . Egunero: 06.57etatik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

...eta kitto! 11/X/28
780 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Soraluzen bost urte dituen apartamentua salgai. Logela bat, jangela,
sukaldea eta komuna. Igogailua.
145.000 euro, negoziagarriak. Tel.
687-537575.
– Jardiñeta kalean pisua salgai. 3
logela, egongela, sukaldea eta komuna. Kalefakzio zentrala. Eguzkitsua eta bizitzera sartzeko moduan.
Etxe osoan musika entzuteko aukera. Internet banda zabala. Tel. 688873807.
– Untzaga inguruan pisua salgai.
Logela bi, egongela, sukaldea, komuna eta trasteroa. Terraza txiki bi.
Oso eguzkitsua. Igogailua. Tel. 615744460.
– Etxebizitza salgai Eibarko erdi aldean. 3 logela, egongela, sukaldea,
komun bi eta trasteroa. Igogailua.
Guztiz berriztua eta argitsua. 126
m2. Tel. 626-203838.
– Eibarren pisua salgai. 3 logela,
egongela-jangela, sukaldea, komun
bi, garajea eta trasteroa. Eraiki berria eta jantzita. Saltzeko presa dago. Tel. 618-400241 eta 648848581.
– Pisua salgai Soraluzen. 3 logela.
70 m2 + ganbara + garajea (itxita,
pegora aldamenean, 15 m2).
189.000 euro. Altzariekin eta egoera onean. Sartzeko moduan. Eguzkitsua eta balkoiarekin. Erditik 5 minutura. Tel. 696-658413 eta 626666919.

1.2. Errentan

– Familiak pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Tel. 669-966611.
– Etxebizitza alokagai Ermuan. Logela bi. Igogailua. Prezio onean.
Tel. 661-653160.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren edo inguruan. Tel. 649313548 eta 943-201933.

3. Lokalak

3.2. Errentan

– Asua-Errekan garajea alokagai.
Itxia. Tel. 616-959625.

11/X/28 ...eta kitto!
780 zkia.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. Lana

4.1. Lan bila

– Gizonezkoa eskaintzen da kamarero jarduteko. Tel. 658-371925.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko asteburuetan. Tel. 638047847.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita orduka ere.
Tel. 689-243694.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Tel. 669-688755.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko. Tel. 695-303237.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 650-152866.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 655-384877.
– Neska eskaintzen da ileapaintzaile jarduteko etxerik-etxe. Prezio
onean. Esperientzia. Tel. 662204193.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 659-037882.
– Emakumea eskaintzen da orduka
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 648-603029.
– Neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Disponibilitate osoa. Tel. 647184785.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da nagusiak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel. 629-889465 eta
943-127400.
– Neska eskaintzen da nagusiak
gauez zaintzeko eta garbiketak
egunez egiteko. Tel. 651-836353.
– Neska eskaintzen da tabernan lan
egiteko (esperientzia) edo nagusiak
zaintzeko. Tel. 671-972733.

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

– Emakume euskalduna eskaintzen
da etxeko lanak egiteko eta umeak
zaintzeko. Tel. 687-114707.
– Neska euskalduna eskaintzen da
arratsaldez nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta informeak. Tel. 637276278.
– Geriatria-laguntzailea den neska
eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 678-932443.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta kamarera jarduteko. Esperientzia. Tel.
664-111706.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 680-969415.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketarako. Tel. 617-571210.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 608-431590.
– Neska eskaintzen da orduka nagusiak zaintzeko. Tel. 648-196773.
– Neska arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko eta
garbiketa lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 681-322442.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko orduka. Esperientzia.
Tel. 690-925929.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak edo etxeko lanak egiteko eta
nagusiak zaintzeko, gauez zein orduka. Tel. 618-052967.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko, kamarera
jarduteko eta garbiketak egiteko.
Tel. 608-474923 eta 943-176528.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Tel. 609-148861
eta 943-257815.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta sukaldean laguntzeko. Tel. 608-376387.
– Kamarera eskaintzen da. Esperientzia. Tel. 692-332871.

4.2. Langile bila

– Emakumea behar da umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Deitu
18.00etatik aurrera. Tel. 687046382.
– Kamarera/o behar da Eibarko taberna batean. Tel. 665-718396.
– Emakume euskalduna behar da
nagusia zaintzeko. Interna. Tel.
630-690317.
– Ileapaindegi batean 1. ofizial mailakoa behar dute, esperientziarekin.
Tel. 943-254512 eta 637-528992.
– Laguntzailea behar da Ermuko
hortz-klinika batean. Astean 11 ordu. Deitu 18.00etatik 20.00etara.
Tel. 615-724810.

5. Irakaskuntza

5.1. Eskaerak

– Ingeles irakaslea behar da. Bertakoa edo maila altua duena. Tel.
943-176632.

5.2. Eskaintzak

– Magisteritza ikasten diharduen
neska eskaintzen da arratsaldez
klase partikularrak emateko. Tel.
677-633754.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Arropa-lehorgailua salgai. Balay
markakoa. 50x65x44. 200 euro. Tel.
626-144098.

zure aukera bakarra!
Abokatuak • Aisialdia • Akademiak • Albaitariak • Alfonbrak • Altzariak •
Argazkidendak • Argiztapena • Arkitektoak • Aroztegiak

•

Arraindegiak• Aseguruak • Asesoriak • Autoak • Autoeskolak • Bankoak
Belardendak • Bidaiak Bideo erreportaiak • Bideo klubak

• Bitxite-

giak Bulego tresneria • Dekorazioa • Dentistak • Elektrizitatea Elektrodomestikoak • Elkarteak • Eraikuntza • Errehabilitazioa • Errefor mak Errotulazioa • Estankoak • Estetika • Far maziak • Ferreteriak Fotokopiadendak •
Fruitategiak • Funerariak • Garagardotegiak Garraioak • Gasolindegiak •
Gozokiak • Gozotegiak • Grafikagintza Harategiak • Haurtzaindegiak •

Euskaltegiak • Ikastetxeak • Hotelak Igeltseroak • Ileapaindegiak • Industria • Infor matika • Inmobiliariak Inprenta • Iturginak • Janaridendak •

Jantzidendak • Jatetxeak Jostailudendak • Kafetegiak • Kalefakzioa • Kiroldendak • Koltxoidendak

Komunikabideak • Komu-

nitateak • Konpresoreak • Konstrukzioa

• Lentzeria • Liburudendak • Loradendak

Kristaldegiak • Leihoak

Margoak • Markoak • Masajeak • Medikuntza
Der matologia • Dietetika eta nutrizioa

Makina saltzaileak •
Analisi klinikoak •

Errekonozi-

menduak • Fisioterapia • Logopedak • Oftalmologoak • Otorrinoak • Po-

dologoak • Psikiatria • Psikologoak • Mertzeriak • Notarioak • Oinetakoak
• Okindegiak • Optikak • Ortopedia • Pertsianak Pinturak • Pizzeriak • Plastikoak • Prentsa eta aldizkariak • Publizitatea • Sindikatuak • Sofak • Sukal-

deak • Tabernak • Tapizeriak • Tatuajeak eta piercing • Telekomunikazioa
• Tindategiak • Torlojugintza • Zeramika • Abokatuak • Aisialdia • Akade-

2011ko

miak • Albaitariak • Alfonbrak • Altzariak • Argazkidendak • Argiztapena
• Arkitektoak • Aroztegiak • Arraindegiak

Gida

Aseguruak • Asesoriak • Au-

toak • Autoeskolak • Bankoak • Belardendak • Bidaiak Bideo erreportaiak
• Bideo klubak • Bitxitegiak • Bulego tresneria Dekorazioa • Dentistak •

Elektrizitatea • Elektrodomestikoak • Elkarteak • Eraikuntza • Errehabilita-

prestatzen

zioa • Erreformak • Errotulazioa • Estankoak • Estetika • Far maziak • Ferreteriak • Fotokopiadendak • Fruitategiak • Funerariak • Garagardotegiak •

dihardugu...

. 4 3 2 0 67 7 6
DEITU..9
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MONUMENTU ARTISTIKOA

LASA
JATETXEA
250 LAGUNENDAKO
JANGELA
El Diario Vascoko
“Más gastronomía”
Sariaren irabazlea
2009an,
BANKETEETAKO
GIPUZKOAKO
JATETXE
ONENA moduan.

ERA GUZTIETAKO BANKETEAK
ospatzeko toki bikain batean

Ozaeta Jauregia
Tel. 943 76 10 55
Faxa: 943 76 20 29
www.restaurantelasa.es
BERGARA

