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IIZZAARRDDII  LLAARRRRII..-- Sukarrak edo beldurrak eragindako izerdia. Gaztelerazko ‘‘ssuuddoorr  ffrrííoo’’. “Lehelengo
hotzikaria eta gero izardi-larrixa etorri jata”.
IIZZAARRDDIITTSSUU..-- Izerbera, izer asko botatzeko joera daukana. “Ertziltarrak, danak izarditsuak”.
IIZZAARRRRAATTUU..-- Izarrez betetako gaua. “Zeru izarratuan edertasuna!”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
AASSTTEEAANN
EESSAANNAAKK

eskutitzak
ZZoorriioonnaakk, Don Felix, 50 urte egin dittuzuzelako

Azittaingo gure elizan, 1962tik 2012ra arte. Eta biho-
tzez eskerrak emon nahi detsugu zure “espiritu po-
tente” horregaittik, bera izan dalako gaur egunian
Azittaingo parrokixa hau barri, ttukun eta moder-
nua lortzeko bihar izan dogun motorra.
Don Felix Bergara Zurutuza Eibarren jaixo zan

1930eko uztaillaren 10ian. Gazte gaztetatikan odo-
lian daroia edozeiñeri laguntzeko mamiña eta las-
ter igarri zeban Jaungoikuaren deixa. 1954an semi-
narixora juan zan apaiz ikasketak egittera eta, zor-
tzi urte geruago -1962xan- Jaime Font y Andreu-k
gotzaiñak apaizgintza sakramentua emon zetsan.
Gero, Madrillera juan eta lau urte egin zittuan Gi-

zarte Zientziak ikasten, Leon 13 Institutuan. Ikas-
ketak 1966xan amaittu eta Eibarrera bueltau zan.

1968xan Azittaingo parrokixara etorri eta, danon zo-
rionerako, parroko izendatu zeben... gaur arte.
Adiskidetasunez, zzuurree  eelliizzttaarrrraakk!!!

AAZZ IITTTTAAIINN GGOO EELL IIZZTTAARRRR AAKK
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...eta kitto! 12/XI/23 � 826 zkia.

“Independentzia ez
da aukera bat, behar
bat baizik, herri gisa
biziko bagara. Esate
baterako, Katalunian
gizarteak hartu du
buruzagitza; hemen,
berriz, politikariei
eman diegu gure
konfiantza eta herriak
kemena galdu du “

(AANNEE AABBLLAANNEEDDOO, IRAKASLEA)

“Tasa berriekin, askok
Justiziara ezingo dute
jo. Bere kaleratzeari
helegitea jartzeko,
langile batek 500 eta
750 euroren artean
ordaindu beharko du.
Eta Gorenera jotzen
badu, orduan 1.300.
Gure lana %40an
jaitsiko da“

(TTXXOOMMIINN AARRIIZZMMEENNDDII, ABOKATUA)

“Estresaren aurka,
atsotitzak dioen
moduan, ibili egin
behar da eta ariketak
egin. Podometroa
erosi eta egunero
12.000tik gora pauso
egitea izan daiteke
neurririk egokiena.
Giza-harremanak
ahaztu gabe, jakina “
(JJ..  EENNRRIIQQUUEE CCAAMMPPIILLLLOO, SENDAGILEA)

“Txikiteoari esker,
sekulako dirutza
aurreztu dugu
psikologotan.
Txikiteroen kuadrillak
ez dira giza multzo
zurruna: mundu guztia
onartzen dute,
norberaren
pentsamoldeari
erreparatu gabe“

(MMAARRIINNOO MMOONNTTEERROO, BILBOTARRA)

EERRRREEDDAAKKZZIIOOAARREENN  OOHHAARRRRAA::
DDaattoorrrreenn  bbaarriixxaakkuuaann,,  SSaann  AAnnddrreess  eegguunnaa  ddeellaa--eettaa,,  eezz  ddaa  aalleerriikk  iizzaannggoo.. HHuurrrreennggoo
zzeennbbaakkiiaa  aabbeenndduuaarreenn  55eeaann kaleratuko dugu (eguaztenera aurreratuko dugu,
aste horretako barixakua zubiak erdian hartzen duelako). Barkatu eragozpenak.

Datorren abenduaren 1ean eta 2an Pirritx, Po-
rrotx eta Marimotots pailazoen ikuskizun berria,
"sentitu, pentsatu, ekin" izenekoa, izango da Eiba-
rren. Azkeneko hiru asteetan sarrerak salmentan
izan eta gero, dagoeneko agortu dira sarrera guz-

tiak. Lerro hauen bitartez, ...eta kitto! Euskara El-
karteak eskerrak eman nahi dizkio, bereziki, sarre-
ra horrek saltzen lagundu diguten hiru dendei: Go-
zoki, El tio palancas eta E&M.

......EETTAA KK IITTTT OO!!   EEUUSSKK AARR AA EELLKK AARR TTEEAA

SSAARRRREERRAAKK  AAGGOORRTTUUTTAA
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San Andres gastronomikoak:
Ondo janda majo!!!

Herriko jai hauetan gauza bat ziurra bada, hori gosez
ez garela hilko da. Aukera ezberdinak baitaude ondo 
jateko eta, hortik aparte, hainbat jaki berri dastatzeko:
hasi pintxo lehiaketekin, Txistorraren Egunarekin
jarraitu eta bakailaoaren inguruko lehiaketa eta
ekitaldiekin jarraitzeko.

MMaarrttiittzzeenneeaann  ttxxookkoollaattee  ddaassttaakkeettaa  eeggiinn  zzeenn  KKuullttuurraalleeaann..  SS..  HHEERRNNAANNDDEEZZ

AArrrraattee  KKuullttuurr  EEllkkaarrtteeaakk,,  uurrtteerroo--

kkoo  mmoodduuaann, San Andres jaien

inguruan Gastronomia Azaroan

ekimena antolatu du. Batetik,

martitzenean txokolateari bu-

ruzko hitzaldi-dastaketa hartu

zuen, Anton Azpiazuren esku-

tik. Eta, bestetik, Eibarko ta-

bernarien arteko IX. Pintxo

Lehiaketa San Andres Saria an-

tolatu du, Eibar Merkataritza

Gune Irekiaren, Eibarko Uda-

laren eta herriko ostalarien la-

guntzarekin. Lehiaketan 30 ta-

bernak hartuko dute parte. Eu-

retako bakoitzak pintxo bat

aurkeztuko du eta atzo eta

gaur barran ikusgai ipini be-

harko dute, bezeroek kontsu-

mitzeko moduan, euro bat eta

2 euro bitarteko prezioan.

Hauek dira parte hartuko du-

ten tabernak eta lehiaketarako

prestatutako pintxoa: AAggiiññaassppii

(Gilda retrofittinga); AAkkaarraa (Porru eta

buztan rabioli faltsua, porrua, buztana

eta sagarra); AAmmbbiiggúú (Itxurbitxa);
AAmmeessttii  (Aixola); AAnnaarrddii (Deluxe Ond-

doa, gazta krema, gatz petaloak); AArr--

kkuuppee (Arkupe bakailaoa); AAtteerrppee (Ka-

rolina, solomilloa eta moussea); AAzzkkee--

nnaa (Azkenita); BBaattzzookkiiaa (Masail iberiko

melosoa brik pastaz batua bere sal-

tsan, masail kirrikarria brik pastaz ba-

tua); BBiirrjjiiññaappee (Principe Gailetak, ba-

razki gaileta onddo kremaz betea);

BBoossssaa (Ortu Mendi, piperra, gaztaina

eta onddoak); CCeeppaa (On egin!, oina-

rria: teja eta letxuga. Odolkia, bakaila-

oa eta onddoak saltsa ezberdinekin

eta berdurez hornitua); DDeeppoorr (Udaz-

keneko iberikoak); FFooxxtteerr (Txipiroiak

berenjenarekin); IIrruukkii  (Iruki Turbantea,

Idiazabal gazta, intxaurrak eta sagar

krema); KKaarrrriikkaa (Nori? Guri?, Nori al-

ga, arroza eta garaiko produktu ekolo-

gikoak); KKoosskkoorr (Antxoille paketie, an-

txoillak...); KKuullttuu (Kantauriko harritxoa,

bieira eta hiru sorpresatxo); MMaaiixxaa

(Odolki souflea gindilla mermeladare-

kin); MMaattaarriiffee (Euskaldunen atsedena);

NNuueevvoo (Basoa, onddoak eta gari espa-

rragoak); OOiisshhii (Ortu eta itsaso solomi-

lloa, bieira, ogi opila eta berenjena ke-

tua); PPaauullaanneerr (Paulaner, txerri masail

konfitatua anana karamelizatuarekin);

SSllooww (Udazken sekretua, brik sobrea

bertako odoloste, piñoi eta sagarrez

betea); SSuu  BBeerrooaa (Ave Txipi!, txipiak,

txangurroa eta Zesar saltsa); TTeerrrraazzaa

(Plast Pelotak); TTrriinnkkeettee (Trinkete, pe-

rretxikoak); TTxxookkoo (Zapore fusioa); ZZaazz--

ppii (Edulis Patata, patata, gaztainak, ki-

pula, edulis boletusa eta esnegaina);

eta ZZuubbii  GGaaiinn (Bulkano, ahuntz gazta,

micuita, kipula eta saltsa gazigozoa).

Azaro Gastronomikoa 
Arrate Kultur Elkartean

BBiihhaarr  bbeerrttaann  hhaammaarrggaarrrreenn  eeddii--

zziiooaa beteko duen ekitaldia

izango dugu eskura. Ohikoa

denez, egun osokoa izango da

Eibarko Txirrindulari Elkarteak

antolatutakoa: ea aurreko urte-

etakoa baino eguraldi hobea-

rekin ospatzen duten. 12.00-

etan etxafleroak jaurtiko dira

eta ekitaldia hasiko, Jose Mª

Arrazola “Maltza”k eta Doroteo

Urkiak egingo duten txotx-are-

kin. Txistorra eta edaria sal-

tzen hasiko dira jarraian,

eguerdi osteko 15.00ak arte.

12.15etatik 13.00a arte Mar-

qués de Saka ganadutegiko

Asier Arrizabalagaren zezentxo

eta poniak izango dira 15 urte-

tik beherakoentzat T. Etxeba-

rria kalean, Elgoibarko dultzai-

neroek kalea girotuko duten

bitartean. 13.00an aurtengo

Memorial Valenciaga lasterke-

tako II. Argazki lehiaketako sa-

ri banaketa egingo da. Ondo-

ren, 15.00etan, antolatzaileek

anoa hartzeko tartea izango

dute Kamarroak soziedadean.

Arratsaldean, berriz, disko

festa izango da Arnoa taldea-

rekin, 18.00etan hasi eta 21.30-

ak arte. 18.30etan hasiko da

berriro txistorra eta edarien

salmenta, handik ordu erdira

Ustekabe txaranga hasiko da

kalea alaitzen eta, egunari

amaiera emateko, 21.30etan

zozketa handia egingo da:

3.200 euro izango dira sarietan.

X. Txistorraren Eguna

EEiibbaarrkkoo  BBaakkiillllaauuaarreenn  KKooffrraaddiixxaakk geratu barik egiten du lan egun

hauetan, baita gazteenak produktu horretara gerturatuz ere. Au-

rreko domekan jokatu zen Eskolarteko IX. Lehiaketa Untzagan, 12

eta 16 urte bitarteko 32 bikoterekin eta etzi izango dute euren egun

handia. 11.30etan helduen bakailao txapelketaren edizio berria

izango da jokoan Untzagan (39 bikote) eta, ordubete geroago, ko-

frade berrien (Ernesto Ezpeleta “Bihurri”, Ander Romarate eta Ibon

Uzkudun) zin egite ekitaldia izango da Portalean, Goruntz-en saio-

arekin. Bazkaria izango dute jarraian Unzaga Plaza hotelean. 

Bakailaoa protagonista
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H
iru izango dira, bestal-
de, azoka horretan
parte hartuko duten

eibartarrak, hirurak ere gure
ordezkari izan direnak azken
urteotan: Enrike Gisasola, Ai-
tor Gisasola eta Mari Tere Mu-
garza. Ganadu erakusketan,
bestalde, hor ordezkaritza za-
balagoa izango dute baserrita-
rrek: Sumendixa Goikuak, Su-
mendixa Bekuak, Agarrek, Ari-
txuluetak, Untzetak, Mandio-
lak eta Loixolak eramango di-
tuzte euren abereak Eibar er-
diraino.
Azokako 72 postuak honela

banatzen dira: 28k gazta es-
kainiko dute, 18k ogia saldu-
ko, 13k barazkiak, seik eztia,
lauk frutak, bik loreak eta ba-
karra izango da txakolina jarri-
ko duena gure eskura.

““AAmmaammaa  eerree  iizzaatteenn  zzeenn””
Horrela gogoratzen du Enri-

ke Gisasolak bere amama Jo-
sefina “Sosolakoak” hainbat

urtetan azokan izandako pre-
sentzia: “Urteak izan dira ei-
bartar bakarrak izaten ginela
azokan”. Azken urteetakoari ja-
rraituz, “ogia eta gazta eraman-
go dugu aurten. Lehen denetik
eramaten genuen, baina pasa
dira sasoi haiek”. Bi ekoizpen
horietara mugatuta ere, sariak

ez zaizkie arrotz: “Eibarko ba-
karrak izanda, herriko saria ira-
baztea ez da zaila”, dio Enri-
kek txantxetan. Baina ez da
bera sariak jasotzeko irrikitan
egoten den horietakoa: “Noiz-
baiten errieta ere egin didate
jaso ez dudalako. Aukeran, sa-
riak baino hobeto ikusten dut
nik dietak ipintzea”. 
Azokaren bezperan, aurreko

egunetan “gaztaiak garbitu eta
ogi gehiago egiten” emango
dituzte Sosolan. “Gureak ez du
postua dotoretzea eskatzen,
barazkien kasuan moduan”.
Jendeak erosten duen galde-
tuta, Eibarrek duen ospe ona
aipatzen digu Enrikek: “Azoka
askotara jendea ikustera joa-
ten den moduan, gurean dirua
gastatzen dela esaten da, he-
men moduko gutxi daudela.
Egia esan, ez dugu krisiaren

eraginik nabaritu”. Eibarko ba-
serritar gehiago egoteko aha-
legina egin beharko zela uste
du, “azokak kalea girotzen
duelako eta tabernei-eta me-
sede egiten”. 

BBoosstt  uurrtteettaann  mmaarrttxxaa  hhaarrttuuttaa
Aitor Gisasolak bost urte da-

ramatza azokan parte hartzen.
Aurten ere han izango da,
“azelgak, porruak, borrajak,
eskarolak, letxugak, azak, bro-
koliak... jendeari eskaintzen”.

Barruko produktuak ere era-
mango dituzte: kalabazak, pa-
tatak, tipulak. Egunero izaten
da bere ama Francisca Merka-
tu Plazan, euren baserriko pro-
duktuak saltzen, eta 30ekoa
egun berezia da eurentzat:
“Pare bat egun lehenago has-
ten gara barazkiak presta-
tzen”. Iaz, Eibarko onena iza-
teaz gain, “erakusmahaietan
bigarrenak izan ginen” dio Ai-
torrek. Zeozer eskatzekotan,
“aterpe gehiago akaso”, dio
berak. Ondo ikusten ditu aur-
ten egindako aldaketak,
“Epaitegi inguruan baino, jen-
de gehiago ibiliko delako Un-
tzagan; jendeari gauzak gertu-
ratzea ondo dago”. Eguraldia-
rekin dago kezkatuta: “Uste

dut txarra iragarri dutela dato-
rren asterako, baina hori ez
dago gure esku”. Prest dago,
dena dela, goizeko 06.00etan
jaiki eta arratsaldeko 14.30ak
arte beharrean jarduteko. Pro-
duktu freskoenekin!

72 postu San Andres Azokan
Iaz baino 12 postu gutxiago izango ditugu aurten 
San Andres Azokan. Azken urte hauetan kopuru horren
bueltan ibili da parte-hartzea: iaz 84 postu egon 
baziren, 2008an 82 izan ziren eta 2009an eta 2010ean
75. Aurten zeozer gutxiago, baina baita gertuago ere:
azokak Untzaga plazako alde biak hartuko baititu
eta Txaltxa-Zelaiko alde gertukoena. Aurten, gainera,
ez da kasetarik ipiniko Untzagan eta ganadua
Ego-Gainen izango da ikusgai, azoka pixka bat
zabalduz.

IIaazzkkoo  SSaann  AAnnddrreesseettaakkoo  ssaarrii--iirraabbaazzlleeaakk....  LLEEIIRREE IITTUURRBBEE

HHiirruu  eeiibbaarrttaarr  iizzaannggoo  ddiirraa
aazzookkaann..  LLEEIIRREE IITTUURRBBEE

AAuurrtteennggoo  aazzookkaakk  UUnnttzzaaggaakkoo
ppllaazzaa  bbiiaakk  hhaarrttuukkoo  ddiittuu  bbaatteezz
eerree..  LLEEIIRREE IITTUURRBBEE



ATERAKO ALFONBRA: 12 euro

ESPATULAK:
12 euro

KITTO-AMANTALA:
10 euro

ARBOLARAKO
OLENTZERO:
3,50 euro

Etorri Olentzerori zerrenda 
egiten laguntzera. Egunero,

...ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAREN
bulegoan (Urkizu, 11)

ASTELEHENETIK BARIXAKURA
10.00-13.00/16.30-19.30

IKUSI, 
AUKERATU eta

EGIN ENKARGUA!

KITTO-AMANTALA:
15 euro

KAMISETA BERTSO A:
15 euro

GERRIKO POLTSA:
12 euro

KAMISETA REVOLUTION:
17 euro

KAMISETA BERTSO B:
15 euro

TXANPONETAKOA:
4 euro

KAMISETA NAFARROA:
12 euro

UMIEN KAMISETA:
20 euro

HAUTSONTZI HANDIA:
9,30 euro euro

EGUZKILORE ZINTZILIKARIOA:
30,20 euro

KATEA:
20 euro

NARRUZKO PULTSERA:
11,80 euro

BELARRITAKO
KARRATUAA:
34,60 euro

ZINTZILIKARIO
KARRATUA:
18 euro

HARMARRIA
ZINTZILIKARIOA:
23,60 euro

PULTSERA:
46 euro



...eta kitto!
Euskara Elkartearen
Gabonetako
KATALOGOA

DISKO,
DVD ETA
LIBURUAK

AURREZ AURRE: 12 euro

KATALOGOAK DITUEN IRABAZIAK EUSKERA SUSTATZEN ERABILIKO DITUGU

TXOTXONGILOA B:
35 euro

TXOTXONGILOA A:
35 euro

HERRI MUSIKA TA DANTZA: 11 euro

BEGIAK LEKUKO: 15 euro ERRAIAK: 16,70 euro FOLK-LORE-SORTA: 10 euro

XABIER LETE ZUZENEAN: 24 euro

ZORION ARGIAK: 16,70 euro

IBILEAN: 18,50 euro NAFARROA BIZIRIK: 12 euro OROIMENAREN ORAINA: 19,65 euro

GARTXOT: 14 euro TXANTXARIAK: 20 euro

HISTORIA NAFARRA: 18 euro

KAFE ALEAK: 15 euro
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LLaammbbrreettttaa  KKlluubbaakk  eettaa  UUddaallaakk
aannttoollaattuuttaa, bixar 23.00etan kon-
tziertua emongo dau Barricadak
Astelena frontoian. Iruñako
Txantrea auzuan 1982xan sortu-
tako talde ezagunak bere lanik
barrixena, iaz grabautako Fle-
chas Cardinales diskua presen-
tatzeko zuzeneko emanaldixak
eskintzen dihardu eta Eibarren
be taldiaren abesti barrixak en-
tzuteko aukeria eukiko dogu bi-
xar bertan, lehendikan ezagunak egitten jakuzen beste batzuekin batera.
Sorreratik Barricada-ren ahotsa izandako Enrique Villarreal "El Drogas"-ek
iaz taldia laga eban bakarkako proiektu barrixari ekiteko, baiña halanda be,
Barricadaren betiko estiluari eusten detse gaur egunian taldia osatzen da-
ben Javier Hernández, Alfredo Piedrafita, Ibon Sagarna "Ibi" eta Ander Ize-
tak. Baten bat azken orduan animatuz gero, bixar Astelenako leihatillan sa-
rreria erosteko aukeria eukiko dau (25 euro).

Musika entzun eta dantzan 
egiteko hainbat aukera

BBeessttaallddee,,  SSaann  AAnnddrreess  eegguunnaakk  hhiilllleekkoo azken barixakuarekin bat egingo dau
eta, horregaittik, hillero presuen eskubidiak aldarrikatzeko Eibarko Herri-
rak antolatzen daben ekitaldixa berezixa izango da. Ixidro Gabirondo tal-
deko ordezkarixaren berbetan, "gure lehelengo helburua muturreko egoe-

rak gainditzia da. Mikel Zarrabe eibartarrak
abenduaren 1n kartzelan 23 urte beteko dittu
eta honezkero behin-behiñeko askatasuna eu-
ki biharko leuke. Eta preso eta iheslari guztiak
Euskal Herrixan egoteko eskubide osua bihar
dabe, baitta Puerto de Santa Marian zokoratu-
ta daguan Ibon Muñoa eibartarrak be".
Ekitaldixan musikia izango da protagonista.

Josu Gil kantautoriak iaz Ibon Muñoak argitta-
ra emondako "Ametsen txokoan bizi naiz" po-
ema liburutik batzuk hartu eta musikatu zi-
ttuan eta gero beste talde batzuk bersiñuak
egin dittue, hamendik pare bat astera argixa
ikusiko daben diskua grabatzeko. Grabazi-

ñuan Eroa Nazan, Napoka
Iria, Norman, Ekinocio, Josu
Gil eta Mikel Arrietak hartu
dabe parte eta Mikel Zarra-
beren irudixekin osatutako
liburutxo batekin batera ka-
leratuko dabe diskua. Jaial-
dixa hillaren 30ian izango da
Txaltxa Zelaixan, 19.30xetan
hasitta eta diskuan parte
hartu daben guztiak (Ekino-
cio izan ezik) zuzenian jar-
dungo dabe.

Diskua aurkezteko jaialdixa

Barricadaren 
kontziertua 
Sanandresetan

San Andres egunian 12.00xetan ekingo detse saiuari
Jainaga eta Narbaiza trikitilarixak Untzagan, Narbaiza
eta Gorrotxategi bertsolarixekin. Ordu erdi geruago
Plazara Dantzara erromerixari ekingo detse Kezka
dantza taldekuekin batera.
--  ZZeellaakkoo  ggiirruuaa  iikkuusstteenn  ddoozzuuee  ttaauullaa  ggaaiiññeettiikk  SSaann  AAnnddrreess
eegguunniiaann??
Oso giro politta egoten da, bestiak beste umiak eta

gurasuak, danak alkarrekin dantzan ikusteko aukeria
egoten dalako. Gehixenetan gurasuak umiak dantza-
ra gure aurretik bidaltzen dittugu, baiña holako egu-
nian ez da holakorik pasatzen. Oin momentuan Kezka
dantza taldian, umiak ez eze, nagusixen talde batzuk
be badagoz eta edade guztietako jendia alkarrekin
nahastauta dantzan ikusiko dogu atzera be.
--  GGaaiiññeerraa,,  bbaassaarrrriittttaarr  jjaannttzziittttaa,,  EEiibbaarrrreenn  bbeesstteellaa  nneekkeezz
iikkuussii  ggeeiinnkkiiaann  iirruuddiixxaa..
Bai, holan izaten da, sarrittan umiak eskaparatiera-

ko moduan jantzitta ipintzen dittugu eta gero nagusi-
xak ez gara basarrittar janzten, baiña azken urtiotan
badirudi hori kanbixatzen doiala eta nagusixak be ani-
matzen goiazela.
--  EEttaa  mmuussiikkiiaarrii  bbeeggiirraa,,  zzeellaakkoo  ppiieezzaakk  jjoottzzeenn  ddiittttuuzzuuee??
Danak dantzarako pieza errezak izaten dira. Fan-

dangoa, arin-ariña, jota, porrusalda, kalejira…Hórre-
txekin batera Iparralde eta Nafarroako batzuk, Okzi-
taniako polkaren bat, balsak, Mexiko aldeko doiñuak,
piskat danetarik sartzen dogu egun horretarako erre-
pertorixuan.

ADOLFO JAINAGA, SOIÑUJOLIA
"Umiak eta gurasuak alkarrekin 
urtetzen dabe Plazara Dantzara"

EEttaa  JJaaiixxaakk  HHeerrrriixxaakk  HHeerrrriixxaannddaakkoo alkartiak eta Gazte Asanbladak San An-
dres bezperarako programia ziheztu dabe: datorren eguenian 19.00etan tri-
kipoteua hasiko dabe Untzagan eta 22.00etan Urkizun afalduko dabe (txar-
telak 6 eurotan ipiñi dittue salgai Karrika, Depor, Buenos Aires eta Balkoi ta-
bernetan). Jarraixan, gaztetxian karaokian kantatzeko aukeria eukiko dabe
nahi daben guztiak. Hori bai, antolatzailliak jendiari basarrittar janzteko es-
katzen detse eta, bide batez, baten bat antolatutako jardueretan laguntze-
ko prest badago, eureri esan eta gustora emongo detse zeregiñen bat.

Sanandres alternatibuendako
programia
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A
rkaitz Estiballes bertso-
laria Bizkaiko txapeldu-
na da. Ez hori bakarrik,

aurtengo finalerako ere zuze-
nean sailkatu zen aurreko as-
teburuan egindako saioa ira-
bazita. Fin dagoen seinale.
Beñat Gaztelumendi bigarre-
na izan zen iaz Gipuzkoako
txapelketan eta Alaia Martin
hirugarrena txapelketa bere-
an. Eta Uxue Alberdi, idazteaz
gain, plazarik plaza dabil az-
ken urte hauetan. Laukote bi-
kaina, beraz, Portalean izango
duguna etzi arratsaldean. Gal-
dakaotarrarentzat Bizkaiko
txapelari begira prestaketa bi-
kaina izan daitekeena aukera
polita dute donostiarrak, oiar-
tzuarrak eta elgoibartarrak
saioa biribiltzeko.
Eurekin jardungo du IIKKEERR

IIRRIIAARRTTEE gai-jartzaileak eta,
nola ez, hor izango dira Ixak
Arruti gitarrarekin eta Eneko

Sierra saxoarekin. Iriarte de-
siatzen dago saioari ekiteko:
“Primerako kartela da osatu
dutena, plaza gehien egiten
dituztenekin moldatutakoa.
Etorkizuna izateaz gain, laurak
goi mailan dihardute bertso-
gintzan”.
Horrelako saio bat presta-

tzeak aurrelana eskatzen dio

gai-jartzaileari: “Gitarrajolea-
rekin eta saxofonistarekin,
biekin egon naiz aurretik,
gaiak eta doinuak musika tonu
berean joan daitezen. Alaiago-
ak ere izan behar dutelakoan”.
Bere burua, dena dela, biga-
rren planoan ikusten du Iriar-
tek, “saioaren ildoari eusten”.
Badaki, dena dela, “hobeto
edo okerrago, talde-lana egin
beharko dugula”. Saio musika-
tuak talde-sentsazioa ekartzen
dio: “Zeozergatik hasi naiz hi-
labete aurretik gauzak presta-
tzen”. Doinuei dagokienez,
“betidanik plazan entzunda-
koekin batera, beste batzuk
bertsogintzara ekarritakoak
ere izango dira: Camarón, Ca-
lamaro eta horienak”.

MMuussiikkaattuuaarreenn  aabbaannttaaiillaakk
Getarian hamar urte bizitzen

daraman UUXXUUEE  AALLBBEERRDDII  elgoi-
bartarrak ere gogo biziz ekingo

dio saioari: “Saio dibertigarria
izango da, seguru nago. Musi-
katua izanda, zaleak ez direnak
ere erakartzeko balio du-eta:
errazago sartzen da, asko la-
guntzen du, umoretik kargatu-
ta, festa giroan”. Horrelako
saioak bereziki gustoko ditu Al-
berdik: “Gaiak informazio bat
ematen dizu eta musikak beste
bat; azken honek, gainera, as-
ko laguntzen du emozioa lor-
tzen edo pikaroa izaten. Horre-
tarako sortzen du erritmo ego-
kia”. Bertsolariak “akonpañatu”
baino gehiago “pertsegitu” egi-
ten dituela dio Uxuek.
Kartela ere ez zaio arrotz

egiten: “Laurak elkarrekin ibi-
litakoak gara Santutxuko ber-
tso eskolan, Bilbon. Hortik
aparte, lagun onak gara eta el-
kar ondo ezagutzen dugu”.
Zein bertso saio duen gogoko-
en galdetuta, “bereziki musi-
katuak” diosku. “Txapelketak
ez daude txarto, baina diberti-
tzeko aukera gutxiago eskain-
tzen dute, epaitua zarelako eta
beldur sentsazio hori zaila de-
lako baztertzea”. Txapelketak
ikasteko balio dutela sinestu
arren, garrantzi handiagoa
ematen dio berak gozatzeari:
“Sufrimendua ezin zaio jende-
ari transmitititu; gozatzea da
funtsezkoena”.
Aukera polita, beraz, etzikoa

bertsoak eta musika entzute-
ko. Bost eurotan bakarrik!
TTxxaarrtteellaakk  ssaallggaaii  ddaauuddee  SSaaggaarr--
BBiittzzaann,,  DDeeppoorrrreenn  eettaa  KKuullttuunn..

Bertso jaialdia baino askoz gehiago
...eta kitto! Euskara Elkarteak, San Andres bertso-paper
lehiaketako sari-banaketaren harira, urtero antolatzen
duen bertso jaialdiak berritasun bat baino gehiago
dakar aurten. Portalean izango da, betiko moduan,
baina ddoommeekkaa arratsaldera pasatu dute aurten:
arratsaldeko 1188..3300eettaann hasiko da, sari-banaketarekin,
19.00ak inguruan bertso jaialdiari ekiteko. Ekitaldian
puntako bertsolari gazteak izango dira -hauek ere
urteetan aurrera badoaz ere- eta gure herrian
lehenengo aldiz egingo den saio musikatua eskainiko
dute. “Bertso mundura erakartzeko modu gozoenean”,
adituenen esanetan.

BBeerrttssoo--ppaappeerr  lleehhiiaakkeettaakkoo  iiaazzkkoo  iirraabbaazzlleeaakk..  LLEEIIRREE IITTUURRBBEE

IIkkeerr  IIrriiaarrttee  iizzaannggoo  ddaa  ssaaiioo  bbeerreezziikkoo  ggaaii--jjaarrttzzaaiilleeaa..

UUxxuuee  AAllbbeerrddiikk  ssaaiioo  mmuussiikkaattuueenn  aabbaannttaaiillaakk  aazzppiimmaarrrraattuu  ddiittuu..
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B
adatoz Gabonak! Jesus jaio zela ospatzeko denbora izateaz gain, urte-
an zehar ikusi ez ditugun senitartekoekin elkartzeko garaia ere bada.
Orain dela urte batzuetako poza eta alaitasuna, mahaiaren inguruan

janari gozoak eta onak dastatzeko aukera izaten zena, azken urteotan gehie-
gikeriaren sinonimo bihurtu da.
Etxetik etxera, menuek zenbait ezberditasun izaten dituzte. Baina, har de-

zagun etxe bateko menua argibide: hasteko, urdaiazpikoa, foie, fritoak, en-
tsaladilla errusiarra, zainzuriak maionesarekin eta langostinoak; gero, ma-
rraskiloak saltsan; eta, gainean, kapoi errea okaran, sagar, orejoi, madari eta
ardo gorriarekin egindako konpotarekin; postrerako, euskal tradiziozko in-
txaursaltsa eta mota ezberdinetako turroi, polboroi eta mazapanezko irudi-
txoak. Eta, hori irensteko, ardo eta xanpain ugari.
Betekada, bihotzerre eta ajeak harritzen gaituzte? Zer egin dezakegu gaitz horiei aurre egiteko? Ba, zorte onez, negu-

ko sasoiko barazkiak erabili (porruak, azak, berakatzak, kipulak, gehienbat), sufredun substantsietan aberatsak dira eta;
eurak laguntzen digute gehiegikerien bidez sortutako hainbat toxina eliminatzen eta gibelaren karga arintzen. Prestatu
ditzagun, biharamunerako, porrusalda on edo berakatz zopa eder bat, eta, urarekin batera, gorputzari bere era onera
bueltatzen lagunduko diogu.
Gabon gaua benetan zoriontsua izatearekin, ondorio txarrak ez ditugula nahi? Mahaitik jaiki ondoren damutu nahi ez

badugu, utz ditzagun beste egun baterako marraskiloak edo mazapanak eta gehitu ditzagun postrerako fruta freskoak:
mandarinak eta ananak, adibidez (ematen diguten freskotasuna gustokoa izango dugu). Gure gorputzak benetan esker-
tuko digu eta. Gogoratu dezagun ez dela geure bizitzako azkeneko ospakizuna; beraz, ez dugula gustoko dugun guztia
derrigorrez egun batean jan behar.
EGUBERRI ON!

Gabonetako ospakizunak. SOS!!!

• 20 minutu pasa ondoren, nikotinaren eraginez igotako presio
arteriala gutxitzen da. Bihotz maiztasuna eta gorputzeko ten-
peratura ez-erretzaile batenarekin konpara daitezke.

• 8 ordu pasa ondoren, CO-ren odol kontzentrazioa egoera nor-
malera itzultzen da.

• Hurrengo egunean, infarto arriskua gutxitzen hasten da.
• 2 egun pasa ondoren, usaimena eta dastamena normalizatu egi-
ten dira.

• 3 egun pasa ondoren, arnasketa hobetu egiten da ( txirrinduan
ibiltzea edo eskilarak igotzea errazagoa da).

• 3 hilabete pasa ondoren, odol-zirkulazioa hobetu egiten da eta
biriketako gaitasuna %30 igo daiteke.

• 9 hilabete pasa ondoren, erretzailearen eztula deritzona desa-
gertu daiteke.

• Urtebete pasa ondoren, bihotzeko gaixotasunak izateko arris-
kua erdira jeitsi da.

• Bi urte pasa ondoren, bihotzekoa izateko arriskua maila nor-
malera hurbiltzen da.

• Bost urte pasa ondoren, ORL-ko minbizia izateko arriskua erdi-
ra jeisten da.

• Hamar urte pasa ondoren, biriketako minbizia izateko arriskua
ez-erretzaile baten berdina da.

• Hamabost urte pasa ondoren, bihotzeko gaixotasunak izateko
arriskua ez-erretzaile batenarekin konpara daiteke.

ZEINTZUK DIRA
AZKEN ZIGARROA
ERRE ONDOREN
EMATEN DIREN

ERAGIN 
ONURAGARRIAK

Bidaiak egitean agertzen den aldi bateko on-
doeza da. Kasu hauetan agertzen diren sin-
tomak honako hauek dira: aurpegiko zurbil-
tasuna, gehiegizko listuketa, egonezina, aha-
rrausiak eta goragaleak, honek gehienetak goitika ekartzen du.
Egoera honen izen klinikoa zinetosia da eta mugimenduak sor-
tutako edozein egoera izendatzeko erabiltzen da. 

Tratamenduaren helburu nagusia, zinetosia prebenitzeko, me-
dikamentu antiemetikoen erabileran datza, behin zorabioa ga-
ratutakoan ez baitute eraginik erakusten. Beraz, beharrezkoa da
gaixoari prebentzio neurriei buruzko aholkuak ematea:
- Mugimendu gutxieneko lekuetan eseri (itsasontziaren erdial-
dean, hegazkinaren hegoen inguruan, autoaren aurreko alde-
an, eta abar.)

- Etzanda edo erdi-etzanda ipini
- Irakurketa ekiditu
- Ez begiratu objetu mugikorrei,
ezta gertu daudenei ere; beti
ere urruneko erreferentzi pun-
tuei begiratuz, ikusmugaren gai-
netik.

- Gehiegizko berotasuna ekiditu
eta aireztapen egokia bilatu

- Bidaia egin aurretik ez edan eta
ez jan gehiegi. Bidaia luze bat
egin behar bada, jaki arinak eta
likido kantitate txikiak hartu
maiz.

- Geldialdiak egin ibiltzeko eta
haize pixkat hartzeko.

- Umeen arreta bultzatu eserle-
kuen posizioa igoz edo-eta jos-
tailuekin entretenituz.

RR
RR
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ZER DA ETA ZELAN AURRE EGIN
ZORABIO ZINETIKOARI

(CENTRO MÉDICO EIBAR 
OSASUNDEGIAko nutrizionista

zâÜx xá~â



EEEELLLLGGGGOOOOIIIIBBBBAAAARRRRkkkkoooo    
SSSSaaaannnn    MMMMiiiigggguuuueeeellll    
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BBeellaauusstteeggii
BBaasseerrrriiaa
JATETXEA

BBeellaauusstteeggii
BBaasseerrrriiaa
JATETXEA

TTTTeeeellll ....     999944443333    77774444    33331111    00002222

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeellllaaaauuuusssstttteeeeggggiiii ....ccccoooommmm

Edozein tratamendu dela ere,
eskaintzen dizkizugun
abantailekin BELDURRA
DENTISTARI?

SSSSeeeeddddaaaa zzzz iiii oooo aaaarrrr eeee kkkk iiii nnnn     gggg uuuussss tttt oooo aaaa     
eeeemmmmaaaa tttt eeeennnn     dddduuuu !!!!

JJuulliiaann  EEttxxeebbeerrrriiaa,,  1122  --  11..  EEsskk  --  TTffnnooaa..  9943 20 85 52

www.clinicairazabal.com --  iinnffoo@@cclliinniiccaaiirraazzaabbaall..ccoommRP
S 
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ORDUTEGIA:
Astelehenetik 
ostegunera:
10-14 / 16-20h 
Ostiraletan:
10-14 / 15-19h

ZER DA HORI?

JJaaiieettaann  oonnddoo  ppaassaattuu......  

eettaa  mmaahhaaiiaann  ggoozzaattuu......

San Andres 
MENU BEREZIA



12 danon ahotan

...eta kitto! 12/XI/23 � 826 zkia.

DDoommeekkiiaa,,  hhiillllaarreenn  2255aa,,  aannddrraazzkkuueenn  kkoonnttrraakkoo in-

darkerixia salatzeko eguna izango da eta, ho-

rregaittik, hainbat jarduera antolatu dittue. MMuu--

jjeerreess  aall  CCuuaaddrraaddoo alkartekuak Untzagan egon-

go dira, 10.00etatik 13.00era Azaruak 25aren eta

genero indarkerixaren gaiñeko informaziñua

emoteko ipiñiko daben karpan. Tratu txarrak ja-

saten dittuen andrazkueri laguntasuna emoteko

alkartiak, andrazkuak osatzen dittuen beste al-

kartiak moduan, Zezenbide kalian daguan An-

dretxean daka egoitza eta eurekin kontaktuan

ipiñi nahi dabenak 943700828 telefonora deittu

edo m2eibar@hotmail.com helbidera deitzeko

aukeria daka. 

Bestalde, Udaleko Berdintasun Saillak Ema-

kumien Mahaixaren lankidetzarekin antolatuta-

ko kontzentrazioa 13.00ean hasiko da, Untzagan

bertan, "Beldur Barik jarrera Eibarren" goibu-

ruari jarraittuta.

Indarkerixa matxistari aurre egitten

GGaabboonneettaarraakkoo,,  aabbeenndduuaarreenn  2222rraakkoo,,  aazzookkiiaa

preparau nahi dabe Estaziño kaleko den-

darixak eta, horretarako deialdixa egin

nahi detse bertan egoteko interesa euki

leikien artisaueri zein bestelakueri: edo-

zelako eskulanetan trebiak diranak, era-

biltzen ez dittuen jostailluak, diskuak eta

beste gauza batzuk saldu nahi dittue-

nak… azokan parte hartzera animau nahi

dittue. Antolatzailliekin kontaktuan ipin-

tzeko, geltokielkartea@hotmail.com hel-

bidera idatzi leike edo 605773424 telefo-

no zenbakira deittu.

eeuurrookkoo  bbeehheerraappeennaa  eeggiinn
ddeettssee  oossppiittttaallaa  jjaassookkoo

ddaabbeenn  eennpprreessiiaarrii::  CCyyccaassaa,,
CCoonnssttrruucccciioonneess  AACCRR  eettaa
LLuurrggooiieenneekk  oossaattzzeenn  ddaabbeenn
UUTTEE--kk  oobbrriiaa  1188,,88  mmiillllooii
eeuurroottaann  eesskkuurraattuu  ddaauu
eettaa  2200  hhiilllleebbeettee  eeuukkiikkoo

ddiittttuu  aammaaiittzzeekkoo..

asteko

datua
66..000000..000000

MMaarrttiittzzeenniiaann  jjuunnttaauu  zziirraann Sinki kuadrillakuak alkarre-

kin Untzaga soziedadian bazkaltzeko. Hiru lagunek

eziñ izan eben taldiarekin bat egin, baiña halanda be

17 lagun juntau ziran, euretako batzuk Donostiatik la-

gunak ikustera etorritta. Hurrengo bazkari-

rako planak egitten hasitta dagoz: udabe-

rrixan Zumaixan juntatzeko asmua dake.

Estaziño kalekuak 
azokia egingo dabe

Sinki-kuen bazkarixa

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

�� 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K

� ttaarrttaakk
� eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta, 28 
�� 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

ZZaappaattuuaann  oossppaattuu  eebbeenn  eeuurreenn  jjaaiixxaa urte ho-

rretan jaixotakuak, erretratua etara aurretik

piskolabisa hartuta hasi eta bazkarixa, ba-

rriz, Unzaga Plaza hotelian eginda.

1944an jaixotakuak
jai-giruan



SS OO KK OO AA

birjiñape, 1 behea
tel. 943 20 71 00

GORA SANANDRESAK!!!

guridi rugby
taberna

Ogitarteko, kazuelita, tapa eta pintxo berezietan 
E S P E Z I A L I Z A T U A K

Zubi-Gain Ego-Gain

UUrrkkiizzuu,,  1111--bbeehheeaa            TTffnnooaa..  994433--225544006600

ANBULATEGIAREN 
AURREAN

URKIZUKO
DORREETAN

JJ..  EEttxxeebbeerrrriiaa,,  22            TTffnnooaa..  994433--220077116655

BBEEZZeeRRoo GGUUZZttiiEE NNdd aa KKOO
SS aa NN AA NNddRRee SS zz OOrr IIOOnntt SSUUaakk!!

Zutik, eserita, barran
hausnartzen, berbetan, abesten,

egunez, gauez, asteburuan, lanegunetan,
1,2,3... San Andres bete diru!

Zutik, eserita, barran
hausnartzen, berbetan, abesten,

egunez, gauez, asteburuan, lanegunetan,
1,2,3... San Andres bete diru!

San Juan, 9

VVII VVAALLDDII   
PPUUBB

SSAANN  AANNDDRREESS   JJ AAII   ZZOORRIIOONNTTSSUUAAKK

Eibarren
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Izar Berri alkartiaren 25. urteurrena

ZZoorrttzziiggaarrrreenneezz  iippiiññii  ddaabbee  mmaarrttxxaann

Pedro Zelaia tonbolia, Ibarkuru-

tzen. Txartel guztiak saldu arte

egongo da zabalik, astelehenetik

zapatura 10.30xetatik 13.00era eta 16.30xe-

tatik 20.00etara eta domeketan 12.00xetatik

14.00xetara. Txartel bakotxak euro bat bali-

xo dau eta hainbat sari irabazteko aukeria

dago, tartian herriko andrak egindako arro-

pekin jantzittako 200 bat kopiñ. Irabazliak

sarixak momentuan jasotzen dittue eta sari

bariko txartel guztiekin, barriz, amaierian

zozketia egingo dabe, Gabonetako 3 otar

banatzeko. Batutako dirua misiñuetan da-

guazen eibartarreri laguntzeko erabilliko

dabe.

Pedro Zelaia
tonbolia martxa
betian

aauuttuuaann

Eguaztenian, hillaren 28xan,
19.00etan Harrera, euskal preso
politikuak izandakuak sortutako
alkartia presentatzeko hitzaldixa
egingo dabe Arrate Kultur Elkar-
tian. Harrera-ren helburu nagusi-
xa preso eta errefuxiatuak etxe-
ratzen diranian laguntza eskintzia
da eta horren gaiñeko azalpenak
emoteko antolatu dabe hitzaldixa.

HHAARRRREERRAA  AALLKKAARRTTIIAA

MMuuzzaatteeggii  kkaalliiaann  ddaagguuaann  IIzzaarr  BBeerrrrii

alkarte gastronomikua sortu zala

25 urte bete dirala ospatzeko baz-

kide gehixenak batu ziran aurreko

zapatuan. Udaletxia atzian dakela

erretratua etara eta, holako egun

berezixan iñork sukaldian biha-

rrian ez jarduteko, bazkarixa Arto-

la jatetxian egiñ eben.

Euskal gehiengo sindikalak eta
eragille sozialak lan duiñaren eta
eskubide sozialen aldeko mobili-
zaziñuak iragarri dittue hainbat
herrirako, tartian Eibarrerako hi-
llaren 26tik 30era bittartian. He-
rrialde maillako manifestaziñuak
be egingo dira, 28xan Iruñean
(19.00etan autobus geltoki zaha-
rrian) eta 30ian Bilbon (18.30xe-
tan Jesusen Bihotzian), Donostian
(19.00etan Bulebarrian) eta Gas-
teizen (19.00etan Bilbo Plazan).

EEUUSSKKAALL  HHEERRRRIIXXAA  MMAARRTTXXAANN

METALEZKO ERAIKUNTZAK ETA 
ALUMINIOZKO ETA PVC-KO AROZTEGIA

TTTTAAAAIIII LLLLEEEERRRRRRRRAAAA::::     TTTTxxxxoooonnnnttttaaaa,,,,     33330000    ----     1111 ....     eeee ttttaaaa    bbbbeeeehhhheeeeaaaa
Tfnoa:  943 121 367     Faxa:  943 120 150

EEEERRRRAAAAKKKKUUUUSSSSKKKKEEEETTTTAAAA::::     UUUUrrrrkkkk iiii zzzzuuuu,,,,     22226666    ----     bbbbeeeehhhheeeeaaaa
Tfnoa. eta Faxa:  943 127 401

iiii nnnnffffoooo@@@@uuuullllmmmmaaaarrrr....nnnneeeetttt     ----     wwwwwwwwwwww....uuuullllmmmmaaaa rrrr....nnnneeeetttt

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

%%1155eko
deskontua

Tattoo Circus Karrikan
AAttzzoozz  ggeerroozzttiikk  mmaarrttxxaann  ddaaggoo Tatoo Circus erakusketa-subastia Karri-
ka tabernan. Erroman 2007an presuekiko alkartasunaren alde dihar-
duenendako topaketia izateko asmoz jaixotako ekimena Eibarren le-
helengoz egingo da: hillebeteko tartian, ikusgai daguazen laneri pre-
ziua ipintzeko aukeria izango dabe ikusliak eta abenduaren 22xan,
erakusketaren azken egunian egingo dan subastan erabagigo dabe
lan bakotxa etxera zeiñek eruango daben.
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GGooiittttiikk  bbeehheerraa  bbaarrrriittttuuttaakkoo  ttrreenn--ggeellttookkiixxaa, Esta-

ziñua, hillaren 29xan, San Andres bezperan

inaugurauko dabe modu ofizialian. Ekitaldixan

José Antonio Azpilikueta artista eibartarrak Es-

taziñorako bereziki egindako mural haundixa le-

helengoz ikusteko aukeria egongo da. Murala,

moduren batian, 100 urtian baiño gehixagotan

Eibarko tren-geltokittik pasau diran personak irudikatzeko asmuarekin egindakua da. Muralaren

egilliak berak aitortu dabenez, ez jako erreza egiñ muralian agertzen diranak aukeratzia eta, atze-

ra be hastia tokau ezkero, ixa seguro beste batzuk aukeratuko zittuala diño.

AAmmaaññaa--AArrddaannttzzaa  ttaarrttiiaann  ttrreennbbii--

ddiiaa  bbiikkooiizzttuu eta estaltzeko

biharrak dirala eta, trafikuan

zeiñ oiñezkuendako ibilbidie-

tan aldaketa inportantiak dagoz

martitzenaz geroztik. Udalak

aditzera emon dabenez, biha-

rrak urte bi iraungo dabe eta

zatika egitten juango dira. To-

rrekua-Amaña ingurua goittik

behera kanbixau eta Legarre

kalia berrurbanizauko dabenez, obriak eragiñ

haundixa eukiko dau trafikuan, bestiak beste

hainbat egitura (scalextic-a, barianteko hankia,

San Andres Pasealekutik Amañara doian sar-

bidia) eraitsi biharko dittuelako.

Oin momentuan scalextric-a Torrekuarekin

lotzen daben hankia eta baitta Amañarekin al-

kartzen dabena be eraisteko biharreri ekin de-

tse eta, horregaittik, aurrerantzian eziñ izango

da scalextric-aren azpittik pasau. Bizkaiko no-

rantzan doiazen ibilgailluak Barrenenguatik

gora juan biharko dira, Otaola Hiribidera aille-

gatzeko; Ertzainetxetik Eroskiraiño kontrako

norantzan juango dira eta Torrekua-Otaola bia-

letik jaitsita, atzera be Torrekuara urtengo dira.

Horretarako bialaren oiñ arteko norantza kan-

bixau dabe (biharrak amaittu arte beheranzko

norantzan erabilliko da). Ertzaiñetxeko atzeko

aldetik jaitsi eta Bizkaia aldera juan nahi da-

benak, barriz, Markeskua parian (lehengo Kan-

toiko bidegurutzian) ezkerretara bueltia har-

tzeko aukeria eukiko dabe. Eta gidarixak Ama-

ña auzora sartzeko aukera bi dake: San Andres

Pasealekua edo bariantia.

Biharrak autobusetan be dake eragiña: Eus-

koTrenek eskintzen daben Ondarroa-Mallabia

linean, Torrekuan anbulategi pareko geralekua

desagertu egin da eta Udalbusa ez da gehixa-

go geratuko Legarre Behea, Z. Agirre eta W. Or-

beako geralekuetan.

Trafiko aldaketa inportantiak Torrekuan

AAuurrrreekkoo  aasstteekkoo  bbaarriixxaakkuuaann  aallkkaarrttuu  zziirraann

aurten 75 urte bete edo beteko dittue-

nak, 1937xan jaixotakuak, alkarrekin baz-

kaldu eta ordu batzuk umore giruan

emoteko asmuarekin. Eguardixan Untza-

gan batu eta bakotxak zapi bana hartu

eban. Jarraixan taldiaren argazkixa egiñ

eta bazkarirako izena emon eben 40 bat

lagunak Peña Txinberara juan ziran, lun-

txa egittera. Txikiteuan ibilli ostian, Un-

zaga Plaza hotelian bapo bazkaldu eben.

1937an jaixotakuen bazkarixa

Azpilikuetaren
murala hillaren 29xan
erakutsiko dabe

EEiibbaarr  eettaa  bbeerree  iinngguurruunneeaa,,
sasoi batean Deba Behea
deitzen genuena eta gaur
egun Debabarrena, ez da
inoiz atzean geratu produktu/
merkatuaren arazoak
konpondu behar izan
dituenean. Gogoratzen hasita,
600 urtetik gorako idatziak
ditugu armak egiteari ekin
geniola diotenak. Baina
merkatuaren inposizio horiek
ziklikoak izan dira: gerretan
arma asko eskatzen zen
moduan, beste egoeretan ez
zen halakorik izaten. Hori
dela-eta, XX. mendetik
aurrera, dibertsifikazioa izan
zen eibartarren lehen
helburua, lan horretan lider
asko nabarmendu zirenez,
batez ere kanpoko laguntzak
eskatzeko. Lortu ere, lortu
ziren helburu horiek: GAC-k
bizikletak egiten euren
produkzio gune bihurtu zuen
Eibar. Askoz geroago, gure
eskualdeko industriaren
oinarri bihurtu ziren armak,
bizikletak eta josteko
makinak. Azken hau ia guztiz
desagertzerakoan eta
bigarrena ere neurri batean
-Orbea kooperatiba geratu
zen bakarrik-, bilakaera eman
zen autoen osagaien eta
zatien produkzioaren alde eta,
baita, metalekin lan egiteko
makina-erremintak sortzeko
lanean ere. 2008an hasitako
krisiari aurre egiteko
enpleguari eusteko modukoa:
gaur egun oraindik eusten
diona.
Orain Alfako lehiaketa-
prozesua dugu aurrean,
zuzenean inplikatuei eragingo
diena, batez ere adin
batzuetakoei. Globalki ikusita,
gainditu beharreko erronka
bihurtu da gure eskualderako:
ea aurretik gainditu ditugun
bidetik joaten den. Ziur aski,
Alfa Taldeko enpresa batzuk
jarraitu ahal izango dute
euren jardunarekin; baina,
orokorrean, dituzten emaitzek
ez dute halakorik orokortuko.
Giza baloreak asko aldatu
badira ere, sasoi bateko
arrakastak errepikatu daitezke
orain ere. Zergatik ez?

Alfako lehiaketa
prozesua

Karmelo
Urdangarin
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--  ZZeerr  mmoodduuzz  jjooaann  zzeenn  ddoommeekkaa--
kkoo  kkoonnttzzeerrttuuaa??
Oso ondo. Jende asko joan

zen ikustera eta dena oso on-
do irten zen. Oso pozik gaude.
--  BBaannddaarreekkiinn  jjeennddeeaarreenn  aauurrrree--
aann  jjoottzzeenn  zzeennuutteenn  lleehheenn  aallddiiaa
iizzaann  zzeenn??
Ez, aurretik beste behin kon-

tzertua eskaini genuen Colise-
oan, apirilean. Eta hortik kan-
pora, sanjuanetan eta beste
batzuetan ere ibili gara Cielito
Musika Bandarekin batera jo-
tzen, baina domekakoa berezia
izan zen, Santa Zezilia kontzer-
tua izateaz gain gure aurkezpen
"ofiziala" ere izan zelako. Bes-
tela, bada urtebete inguru Cie-
lito Musika Bandako entsegue-
tara etortzen hasi ginela.
--  NNoollaa  aanniimmaattuu  zziinneetteenn  bbaannddaann
ssaarrttzzeenn??
Nire kasuan (Aitorrek) fami-

lian bertan hasi ziren anima-
tzen, izan ere familiako batzuk,
aita tartean, bandan jardunda-
koak dira eta eurek animatzen
ninduten gehien. Eta nik (An-
donik) ba ikasten eta klarine-
tea jotzen jarraitzearren eraba-
ki nuen bandara sartzea.
--  NNooiizz  hhaassii  zziinneetteenn  mmuussiikkaa
iikkaasstteenn??
Zortzi bat urterekin, lehe-

nengo solfeoko klaseetara joa-
ten hasi ginen eta gero klari-
netea ikasten jarraitu genuen
J.B. Gisasola Musika Eskolan.

--  EEttaa  zzeerrggaattiikk  aauukkeerraattuu  zzeennuu--
tteenn  kkllaarriinneetteeaa  eettaa  eezz  bbeessttee  iinnss--
ttrruummeennttuurreenn  bbaatt??
Nik (Aitorrek) aitak ere klari-

netea jotzen zuelako eta nik
ere hori egitea nahi nuelako.
Eta nik (Andonik) ez dakit ba,
probatzearren aukeratu nuen
eta, behin probatuta, gustatu
zitzaidanez, ba ikasten jarrai-
tzea erabaki nuen.
--  KKllaarriinneettee  iikkaassllee  ggaazztteeaakk  iizzaann--
ddaa,,  aasskkoo  iikkaasstteenn  dduuzzuuee  CCiieelliittoo
mmoodduukkoo  mmuussiikkaa  bbaannddaa  hhaann--
ddiiaarreekkiinn  bbaatteerraa  jjaarrdduutteeaann??
Ilusio handiarekin dihardu-

gu eta benetan ere asko ikas-
ten dugu entseguetan taldeko
beste musikariekin batera ibil-
tzean, aholkuak-eta ematen
dizkigute. Bestalde, klaseeta-
ra joaten segitzen dugu, maila
bat lortu arte ikasten jarraitzea
beharrezkoa delako.
--  ZZuueenn  aaddiinneekkoo  ggaazztteeeekk  eennttzzuu--
tteenn  dduutteenn  mmuussiikkaa,,  oorroo  hhaarr,,
bbaannddaann  eesskkaaiinnttzzeenn  dduuzzuueenn
mmuussiikkaa  eessttiillooaarreekkiinn  zzeerriikkuussii
gguuttxxii  iizzaannggoo  dduu,,  eezzttaa??
Bai, geuk ere etxean eta la-

gunartean entzuten dugun mu-
sika oso bestelakoa da: ska eta
beste estilo batzuetako abes-
tiak gustatzen zaizkigu. Baina
bandarekin jotzen ditugun pie-
zak ere ondo daude eta, gaine-
ra, beti egoten da ondo estilo
ezberdinetako musika entzu-
tea, ahalik eta gehien jakiteko. 

Cielito Musika Bandarentzat Santa Zeziliari eskainitako 
asteburua izan da atzean laga berri duguna eta musikarientzat
horren garrantzitsua den hitzordua aprobetxatu dute 
taldearekin bat egin duten gazte biren aurkezpen "ofiziala" 
egiteko: Aitor Bastida eta Andoni Campos klarinetistak, 
16 urterekin, gaur egun 45 bat kide dituen Cielito Musika 
Bandako kide gazteenak dira. Martitzeneko entseguan eman 
ziguten euren esperientziaren berri.

teen ajeak

Aitor Bastida / Andoni Campos
(KLARINETISTAK)

"Asko ikasten
dihardugu
Bandakoekin"

TTiinnttaalluurr
Kartutxo eta Toner Birziklaia eta Salmenta

EErrrreebbaall,,  1122  --  bbeehheeaa
Tel./Faxa: 943 531 809
tintalur@gmail.com   www.tintalur.com
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A.P.I.: Rosa Juaristi
salerosketak
errentamenduak
balioztatzeak

Arragueta, 2 bis B-behea
943 20 08 60

EIBAR Etxea+garajea lotea Berria. 2 logela (armairu enpotratuak), 2 bainu, egongela eta sukalde ekipatua. 230.000 e

EIBAR Etxea+garajea lotea Berria. 2 logela (armairu enpotratuak), 2 bainu, egongela eta sukalde ekipatua. 225.350 e

EIBAR Egogain Berria. 3 logela (armairu enpotratuak), 2 bainu, 2 balkoi, egongela eta sukalde ekipatua. 295.000 e

EIBAR Muzategi Ia berria. Logela, bainua, komuna, sukaldea, egongela, garajea trasteroarekin aukeran. 155.000 e

EIBAR Bidebarrieta Ia berria. Apartamentua guztiz ekipatua. Argitsua eta dotorea.  168.000 e

EIBAR Urkizu Ia berria. Bista paregabeak. Pisu altua. 2 logela, 2 bainu, sukalde-jangela. Garajea aukeran. Galdetu

EIBAR F. Calbetón Ia berria. Altua. 3 logela, 2 bainu, egongela eta sukaldea. Galdetu

EIBAR Barrena (Lidl) Ia berria. Aukera bikaina. 3 logela, 2 bainu, egongela, ganbara. Garajea aukeran. 199.000 e

EIBAR Isasi 120 m2. 4 logela, 3 bainu, egongela, sukalde handia, balkoia. Igogailua. Kalefakzioa. 256.000 e

EIBAR Egigurentarren 2 logela, egongela, sukaldea eta bainua. Igogailua. Kalefakzioa. Garajea aukeran. 180.000 e

EIBAR San Juan 3 logela, bainua, egongela eta sukaldea. Igogailua. 135.000 e*
EIBAR Arragueta Azken pisua. 2 terraza, 3 logela, bainua, egongela eta sukaldea. Igogailua. Kalefakzioa. 135.000 e*
EIBAR Untzaga Apartamentua. Berritzeko. Igogailua. 74.800 e*

LARRAGEST. HELBIDE BERRIA: Calbeton, 22-24 behea
EIBAR Tel. 943 20 00 12 / 690 61 07 15

HHEERRRRIIAA KKAALLEEAA EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK PPRREEZZIIOOAA

rosa@inmobiliariajuaristi.com
www.inmobiliariajuaristi.com

*NEGOZIAGARRIAK
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F. Calbetón, 22-24
943 200 012
690 610 715I N M O B I L I A R I A  /  A S E G U R U A KI N M O B I L I A R I A  /  A S E G U R U A K
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Armeria Eskolako Ikasketa Sariak
AAzzaarrooaarreenn  1133aann  bbaannaattuu  zziittuueenn  Armeria Eskolako Gurasoen Elkar-
teak 2011-2012 ikasturteko Ikasketa Sariak. Ikasleen espediente
akademikoak kontuan hartuta ematen diren sariak jaso zituzten
ikasleak honako hauek izan ziren: Denis Fernandez Bello eta Ju-
len Froufe Rios (“Instalazio elektrikoak eta automatikoak” zikloko
ikasleak); Iñaki Landa Txurruka eta Xabier Olabe Odriozola (“Pro-
dukzioaren programazioa fabrikazio mekanikoan” ziklokoak); Jokin
Agirre Sánchez (“Ekipo industrialen mantenimendua” ziklokoa);
eta  Garikotiz Del Barrio Lugarizaristi eta Mikel Caeiro Pires (“Erre-
gulazio eta kontrol automatikoko sistemak” ziklokoak).

Autoenplegurako ikastaroak
NNeeggoozziioo--iiddeeiiaakk  ggaarraattzzeekkoo  iinntteerreessaa duten eta Lanbide Heziketako ikaske-
tak amaituta dituztenen artean autoenplegua bultzatzeko ikastaroa hasi
zuten azaroaren 5ean Armeria Eskolan Urrats Bat programaren barruan. Es-
kaintzen zituzten plaza guztiak bete egin zirela ikusita, Gabonak baino le-

hen antzerako beste
ikastaro bat antolatzeko
asmoa dutela aurreratu
dute eskolako ardura-
dunek. Ikastaroak Lan-
bide heziketako ikaske-
tak amaitzean enpresa
proiekturen bat garatu
nahi dutenentzat pen-
tsatutakoak dira, sortze-
prozesuan gazteei la-
guntza eskaintzeko.

Harkaitz Cano 
Udal Euskaltegian

OOrraaiinn  eegguunn  bbaattzzuukk  HHaarrkkaaiittzz  CCaannoorreekkiinn solasaldia izan
zuten Udal Euskaltegiko ikasleek. Idazleak “Ilustrazio-
ak literaturan” gaia jorratu zuen eta ondoren Iraleko
ikasleek Canoren nobela berrienari buruzko galderak
egiteko aukera izan zuten. Harkaitz Canok Euskadi Li-
teratura saria jaso berri du Twist eleberriarengatik. 

OGI-BERRI
URKIZU

ok i n d e g i a
“Zure gustorako ogia”

UUrrkkiizzuu,,  1144 - behe-ezk.     / Tel. 994433  5533  0066  9911

Uni-ko ikasleak eta zuntz optikoa
UUnnii  EEiibbaarr--EErrmmuuaa  BBHHII--kkoo  iikkaasslleeaakk  EErrmmuuaann izan ziren orain egun
batzuk, I. Berrikuntza Teknologikoa Hiritarren Zerbitzura Jardu-
naldiaren harira antolatutako jardueretan parte hartzen. Informa-
tika zikloan diharduten ikasleek, besteak beste, etxeetaraino do-
an zuntz optikoak (FTTH edo Fiber To The Home delakoak) es-
kaintzen dituen aukeren berri jaso zuten Ermuko udaleko tekni-
karien ahotik eta, horretarako, kalean dauden instalazio fisikoe-
tan hasi eta Izarra Center-en dagoen datu baserainoko bisita egin
zuten. FTTH telekomunikaziorako teknologia berari egokitutako
zuntz optikoen erabileran oinarritzen da eta, besteak beste, abo-
natuen etxeetaraino telefonoa, banda zabaleko internet eta te-
lebista, hirurak batera eramatea ahalbidetzen du.



BIZITZA ALDATUKO
DIZKIZUTEN
UROLOGIAKO
AURRERAPENAK

Telefonoa: 943 00 27 16
www.policlinicagipuzkoa.com

Madina eta Azparren Gipuzkoako Poliklinikako urologoek konferentzia emango dute 
Portalea Udal Kultur Etxean, azaroaren 27an, 19.30etan. Sarrera librea, edukiera bete arte.

Hitzaldiaren ondoren, adituen mahai-inguru bat irekiko da bertaratutako jendearekin.
Ion Madina eta Javier Azparren doktoreek, Gipuzkoako

Poliklinikako Urologia Zerbitzuko espezialistek, honakoa
baieztatzen dute: “40 urte baino gehiago dituzten gizonen
%40 inguruk erekzioaren disfuntzio mailaren bat jasaten du-
te, eta maiz, faktore fisiko zein psikologikoen konbinazio ba-
tek sortzen du hori”. Doktoreek azpimarratzen dute azterke-
ta mediko egoki bat oso garrantzitsua dela, “erekzioko dis-
funtzioa –diote- sendagaien albo-ondorioek edo azpian da-
goen gaixotasun fisiko batek sortu dezakeela; hala nola, dia-
beteak, bihotz-hodietako gaixotasunek, tentsio altuak, edo
gai psikologikoekin lotuta egotea, esate baterako, estresak
edo prostatako kirurgia baten ebakuntza ondoko eraginek
sortua egon daiteke”. 

Prostata eta Da Vinci Prostatak ez du
inolako rolik jokatzen zakilaren erekzioaren
mekanismoan, nahiz eta harreman zuzena
duen horretan inplikatutako nerbioekin.
Gogoratu behar da 40 urtetik aurrera, gizo-
nak prostata-arazoak izan ditzakeela; 50
urterekin, erdiak baino gehiagok sintomak
izan ditzake eta 80 urtetik aurrera, gizonen
%90k jasaten dituzte. 

Arazo horien guztien arrazoi ohikoena prostatako ade-
noma da, prostatako hipertrofia onbera edo tumore onbera
izenarekin ere ezagutzen dena, “horrek organo hori handi-
tzen du eta txiza egiteko zailtasunak sortzen ditu, askotan
oso larriak direnak”. Gernu-hodia oztopatzen duten eta tra-
tamendu medikoarekin konpontzen ez diren adenoma (tu-
more onbera) larrietan eta prostatako kantzerretan “kirur-
gia beharrezkoa izan daiteke”, diote espezialista horiek.
Da Vinci kirurgia-errobotarekin prostatako kantzerreko 150
ebakuntza baino gehiago egin ondoren, Ion Madina eta Ja-
vier Azparren doktoreek hurrengo abantaila nagusiak ze-
hazten dituzte: “Ebakuntza ondoren min gutxiago izatea,
odol-galera gutxiagorekin eta infekzio-arrisku txikiagoare-

kin. Orbain txikiak uzten ditu eta azkarrago
osatzeko aukera ematen du. Kirurgia horren
albo-eragin ohikoak, txizari ezin eustea edo
sexu-inpotentzia, modu nabarian murrizten
dira”. Egun, Estatu Batuetan 900 errobot
daude, 80 Europan eta 30 munduko beste le-
kuetan. Gipuzkoako Poliklinikan sistema hori
izatea erabateko luxua da gaixoentzat.

“Da Vinci
kirurgia-errobotak
kirurgia irekiaren

arriskuak ezabatzen
ditu eta

laparoskopiaren
abantailak gainditu”

Policlínica Gipuzkoako Kontsulta Zentroa 
Ibarkurutze kalea, 2 -EIBAR-
Telefonoa: 943 25 61 00

GURE GAIXOEN ESPERIENTZIAK EZAGUTU ITZAZU HEMEN: 943 00 27 07 telefonoa



Hiru eibartar zortzi onenen
artean Zarautzko squash-ean 

AAtthhlleettiicc--eekk  HHaappooeelleenn  ((IIssrraaeell))

jokatu behar zuen partidua

atzeratuta, horrek eragina izan

dezake Eibarrekin hasieran hi-

laren 28an jokatzekoa zen par-

tiduan: Europako txapelketara-

ko norgehiagoka datorren as-

tean jokatzea erabakitzen ba-

dute, Garitanoren mutilen aur-

kakoa hurrengo asterako laga

beharko lukete. Bestalde, klu-

bak sarrera gehiago eskatu diz-

kio Athletic-i, salgai jarritako

300ak berehala saldu zirelako.

Bilbokoek 478 sarrera bidali

zizkieten Eibar KEko zuzenda-

ritzari, baina 178 konpromiso-

endako gordeko dituzte. Kan-

poraketaren bufanda oroigarria

ere salgai dago klubaren bule-

goetan, 12 eurotan.

BBiihhaarr  LLooggrrooññoonn

Kopako partiduaren aurre-

tik, baina, liga du Eibarrek.

Bihar Las Gaunasen jokatuko

da, 17.00etatik aurrera, U.D.

Logroñés-en aurkako parti-

dua, ligako 14. jardunaldiari

dagokion norgehiagokan. 

Eibarrek Bilbon jokatzekoa
den partidua atzeratu daiteke

SSeerrggiioo  SSaallggaaddoo  hhiirruuggaarrrreenn,,

Jon Losada bosgarren eta Al-

berto Ferreiro zortzigarren

amaitu zuten asteburuan Za-

rautzen jokatutako IV. Euskal

Sofa squash torneoan. Losa-

dak eta Ferreirok nor baino

nor jardun zuten final-laur-

denetako partiduan eta De-

bakoak, 2-0 galtzen joan eta

gero, buelta eman zion parti-

duari finalerdietara pasatzea

lortzeko. Gero amore eman

behar izan zuen Jose Luis

Unanue txapeldun izango ze-

naren aurrean.

EErrrraassttii  
IIttuurrrraassppeerrii  
kkeenndduuttaakkoo  

bbaallooiiaarreekkiinn..
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Urkizu, 18          943 120194

EESSPPEEZZIIAALLIITTAATTEE AAKK:: „„ bbww ÉÉ ÄÄ ~~ || tt ~~
„„ ccÄÄtt àà xx ÜÜ   ÑÑ ÜÜ xx áá àà tt àà ââtt ~~

OONN DDOO  PPAASSAA SSaannaannddrreess aakk

F. Calbetón, 23
tel. 943 53 05 26

Ogietan aukera zabala  Ogi beroa
Tartak    Pastelak    Sanblasak

Arrautzak    Esnea
Edariak    Kafea

Prentsa Aldizkariak
Egunero: 07.30-21.00  Jaiegunetan: 07.30-20.00

GGGGoooossssaaaarrrr iiiiaaaakkkk    eeeerrrraaaammmmaaaatttteeeennnn    ddddiiii ttttuuuugggguuuu    eeeettttxxxxeeeerrrraaaa    aaaasssstttteeeebbbbuuuurrrruuuueeee ttttaaaannnn
EEEEnnnnkkkkaaaarrrrgggguuuuaaaakkkk    eeeettttxxxxeeeerrrraaaa    eeeerrrraaaammmmaaaatttteeeennnn    ddddiiii ttttuuuugggguuuu

AAzzkkeenn  ppaarrttiidduueettaakkoo  mmaarrttxxaarrii  jarraituz,

nesken Urkiko lehen taldeak erraz iraba-

zi zion Oñatiko Aloña Mendiri. Amaia (ar-

gazkian) izan zen goleatzaile nagusia,

bost tantorekin, Ainhoak hiru sartu zituen

eta Jonek bi, besteen artean.

Urkiko neskek 
15-0 egurtu zuten
Aloña Mendi

Parekotasuna areto-foballean
SSeeii  ttaallddee  ddaauuddee  llaauu  ppuunnttuuttaann::  Garajes Garcíak 20 puntu ditu, Txo-

kok 19, Durangok eta Alkidebak 18 eta Koskorrek eta Tankemansek

16na. Aurtengo liga inoiz baino borrokatuagoa dago eta bihar,

09.00etan, Durango eta Txokoren artekoak gauzak argitu ditzake

neurri batean. Goikaldeko besteek neurketa errazak dituzte.



Taberna - Snack

POZKARI
PPiinnttxxoo  bbeerrooeettaann  eettaa

hhoottzzeettaann  eessppeezziiaalliissttaakk

J. Etxeberria, 11 � 943 70 20 37
EEIIBBAARR

pintxo eta
kazuelatxoak

943 70 05 22

BBEEZZeeRRoo GGUUZZttiiEE NNdd aa KKOO
SS aa NN AA NNddRRee SS zz OOrr IIOOnntt SSUUaakk!!

Egunero 
07.00etan
zabaltzen 

dugu

� 994433  2200  2244  0011
– Gosariak
– Plater konbinatuak
– Eguneko menua

994433  2200  1111  2266

www.restaurantechalcha.com

T.Etxebarria, 21   Tel. 943 20 70 07

TTEELL..  994433--770022669911

– Gosariak 06.00etatik aurrera
– Eguneko menua: 16 euro
– Karta (brasa)
– Gastro-pub

IIssaassii,,  22

Julian
Etxeberria, 18

astelehenetik barixakura, 
10.30ETATIK AURRERA

zapatu eta domeketan
11.30ETATIK AURRERA

kafe
antzokia

BBBBeeeesssstttteeee    uuuurrrrtttteeeebbbbeeeetttteeee
zzzzuuuueeeekkkkiiiinnnn!!!!

OOnnddoo  ppaassaa
SSaannaannddrreessaakk!!
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GGiimmnnaassiiaa  eerrrriittmmiikkaakkoo  aalleebbiinn  mmaaiillaakkoo  ttaallddeeaakk Espainiako bere lehen txapelketa jokatuko du as-

teburuan Zaragozan. Taldekako lehiaketa horren bezperan, eibartarrek bigarren postua lortu zu-

ten domekan jokatutako Reyno de

Navarra torneoan, pase batean ira-

bazi eta gero. Tania Nagornaiak

eta Susana Prietok prestatzen di-

tuzten azken denboraldietako tal-

de gazteena da boskote hori. Le-

henengo mailako taldeak, bestal-

de, Gasteizeko Beti Aurrera torne-

oan izango du hurrengo erronka

abenduaren 1ean.

Gimnasta alebinak Espainiako txapelketan

EEiibbaarrttaarrrraakk  XXXXXX..  UUrrrraakkiikkoo  iiggooeerraa  iirraabbaazzii

zzuueenn domekan, Silver Car S2 autoarekin.

Auto lasterketa zaila izan zen, euria, hai-

zea eta hostoengatik errepidea oso irris-

takorra baitzegoen. Arakistainek 3:37:9

denbora egin zuen eta, bere atzetik, Ai-

tor Zabaleta bergararrak egin zuen biga-

rren harengandik segundo batetik gora;

postu horri esker, gainera, plaza baka-

rreko autoen Euskal Herriko Mendiko

Txapelketa irabazi zuen Zabaletak, az-

ken sailkapenean eibartarrari puntu er-

diko aldea kenduta.

Aitor Arakistain nagusi Urrakiko auto igoeran

EEiibbaarrkkoo  KKlluubb  DDeeppoorrttiibbookkoo  11..

mmaaiillaakkoo  sseenniioorr bikoteak 22-17

irabazi zuen Hernanin, horrela

Esnal-Lizeaga bikotea kalera-

tuz. Bihar finala jokatuko du-

te, hori ere Hernanin, Azkoiti-

ko Juaristi-Iparragirre bikotea-

ren aurka. Asteburu honetan

Kluben Arteko torneoko parti-

du bakarra izango dute Depo-

rrekoek etxean, domekan

11.15etan Ipurua kiroldegian

jokatuko dutena: hor Ruiz-La-

rrauri jubenil mailako bikote-

ak Legazpiko ordezkaria izan-

go du aurkari.

Aurreko asteburuari dago-

kionez, Narbaiza eibartarrak

18-10 irabazi zion Amundarain

azkoitiarrari Astelenan jokatu-

tako kadete mailako norgehia-

gokan; gaur Zestoan du parti-

dua. Eta Larreategi-Agirrebeña

senior mailako bikoteak bihar

du partidua Biriatun.

Unamunzaga
-Bengoetxea
Kluben
Arteko
finalean

MMaalleenn  TTxxuurrrruukkaa,,  EElleennee  VVaarreellaa,,  NNaahhiiaa  AArrgguuiizz,,  SSaarrooii  EEsskkiissaabbeell  eettaa  TTeerreessaa

MMiigguueell,,  RReeyynnoo  ddee  NNaavvaarrrraann  eesskkuurraattuuttaakkoo  zziillaarrrreezzkkoo  ddoommiinneekkiinn..  

Aseguruak

EEmmiilliioo  ddee  llooss  TTooyyooss - C046815351532K Aseguru Agentea

– ERANTZUKIZUN ZIBILA
– AUTOAK
– BIZITZA ETA JUBILAZIOA
– OSASUN ASEGURUA
– ISTRIPU BANAKAKO 
ETA KOLEKTIBOAK

– ARRISKU ANITZETARAKO: 
Familia-Etxebizitza, Dendak, Bu-
legoak, Eraikinak, 
Jabeen erkidegoak, 
Enpresa Txikiak eta Ertainak,
Pymeak, Tailerrak.

EEiibbaarrkkoo  TTxxiikkiittoo,,  88  --bbeehheeaa        TTeell..  994433  220000  990088
emilio.toyos@catalanaoccidente.com

440000ddiikk  ggoorraa  jjuuddookkeekk  eemmaann  dduuttee  iizzee--

nnaa dagoeneko Ipuruan domekan jo-

katuko den San Andres nazioarteko

torneoaren XXXIX. edizioan: ez da

kopuru makala. Bezperan, toki bere-

an, euskal epaileen eguneraketa

egingo da, Kalamuako Manu Agirre-

ren eskutik. Aurreko asteburuan,

bestalde, Nekane Muguruzak urrez-

ko eta brontzezko domina bana eta

zilarrezko bi lortu zituen Amurrion

eta Iker Martínezek zilarrezkoa.

San Andres judo torneoaren 39. edizioa etzi
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bbeerrrriiaakk

Klub Deportiboko eski ba-
tzordeak denboraldi berrira-
ko iraupen eskiko forfait-ak
erosiko ditu Somporten. For-
fait-a lortzen interesatuek es-
ki@deporeibar.com helbide-
ra idatzi dezakete. Honakoak
dira forfait-en prezioak: 15
urtera arteko umeak, 28 euro
(takillan 33) eta helduak, 68
(takillan 85).

EESSKKIIKKOO  FFOORRFFAAIITT--AAKK

Abenduaren 15ean eta 16an
egingo den glaziare eremuko
alpinismo ikastarorako izena
emateko epea zabaldu dute.
Plaza mugatuak dira eta pre-
zioak honakoak: 120 euro Gi-
puzkoako federatuentzat,
126 beste federatuentzat eta
141 federatu gabekoentzat.
Informazio gehiago Gipuzko-
ako Mendizale Federazio-
an:www.gmf-fgm.org eta 943
461 440 telefono zenbakian.

AALLPPIINNIISSMMOO  IIKKAASSTTAARROOAA

FFaammiilliiaakkoo  eettaa  oonnddoorreennggoottzzeettaakkoo
(herentziak) aabbookkaattuuaa

DDiibboorrttzziiooaakk

GGaaiittaassuunn--eezzaakk

OOnnddoorreennggoottzzaakk

AAiittaattaassuunn  eerrrreekkllaammaazziiooaakk

EErrrreeggiimmeenn  eekkoonnoommiikkooaa

FAMILIA ABOKATUA
ELENA MUGUERZA ORMAECHEA

Juan Gisasola, 4 - 2. eskuma
691 442 424      94 661 22 00

Somos Eibar Eskubaloiak
Trapagaran hartuko 
du bihar

OOrrbbeeaakkoo  wwaatteerrppoolloo  eesskkoollaakkooeekkmaila bikainean jar-

dun zuten Waterpolo Navarraren igerilekuan, azke-

nean estatuko talde onenetakoen artean jokatzen

duen harrobiko taldearen aurka 10-8 galtzeko. Ki-

rol horretako abangoardian dauden taldeen bidea-

ri jarraitzen diote Urbat-Urkotronik-ekoek eta, bide

batez, Ipuruan, Orbean eta Soraluzen egiten dihar-

duten lanaren emaitza hasi dira jasotzen.

Kadeteen partidu 
handia waterpoloan

ZZiizzuurrrreenn  SSaann  AAnnttoonniioo  AArrddooiirreekkiinn  2222--1188  ggaalldduu eta ge-

ro, Imanol Alvarezen mutilek Trapagako bizkaitarrak

hartuko dituzte bihar, 19.00etan, Ipurua kiroldegian.

Seigarren postuan daude eibartarrak eta, lehen itzu-

lia amaitzeko lau partiduren faltan, hortik behintzat

hiru irabaztea espero dute sailkapenean gorantza

egiteko asmoarekin. 

AAlleexx  SSaarraassuuaarreenn  jjookkaallddiiaa..

AAzzkkeenn  llaauurrddeenneeaann  eerraabbaakkiittaakkoo partiduan, Ruibalek

37-51 irabazi zion Donibasketi eta saskibaloiko

probintziako 2. mailako bigarren postura igo da.

Mikel Azurmendi izan zen saskiratzaile onena ei-

bartarren artean, 20 punturekin. Katu Kalek, bes-

talde, 57-44 galdu zuen Mutrikun, partidu osoan

atzetik joan eta gero. Neurketa horretan, Eibarko

taldeak Sevillara bizitzera doan Pedro Peña joka-

laria agurtu zuen.

Ruibal garaile; Katu Kalek ez zuen asmatu
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EErrnneessttoo  BBaarrrruuttiiaakk  eettaa  BBllaannqquuii  MMaarrttíínneezzeekk gaur 22.00etan Mario
Benedetti eta Federico García Lorca idazleen testuak irakurriko
dituzte Arrate Kultur Elkartean, Maite Arroitajauregik txeloarekin
lagunduta. Ekitaldi honekin irailean hil zen Elena Suárez, 70eko
hamarkadan eurekin batera Grupo Arrate de Teatro taldearen so-
rreran lagun izan zutena omendu nahi dute. Arrate taldeak Arra-
te Kultur Elkartean eman zituen lehenengo pausoak bertako an-
tzokian 29 emanalditik gora eskainita, eta horregatik aukeratu du-
te eszenatoki hori omenaldirako.

AArrggeennttiinnaakkoo  RRoobbeerrttoo  WWhhiittee eta bere "Criaturas particulares" la-
nak inauguratuko dute XXX. Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia gu-
rean. Berba bariko antzerki irudi ikuskizuna 17.00etan hasiko da
Coliseoan eta sarrerak 4 euro balio du. Eta eguaztenean, hilaren
28an, Kolonbiako Manicomio de Muñecos taldeak "Cuidado con
la Marimonda", erreketan bizi den eta mendiak eta urak zaindu
eta babesten dituen emakume misteriotsuaren istorioan oinarri-
tutako lana taularatuko du 13.00ean Hezkuntza Esparruan. 

--  ZZeeiinn  ddaa  aabbeenndduuaarreenn  11eerraakkoo  ddeeiittuuttaa  ddaaggooeenn  mmaanniiffeessttaazziiooaa
eeggiitteekkoo  aarrrraazzooiiaa??  
Mezuak argi lagatzen duen moduan, euskeraz bizi nahi dugu,

gure hizkuntza delako, natural egin eta natural sentitzen du-
gulako eta, horregatik, hori aldarrikatzeko asmoari jarraituta
deitu dugu manifestazioa. Izan ere, batzuk euskeraz bizi nahi
dugu eta horretarako gertu gaude, baina oraindik ere beste
hainbatek horren aldeko pausoak ematea falta da, benetako
hizkuntza komunitatea osatu ahal izateko. Manifestazioarekin,
besteak beste, herritarrei eman beharreko pauso horiek ema-
teko eskatu nahi zaie.
--  EEuusskkeerraarreenn  nnoorrmmaalliizzaazziiooaa  lloorrttzzeekkoo  hhoorrrreellaakkoo  eekkiimmeennaakk  aannttoo--
llaattzzeeaa  bbeehhaarrrreezzkkooaa  ddaa  oorraaiinnddiikk  eerree??
Baietz pentsatzen dugu, gure herrian betiko arazoak hor di-

rauelako: euskeraren ezagutzan pauso handiak eman dira, bai-
na gero horrek ez dauka islarik euskeraren erabileran, arlo ho-
rretan oraindik asko dago egiteke. Bestalde, administrazioari
gure herria euskalduntzeko ahalegin handiagoa egiteko eta
euskeraz bizi nahi dugunak babesteko pausoak emateko es-
katu nahi diogu. 
--  NNoollaakkoo  oozzttooppooaakk  iikkuusstteenn  ddiittuuzzuu  nnoorrmmaalliizzaazziiooaa  ggaauuzzaattzzeekkoo  bbii--
ddeeaann??
Argi dago administrazioak horretarako ipintzen dituen ba-

liabideak ez direla nahikoa eta, beraz, dauden hutsuneak be-
tetzen joateko denok, administrazioak eta beste guztiok aha-
legina egin beharko dugula. 
--  IIrraaiilleeaann  eeuusskkeerraazz  bbiizzii  nnaahhii  dduugguullaa  aallddaarrrriikkaattzzeekkoo  llaasstteerrkkeettaa
eeggiinn  zzeenn  EEiibbaarrrreenn..  NNoollaakkoo  oorrooiittzzaappeennaa  ddaauukkaazzuu??
Lasterketa eguna igarota, guk oso modu positiboan balora-

tu genuen. Gainera, parte hartu zutenetako asko umeak zituz-
ten familiak izan ziren eta euretako askoren iritziak jasotzeko
aukera izan genuen. Lasterketa oso ondo egon zela esan zigu-
ten askok. Eibarko euskalgintzan beharrean dihardugunok il-
do berean beste jarduera batzuk antolatzen jarraitzeko asmoa
daukagu.

"Ezagutzan pauso 
handiak eman arren, ez 
da erabileran islatzen"

Euskaraz bizi nahi dugu. Eta asmo hori egia bihurtu
dadila eskatzeko manifestazioa abiatuko da abenduaren
1ean, 17.00etan, Donostiako Anoeta estadiotik.
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak deitutako
manifestazioaren aurretik ere askok atxikimendua egin
dute www.euskarazbizinahidut.org webgunean. 

XXAABBII  ZZUUBBIIZZAARRRREETTAA (Eibarko AEK)

DDoommeekkaarraa  aarrttee  eeggoonnggoo  ddiirraa  iikkuussggaaii Topalekuan Esther Ortiz de
Pinedo bilbotarraren margolanak Topalekuan, gaur 19.00etatik
21.00etara eta bihar eta etzi 12.00etatik 14.00etara eta 19.00eta-
tik 21.00etara. Artista EHUko unibertsitate tailerretan Alfonso
Cortazar irakasle
zuela hasi zen
margotzen 1980an
eta Leioan Ri-
chard-en klasee-
tan ikasten jarraitu
zuen. 2000. urteaz
geroztik olio eta
tenperak erakus-
teari ekin zion eta
gaur egun ere ho-
rretan dihardu. 

Esther Ortiz de Pinedo
Topalekuan domekara arte

Antzerki
irakurria
gaur Kultun

Bihar abiatuko da 
Titirijai 2012
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AAbbeenndduuaarreenn  33aann  EEuusskkaarraarreenn  EEgguunnaa  oossppaattzzee--

kkoo  hainbat ekimen antolatu dituzte eta …eta

kitto! Euskara Elkarteak, herritar guztien la-

guntzarekin aurten Euskararen Hormairudia

osatu nahi du. Horretarako, egun horretan

udaletxeko patioan 09.00etatik 19.00etara

euskerarekin eta aurten egitarauaren ardatza

den Toribio Etxebarriarekin lotuta bakoitzak

nahi duena idatzi edo margotzeko txokoa

egongo da prest. Horrela, ordutegi berean

pleno aretoan egingo den Lexikoiaren irakur-

ketan parte hartzen dutenek zein animatzen

diren beste herritarrek bertatik pasatzean

murala osatzen joateko aukera izango dute.

Hasiera Jose Antonio Azpilikuetak emango

dio, berak marraztutako biñeta batekin.

Horrez gain, 11.00etan Toribio jaio zen

etxean, Txirio kale 6an plaka oroigarria ipini-

ko dute eta 19.00etan Toribio Etxebarria eta

bere mundua gaiari jarraituta mahaingurua

egingo da pleno aretoan. Hizlariak Serafin

Basauri, Antxon Narbaiza eta Asier Sarasua

izango dira. Eta egun horretan jasoko dute

saria Toribio Etxebarria lehiaketako irabaz-

leek ere. Aste honetako alean azken galdera

sorta aurkituko duzue. 

Euskararen Eguna muralean islatzen

Parte-hartze handia pintura lehiaketan
DDoommeekkaann  jjookkaattuu  zzeenn  XXXXXXVV..  AAiirree

ZZaabbaalleekkoo  Pintura Lehiaketa, Ei-

barko Artisten Elkarteak Udala-

ren laguntzarekin antolatuta. Bo-

ta zuen euriak goiza kalean mar-

gotzen pasatzeko gogo gutxi

emanda ere, lehiaketak parte-

hartze handia izan zuen maila

guztietan. Helduen artean, lehe-

nengo saria Txema Gutiérrezek

(Lutxana-Erandio) eskuratu zuen,

bigarrena Jokin Telleriak (Bea-

sain), hirugarrena Pedro Barriok (Caranceja,

Kantabria) eta laugarrena Jon Idigorasek (Er-

mua). 18 urtera artekoen mailan, berriz, ei-

bartar bi, Jone Bengoa eta Arkaitz Bilbao na-

gusitu ziren. Eta umeen mailan (12 urtera ar-

te) Jone López eta Salma Losada (biak Ei-

barkoak) saritu zituzten. Epaimahaia Leire

Kareagak, José Antonio Azpilikuetak, Angel

Güenagak, José Agustín Larrañagak eta Dio-

nisio Muruak osatu zuten.

Exfibar domekan zabalduko da

llaabbuurrrraakk

Pirritx, Porrotx eta Marimotots
ikusteko sarrerak agortu egin di-
ra. Pailazoak abenduaren 1ean
(16.30etan eta 19.00etan) eta
2an (16.00etan eta 18.30etan)
egongo dira Hezkuntza Espa-
rruan "Sentitu, pentsatu, ekin!"
ikuskizunarekin. …eta kitto! Eus-
kara Elkarteak eskerrak eman
nahi dizkie sarrerak saltzen la-
gundu duten Tio Palancas, e&m
eta Gozoki dendei eta ikuskizun
egunetan aparkalekua erabiltzen
lagako duen Firestoneri. Jendea-
ri tranbia hartzeko eskatzen dio-
te (adi trafikoan dauden aldake-
tekin) eta sarrera barik ez dela
inor sartuko azpimarratu dute.

PPAAIILLAAZZOOEENN  IIKKUUSSKKIIZZUUNNAA

Bihar 18.00etan Badut Taldeak
"Kontu Kontari" ipuin kontalari
saioa eskainiko du umeen liburu-
tegian, Zapatuko Ipuina progra-
mari jarraituta. Sarrera librea
izango da.

ZZAAPPAATTUUKKOO  IIPPUUIINNAA AArrrraattee  FFiillaatteelliiaa  EEllkkaarrtteeaakk  uurrtteerrookkoo  mmoodduuaann Exfibar sei-

lu erakusketa antolatu du sanandresen inguruan. 43.

edizioa beteko duen erakusketa filatelikoak estatu

osotik etorritako hamaika bilduma batuko ditu Porta-

lean eta aurten Armeria Eskola omenduko dute anto-

latzaileek. Domekan hasi eta abenduaren 2ra arte

egongo da ikusgai, ordutegi berezian: astelehenetik

barixakura 18.00etatik 20.00etara eta zapatu eta dome-

ketan 12.00etatik 14.00etara eta 18.00etatik 20.00etara.

EEEEgggguuuunnnneeeerrrrooookkkkoooo
ooooggggiiiiaaaa

� 943 20 40 66 (Errebal) � 943 20 36 06  (Legarre)

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIIILLLLAAAA RRRRRRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564



GU
RE LEKU

Isasi, 3
20600 EIBAR � 943 20 71 89

994433  2200  6677  6655
BBiissttaa  EEddeerr,,  1111

EEgguunneekkoo  mmeennuuaakk
BBookkaattaakk
RRaazziiooaakk
MMeennuu  bbeerreezziiaakk

WOK 999
jatetxeaTTEELL..  994433--112211667722

OOttaaoollaa  EEttoorrbbiiddeeaa,,  33 --  22..  ssoollaaiirruuaa ((EERROOSSKKIIrreenn  oonnddooaann))  
sushi

BBEEZZeeRRoo GGUUZZttiiEE NNdd aa KKOO
SS aa NN AA NNddRRee SS zz OOrr IIOOnntt SSUUaakk!!

frijituak

plantxa

OORRDDUUTTEEGGIIAA::
bbaazzkkaarriiaakk
((1122..0000--1166..3300))

aaffaarriiaakk
((2200..0000--2244..0000))

txokolatera

buffet
eskura

ppiinnttxxoo
bbeerreezziiaakk
eettaa  ggiirroorriikk
oonneennaa

UU RR KK II ZZ UU ,,   11 11

Goizeko 10.00etatik 
ZABALIK

Ondo pasau
Sanandresak!
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EEgguuaazztteenneeaann  ttaauullaarraattuu  zzuueenn  GGlluu  GGlluu Produccio-

nes taldeak "Su Txikian-A Fuego lento" antzez-

lanaren lehenengo funtzioa, Arrate Kultur El-

kartean eta atzo berriz ere eskaini zuen ikuski-

zuna, Coliseoan. Gaur, bihar eta etzi ere funtzio

bana eskainiko dute 20.30etan Coliseo antzo-

kian. Sarrerak 15 euro balio du eta zapatu eta

domekako emanaldiak Amañako Jaiak-ek anto-

latu dituenez, horietarako sarrerak aldez aurre-

tik erosteko aukera dago Kili-Kili eta Caserio ta-

bernetan eta Kros Sport kirol dendan. Galder

Pérezek zuzendutako lana 2001ean Arnaldo

Otegik eta Jesús Egigurenek Txillarre baserrian

hasitako elkarrizketa sekretuetan eta haien os-

tekoetan oinarritzen da.

Su Txikian antzezlana
asteburuan

AAzzkkeenn  uurrtteeeettaann
pobreziaren aurpegiak
aldatzen ari dira; egun lana
izanik edota jubilazioa jasota
ere, pobrezian aurkitu
gaitezke. Pobreziaren
aurpegi ezkutua diren
haurrengan jarri nahi nuke
arreta. 
Ez dut datu estatistikoekin
inor aspertuko, aldiz, azken
aldiko zenbait gertaera lotuz
familien egoera ekonomiko
larriak eta babes sozialaren
sistema deusezteak gizartean
izango dituen ondorietaz
hausnartzera eraman nahi
zintuzketet. 
Kataluniako mossos de
escuadrek 13 urteko “gazte
bat” buruan porraz kolpatu
eta odoletan utzi zuten azken
greba egunean. Bestalde,
hiru urtetik gorako aurrek ez
dutela gizarte babes berezirik
behar erabaki du Madrilgo
PPren gobernuak. Etxetik
kaleratzeak atzeratzeko
dekretua onartu dute eta
hainbat baldintza ezarri
babesa jasotzeko. Baldintza
ekonomiko guzti-guztiak
bete ondoren, familiari
buruzkoak datoz eta, horien
artean, familiak haur txikiak
izatea dago, 0 eta 3 urte
artekoak soilik. Haurrak lau
urtetik gora baditu, ordea,
kalera bidaltzen jarraituko
dute orain arte bezala.
Azkenik, Lanbideren
Oinarrizko Errenta jasotzen
duten familietako
haurrengan pobreziak duen
eraginari buruzko
“borondatezko” inkesta
egitearen truke
supermerkaturako 60 euroko
saria eskaini die familiei,
txantaia eginez. 
Legezko babes osoa duten
haurren eskubideak inolako
etikarik gabe suntsitzen ari
dira agintariak, 4 urterekin
gizarte babesik behar ez
duen ume eta 13rako gazte
bihurtuz.

Haurrak, pobreziaren
aurpegi ezkutua

Kontxi
Kerexeta

Topaguneak II. Kongresua egin zuen Bilbon
22001100eeaann  eemmaann  zziioonn  hhaassiieerraa Topagunea euskal-

dunon elkarteen federazioak hausnarketa pro-

zesuari. Joan den zapatuan “Federaziotik Mugi-

mendura” lelopean bigarren kongresua egin

zuen eta Zuzendaritza Batzordeak proposatuta-

ko ponentziak onartu zituen. Orain urte eta erdi

“Euskaldunon Elkarteen oinarriparrak” onartu zi-

ren eta horren jarraipena izan dira joan den za-

patuan Bilbon onartutako bost ponentziak. 

Bozketaren ondoren, ekitaldi publikoa egin

zuen Topaguneak, euskalgintzako zein erakunde

publikoetako hainbat ordezkariren presentziaz.

Gainera, Kongresua aprobetxatu zen Txepetx-i

omenaldia egiteko, “ekitaldian omendu dugun
Txepetxek etorkizuna eskatzen zuen gure iraga-
narentzat, eta Topagunetik azpimarratu nahi du-
gu indarrak batzea eta elkarlana gakoak direla
euskarari etorkizun hori emateko”, azpimarratu
du Mikel Irizar Topaguneko presidenteak.

eeuusskkaarraarreenn  ttxxookkooaa

�� KKoorrrriikkaa  AAnnddooaaiinnddiikk  BBaaiioonnaarraa

Korrikaren 18. edizioa datorren martxo-
aren 14an hasiko da Andoaingo Martin
Ugalde Kultur Parkean eta, 11 egun ge-
roago, martxaren 24an Baionan amai-
tuko. “Eman euskara elkarri” mezua
zabalduko du eta, elkarbizitzarako au-
kerak sortzen ari direlako, omenduko
ditu euskara ikasleak. Aurreko barixa-
kuan Bilboko Unesco Etxean egindako
aurkezpenean, antolatzaileek AEK.n
euskalduntzen eta alfabetatzen ari di-
ren ikasle guztien merituak azpimarra-
tu zituzten. Hile amaieran emango du-
te jakitera herriz-herri eta egunik-egu-
neko ibilbide zehatza.

�� EEuurrooppaakkoo  BBaattzzoorrddeeaarreenn  eesskkaaeerraa

Europako Batzordeak Nafarroan eta
EAEn euskararen egoera aztertu du
eta emaitzekin txostena argitaratu.
Nafarroako Gobernuari eskatu dio gu-
txienez euskarazko telebista kate bat
eta irrati bat bermatzeko; esan dio ere
bere betebeharra dela EITB emititzen
dela bermatzea eta horretarako kos-
tuak bere gain hartu behar dituela.
Euskalerria Irratiak lizentziarik gabe ja-
rraitzen duela salatu du. Batzordeak
Nafarroako Gobernuaren eta Eusko
Jaurlaritzaren arteko lankidetza hitzar-
menak txalotu ditu, baina dio praktikan
ez dutela eragin garrantzitsurik izan. 

AAbbeenndduuaarreenn  hhaassiieerraann  AAllddaattzzee  iikkaasstteettxxeeaann Euskal Astea

ospatuko dute. Horren harira, beste urte batzuetan be-

zala, logotipo lehiaketa, euskal jokoak eta beste hain-

bat antolatu dituzte. Aurten, gainera, ikastetxe guztia-

ren parte-hartzea izango duen lipdub-a grabatuko dute.

Euskal Astea Aldatzen
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llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

Zorionak, ENEKO
Gómez Chimeno,
domekan bost urte
egingo dozuz-eta.
Izaro, aitta-ama eta
etxekuen partez.

Zorionak, amama TERE, gaur
urtiak egitten dozuz-eta. Muxu
haundi bat famelixaren eta, batez
be, Maria eta Noraren partez.

Zorionak, ORIOL,
San Andres egunian
urtebete egingo dozu-
eta. Muxu haundi bat
zure Eibarko
famelixaren partez.

Zorionak, INTZA, gaur
sei urte betetzen
dozuz-eta. Etxekuen
partez.

Ongi etorri, MAIALEN
Cid Atxa! Hillaren
15ian gure artera
etorri ziñalako. Muxu
bat etxekuen partez.

Zorionak, LOREA, zure
10. urtebetetzian. Oso
ondo pasau domekan.
Muxu haundi bat Libe,
Jule, Olatz eta guztion
partez.

Ongi etorri, MIREN!!!
Azaruaren 8xan gure
artera etortziagaittik.
Famelixa guztiaren
partez.

Ongi etorri, LEA, 
hillaren 19xan etorri
ziñan-eta. Muxu haundi
bana Oihana eta Ander
gurasuentzat.

Zorionak, BIKOTE! Merezi daben moduan
ospatuko dogu. Patxo potolo bat
kuadrillakuen partez.

Zorionak, MARKEL,
atzo betetako
urtetxuagaittik. Zure
pozak zoratzen gaittu.
Zaku bete patxo
famelixaren partez.

Zorionak, BERNART,
atzo sei urte egin
zenduazen-eta.
Famelixa guztiaren
partez.

(1 ARETOAN)
23an: 22.30
24an: 19.45, 22.30
25ean: 17.00, 20.00
26an: 20.30

(2 ARETOAN)
23an: 22.30
24an: 19.45, 22.30
25ean: 17.00, 20.00
26an: 20.30

””BBeell  AAmmii..  HHªª  ddee  uunn  sseedduuccttoorr””
Zuzendaria: DDeeccllaann  DDoonneellllaann

””SSaaggaa  CCrreeppúússccuulloo””
Zuzendaria: BBiillll  CCoonnddoonn

””77  ddííaass  eenn  LLaa  HHaabbaannaa””
Zuzendaria: BBeenniicciioo  ddeell  TToorroo

zziinneeaaCCoolliisseeooaann

(ANTZOKIAN)
23an: 22.30
26an: 20.30

””LLooss  aammooss  ddeell  bbaarrrriioo””  
Zuzendaria: BBeenn  SSttiilllleerr

(ANTZOKIAN)
24an: 22.30
25ean: 17.00

Zorionak, NAHIA (bederatzi urte) eta IKER
(bost urte) zuen urtebetetzian. Muxu haundi
bat etxekuen partez.

Zorionak, NEREA,
haraiñegun hamar
urte bete zenduazelako.
Etxekuen partez.

Zorionak, IZAR,
martitzenian hiru urte
beteko dozuz-eta.
Laztan haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Laiaren partez.

Zorionak, MAITANE,
hillaren 29xan sei urte
egingo dozuz-eta.
Aitatxo, amatxo eta
Leireren partez.
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ARIES
Noiz joan zara mendira azken aldiz?
Oroitu ere ez! Gurasoekin edo txikitan
egindakoa errepikatzeko ordua duzu.

TAURUS
Lagun bat mindu duzu. Askotan egia
garaiz esatea hobe da, ondorioak latzak
izan daitezke-eta. Akatsa konpondu!

GEMINI
Gurasoak pozik dituzu: ikasi eta ikasi.
Ea horrela jarraitzen duzun kurtso osoan,
bestela ez du ezertarako balioko-eta.

CANCER
Kontuz ibili giltzekin, galtzen badituzu
komeriak izango dira-eta! Pertsona
arraro asko sumatzen da zure inguruan. 

LEO
Pozik bota duzunarekin? Ez da batere
ona ezta osasuntsua barruan gordetzea.
Ondo egin duzu zu arin geratuta.

VIRGO
Lagunengan konfiantza gehiago behar
duzu. Denak zu modukoak izango balira,
zer? Ezingo zenituzke lagunik ere izan. 

LIBRA
Zure azukre koskorra, ilargi betea,
hondartza bat, olatuen zurrumurrua.
Hori erreala egiteko pertsona bilatu!   

SCORPIUS
Bihurriori, pozik dituzu ingurukoak!
Dena barkatzen dizute daukazun on
aurpegiarengatik. Ez duzu ezer tontotik.   

SAGITTARIUS
Ez zaizu poztasuna gorputzean sartuko.
Algara bizian izango zara. Hilabeteetako
une txar guztiak ahaztuko dituzu orain.  

CAPRICORNIUS
Indartsu sentituko zara, sasoi betean.
Gauza asko hartuko dituzu zure kontu.
Ez pasatu: bestela estresatu egingo zara.                      

AQUARIUS
Francok oinordekoa aurkitu du zugan.
Nola zara hain zorrotza? Ez itzazu, arren,
besteak izorratu eta oporrak hartuizu.

PISCIS
Bihar kontuz tragoekin! Normalean
baino kalte gehiago egingo dizute-eta.
Ea ba: ondo pasa, baina ez pasa  

MARTITZENA 27
IIKKAASSTTEENN
1100..0000.. "Leonor de
Aquitania", Cristina Ayuso-
rekin. Armeria Eskolan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..3300.. "Avances que te
cambiarán la vida:
sexualidad, disfunción
eréctil y próstata", Ion
Madina eta Javier
Azparren Poliklina
Gipuzkoako urologoen
eskutik. Portalean.

DOMEKA 25
IINNDDAARRKKEERRIIAARREENN  KKOONNTTRRAA
1100..0000.. Informazio-karpa:
"Azaroak 25 eta genero
indarkeria".
1133..0000.. Indarkeria
salatzeko elkarretaratzea:
"Beldur Barik jarrera
Eibarren". Untzagan.
BBAAKKIILLAAUUAARREENN  KKOOFFRRAADDIIAA
1100..3300.. Ongietorria eta
hamarretakoa Irukin.
1111..3300.. Kalejira, Usartza
Txistulari Taldekoekin.
1122..3300.. Kofradeen zin
egitea eta Goruntz-en
saioa. Portalean. Bazkaria
Unzaga Plaza Hotelean.
1111..3300.. Bakailao
Txapelketa. Untzagan.

BBEERRTTSSOO  JJAAIIAALLDDIIAA
1188..3300.. San Andres Bertso
Jaialdia. Portalean.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300.. "A fuego lento"
(Glu Glu Producciones).
Sarrera: 15 €. Coliseoan.

BARIXAKUA 30
KKAARRRRIIKKAA  IIII..  UURRTTEEUURRRREENNAA
0099..0000.. Jabi Delove.
Karrika tabernan.

SSAANN  AANNDDRREESS  EEGGUUNNAA
0099..0000.. XXXIV. San Andres
Nekazal Azoka. Untzaga,
Txaltxa Zelai eta Ego-Gain.
1122..0000.. Narbaiza eta
Gorrotxategi bertsolarien
eta Jainaga eta Narbaiza
trikitilarien emanaldia.
Untzagan                    
1122..3300.. Plazara Dantzara
Erromeria Jainaga eta
Narbaiza trikitilariekin eta
Kezkarekink. Untzagan.
1133..0000.. San Andres
lehiaketen sari banaketa. 

AAZZKKEENN  OOSSTTIIRRAALLAA
1199..3300.. Eibarko Herrirak
Azken Ostiralerako
antolatutako jaialdia.
Txaltxa-Zelaian.

MMAARRIIDDAAJJEEAA
2211..0000.. Krabelin hoteleko
maridaje-afarirako
autobusaren irteera (afaria
21.30etan). Omenaldia
Jaime Barriusori. 

BARIXAKUA 23
AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300.. "A fuego lento"
(Glu Glu Producciones).
Sarrera: 15 €. Coliseoan.

MMAARRIIDDAAJJEEAA
2211..0000.. Krabelin hoteleko
maridaje-afarirako
autobusaren irteera (afaria
21.30etan). Ego-Gainetik.

AANNTTZZEERRKKII  IIRRAAKKUURRRRIIAA
2222..0000.. Ernesto Barrutia
eta Blanqui Martínezek
Arrate A.T.-ren sorreran
lagun izan zuten Elena
Suárezen omenez , Maite
Arroitajauregik txeloarekin.
Arrate Kultur Elkartean.

EGUAZTENA 28
TTIITTIIRRIIJJAAII  22001122
1133..0000..-- "Cuidado con la
Marimonda" (Manicomio
de Muñecos, Kolonbia).
Hezkuntza Esparruan.

GGUURRAASSOOAAKK  MMAARRTTXXAANN
1188..3300.. Hezteko
estrategiak, gurasoentzat.
Baikararekin. Portalean.

GGUURRAASSOOAAKK  MMAARRTTXXAANN
1199..0000.. Harrera Elkartea
aurkezteko hitzaldia. Kultun.

ZAPATUA 24
TTXXIISSTTOORRRRAARREENN  EEGGUUNNAA
0099..1155//2222..0000.. Kilometro
bat txistorra prestatu eta
salgai ipiniko da. Egunean
zehar kirol erakustaldiak,
musika, jokoak. Untzagan.

BBAATTZZAARRRRAA
1100..0000.. Sortu-ren nondik
norakoak erabakitzen
joateko batzar irekia.
Portalean (ikastaro gelan).

TTIITTIIRRIIJJAAII  22001122
1177..0000.. XXX. Nazioarteko
Txotxongilo Jaialdia.
"Criaturas particulares"
(Roberto White, Argentina).
Sarrera: 4 euro. Coliseoan.

ZZAAPPAATTUUKKOO  IIPPUUIINNAA
1188..0000.. Ipuin kontalari
saioa: "Kontu Kontari",
Badut Taldearen eskutik.
Sarrera doan. Liburutegian.

ASTELEHENA 26
BBAAKKEETTIIKK
1188..3300.. Elkarbizitzarako
ikuspegia izateko
ikastaroaren 2. saioa:
"Adiskidetzea". Portalean.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..-- "A fuego lento"
(Glu Glu Producciones).
Sarrera: 15 €. Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2233..0000..  Barricada. Sarre-
rak leihatilan salgai, 25 €.
Astelena frontoian.

EGUENA 29
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- "El humor en la
literatura", José Domingo-
rekin. Armeria Eskolan.

OODDOOLLAA--AATTEERRAATTZZEEAA
1188..3300.. Odol-emaileen
egoitzan. Pagaegi, 5-ean.

AAIIZZKKOOLLAARRII  TTXXAAPPEELLKKEETTAA
1199..0000.. Poliklinika
bikotekako aizkolari
txapelketa. Untzagan.

ZAPATUA 1
PPAAIILLAAZZOOAAKK
1166..3300//1199..0000.. Pirritx,
Porrotx eta Marimotots.
Hezkuntza Esparruan.

DOMEKA 2
PPAAIILLAAZZOOAAKK
1166..0000//1188..3300.. Pirritx,
Porrotx eta Marimotots.
Hezkuntza Esparruan.



33agenda

...eta kitto! 12/XI/23 � 826 zkia.

erakusketak
� Azaroaren 25era arte

ESTHER ORTIZ DE PINEDO. Margo
erakusketa. Topalekuan.

� Azaroaren 30era arte
PEDRO ARRIOLA. Vietnam eta Kanbodiako
argazkiak. El Ambigú tabernan.
IÑAKI ARANGUIZ. Argazkiak.
Portalea tabernan.

� Abenduaren 2ra arte
XLIII. EXFIBAR. Seilu erakusketa. Portalean.

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

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

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 18.30etara orduro, 19.30, 20.30
eta 21.00. Zapatuak: 07.00, 08.30etatik 20.30etara
orduro, 21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik
18.30etara bi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-eta-
tik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaie-
gunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-eta-
ra orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  Laneguna:
11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.00. Zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00.  
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta jaiegu-
nak: 08.40, 13.40, 16.40 eta 20.40. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00eta-
tik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara ordu-
ro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: bai-
ta 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-
negunak: baita 05.47 eta 06.47. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

farmaziak
� barixakua 23

EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)

� zapatua 24
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)

� domeka 25
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)

� astelehena 26
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

� martitzena 27
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

� eguaztena 28
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

� eguena 29
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

� barixakua 30
EGUNEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

� zapatua 1
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)

� domeka 2
EGUNEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)

� astelehena 3
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)

� martitzena 4
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)

� eguaztena 5
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)

1 4 7
5 6 9

8 2 1
9 7
3 4 7 1 2 5

5 8
9 3 1

6 2 8
6 4 7

SSUUDDOOKKUUAA

hildakoak
- Mª Teresa Azkoaga Olabe. 90 urte. 2012-XI-13.
- Bartolome Egurrola Azpiazu. 86 urte. 2012-XI-14.
- Jose Narbaiza Gastelu. 72 urte. 2012-XI-14.
- Telesforo García Martínez. 81 urte. 2012-XI-14.
- Teresa Seara Cid. 80 urte. 2012-XI-17.
- Vicente Egurrola Bustinduy. 88 urte. 2012-XI-17.
- Jose Luis Puerto Díez. 59 urte. 2012-XI-18.
- Sara Padierna García. 81 urte. 2012-XI-18.
- Jesusa Monge Salaberria. 90 urte. 2012-XI-20.

jaiotakoak
- Paula Irina Bejarano Trujillo. 2012-XI-11.
- Yara Marcos Velasco. 2012-XI-12.
- Ibai Quicios Poza. 2012-XI-13.
- Irene Zubiaur De los Ojos. 2012-XI-13.
- Paule Gesalaga Aranberri. 2012-XI-13.



1. Etxebizitza

– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko eta umeak edo nagusiak
zaintzeko arratsaldez. Erreferentziak.
Tel. 686-610074.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko aste-
buruetan. Tel. 699-094626.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko etxean zein ospitalean eta kale-
ra ateratzeko. Tel. 688-812845.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko. Tel. 658-456861 eta 606-
724484.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Espe-
rientzia. Tel. 692-332871.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Esperientzia. Tel. 943-257815 eta
686-052084.
– Sasoiko mutila eskaintzen da mendi,
baso zein baserri inguruak garbitzeko.
Tel. 699-690965.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 617-571210.
– Mutila eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko arratsaldez. Tel. 627-
052945.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko eta nagusiak edo umeak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 638-
884104.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile edo kamarera jarduteko
eta nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 608-474923.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile jarduteko, garbiketak egi-
teko eta umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Tel. 943-176256.
– Mutila eskaintzen da edozein lane-
tarako. Tel. 631-244331.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile jarduteko, kamarera mo-
duan, garbiketak egiteko eta nagusiak
zaintzeko. Tel. 605-720298.

– Mutsy markako silla (100 euro) eta
kapazoa (200) salgai. Aukeran, osa-
garriak (merke). Tel. 669-208763.
– Autorako segurtasun aulkia, 1 talde-
koa, isofix-arekin salgai (70 euro).
Chicco markakoa. Tel. 669-208763.
– Dibal Novaplus markako komertzio-
rako balantza salgai. Tel. 676-753898.

6. Denetarik
6.1. Salgai

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

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

1.1. Salgai
– Babes ofizialeko pisua salgai Ama-
ñan. 70 m2. Garajea eta trasteroare-
kin. Tel. 636-458967 eta 650-497992.
Ricardo.
– Pisua salgai Eibar erdialdean (Ei-
barko Txikito). 2 logela, egongela, su-
kaldea eta komuna. Igogailua.
149.000 euro. Tel. 672-622774.

1.2. Errentan
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibar
erdigunean edo Urkizu aldean. Tel.
602-490595.
– Pisua behar dut alokairuan Elgoiba-
rren. Tel. 608-474923.

12/XI/23  ...eta kitto!
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5. Irakaskuntza

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 605-
129530.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel.
687-114707.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta dendan jarduteko. Es-
perientzia eta titulazioa. Tel. 650-
870384.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko eta
etxeko garbiketak egiteko. Tel. 617-
571210.
– Neska euskalduna eskaintzen da ile-
apaindegi batean lan egiteko. 11 urte-
ko esperientzia. Tel. 610-096417.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko garbike-
tak egiteko. Tel. 654-281645.
– Emakumea eskaintzen da astebu-
ruetan nagusiak edo umeak zaintze-
ko. Esperientzia. Tel. 649-770161.
Conchi.
– Emakumea eskaintzen da plantxan
egiteko. Tel. 650-565186.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile eta hoteleko kamarera jar-
duteko, garbiketak egiteko eta nagu-
siak edo umeak zaintzeko. Tel. 608-
474923.
– Neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
617-844142.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile edo kamarera jarduteko,
nagusiak edo umeak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 608-474923.
– Mutila eskaintzen da mediku-bisitari
modura, nagusiak zaintzeko eta ka-
marero jarduteko. Tel. 654-075163.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordu-
ka. Erreferentziak. Tel. 638-233739.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 671-258740.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Or-
duka. Tel. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Orduka. Tel. 695-347162.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko eta umeak edo nagusiak
zaintzeko. Tel. 632-182711.

3. Lokalak

– Lokala salgai Eibarko erdialdean. 22
m2. Prezioa adosteko. Tel. 671-
258740.
– Aparkatzeko plaza salgai Txomon.
Tel. 658-710898.

3.1. Salgai

4. Lana
4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Esperientzia. Tel. 690-925929.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 618-050902.
– Magisteritza ikasten diharduen nes-
ka eskaintzen da umeak zaindu eta
klaseak emateko. Tel. 638-855268.
– Neska euskalduna eskaintzen da
Gabonetan umeak zaintzeko. Tel.
670-251265.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Orduka, goizez eta asteburuetan.
Tel. 699-232823.
– Gizona eskaintzen da edozein lane-
tarako: garbiketak, eraikuntza... Tel.
660-213652.
– Emakumezkoa eskaintzen da erro-
pa konponketak egiteko. Tel. 688-
841146.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, garbiketak egi-
teko eta sukaldari-laguntzaile mo-
duan. Tel. 605-720298.

– Euskarazko klaseak ematen ditut.
Azterketetarako prestakuntza: EGA,
IVAP, HABEren mailak. Baita umeen-
tzat ere. Tel. 620-608065.
– Arlo guztietako klase partikularrak
ematen ditut. Tel. 602-873769.

5.2. Eskaintzak

– Garaje itxia alokagai Asua-Errekan.
Sarbide erraza. Tel. 670-793312.

3.2. Errentan

– Ingelesa ikasten diharduen euskal-
dunak euskara ikastea interesatzen
zaion ingelesa dakien norbait ezagutu
nahiko luke, hizkuntz trukea egiteko.
Tel. 653-705096.

6.4. Bestelakoak

– Pedalik gabeko bizikleta zuria galdu
genuen Kultuko parkean. Imaginarium
markakoa. Tel. 699-532243.

6.3. Galdu/Aurkitu

OHARRA
Abenduaren 1etik aurrera IRAKASKUNTZAko

ESKAINTZEN arloko iragarkiak 10 euro
kobratuko dira (lau astetan kaleratzeko).

– Argazkilari eta kazetari zaletuak be-
har ditugu webgune berri baterako. ar-
gazkibat@hotmail.com

4.2. Langile bila



GGGG oooo rrrr pppp uuuu tttt zzzz     tttt rrrr aaaa tttt aaaa mmmm eeee nnnn dddd uuuu aaaa kkkkBidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547

BBEESSOOAAKK

lleehheenn                              oorraaiinn

EESSTTRRIIAAKK

lleehheenn                                  oorraaiinn

CAPI
TTEEKKNNIIKKAAKK::
–– KKaabbiittaazziiooaa  
–– RRaaddiiooffrreekkuueennttzziiaa
–– LLaasseerr  lliippoolliittiikkooaa

5 saioko B ON O AK / Zona bat: 35 euro saioa

MMMM aaaa ssss aaaa jjjj eeee aaaa kkkk
OOSSTTEEOOPPAATTIIAA  

KKIIRROOMMAASSAAJJEEAA
MMAASSAAJJEE

TTEERRAAPPEEUUTTIIKKOOAAKK
RREEFFLLEEXXOOLLOOGGIIAA

–– MMiikkrrooddeerrmmooaabbrraassiiooaa
–– RRaaddiiooffrreekkuueennttzziiaa ((zziimmuurrrraakk))
–– MMAANNTTXXAAKK  ((bbeerrrriiaa))

AAAA uuuu rrrr pppp eeee gggg iiii                                                         
tttt rrrr aaaa tttt aaaa mmmm eeee nnnn dddd uuuu aaaa kkkk

LASER DEPILAZIOA
LLEEHHEENN                                          OORRAAIINN  LLEEHHEENN                                OORRAAIINN  

- Aurpegia
- Izterrondoak
- Besapeak
- Bularra
- Sabelaldea
- Bizkarra
- Gerrialdea
- Sorbaldak
- Gluteoak

30€

30 euro ZONA

- Ezpaina.................10€
- Begitarte...............10€
- Alba lerroa............15€
- Hanka erdiak........60€
- Besoak .................60€

Hanka osoak 
+ 

Izterrondoak

90€

BBEETTIILLEE LLUUZZAAPPEENNAAKK

GGEELL AATTZZAAZZKKAALLAAKK

IIAA BBEETTIIRRAAKKOO MMAANNIIKKUURRAA

ZZEELLEETTAA  
BARAZKIAK
ZZEELLEETTAA  
BARAZKIAK

� Landareen produkzioa
� Laborantza kontrola
� Eskuz eginiko aukeraketa
� Banaketa
� Ortutik mahaira: Bertako produktuetan erantzunik gertukoena

ZZEELLEETTAA  BBAASSEERRRRIIAA • San Migel auzoa / ELGOIBAR • Tfnoa. 660099  3355  7766  1199 • www.zeletabaserria.com

EEkkooiizzppeenn  pprroozzeessuuaann  
eenneerrggiiaa  bbeerrrriizzttaaggaarrrriiaakk  

eerraabbiillttzzeenn  ddiittuugguu

NNEEKKAAZZAARRIITTZZAA  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLAA EETTAA BBAABBEESSTTUUAA

Orain Eibarko 

BM-n ere bagaude

Kalitateko
Euskal
Tomatea GernikakoPiperra



IZANE
dekorazioa

DIRDAI Toribio Etxebarria, 21 
Tel. 943 20 75 33bitxitegia

TORIBIO ETXEBARRIA, 17       
Telf: 943 203868

%%2200kkoo

ddeesskkoonnttuuaa  
AARRTTIIKKUULLUU
GGUUZZTTIIEETTAANN

Finantziazio 
formulak galdetu


