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EIBARko ETXE GUZTIETAN
eta herriko komertzio, enpresa, bulego, ikastetxe, osasun-zentru... guztietan banatzen da

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
ASTEAN
ESANAK
“Osteoporosia ekiditeko
neurri garraintzitsuena
ariketa fisikoa da.
Oheratutako adindu batek
egun bakarrean gal
dezakeen ahalmen fisikoa
berreskuratzeko, lau bat
egun behar izaten dira.
Lau fisioterapia egun, lan
gogorra eginez”
(OIER GOROSABEL,
FISIOTERAPEUTA)

“Ignacio Zuloagari Bilboko
prentsak egotzi zion Euskal
Herria gutxi pintatzea eta
euskalduna abizena bakarrik
izatea. Horrek eraman zuen
txapela inoiz ez kentzera,
eta haren ospeak txapela
euskalduntzat hartzera,
jantziaren benetako iturria
Frantzian dagoenean”
(IGNACIO SUAREZ-ZULOAGA,
ZULOAGA FUNDAZIOAREN PRESIDENTEA)

“Deontologia etikoa al da
hedabideak lasterketa ero
batean sartu eta gaixoari
telefonoz deitzea, zuzenean
grabatzeko asmoarekin,
kontuan hartuta gaixoa
bakartuta dagoela eta estres
egoera izugarrian?”
(JOXE ARANZABAL,
ATABALA -MU KOMUNITATEA)

“Kooperatiba erabat
autonomoa dela eta bertan
inor ez dela sartu behar
defendatzen du ildo batek;
ni justu kontrako ereduaren
alde borrokatuko naiz,
Mondragonen filosofiaren
eta kulturaren oinarrian
baitago erantzuna. Batuta
banatuta baino gehiago
gara”
(ANTONIO CANCELO,
MONDRAGON-EKO PRESIDENTE-OHIA)

“Zisma handi baten arriskua
dugu, Elizan sartu diren
Espiritu Santuarenak ez
diren haize berriak direlaeta. Lehen debekatuta
zegoena eta Jaungoikoaren
legearen kontrakoa zena
orain bedeinkatua izan
daiteke haren
miserikordiaren izenean”
(ROGELIO LIVIERES,
PARAGUAIN KARGUGABETUTAKO ARTZAPEZPIKUA)

KARTETAN (EGIN).- Jokuan egin. “Ha beti kartetan, jo-ta-ke”. “Auzoko etxekoandrak, kartetan
egitteko jartzen ziran ataiko atian, behiñ arrasa ezkero”.
KARUTI.- Garesti saltzen duena. Gaztelerazko ‘carero’. “Dendari hori karutixa da”.

eskutitzak
BAZEN ORDUA: EGUNKARIA, LIBRE!
Ezin zen besterik etorri, baina hala ere, lasaitu
ederra hartu dut Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak
Egunkaria auziko atala artxibatzea erabaki duela jakin dudanean. Akabo, amaitu da 2003ko otsailaren
20an euskarazko egunkariaren kontra Espainiako Auzitegi Nazionalak hasi zuen erasoa. Berandu dator,
hala ere, auzia artxibatzeko erabakia. Kaltea egina
dago, eta ez edozelakoa. Hamaika urtean akusazio
larrien pean eta zigor eskaera gogorren mehatxupean bizitzera behartu dituzte orduan lankide izandako hainbat lagun, eta haiek guztiak etorri zaizkit burura orain. Absoluzioa merezi arren, auzia artxibatu
izanarekin konformatu behar izan duten lagunak.
Denak, gaur ospatzeko moduan direnak eta amesgaizto honek iraun duen 11 urte eta 8 hilabeteko
epean joan direnak, besteak beste, Egunkariaren
kontrako operazioan nahastu zituzten Inma Gomila,
Martin Ugalde, Luis Goia eta proiektu berriari hel-

tzeko adorea izan zuen Joxe Angel Lizarribar. Baita,
nola ez, gaur kartzelan dauden ‘Egin’-eko kideak ere.
Ikaragarria izan da denbora guzti honetan auzipetuek jasan behar izan dutena eta Egunkaria auziak
jaso duen babesa. Eibarren bertan ere asko izan zineten elkartasuna agertu eta Berria sortzeko proiektua diruz lagundu zenutenok. Horregatik, doala hemendik nire esker-ona lagundu diguzuen guztioi.
Amaitu da, bai, baina nik neuk eta orduan langile ginenok sufritu dugun beste sufritu badugu urte hauetan, zer ez ote dute sufritu auzipetuek? Zeinek ordainduko die egindako kaltea? Non dago justiziak
bermatu beharko lukeen erreparazioa? Estatuaren
eta Guardia Zibilaren paranoien biktima izan da
Egunkaria; itxi zuten eta ez da kalte-ordainik egon
eta ezta egongo ere, eta hala ere, lasaitua hartu dugu eta poztu egin gara..
A INARA A RGOITIA

ESKERRIK ASKO ESKAINITAKO LAGUNTZAGATIK
Eibar Triatloi Taldearen 25. urteurreneko ekitaldiak amaittu direnean, honen bitartez jendaurrean
eskertu nahiko genuke asteburuko kirol probak eta
ekintzak antolatzeko jaso dugun laguntza guztia.
Eskerrik asko Armeria Eskola, Eibarko Klub Deportiboa, El Corte Ingles, Urkotronik eta Eibarko Uda-

lari. Dena ondo joan da eta pozik gaude partaidetzarekin.
Halaber, ...eta kitto!-ri eta El Diario Vasco-ri eskerrak eman nahi dizkiegu euren orrialdeetatik denboraldi guztian egin diguten jarraipenarengatik.
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EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak diruz lagundutako aldizkaria

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

4 danon ahotan
San Andres eskolakuak Arratera
Domekan, ikastetxiaren sorreraren 50. urteurrenaren harira antolatu daben programiaren barruan, Arratera mendi igoeria eta
jaialdixa preparau dabe San Andres eskolakuak. Antolatzailliak
azaldu dabenez, "Arratera igotzeko hiru talde egongo dira, hiru
bide desberdiñetik juateko (Orbeko pistatik, amabirjiñaren pausuetatik eta Santa Kurutz/Kalamuatik). Talde bakotxak pieza bat
eruango dau eta, hirurak bat egittian, gure pankartia osatuko dogu". Ikasle ohiak eta famelixak ekitaldixan parte hartzera gonbidatuta dagoz. Hiru taldiak eskolatik ekin detse Arratera igotzeko
bidiari: Santa Kurutzetik igoko diranak 09.00etan urtengo dira eta
beste bixak, barriz, ordubete geruago, 10.00etan. Eguardiko
12.00xetatik 13.30xetara Arraten bertan jaialdixa ospatuko dabe,

Urteurrenaren lehelengo ekitaldixaren irudixa.

Musika Eskolako trikitilarixekin musikiak lagunduta. Hainbat jolas egitteko asmua dake eta, horrekin batera, eskoliak hamarretakua eskinduko detse parte hartzera animatzen diraneri.

Igogailluaren
biharrak aurrera

Gilles Pécout errektoria eta Pierre Mutzenhardt
presidentia Eibarko matematikariarekin.

Enrique Zuazuari
errekonozimendua
Enrique Zuazua Eibarko matematikuak "Honoris
causa" doktoraua jaso barri dau Frantziako Lorraiñeko Unibersidadiaren eskutik. Zuazua, bestiak beste, Ikerbasque-ko ikertzaillia, BCAM- Basque Center
for Applied Mathematics zentruko zuzendari zientifikua eta Madrilgo Unibersidade Autonomuan katedratikua da eta errekonozimendua hillaren 9xan jaso eban, Lorraiñeko unibersidadiak ikasturtia hasteko antolatutako ekitaldi solemniaren barruan. Pierre Mutzenhardt irakasliak eta Frantziako unibersidade ezaguneko presidentiak zuzendutako ekitaldixan beste irakasle ospetsu batzuk be hartu eben
parte eta Zuazuak matematiketan egindako ibilbidia eta biharraren garrantzixa azpimarratu eben.
"Mathématiques et contrôle de systèmes: en route
vers l’avenir" ("Matematikak eta sistemen-kontrola:
etorkizunerako bidean") izenburuko diskursua eskindu eban omenduak eta, arlo horretan berak egindako ekarpenetako batzuk gogora ekartziarekin batera, gizarte oparoago eta justuagoa garatzeko bidian matematikak beteko daben tokixaren garrantzixa azpimarratu eban. "Hunkigarrixa" izan zan ekitaldixa "Gora ta Gora" himnuarekin agurtu eben.

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

Oin dala aste batzuk hasi zittuen
Legarregain kaleko 5. eta 9. zenbakixen artian igogaillua ipintzeko biharrak. Lurgoien S.A. enpresakuak 20 asteko epian amaittu
biharko dabe igogaillu barrixa
martxan ipintzeko biharrak. Eusko
Jaurlaritzak %100ian diruz-lagundutako obriak 388.716 euroko aurrekontua dauka.

Otarrarendako rifak salgai
Gabonetarako 2.000 euroko balixua
dakan otarra zozketatuko dau …eta
kitto! Euskara Elkarteak eta gaur
arratsaldian hasitta, asteburuoro rifak saltzera kalera urtengo gara al-

karteko bihargiñak. Gaur 19.00etatik 21.00xetara Toribio Etxebarria
eta Untzaga inguruan ibilliko dira
euro batian salduko dira rifak jendiari eskintzen eta bixar, barriz,
13.00etatik 14.00etara eta 19.30xetatik 21.00xetara. Horrez gain, iazko moduan herriko hainbat tokittan
ipiñi dira salgai abenduaren 17xan
egingo dan zozketarako txartelak:
Isasi okindegixan, Ogi Berrin (Urkizun), Mugika harategixan, Otegi harategixan, Izadi loradendan, La Golosinan, Arriaundin, Maria Ospitxalen (Calbetonen eta Jardiñetan),
Ego Gain tabernan, Kultu tabernan,
Untzaga Prentsan, Zabaleta okindegixan, AEK euskaltegixan, Udal
Euskaltegixan eta …eta kitto! Euskara Elkartiaren egoitzan (Urkizu,
11 solairuartian).

danon ahotan 5
Egunkaria auzixa, guztiz itxitta azkenik
11 urte juan eta gero, atal ekonomikuaren behinbetiko artxibuarekin, itxi da Egunkaria auzixa, “justiziarik ez bada egin be”. Gipuzkuako Lurralde Auzitegixaren autuaren arabera, ziheztubakuak ziran
ustezko delituak eta egilliak, eta berretsi egin dau
maiatzeko erabagixa. Neurri horrekin zigor eskaera haundixa zeken zortzi auzipetuak lasaitu edarra hartu dabe, eurekin justiziarik ez dala izan
onartu arren. 11 urtiotan gaiñian izan dabe auzixaren mamua, eguneroko bizimoduan hori bazterrian lagatzen ahalegindu badira be. “Eragindako
kaltia ez bada konpondu, hori Euskal Herrixan justizia propiua ez dogulako da”, Iñaki Uria auzipetuaren hitzetan, berak diñuan moduan “halakorik egongo balitz ez zalako izango Egunkaria auzirik”. Gaur eguerdixan, 12.00xetan, zan
egittekua eskertza ekitaldixa Andoaingo Martin Ugalde kultur parkian.

autuan
1937-XAN JAIXOTAKUAK
Urte horretan jaixotakuak
azaruaren 14an batuko dira,
alkarrekin bazkaldu eta eguna
jai giruan pasatzeko asmuarekin.
Bazkarixa Unzaga Plaza hotelian
egingo da eta juan nahi dabenak
55 euro sartu biharko dittu
Kutxabankeko 2095 5035 00
9114284652 kontu korrontian,
izen-abizenak adierazitta.

Bizilagunak ekimena martxan
Aurreko urte bixetan egindakuaren bidetik, aurten be Bizilagunak Europako ekimena ipiñi dabe martxan SOS Arrazakeriak alkartekuak. "Bizilagunak Aldameneko Familia" izenekuak bertoko famelixak edo lagunak atzerritik etorrittako beste batzuekin alkartzia billatzen dau, azaruaren 23an alkarrekin bazkaltzeko eta, holan, jatorrizko eta atzerritik etorrittako bizilagunen
arteko alkar ezagutzarako tartia zabaltzeko. Iaz 1.000 lagunetik gorak egin eban bat ekimenarekin eta aurten be herrittarrak animau nahi dittue, "oso
aberasgarrixa dan esperientzixarekin" bat egin deixen. Ekimenari buruzko informaziño
gehixago nahi dabenak www.
mugak.eu helbidian topauko
dau edo, bestela 943321811 telefonora deittu edo info@mugak.org helbidera idatzi leike.

COLISEOKO ARETUAK PREST
Biharrak amaittuta, eguazten
arratsaldian erakutsi zittuen
udaz geroztik konpontzen ibilli
diran Coliseo antzokiko aretuak.
Aurreikusittako epiak bete egin
dira. Asteburu honetan hasitta,
aurrerantzian areto nagusixan
ez eze beste bi areto txikixetan
be zinia emoten hasiko dira.
Gaiñera, erosi dittuen ekipamendu barrixeri esker filmak
formato digitalian emon leikiez.

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

690261090

PATCHFILDOR-ekin elkartutako DENDA BERRIA

tartak
● enkarguak
etxera
●

San Andres
Gozotegia

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

6 danon ahotan
Eraikuntza azokia azaruan

asteko

22
datua
eibartar omenduko dittu
Gipuzkoako odol-emotaillien
alkartiak hillaren 25ian
egingo daben jaixan, 25, 40,
50 eta 75 aldittan odola
emotiagaittik. Ekitaldi berian
banatuko detsez insignia
eta diplomak Debabarrena
eta Debagoienako beste
odol-emotaille batzueri be.

Azaruaren 27xan eta 28xan eraikuntzari eskindutako azokia hartuko dau Untzagan ipiñiko daben
karpak, 17.00etatik 21.00xetara.
Eraikuntzari eta eraikiñen errehabilitaziñuaren sektorieri lotutakuak hartuko dabe parte Udalak
Debegesaren laguntasunarekin
antolatutako ferixan. Bestiak beste, aholkularixak, interiorismo firmak eta energixa-efizientziako enpresak euren eskintza ezagutzera Oiñ arte hamabi enpresak emon dabe parte hartzeko izena.
emoteko postuak ipiñiko dittuela
zak eta Lore Ibazetak zuzendutako interiorismo
aurreratu eben aurreko astian udaletxian egindaetxiak, Julian Fernandez Goikoetxea (Emankor)
ko presentaziñuan. Oiñ arte hamabi enpresak
eta Cecilia Otermin (Uoarkitektoak) dagoz, besemon dabe parte hartzeko izena, baiña antolatiak beste. Otsaillian antzerako azokia egin zan,
tzailliak eskaera gehixago jasotzia aurreikusi daakademixen eskintzaren barri emoteko eta izanbe. Interesa dakenak Debegesara deittuta emon
dako harrera ona ikusitta, beste sektore batzueri
leike izena (943820110 telefonora deittuta, Eneskindutako azokak antolatzera animau dira. Azapresa saillarengaittik galdetuta). Izena emon daruan bertan, garapen pertsonalaren inguruko besbenen artian Arkigreen, Maider Cano (Goro), Juan
te azoka bat egingo da Untzagan.
Quintas aholkulari eta aparejadoria, Mikel Elor-

Herrixa hobetzeko proposamenak batzen

...eta kitto!
Egogain
gerontologikuan
Astelehenian …eta kitto! aldizkarixaren inguruan berba
egitten jardun eban Silbia
Hernandez erredaktore-buruak Egogain gerontologikuan, hango unidadietako bateko taldiak gonbidatuta. Aldizkarixa noiz eta zelan sortu
zan, albistiak nundik jasotzen
dittuan, zelan banatzen dan
eta beste hamaika konturen
inguruan galderak egittiaz
gaiñ, interes haundixarekin
segidu zittuen kazetarixak
emondako azalpen guztiak.

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

Eibarko EAJ-k, "Lagundu Eibar
hobetzen" izenburuari jarraittuta, auzorik-auzoko billerak
egittiari ekin zetsan eguenian,
Toribio Etxebarria kalian egindako batzarrarekin. Asmua,
"eibartarren premiñak eta eritzixak gertutik ezagutzia eta
herrittarren proposamen eta
iradokizunak jasotzia" dala
azaldu dabe jeltzaliak eta, horretarako, batetik bestera erabilliko daben postua ipiñiko dabe, jendiak bere eritzixak eta proposamenak emoteko auke-

ria euki deixan. Alderdiko alkategaixa dan Eva Juezek, "jasotako eskaera eta proposamen
guztiak aztertuko dittuala"
agindu dau, "herrittarrak egindako galderak erantzun eta
proposamen guztiak" kontuan
izango dittuela gaiñeratuta.
Holan, hillaren 22xan Urki kalian (Cepa taberna parian) ipiñiko dabe postua, urrixaren
30ian Urkizun (Zubi Gaiñ aldamenian, 18.30xetan) eta azaruaren 8xan, barriz,
Amañan (12.30xetan).

Auzorik auzoko billerak

Amañan egin
zan lehelengo
billeria.

Udalak deittuta auzorik auzo egingo diran zazpi billeren artian lehelengua martitzenian
egin eben Amañan eta atzo Ipuruakuen txandia izan zan. Hurrengua datorren asterako,
martitzenerako deittu dabe, 19.00etan San
Andres zaharren egoitzan (Ospittalian), Legarren eta inguruan (Arratebiden, Mekolan,
Abontzabiden eta Millafloresen) bizi diranekin batzeko. Miguel de los Toyos alkatiak diñuanez, "parte-hartze prozesu honetan jasotako proposamenak aztertu eta hausnartu ondoren, bideragarrixak badira, 2015eko udal
aurrekontuen proiektuan sartuko dira".

elkarrizketa

7

Jesus Mari Gomez Oinarrizko Osasun
Laguntzarako sendagileak Osakidetzak
Debabarrenan martxan jarritako “Paziente
Bizia” programaren berri eman digu.
Eskainiko diren ikastaroetan nork bere burua
zaintzen ikasteko aukera izango du, gaixotasun
kronikoak izanik funtsezko protagonista.
Horregatik, bai gaixo kronikoek eta baita
euren zaintzaz arduratzen direnek informazio
oso erabilgarria izan dezakete euren egoera
hobetze bidean. Gertutasunaren bila, ikastaro
horiek gaixo kronikoek eta zaintzaileek
ematen dituzte, hau da, taldea osatuko
dutenek bizi izan dituzten esperientzia eta
nahigabe berdinak dituztenak. Esperientzia
aberasgarria, beraz.

JESUS MARI GOMEZ, sendagilea:

“Paziente bizi bihurtuta, kronikoak
euren osasunaz jabetu ahal dira”
- Paziente Bizia programan “osasun hobea
zeure eskura” eskaintzen duzue. Ikastaro
hauek berriak dira gure artean?
Ez. 2012an eskaini genituen lehen ikastaroak, diabetesa zuten gaixoentzat. Oso esperientzia positiboa izan zen eta hortik dator esperientziarekin jarraitzearena. Oraingoan bi motako ikastaroak emango ditugu:
“diabetesaren maneiu pertsonalaren” aldekoa batetik, 2 motako diabetikoentzat;
eta “zeure osasunaren jabe” deitutakoa,
eritasun kronikoa duten pazienteentzat eta
haien zaintzaileentzat. Azken hau hipertentsioa, asma, bronkitisa eta halako gaixotasunak dituztenentzat dago prestatuta.
- Osakidetzako zerbitzu hau aitzindaria da
inguruan? Nondik ekarri duzue, bestela?
Estatu Batuetako Stanfordeko Unibertsitatean sortutako programa baten ondorioa da, hari jarraituz hemen prestatutako monitoreekin. Estatuan Andaluzian
eman zituzten lehenengo urratsak, Sevillan osatutako plan-pilotoarekin. Eta,
Osakidetzaren barruan, Hernani inguruan hasi zen garatzen.
- Zenbateko iraupena dute ikastarook? Eibarren datorren astean hasiko denean parte hartzeko zer egin behar da?
Ikastaro horiek sei saiokoak dira, bakoitza
bi ordu eta erdikoak. Datorren eguaztenean, hilaren 22an, hurrengo eguaztenetan

izango du jarraipena, beti ere 16.30etatik
19.00etara arte, eta anbulatorioan egingo
da. Ordutegia jendearen interesen arabera
ezartzen da, goizez edo arratsaldez izan daiteke, baina oraingokoa ordu horietan egingo da. Tokia ere aldatu daiteke: aurrekoa
Portalean eman genuen. Interesatuek euren
medikuari esan diezaiokete edo, bestela,
943-006551 zenbakira deitu dezakete.
- Zenbat laguneko taldeak osatzen dituzue?
Zer motako ikastaroak izaten dira?
Taldeak 8tik 15era arteko lagunekin osatzen dira eta, batez ere, praktikoak izaten
dira. Astero hainbat helburu zehazten dira
eta jendea hori betetzen ahalegintzen da.
Garrantzi handia ematen diogu berdintasun mailan jokatzeari, pazientearen ikuspuntutik pentsatutako ikastaroak dira, teknifikaziotik ihes egiten saiatzen direnak.
Gertutasuna da bilatzen duguna.
- Zelako gaiak dira tratatzen dituzuenak?

Programa eritasun kronikoren bat
dutenentzat eta haien zaintzaileentzat
da. Ikastaroak bi motakoak dira: Zeure
osasunaren jabe (eritasun kronikoa duten
pazienteentzat) eta Diabetesaren maneiu
pertsonala (2 motako diabetikoentzat).

PAZIENTE BIZIA PROGRAMA
www.pacienteactivo.com
pacienteactivo@osakidetza.net

Oso praktikoak: nutrizio alorrean jarraitu
beharreko pausuak, elikagaien etiketak
diotenaz jabetzea, zein ariketa komeni
zaien egitea, azukre arazoei aurre zelan
egin -hipogluzemia bati, esaterako-, zelan
erlaxatu daitekeen bat... Bizitza kalitatean
mesedegarriak izan daitezkeen hainbat
aholku ematen zaizkie.
- Autozainketarako ikastaroetan, gaixoez
aparte, lehen graduko familiarrek eta zaintzaileek ere har dezakete parte. Zein onura
lortzen duzue horrela?
Batez ere gaixotasuna ezagutzea eta
ulertzea, auto-zainketa sustatzea, autoestima handitzea eta, horrez gain, ohitura
osasungarriak sustatzea. Ikusten denez,
guztiok izaten gara irabazle. Guzti hori parte-hartzetik eta elkarrizketetatik abiatuta,
hazi baino gehiago gure funtzioa irakastea
delako.
- Zeintzuk dira gaixo kronikoek egiten dituzten akats garrantzitsuenak? Non jokatzen dute okerren?
Ohiturak aldatzea da gehien kostatzen
zaiena, baina ez da hain zaila: errutina batzuk baztertu eta beste batzuk hartu behar
dira. Bost jatordu egitea komenigarria da
guztiz eta baita ibiltzea. Zenbat eta informazio gehiago jaso, orduan eta bizitza erosoagoa eramango dute: beharrezkoa da
gaixotasunaren kontzientzia hartzea.

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.
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EibarOrg-ko blog-komunidadiak
10 urte bete zittuan udan.
Zihetzago esateko, urtebetetze
egun ofiziala uztaillaren 17xa izan
zan eta, urteurren hori ospatzeko
atxakixarekin, bixarko ekitaldixa
preparau dabe. Armagintzaren
Museuan bisita gidatuarekin
ekingo detse ospakizunari.
Egitarauak jasotzen dittuenen
artian, egun horretarako bereziki
egindako bideo bi proiektauko
dittue eta "eibarnautak ez eze,
euskal blogosfera eta internauta
guztiak be" eurekin bat egittera
gonbidatu nahi dittue.
Argazkikuak 2000. urtian afaltzeko batu eta eibar.org alkartia sortzia erabagi eben.

blogak, 10 urte
Arrateko Amaren babespian
ko uztaillian, blogak oindiok
ezezagunak ziran sasoian sortu
eben Euskal Herriko lehelengo
blog-komunidadia, EibarOrg-ko blog-komunidadia hain zuzen be. Martxan ipintzeko 2004ko uztaillaren 19xan, zapatuan,
hamabost bat lagun alkartu ziran Eibar.Org webgune barrixa zelan antolatu
eben eta euren blogak zelan kudeatu
bihar ebezen ikasteko asmuarekin: Mikel
Iturria, Ander Arroitajauregi, Leire Narbaiza, Joseba Zabala, Oier Araolaza, Iban
Arantzabal, Imanol Trebiño, Amatiño, Xabier Mendiguren, Asier Sarasua, Oier Gorosabel, Joseba Etxarri, Iñaki Zugasti eta
Felix Elortza izan ziran blogen munduan
murgiltzera animau ziranetako batzuk.
Ikastarua Azittaingo industrialdian, Codesyntaxen egoitzan izan zan, goizeko
09.30xetan hasi eta 13.30xak arte. Irakaslia, barriz, Luistxo Fernandez izan zan eta
lau ordutan emondako azalpeneri esker,
bestiak beste, Eibar.blog bat zelan kudeatu ikasi eben ikasliak: Eibar.Org-eko blogak zelan antolatzen diran, ezaugarri orokorrak, zelan kudeatu, irudixak zelan
gehittu, moblogen ikontua... EibarOrgko kidiak egindako ikastaro laburra amaittuta, 8-10 blogari hasi ziran sarian lehen
pausuak emoten eta harrezkero beste
hainbat batu jakoz komunidadiari, 30 blogetik gorako komunidade sendua sortu
arte. Horretako asko, gaiñera, euskal blogosferan erreferentiak dira.

2004

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

JSM Bekiarendako ikerketa-gai
Blog-komunidadiak bete dittuan hamar
urtiak askorako emon dabela, horretan dudarik ez dago. Blogetan kaleratutako
10.000 artikuluak atzian laga zittuen aspaldi, zazpi urtiak betetzian. Baiña komunidadiaren garrantzixa haratago doia, 2013ko
Juan San Martin Bekia jaso eban Maialen
Odriozolarendako ikerketa-gai billakatzeraiño. Bekia "Eibar.org blog komunitatea:
hurbilketa bat atariaren analisiaren bidetik" izenburuko proiektuak emon zetsan
eta, horri jarraittuta, kazetarixak Eibar.org-

Blog-komunidadiaren
10. URTEURREN JAIXA
Urrixaren 18xan (zapatuan),
Armagintzaren Museuan
11.00.- Museora bisita gidatua.
12.00.- Urteurren ekitaldixa: Luistxo
Fernandez (EibarOrg alkartia),
Josu Waliño (PuntuEUS
Fundaziñua) eta Maialen
Odriozola "Eibar.org blog
komunitatea: hurbilketa bat
atariaren analisiaren bidetik".
Blog-post irakorketa musikatua.
"EibarOrg blogek 10 urte (euskal
blogosferak ere bai)" bideuaren
proiekziñua.
13.15.- Talde argazkixa eta
mokadutxua. Untzagan.
15.00.- EibarOrg alkartearen
bazkarixa. Azittain erretegixan.

en historixia, billakaeria eta bestelako zehetasunak jasotzen dittuan ikerketa sakona amaitzear daka. Biharraren lehen zatixa osatzeko, kazetarixak hillebetiak eskindu zetsazen behaketiari eta tarte horretan
dozenaka artikulu batu zittuan. Eta behin
hórrek amaittuta, protagonistekin berba
egitteko ordua aillegau jakon, berak diñuan moduan, "puzzlia osatzen juateko".
Ikerketaren datu bilketarako oiñarrizkuak izan dira zerrendakide eta blogarixeri egindako galdera-sortak, baitta talde-eztabaida be. Bestiak beste, ikerlarixak Luistxo Fernandezi egindako alkarrizketia blog formatura moldatu eta bere blogian emon eban argittara. Hastapeneri buruz galdetuta, holan laburbildu
dittu Luistxo Fernandez, Eibartarrak posta-zerrendiaren sortzailliak esandakuak:
"90. hamarkadan posta-zerrendia zan Internet erabiltzeko tresna praktikuenetako bat". Orduan sasoian bi ei ziran euskaldunen inguruan martxan eguazenak:
batak euskaraz funtzionatzen eban eta
bestiak ingelesez. Bigarren horretan
diasporako euskaldunak eta hamengo
beste batzuk eguazen sartuta eta, tresnak martxan egoteko biharrezkua zeken
software-a New Yorkeko unibersidade
bateko zerbitzarixan zeken ipiñitta. Baiña holako zerbitzari bat ez eguan edozeiñen esku. Horregaittik, norberak posta-zerrendak sortzieko aukeria emoten
eban tresna bat deskubridu ebanian,

geure gaia
Fernandezek "bittarteko interesgarri" hori probatzeko ideia izan eban. Eta, zerrendakide gisa, posta-elektronikua zekela zakixan eibartarrak gonbidatu zittuan. "Beste batzuek beste gai batekin
sortuko eben, foballari buruz edo euskal
musikaren inguruan… Nik herriko jendiarekin egittia pentsatu neban, herrixari buruz". Eta hori izan zan "San Blasa
baiño hobia" dan peoriarendako abiapuntua. Afari batian alkarte modura antolatzia pentsau eta gero, Eibarri buruzko
web orrixa egittia erabagi eben eta,
behin izena aukeratuta, domeiñua erosi
eta Eibar.org jaixo zan.
Hurrengo pausua natural emon eben:
"Herriko informaziñua gordetzen eben
web orritik, alkarteko bazkidien blogak jasotzen zittuan web dinamikora pasatu giñan", holan euskal blogosferaren aitzindari billakatuta.

Euskal Blogosfera bideuan
EibarOrg-ko blog komunidadiaren 10.
urteurrenaren atzakixarekin, bixarko ospakizun ekitaldixan erakutsiko dittuen bideo
bi grabatzen jardun dabe Ane Urkiola eta
Maialen Odriozola kazetarixak. Urkiolak
azaldu deskunez, "Asier Sarasuak eskatuta ekin gentsan biharrari. Hainbat blogariren testigantzak jaso bihar genduazela eta,
uztaillian hasi giñan alkarrizketak egitten
eta bideuan grabatzen. Hamalau alkarrizketa izan dira guztira, batzuk Eibarren bertan egin dittugu eta beste batzuk egitteko, barriz, batetik bestera ibilli giñan:
Baionan, Ordizian, Bermeon…".
Kamaria aldian hartuta, hainbat euskal
blogariren eritzixak eta gogoetak jasotzeko
biharrian jardun dabe kazetari bixak: Eibar
Org-en inguruko galderekin batera, euskal
blogosfera 10 urtian zelan aldatu dan, gaur
egungo panoramaren inguruko eritzixa…

Blogak martxan zelan ipiñi ikasteko, 2004.eko uztaillian ikastarua egin eben.
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14 blogari alkarrizketatu
eta gero, bixarko
ekitaldixan estrenauko
diran bideo bi egin
dittue 10. urteurrenaren
atxakixarekin
Urkiolak argittu deskunez, "eskatutakuari jarraittuta bideo bi egin dittugu. Batian
Eibar.Org alkarteko Mikel Iturria, Elena Laka, Oier Gorosabel, Markos Zapiain eta Leire Narbaizarekin egindako alkarrizketak batu dittugu. Eta bigarren bideua egitteko gure herrittik kanpora jo dogu, euskal blogari
ezagun batzurekin berba egin eta haiek
kontautakuak grabatzeko. Euskal blogosferiari eskindutako lana osatzeko, Mikel Irizar,
Joxe Aranzabal, Iban Arantzabal, Maite Goñi, Gorka Bereziartua, Jabi Zabala, Bea Salaberri, Txerra Rodriguez eta Gorka Julio alkarrizketatu dittugu".
Ikus-entzunezko bixak bixarko ekitaldixan erakutsiko dittue, baiña egilliak alkarrizketatuen ahotan entzungo diran gogetetako batzuk aurreratu deskuz: "Alkarrizketatu dittugun lagunak komunidadiarekiko atxikimendu oso haundixa dake eta,
oro har, internetek holako bizi-poz modukua emon detsela diñue, bestiak beste
egunkari eta bestelako hedabidietan idatzi ezin leikiazenak blogetan idazteko aukeria dakelako, alde horretatatik askatasun haundixagua topatzen detse".

urteko kuota
16 urtetik behera

5 euro
Lanean dihardut

45 euro
Langabea, ikaslea,
jubilatua, etxekoandrea

bazkide izan nahi dut

15 euro

...eta kitto! Euskara Elkartea
Urkizu 11, solairuartea. EIBAR. Tel.: 943 20 09 18
elkartea@etakitto.com

Borondatez, diru
gehiago eman nahi dut
........

Izen-abizenak:
Helbidea:
Telefonoa:
Lanbidea:
Kontu zenbakia (20 digito):

euro

Herria:
e-maila:
Jaiotze data:

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.
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Hiru artistaren arteko loturak ikusgai
Ederretako gure azken urtean,
'Txoko' deitzen genuen metro
karratu gutxiko esparru batean
elkarrekin lana egiteko eta gure grinei forma emateko aukera izan genuen. Adin, lan talde
eta espazio berdina izateaz
gain, erreferente eta helburu
antzerakoak ere genituen.
Nahiz eta garai horretan gutako bakoitzak bere lan pertsonala indibidualki burutu, elementu ezberdinak identifikatzeko eta bateratzeko aukera
zabaldu zitzaigun. Izan ere,
marrazkiaren eta pinturaren
lengoaia erabilita hirurak elkarrekin ulertzen ginen".

Gaur arratsaldean inauguratuko dute Portaleko erakusketa
aretoan "Loturak", Raisa Alava,
Maria Romero eta Mikel Ruiz
artista gazteen erakusketa kolektiboa. Azaroaren 9ra arte,
martitzenetik domekara 18.30etatik 20.30etara ikusgai egongo den erakusketan margoa,
zeramika, ilustrazioak, diseinulanak eta bestelako lanak batu
dituzte. Izan ere Raisa Alavak
batez ere grabatuak eta ilustrazioak lantzen ditu eta Mikel
Ruizek eta Maria Romerok, berriz, margolanak. Maria Romerok azaldutakoaren arabera,
"orain dela pare bat urte, Arte

Robot IKT
ikastaroa

"Loturak" izenburuak hirurek konpartitzen dutenari erreferentzia zuzena egiten dio:
"Gure lanek arte expresionistarekin lotura bat daukate. Hirurok sormen prosezuan bat
bateko expresioa lantzen dugu. Mikel eta nere kasuan pintura eta koloreen erabileran
dagoen antzekotasuna nabaria
da. Keinu librea, bat batekoa,
Raisaren marrazkietan ere topa dezakeguna. Eta hiruron lanetan naif puntu bat somatu
daiteke, umetako arte lanen
askatasun berezi hori berreskuratzeko irriki bezalako bat".
Bakoitzak bere aldetik jardun

eta gero, "berriz ere bateratzeko asmoarekin" antolatu dute
gaur Portalean zabalduko den
erakusketa.

Neska gazte feministak

Udalak "Robot IKT" ikastaroa antolatu du, "errobotak erabilita diseinatzen, eraikitzen eta programatzen ikasi" nahi duten gazteentzat. Ikastaroa Lehen Hezkuntzako 3., 4.,5. eta 6. mailako ikasleentzat pentsatuta dago, baina
LH 3. eta 4. mailako ikasleek aitak edo amak lagunduta joan beharko dutela argi laga dute antolatzaileek. Robotikaren inguruko tailerra Itzamna akademiako irakasleek emango dute, zapatu arratsaldetan Juan San Martin umeen
liburutegian, txanda bitan: lehen txanda azaroak 1, 8, 15 eta 22an
izango da, 16.30etatik 18.00etara (LH 3. eta 4. mailak) eta 18.00etatik 19.30etara (LH 5. eta 6. mailak); eta bigarrena abenduak 6, 13, 20
eta 27an, lehen txandako ordutegi berari jarraituta. Ikastaroaren prezioa 10 eurokoa da Eibarren erroldatutakoentzat eta 20 eurokoa
beste guztientzat. Eskaera egiteko epea urriaren 24ra arte egongo
da zabalik eta interesa dutenek Pegoran eman beharko dute izena.

Herriko neska talde baten eskutik sortutako NALUA Gazte Feminista taldeak lehen bilera egingo du datorren asteko barixakuan, 18.00etan Portalean (3. solairuko B batzargelan) eta beste neska batzuk eurekin bat egitera animatu nahi dituzte: "Nesken eskubideak aldarrikatu nahi dituzu? Zure gorputzaren inguruko erabakiak hartu
nahi dituzu? Berdintasunean bizi nahi duzu? Guk
bai! Eibar herri feminista
bilakatzeko beharra ikusi
dugunez, herriko neskak
bildu egin gara eta, eguneroko jarrera matxistekin nazkatuta, zerbait egiteko unea ailegatu dela
uste dugu. Lehen bilera
horretan elkar ezagutu
nahi dugu, neska guztien
indarrak batuta, berdintasun giroan bizitzea lor dezakegulako".

MUGICA

ITURGINTZA

A IRE E GOKITUA , I TURGINTZA ,
G ASAREN INSTALAZIOA , KALEFAKZIOA ,
PETROLIO - PRODUKTUAK , BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR …
HANSGROHE KANILEN BANATZAILEA

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

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

LORADENDA
– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak
San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

berbetan

Ostalariak
eta dendariak
Eibar zerbitzu hiria dela dudarik ez
dago. Denda eta tabernetako giroak nortasuna eta bizitasuna ematen dizkio herriari eta gure herriaren irudia ere osatzen du.
Berbetan egitasmoak euskararen
erabilera bultzatzea du helburu eta horretarako denda eta tabernarien parte
hartzea ezinbestekoa da. Ohituta
gaude mintzapraktika taldeak modu
naturalean kafe baten inguruan, pasiatzen edo parkean ikustera, eta oraingoan ere naturaltasun osoz taberna
edo dendan bertan izango da euskara
erabiltzeko aukera.
Barran edo mostradorearen alde ba-

tean zein bestean daudenek euskara
erabiltzeko aukera izatea nahi dugu. Euskara maila ez da berdina izango tabernari edo dendari guztien artean, baina
hori ez da oztopo izango, hasierako hitza
behintzat euskaraz izateko. Gero bakoitzaren gaitasunaren arabera modu batera edo bestera moldatuko dira baina
apurka-apurka gero eta euskara gehiago
erabiltzea lortuko dugu.
“Euskaraz Primeran!” kanpainarekin
hasi gara, eta harrera ezinhobea izan du
tabernarien artean. Oraindik ere bisitekin jarraituko dugu tabernariei egitasmoa aurkezteko eta jarraian dendetara
zabalduko dugu.
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Tabernarien ordutegia bereziki aldakorra
dela ikusita tabernan bertan euskara praktikatzeko aukera eskaini nahi izan diegu. Modurik naturalenean, bezeroarekin hartu-emanean, euskara erabiltzen hasiko dira, bakoitza bere euskara mailaren arabera. Batzuk
“txuleta” batzuen laguntzaz beste beste batzuk jatortasun osoz baina denek gogotsu.

ORAIN ARTE IZENA
EMAN DUTENAK
Hauek dira euskara erabiltzeko nahia adierazi duten tabernak. Beraz bertara bazoaz
eskertuko dizute zeuk ere euskaraz egiten
badiezu.

EUSKERAZ PRIMERAN kanpaina martxan dago.
Lehenengo berba euskaraz izateko helburu duen kanpaina da.
Pegatina hau ikusten duzun lekuetan euskaraz hartuko zaituzte
eta era berean euskaraz egitera animatu nahi zaitu.

Udaberrian 300 bisita egin genituen dendetara baina orduko
planteamenduak, hau da ordutegi zehatz batean taldeka elkartu
mintzapraktika egiteko, ez zuen
guk uste genuen arrakasta izan.
Hori ikusita, tabernetara egiten
ari garen eskaintza zabalduko
dugu dendarien artean. Hau da
dendan bertan, modu naturalean, bezeroekin euskaraz jardutea. Dendak berriz ere bisitatuko
ditugu “Euskaraz primeran!” kanpainan parte hartzeko aukera eskaintzeko.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Guridi
Ongi-etorri
Deika
Txoko
Aldatz
Kultu
Koskor
Akara
Kili- Kili
Bossa
Laurel
Lanus
Irimo
Agiñaspi
Paulaner
York
Foxter
Xok
Birjiñape
Oishi
Suberoa
Arkupe
Maixa

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Txurrut
Sokoa
Zazpi
O´Jays
Astelena
Trinkete
Buenos Aires
Kalton
Beleko
Portalea
Anardi
O´Hara
Ego-Gain
Zubi-Gain
Hirurok
Manuel
Slow
Lurpe
Tas-Tas
Gurbil
Depor
Iturri
Aterpe

* Tabernetara bisitak egiten dihardugu egitasmoa aurkeztu eta parte hartzera animatuz.
Zure tabernatik laster pasatuko gara baina interesa baduzu deitu …eta kitto!ra eta berehala izango gara zurekin (943.200918)

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.
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Er rehabilit azioa
RPS 04/02

CRF AMOSTEGI
Hortz-Klinika
ARRETA-ZERBITZU
INTEGRALA

ERREHABILITAZIOA
Irribarreetan adituak

✽

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽

Min-Unitatea

✽

Inkontinentzia urinarioak

✽

Kirol medikuntza

✽

Ama izateko prestakuntza

ESPEZIALITATE GUZTIAK

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

Julian Etxeberria, 12 - 1. Esk.
Tfnoa. 943 20 85 52
www.clinicairazabal.com

Muzategi 2

hortz-klinika

B. IZAGIRRE
clínica dental

San Ignacio 2 (ELGOIBAR)

(EIBAR)

Tfnoa. 943 20 34 46

Tfnoa. 943 74 33 74

E s t e t i ka k l i n i ka

EGUNERO

Untzaga, 5 - 4.

Tel. 943 70 23 85

Ikusten ez den ortodontzia

Ortodontzia
ume eta
helduentzat

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA
KIRURGIA
ESTETIKOA

Mª Dolores Olaizola Doktorea
Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA
09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

RPS 195/11

Egiguren, 6 - behea

EIBARKO ZENTRO MEDIKOA
Urkizu, 13 (Orbeako Dorreak)
Telf.: 943 120 200 - 943 425 706
www.mariadoloresolaizola.com

F
Fiis
siio
otte
er
ra
ap
piia
a

Tfnoa: 943 20 72 17

Calbeton 19 - 3. ezk.

GASTESI

Hortz-Klinika
Ane Gastesi
Odontologia orokorra eta prebentziozkoa / PADI
Ortodontzia / Inplanteak / Laser Teknologia
Bidebarrieta, 10 - 2. eskuma

943 206 044

ANE MENDIA

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN ODONTOLOGOA

970 Kolegiatu zbkia.

ARRAGUETA, 20

Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.

TLF: 943 53 06 42
ane_mendia@hotmail.com

943-702896

943 70 00 90

HEMEN ZURE TOKIA izan nahi baduzu ...
... deitu 943-206776 telefono zenbakira

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

S. Agustin, 2-4 - M

OSTEOPATIA
NEUROLOGIA
NEURO-ESTIMULAZIOA

lokala

Tel. 622 14 58 58
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BIDEBARRIETA , 48
EIBAR
943 203050
ERDIKO KALE 54
ARRASATE
943, 799746

●

San Juan 11 - solairuartea
943 20 19 82

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)
Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

R.P.S. 234/13

Maider
Lopez
Etxeberria
Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88

Maialen Hernandez
PSIKOPEDAGOGOA

- Umeak, Nerabeaurrekoak, Nerabeak
- Hiperaktibitatea, Autoestimua,
Motibazioa, etb.
Tel. 605 75 75 06

AROR

PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA
(Ume eta helduendako)
Ana Artamendi
- Afasiak

- Dislexiak

- Disfoniak

- Hizmoteltasuna

- Dislaliak

- Eskola arazoak

T. Etxebarria, 10 - 6. ezk. (EIBAR)
Tel. 943 20 27 15 / 670 82 43 27

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA
KABINETEA
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PODOLOGOA
124 kolegiatu zenbakia

Coro Ortíz de Urbina

- Degluzio atipikoa

65 Kolegiatu zbkia.

ELENA
AIZPUN

BIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoa

- Masterra Praktika Klinikoan
- Master P.N.L.
Tel. 675 70 68 07
- Trainer

PODOLOGOA

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak digitalizatuak (scanner
bidezko inpresioa)

PSIKOLOGIA KLINIKOA
ETA OSASUN ZENTROA

PSIKOLOGOA (G201987 kolegiatua)

JOSE ALBERDI
arratsaldez
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k

Iñaki Rivero Zabaleta

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)
Tel. 943 20 86 41

HAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKO
PSIKOTERAPIA

Bidebarrieta, 27-B (3. atea)
943 20 22 66

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
943 12 14 93

Psikologia klinika eta
Psikoterapia zentroa
Oscar Mondragon Lili
GOIZEZ ETA ARRATSALDEZ

Urkizu, 13 - behea
Telf. 943206823 eta 686859023
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Etzi hasiko da pilota profesionalaren denboraldia Astelenan
Buruz-buruko hiru partidu hartuko ditu etzi arratsalderako
Astelenan prestatutako jaialdiak: sasoi honetan izanda,
lau eta erdiaren barrukoak, jakina. Bi promozioko txapelketakoak izango dira eta nagusiak, bigarren tokian jokatuko
denak, Barriola eta Olaetxearen artekoa, azken honek astelehenean Tolosan Jaunare-

na kaleratu eta gero. Gorkak
eta Taintak zabalduko dute
jaialdia eta, amaitzeko, Rico
IV.ak eta Jakak jardungo dute,
nor baino nor. Hurrengo domekan, bestalde, txapelketa
nagusiko beste partidu bat jokatuko da Katedralean: finallaurdenetako ligaxkan izango
da, Martinez de Irujoren debutekoa txapelketan.

Katu Kalek
Andoainen irabaziz
hasi du denboraldia
Ion Arriagak zuzentzen duen taldeak 49-58
irabazi zion Ganbarari, baina garaipena ez
zen hain erraza izan, azken laurdenean
bost puntuko aldearekin galtzen joan baitzen Eibarko taldea. Partiduaren azken bi
minutu ia perfektuetan erabaki zuten Katu
Kalekoek neurketa. Defentsan egindako
lanean oinarritu zuten garaipena eibartarrek: horrek Urko eta Urkuren kaleratzea
ekarri zuen eta baita beste lau jokalarik lau
faltekin amaitzea. Bihar Ipuruan jokatuko
du taldeak, 18.00etan hasita, eta aurreko
partiduan jokatu ez zuten Ibai, Uranga eta
Gorkarekin seguruenik.

Atezainak bikain
eskubaloiko seniorren
partiduetan

Somosen defentsa lana sendotzen
doa gutxinaka

Ander San Miguelek geldiketa bikainak egin zituen Somos Eibar Eskubaloiak zapatuan Elgoibarren jokatutako partiduan eta Aitor Azkarate “Txirbel”ek ondo baino hobeto asmatu zuen bere ateari giltzarrapoa ipintzen Ipuruan. Somos lehen
taldeak hasieratik hartu zuen aurrea markagailuan
Alcorta Elgoibarren kantxan eta bigarren zatian
lortutako aldeari eutsi egin zion, batez ere; dena
dela, eibartarrek ez zituzten aprobetxatu elgoibartarrek jasandako zazpi kaleratzeak eta lau golengatik bakarrik nagusitu ziren (24-28). Haritzak,
bestalde, Urola Laztimendiri 21-17 irabazi zion,
taldearen defentsa bikainari esker.

Egile primeran Kopan
Partidu ikusgarria egin zuen Concepto Egilek martitzenean lehen mailako D-Link Zaragozaren aurka, kanporaketa luzapeneraino eramanda. Neurketa bina amaitu zen, atsedenaldira Debabarrenekoak 1-0ko abantailaz joan
eta gero. Luzapenean aragoiarrak nagusitu ziren 3-5, baina asko kostatu zitzaien aurrera egitea. Ligan, bestalde, Concepto Egilekoek garaile etorri ziren Ibararte taldearen kantxatik:
0-2, Alex Alonsoren eta Iraitzen golekin.

FERMIN ETXALUZE OROZKO
2014-X-3an hil zen
“Z u re kin bizit ako uneak
g u re k in g eldit uko dira bet irako.
Ez zaitugu sekula ahaztuko ”
ZURE KUADRILA
...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

kirola
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Estatu Batuetako parkeei buruzko emanaldia
Periko Iriondo Klub Deportiboko mendizaleak udan Estatu Batuetara egindako bidaia aprobetxatuta, hango parkeei buruzko ikus-entzunezkoen bigarren emanaldia
eskainiko du datorren eguaztenean, hilaren 22an, 19.30etan hasita. Oraingoan
“Cannion Lance, Zion, Arches eta Brizeko
parkeak” erakutsiko ditu mendizaleak.
Bestalde, azken bi asteburutan beste
hainbat irteera egin dituzte klubeko mendi batzordekoek: hilaren 4an Ibañetatik
Luzaidera joan ziren, Adartza gaina zapalduz, eta 11n Ollogoyenetik Zuñigara, Ortzamendi mendi a gaindituta. Hogeitik gora lagun izan
ziren zeharkaldi bietan, batez beste 25 kilometro egiteko bakoitzean.

Ferreiro Euskadiko txapelduna squash-ean
Klub Deportiboko squash-lariak laugarrenean lortu zuen Euskadiko txapela janztea,
aurreko hiru finaletan galdu eta gero. Sestaoko Benedikta Squash Klubak eta Euskal
Federazioak antolatutako txapelketan 34
jokalarik hartu zuten parte eta txapeldunak
kanporaketa guztiak irabazi zituen 3-0 finalerdietara heldu arte; hor 3-2 gainditu zuen
Sergio Salgado taldekidea eta emaitza berarekin irabazi zion Marc Gutierrez kataluniarrari finalean. Eibarko Klub Deportiboak
beste hiru ordezkari izan zituen txapelketan: Jon Losadak 13. postuan amaitu zuen,
Fernando Valencianok 19.ean eta Oscar Ferreirok 26.ean.
Alberto Ferreiro eibartarra irabazitako txapelarekin.

Astebete herri-lasterketarako
Datorren eguaztenean amaituko da II. Asier Cuevas Herri-lasterketan izena emateko epea. Orain arte herritar asko apuntatu da eta emakumezkoen kopurua ere handia da: izena eman
dutenen %32. Iaz jokatutako lasterketaren marka hobetzeko
bidean da, beraz. Asier Cuevasek berak erronka handia izango du hemendik hilabetera, azaroaren 21ean Mundialean hartuko baitu parte.

Barça-Eibar
bihar 20.00etan
Eibar Foball Taldeak Nou Camp
bisitatuko du bihar lehenengo aldiz partidu ofiziala jokatzeko. Bartzelonako jokalari batek Eibarko
plantila osoak baino gehiago kobratzen badu ere, Garitanoren
mutilak ahaleginduko dira gauzak
erraz ez jartzen Luis Enriquek zuzentzen dituenei. Partidu horretarako, gainera, Eibarrek Abraham
hegalekoa errekuperatu du, lesiotik sendatuta; azken honekin batera, Dani Nieto (argazkian) eta
Saul Berjon, hirurak bueltatuko dira sasoi batean jokatu zuten taldearen zelaira, kolorez aldatu barik baina oraingoan aurkako taldean. Bestalde, talde kataluniarrak
bidalitako 400 sarreretik salgai ipini ziren 100 ordu erdian saldu ziren. Beste 100 bat zuzendaritzak
gorde zituen bere konpromisoetarako eta beste guztiak Eskozia La
Brava eta Premier Bidaiekin joango diren zaletuentzat izango dira.

AGUSTINA CARRAL ORTIZ
2014ko urriaren 10ean hil zen

FAMILIAREN IZENEAN, eskerrik beroena
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.
...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.
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LEIRE MORKETXO (kooperantea)

“Batzen duguna Peruko
nekazariei laguntzeko da”
Bihar Alboan, Egoaizia eta Aldatzen-en eskutik "Jana ez
da txantxa" goiburuari jarraituta egingo den herri bazkari
solidarioa egingo da Untzagan, hainbaten laguntzarekin.
Bidezko merkataritzako osagaiak erabilita, eguerditik
aurrera 400 lagunendako jatekoa prestatzen ibiliko dira.
Jendea bazkarian parte-hartzera animatu nahi dute, bertan
batzen duten diruari esker Peruko nekazariei laguntzeko
proiektuak garatzen jarraitzeko aukera izango dute eta.
- Nolatan bururatu zaizue horrelako ekitaldia antolatzea?
Batetik gure moduko elkarteek beti daukagu kalera irtetzeko
erronka, hemendik kanpora beste toki batzuetan egiten ditugun
proiektuen berri jendeari emateko. Biharkoa moduko ekitaldietan
batzen dugun diruari esker, esku artean dauzkagun proiektu horietan beharrean jarraitzeko aukera daukagu.
- Nolakoa izango da biharkoa?
Egitaraua eguerdian hasiko da, 12.00etatik aurrera ETB-ko "No es
pais para sosos" saioko aurkezlea den Ramon Roteta sukaldariak
umeei eskainiko dien sukaldaritza tailerrarekin. Horrekin batera, Untzagan 14.00etan hasiko den bazkarirako menua prestatzen hasiko
dira: plater nagusia arroza izango da, ardo, ogi eta azukre-panelezko postrearekin lagunduta eta dena prestatzeko Bidezko Merkataritzako osagaiak erabiliko dituzte. Bazkalosterako beste ekitaldi batzuk prestatu ditugu eta, horrez gain, gure lanaren inguruko hainbat
argazki eta testurekin osatutako erakusketa ipiniko dugu ikusgai eta
Bidezko Merkataritzako produktuak saltzeko postua ere egongo da.
- Ekitaldia antolatzeko orduan laguntza ugari izan duzue, ezta?
Beste batzuen laguntza izan ezean, guretzat ezinezkoa litzateke
horrelako zerbait egitea. Gainera, herriko beste elkarteekin batera
jardutea beti egiten zaigu interesgarria. Hainbaten laguntza jaso dugu: Eibarko Udalak, Eibar Merkataritza Gune Irekiak, Euro-Toquesek, Auzolanek, herriko hainbat elkarte gastronomikok, partikularrek… lagundu digute.
- Bazkariari esker batzen den dirua zertan erabiliko duzue?
Urteak daramatzagu Perun (Piuran) garapenerako proiektuetan
beharrean eta biharko bazkariari esker batzen dugun dirua hango
nekazariei laguntzeko erabiliko dugu. Une honetan hainbat familiarekin produkzio organikoa lantzen eta, horrekin batera, ekoizten dituzten horiek merkaturatzeko laguntzen ari gara.
- Bihar tiketa erosteko aukera izango da?
Bai, tiketak 10 euro balio du (7 euro ume, jubilatu eta langabetuentzat) eta oraindik Kultu, Koskor eta Guridi tabernetan, Villalban,
Mujika harategian eta Arregui Dominguez arraindegian daude salgai
eta bihar ere egongo da erosteko aukera.

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

Ertzaren
“N.A.N.”
dantza
ikuskizuna
Gaur 20.30etan "N.A.N." dantza
ikuskizuna eskainiko du Ertza
konpainiak Coliseo antzokian (6
euro). Ia ordubeteko iraupena izango duen lana, "Asier Zabaletak
bere herriarekin aurrez aurre jarri eta hainbat aitorpen egiteko
beharretik sortutakoa" dela diote sortzaileek. Aurreratu dutenez,
"dantza garaikidea, testua, bideoa eta zuzeneko musika uztartuz,
nortasunaren eta nazionalitatearen mugetatik at eginiko bidaia
eszeniko baten aurrean" ipiniko ditu ikusleak. Iñar Sastre pianojotzailearen laguntzarekin, herria, nazioa edo aberria bezalako
kontzeptuen inguruan dantzaren bidez hausnartzeko gonbidapena egingo dute gaurko ikuskizunean eta zuzeneko emanaldiari Iker Urteagaren bideoaren proiekzioarekin lagunduko diote.

Amonarrizek talde polita batu zuen martitzeneko saioan. SILBIA H.

Kike Amonarrizen
saio arrakastatsua
Martitzenean …eta kitto! Euskara Elkartean hitzaldia eman zuen
Kike Amonarriz soziolinguista eta telebista aurkezleak, "XXI.
mendeko euskaldunak: nola aldatu(ko) diren gauzak, kamarada!"
izenburuari jarraituta eta, gaiarekin interesatuta, talde polita batu zen euskara elkartearen egoitzan. Hitzaldira bertaratutakoek
gustora entzun zituzten Amonarrizek gure hizkuntzaren inguruan
emandako azalpenak eta hausnarketarako tartea ere hartu zuten.

kultura
Asteburu mikologikoa Deporren eskutik
Berrikuntzekin datoz XVI. Jardunaldi Mikologikoak, tartean hainbat tabernatan egingo
den perretxiko pintxo dastatzea eta herri-kirolen saioa. Gaur Aranzadiko Pedro Arrillaga
mikologian adituak hainbat nozio orokor erakutsiko ditu: perretxikoak non sortzen diren,
noiz, sailkapena, ezaugarriak, pozoitzeak...
Bihar goizean herriko ikastetxeetako haur eta
gurasoz osatutako hiru autobus abiatuko dira Ego-Gaieko autobus geltokitik perretxiko
batzera. Jasotako espezieak Klub Deporti-

bora eramango dira eta, Aranzadi Zientzia Elkarteko kideen laguntzaz, euren aukeraketa
eta sailkapena egingo da. Bihar arratsaldeko
18.00etatik gaueko 22.00etara, Hirurok, Kultu, Ongi Etorri, Lanus, Ez Dok eta Depor tabernetan perretxiko pintxo dastaketa egingo
da. Bihurri aizkolariak, bestalde, herri-kirol
saioa antolatu du, haur eta helduen partehartzea girotzeko. Etzi goizean, betiko moduan, jasotako espezieen erakusketa egingo
da T. Etxebarria kalean, espezie jatekoak eta
ez jatekoak bereizteko aukera eskainita. Mikel Lasa
hernaniarrak, bestalde, produktu mikologikoak jarriko
ditu salgai bere postuan;
eta Mendi Taldeko kideek
pintxoak prestatuko dituzte,
momentuan sukaldatutako
perretxiko eta onddoekin,
edariarekin batera jendearen artean saltzeko. Aurtengo edizioa Deporren egingo
Bihar arratsaldean eta domeka eguerdian perretxikoak dastatzeko den dastatze bazkariarekin
amaituko da.
aukera izango da. LEIRE ITURBE

Esperientzia Eskola martxan
Esperientzia Eskolaren 11. promozioak gaur goizean ekin dio
ikasturteari Armeria Eskolan.
Horrekin batera, kurtsoko ohiko martxari jarraituta datozen
egunotarako ekitaldiak abiarazi dituzte: martitzenean Joskintza Tailerraren txanda bi hartuko ditu Portaleak; eguaztenean
11.00etatik aurrera kafe-tertuliako taldekoak batuko dira,
ikasturtearen aurkezpena egin eta saioetarako gaiak aukeratzeko; eguenean txangoa egingo
dute Urruña, Sarako kobazuloak eta Donibane Lohizune ikusteko eta, horrez gain, 19.30etan
Kaleetan Kantuz abesbatzak asteroko entseguak hasiko ditu San Andres elizako lokaletan; eta
hilaren 26an (domekan) Aretxabaletara irteera egingo dute. Argazkian, 10. promoziokoak.
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laburrak
GAZTETXEAK 3 URTE
Eibarko gaztetxeak hiru urte
beteko ditu eta, hori ospatzeko,
urriaren 25erako hainbat
ekitaldi antolatu dituzte Eibarko
Gazte Asanblada Barrikoek:
10.30etan asanblada orokorra
egiten hasiko dute eguna eta
14.30etan, berriz, bazkaria
hasiko da (tiketak Beleko
tabernan salgai). Bazkalostea
girotzeko, 17.00etatik aurrera
Pictionary-rekin jokatzeko
aukera izango da.

EIBAR BELDUR BARIK
Bosgarrenez antolatu dute Eibar
Beldur Barik ikus-entzunezko
lehiaketa, sexismoa eta
indarkeria sexistaren kontrako
jarrera eta mezuak erakutsi nahi
duten 12 eta 26 urte bitarteko
gazteentzat. Kategoria bi
bereiziko dira adinaren arabera
(12-17 urte bitartekoa eta 18-26
urte bitartekoa). Lanak bakarka
zein taldeka aurkeztu daitezke.
Informazio gehiago www.
beldurbarik.org helbidean.

UMEEN IRAKURKETA KLUBA
Martitzenean ekingo diote
Umeen irakurketa klubari
liburutegian, 18.00etan hasiko
den saioarekin. Txabi Arnalek
dinamizatuta, 6-8 urte bitarteko
umeek eta gurasoek ordubete
irakurketa konpartitzeko tartea
eskaintzea da.

JABI BAGLIETTO ARRIZABALAGA
“Zure umoreaz eta bihotz onaz disfrutatu
dugunok ez zaitugu sekula ahaztuko”
HOR

EGON ZARETEN GUZTIOI
ESKERRAK FAMILIAREN PARTEZ
...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.
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Liburu eta Disko Azoka zabalik
Gaur goizean zabaldu dute hilaren 26ra
Lana "crowfunding" biarte Untzagan martxan egongo den Eibardez finantzatutako auko Liburu eta Disko Azoka, literaturan artoedizioa da eta aurtengitaratu diren lan berrienekin. Urteroko
go maiatzean eman
martxari jarraituta, azokan salgai dauden
zuen argitara "IPC- Club
liburu eta diskoak %10eko deskontuarePalindromista Internakin erosteko aukera izango da. Euskadiko
cional" eta "MovimienLiburu Ganbarak udalaren laguntzarekin
to Literario Palindromiantolatutako azoka egunero zabalduko
co ReveR" taldeetako
dute, goizez 11.00etatik 14.00etara eta
kide aktiboa den egilearratsaldez 17.00etatik 21.00etara (asteak. Liburuan 9 letrako
Azokak hamar egun egingo ditu gure artean. LEIRE ITURBE
buruan ordu erdi
palindromoehasierako jolas informala zena denboragehiago). Azokaren hatatik hasi eta 97 letra arterako
rekin asteleheneroko aza bilakatu da. Asrira, bestalde, hainbat
testu simetrikoak topatuko ditu
teroko jolasa izan da, eta hala jarraitzen
jarduera antolatu diirakurleak, "proposatzen den jodu, interneten. Liburu hau, azken urteotatuzte: datorren martilasean sartzen ausartuz gero".
ko blogaren jarduneko bilduma da, ariketzenean 19.00etan MarJolas hori zerorajasoa.com blota berri batzuk gehituta". Horrekin batera,
kos Gimeno Vesgak
gean hasi zen, ia blogaren sorreeguaztenaz geroztik eta urriaren 30era ar"131 aza" palindromo
ratik, 2007an eta, egilearen berte liburuaren egileak "11 hizpilu" erakusariketen liburua aurbetan, "palindromo ariketek gaMarcos Gimeno. rapen bat izan dute harrezkero,
keta dauka ikusgai Portalea tabernan.
keztuko du Portalean.

I. Ojanguren lehiaketako irabazleak aukeratuta
Zapatuan batu ziren Indalezio
Ojanguren XXVII. Argazki
Lehiaketako epai-mahaia osatu duten Xabier Mata Moya
(ACEF, AFIAP), Asier Garagarza Sanchez (ACEF) eta David

Salcedo Bienzobas aurtengo
irabazleak aukeratzeko eta
aho batez honako sariak banatzea erabaki zuten: Indalezio
Ojanguren Ohorezko Saria Argazki Bilduma Onenari Andres

Indurainek (Irun) jaso du, zuri-beltzeko "Evolucion" bildumarengatik. Bestela, Indalezio Ojanguren saria Mikel
Urionagena (Eibar, "Boxeo" 1,
zuri-beltza), Jose Ramon San
Jose (Malaga, "Urbano" 2, zuri-beltza), Roberto Zaldivar
(Logroño, "Carnaval de las realidades" 1, koloretan) eta
Diego Pedra (Cornella de Llobregat, "Delta" 2, zuri-beltza)
eraman dute. Euskal Herri
Mailako sarietan, berriz, Oskar Baglietto eibartarrak lehena eskuratu du ("Gletscher" 2,
koloretan), bigarrena Oskar
Gaskonek (Irun, "Molinos" 3,
zuri-beltza) eta hirugarrena
Manu Barreirosek (Beasain,

"Deep in the woods" 4, zuribeltza). Herri mailako lehen
saria Jesus Mª Garcia Nietok
irabazi du ("El paraíso perdido" 3 zuri-beltza), bigarrena
Juan Antonio Palaciosek ("Lofoten" 1, zuri-beltza) eta hirugarrena Fernando Retolazak
("Altube" 1, koloretan). Aurtengo edizioan 50 parte-hartzailek aurkeztutako 77 bilduma lehiatu dira. Lehiakideen
artean Eibarko 14 lagun, Euskal Herriko 20, Espainiako 15
eta kubatar bat egon dira. Irabazleen eta parte hartu dutenen artetik aukeratutako
hainbaten lanen erakusketa
urriaren 24an zabalduko dute
Portalean.

Bertso-paper lehiaketa abian
San Andres jaien inguruan …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatzen duen bertso-paper lehiaketara lanak entregatzeko epea zabalik dago. Aurten ere maila bi bereiziko dira: 16 urtera artekoek
(Eibarko ikasleak) bertso bat edo bi kopla aurkeztu beharko dituzte, eta 16 urtetik gorakoek, berriz, (Euskal Herria mailan) lau
puntu edo gehiagoko sei bertso gutxienez (hamar gehienez). Gaia
eta doinua libreak izango da eta bertsoak jatorrizkoak. Lanaren hiru kopia (gaitzizenarekin sinatuta; beste orri batean, eta gutunazal

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

itxian, gaitzizena identifikatzeko datuak: izen-abizenak, telefonoa
eta adina) postaz bidaliko dira (edo eskura eman) …eta kitto! Euskara Elkartera (Urkizu 11, solairuartean) eta entregatzeko epea azaroaren 10ean amaituko da. Irabazleek azaroaren 23an (domekan)
egingo den bertso-jaialdian jasoko dituzte sariak. Gazteenen artean liburua eta txapela jasoko ditu irabazleak, eta liburua eta plaka bigarrenak. 16 urtetik gorakoen artean, berriz, 300 euro eta txapela eramango ditu irabazleak eta 250 euro eta plaka bigarrenak.

agenda

laztanak
emoten...

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

Zorionak, DIONI,
hillaren 11n 91 urte
bete zenduazelako.
Besarkada haundi
bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, PERU, atzo
11 urte bete zenduazeneta. Benetan hamaika
zorion ekarri deskuzu.
Patxo potoluak etxeko
guztien partez.

Zorionak, PAUL Urizar
Arruti, atzo lau urte
egin zenduazelako.
Muxu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, MADDI,
astelehenian bost urte
egin zenduazelako.
Ondo pasatu
merendolan.
Etxekuen partez.

Zorionak, JULEN,
eguaztenian bost urte
egin zenduazen-eta.
Patxo mordo bat
gure piratarentzako,
etxekuen partez.

Zorionak, AIORA,
astelehenian etxeko
marikalanbriak 3 urte
egingo dittu-eta. Patxo
bat famelixaren eta,
batez be, Peruren partez.

Zorionak, UNAX
Gisasola Egidazu,
atzo zazpi urte bete
zenuduazen-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, EKHI, gaur
bost urte egitten
dozuz-eta. Muxu
haundi bat ama, aitta
eta famelixaren partez.

Ongi etorri, IKER! Eta
zorionak, famelixa,
batez be Anerentzat.
Laztan haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, JUNE!!!, atzo
11 urte bete zenduazeneta. Besarkada haundi
bat eta milla muxu zure
famelixaren partez.

Zorionak, MAITTIE,
gaur bi urte egitten
dozuz-eta. Aitxitxa,
amama eta izekoren
partez.

Zorionak, INHAR,
martitzenian lau urte
bete zenduazen-eta!!!
Muxu haundi bat
etxeko danon partez.

Zorionak, ENEKO,
domekan 11 urte
egingo dozuz-eta.
Aupa gure mutil
haundixa eta aupa
Eibar!!
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hildakoak

jaiotakoak

- Juana Bolunburu Bernedo. 91 urte. 2014-X-9.

- Jon Del Rey Eizagirre. 2014-X-6.

- Amadeo Perez Cid. 84 urte. 2014-X-10.

- Alvaro Andueza Gutierrez. 2014-X-9.

- Maria Lopez Galvan. 82 urte. 2014-X-10.

- Amin Slama Abal. 2014-X-9.

- Manuel Manzano Vazquez. 95 urte. 2014-X-10.

- Xabier Larreategi Catalan. 2014-X-10.

- Jabi Baglietto Arrizabalaga. 76 urte. 2014-X-10.

- Nora Gutierrez Alvares. 2014-X-12.

- Agustina Carral Ortiz. 79 urte. 2014-X-10.
- Julia Goiti Agirre. 90 urte. 2014-X-11.
- Mª Teresa Herrero Bragado. 56 urte. 2014-X-12.
- Maite Gil Bastida. 80 urte. 2014-X-14.
- Ciriaco Luis Conchas Marcos. 80 urte. 2014-X-14.

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

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

”Lasa y Zabala”

”Marsella”

”Torrente 5. Op. Eurovegas” ”Operacion Cacahuete”

Zuzendaria: Pablo Malo

Zuzendaria: Belen Macias

Zuzendaria: Santiago Segura

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

(ANTZOKIAN)
18an: 17.00
19an: 17.00
Zuzendaria: Alberto Rodriguez

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

20

agenda
EIBAR.ORG

LIBURU
AZOKA
17tik
26ra

Untzaga
plazan

BARIXAKUA 17
INDIANOKUA
16.30. Bandera-jolasa.
Txaltxa Zelaian.

JARDUN. MIKOLOGIKOAK
19.00. Perretxikoen
munduaren inguruko
hitzaldia. Deporren.

DANTZA
20.30. ""NAN", Ertza
dantza taldearen eskutik.
6 euro. Coliseoan.

KONTZERTUA
23.00. Sierra Nevada
(Santander, postpunk)
eta The Vartools (Eibar).
Ez Dok tabernan.

KONTZERTUA

BAZKARI SOLIDARIOA
12.00. Umeendako
sukaldaritza tailerra,
"Jana ez da txantxa"
herri bazkariaren harira.
14.00. Bazkaria. Untzagan.

INDIANOKUA
17.00. Boloak margotzeko
tailerra. Indianokua
gaztelekuan.

00.00. RamblinʼEdu.
Belekon.

UMEENDAKO ZINEA

ZAPATUA 18

KONTZERTUA

JARDUN. MIKOLOGIKOAK
08.15. Perretxikoak
batzeko mendi irteera,
ikasleekin.
18.00/22.00. Batutako
perretxikoak sailkatu (Klub
Deportiboan). Perretxikopintxo dastatzea Hirurok,
Kultu, Ongi Etorri, Lanus,
Ez Dok eta Deporren.
Herri-kirolak, "Bihurriren"
eskutik.

HOROSKOPOA

11.00. Komunitatearen
10. urteurrena. Eibarko
Museora bisita.
12.00. Urteurreneko
ekitaldia: Luistxo
Fernandez (EibarOrg),
Josu Waliño (PuntuEus
Fundazioa), Maialen
Odriozola "Eibar.org blog
komunitatea: hurbilketa
bat atariaren analisiaren
bidetik", blog-post
irakurketa musikatua eta
"EibarOrg blogek 10 urte
(euskal blogosferak ere
bai)" bideoa. Museoan.
13.15. Talde argazkia eta
mokadutxoa. Untzagan.
15.00. EibarOrg
elkartearen bazkaria.
Azitain erretegian.

17.30. "Tarzan 2".
El Corte Inglesean.

23.00. Pepe Botika
(Extremoduro-ren
abestiak). Ez Dok-en.

DOMEKA 19
IRTEERA

Kurutzetik joateko irteera
ordua (10.00etan, Orbeko
pistatik eta pausoetatik
joateko). Eskolatik
abiatuta.
12.00/13.30. Jaialdia:
musika, Musika Eskolako
trikitilariak, hamarretakoa
eta jolasak. Arraten.

JARDUN. MIKOLOGIKOAK
10.00. Erakusketa eta
produktu mikologikoen
salmenta. T. Etxebarrian.
Perretxikoen dastatzebazkaria. Klub Deportiboan.

INDIANOKUA
17.00. Play / Wii.
Indianokua gaztelekuan.

MARTITZENA 21
IKASTEN
17.00 eta 18.30. Joskintza
tailerra. Portalean.

IRAKURKETA KLUBA
18.00. Umeen irakurketa
kluba, 6-8 urte bitarteko
umeentzat. Txabi Arnalek
gidatua. Liburutegian.

BILERA
19.00. Udalaren auzorik
auzoko bilera. Legarre
eta inguruak (Arratebide,
Mekola, Abontzabide,
Milaflores). San Andres
zaharren egoitzan.

LIBURU AURKEZPENA
19.00. "131 Aza"
palindromo ariketa
liburuaren aurkezpena,
Markos Gimeno Vesgaren
eskutik. Portalean.

09.00. San Andres
ikastetxearen 50.
urteurrenarengatik,
Arratera igotzea. Santa

EGUAZTENA 22
IKASTEN
11.00. Kafe-tertulia.
Ikasturtearen aurkezpena
eta gaiak aukeratzea.
Untzagako jubilatu etxean.

HITZALDIA
18.30. "Aurreiritziak,
baztertzea, arrazakeria
eta muturreko eskuinak",
Agustin Unzurrunzagaren
eskutik (SOS Arrazakeria).
Portalean.

BILERA
18.30. EAJ-ren "Lagundu
Eibar hobetzen" auzorik
auzoko bilera. Urkin (Cepa
tabernaren aldamenean).

EIBARKO KANTUZALEAK
19.00. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokalean.

IKUS-ENTZUNEZKOAK
19.30. “Estatu Batuetako
parkeak. II”, Periko
Iriondoren eskutik. Klub
Deportiboan.

EGUENA 23
HITZALDIA
18.00. Edoskitzeari
buruzkoa, amentzat.
Izen-emateak El Corte
Ingleseko jaioberrien
sailean. Ekitaldi aretoan.

KALERATZEAK STOP
19.00. Kaleratzeak Stop
Debabarrenaren batzar
irekia. Portalean.

KALEETAN KANTUZ
19.30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokalean.

ARIES
Berriz ere oporretan pentsatzen? Zer
da burutik kendu ezin duzuna: eguraldi
ona edo udan ezagutu zenuen hura?

CANCER
Lagaizu ilea behingoz pakean! Egun
osoa ematen duzu burua batetik bestera
mugitzen, ingurukoak urduritzeraino.

LIBRA
Osasun aldetik ez zabiltza oso ondo eta
parrandarik parranda ibiltzeak ez dizu
laguntzen. Zaindu zaitez apur bat.

CAPRICORNIUS
Zenbat egun ideia hori buruan bueltaka
daramazula? Erabakiren bat hartu behar
duzu lehenbailehen, zoratu aurretik.

TAURUS
Gauzak esan aurretik hamarreraino
kontatu beharrean, badirudi milaraino
kontatzen duzula. Izan ausartagoa, arren!

LEO
Esnatu behingoz! Azken aldian badirudi
beste nonbaiten duzula burua. Garesti
ordainduko dituzu hankasartzeak-eta!

SCORPIUS
Haserretzen zaren bakoitzean, inguruko
guztiekin ordaintzen duzu. Besteekin
berba egiten saiatu, normaltasunez.

AQUARIUS
Kontuz ibili esaten duzunarekin eta adi
egon zaitez zeini esaten diozun. Ondo
aukeratu lagunak eta konfidenteak.

GEMINI
Berba egiten dizunean gelditzen zaizun
aurpegia eta barre horrek barruraino
maiteminduta zaudela erakusten dute.

VIRGO
Espero ez duzun lagun batekin topo egin
eta berri pozgarriak emango dizkizu.
Aprobetxatu sasoi on hau: merezi du!

SAGITTARIUS
Kementsu zabiltza eta buruan duzun
hori lortu arte ez zara geldituko. Bide
onetik zoaz eta lortuko duzu, jarraitu!

PISCIS
Gezur itxura duen zerbait esango dizute,
baina ez da horrela izango. Lasaitasunez
entzun emango dizkizuten argibideak.

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

eguraldia (EUSKALMET.NET)
telefono jakingarriak

erakusketak

farmaziak

✔ Urriaren 29ra arte

✔ barixakua 17

“ZURRUMURRUAK DESEGITEN” erakusketa.
Untzagako Jubilatu Etxean

EGUNEZ

Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ zapatua 18

✔ Urriaren 31ra arte

EGUNEZ

Barandela (Z. Agirre, 4)

✔ domeka 19

“KIROLA/ATLETISMOA” argazki erakusketa.
Klub Deportiboan
TXUS LEAL-EN argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
OSCAR BLANCOREN argazki erakusketa.
El Ambigu tabernan

EGUNEZ

Lekunberri (Isasi, 31)

✔ astelehena 20
EGUNEZ

Iraundegi (Sostoatarren, 10)

✔ martitzena 21
EGUNEZ

✔ Azaroaren 2ra arte
CARMEN MOSTAZAREN zeramika erakusketa.
Topalekuan.

Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ eguaztena 22
EGUNEZ

Larramendi (Calbeton, 19)

✔ eguena 23

✔ Azaroaren 9ra arte

EGUNEZ

MARIA ROMERO, MIKEL RUIZ PEJENAUTE
ETA RAISA ALAVAREN ”Loturak” erakusketa.
Portalean.

Mendinueta (Urkizu, 6)

✔ barixakua 24
EGUNEZ

Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

GAUEZ BETI

Azkue (T. Etxebarria, 4)

lehiaketak
✔ Eibarko XI. Pintxo Lehiaketa

Izen-ematea: Urriaren 31ra arte. Informazioa: Arrate Kultur Elkartearen bulegoan
(astelehenetik eguenera, 17.00etatik 19.00etara), 943202299 telefonoan edo arratekultu@gmail.com helbidera idatzita.

✔ San Andres bertso-paper lehiaketa

Lanak aurkeztea: azaroaren 10era arte. Informazioa: …eta kitto! Euskara Elkartean
(Urkizu, 11 solairuartean), 943200918 telefonoan.

Ikastaroak
✔ UEUko ikastaroak
Eskaerak eta informazioa: www.eibar.net helbidean eta Pegoran.
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autobus ordutegiak
EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 20.35. DONOSTIA-EIBAR.
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro 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.
EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak: 06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik
21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatu eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro.
EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 08.45, 12.45, 16.45 eta 20.45.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegunak: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.
EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta
jaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. ELGETAEIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago.
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta
07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Zapatuak: 07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.
Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta
22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50etatik 21.10etara 20 minuturo eta 22.05. Zapatuak:
06.45etatik 20.45etara orduro, 22.05 eta 22.45.
Jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara eta 22.05.
EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 09.50, 13.50,
17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero: 07.15,
11.15, 15.15, 19.15 eta 23.15.

tren ordutegiak

4
2

7

SUDOKUA

8
6
5

4 3
8
7
9 2

SOS deiak ........................112
Pegora .............................010
Udaletxea ..........943 70 84 00
Portalea.............943 70 84 39
Udaltzaingoa ......943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa ..........943 82 01 10
KIUB .................943 20 38 43
Epaitegia ...........943 03 34 00
Iberdrola ...........901 20 20 20
Naturgas............902 12 34 56
DYA Larrialdiak ..943 46 46 22
Gurutze Gorria ...943 22 22 22
Mendaro osp......943 03 28 00
Anbulategia .......943 03 25 00
Torrekua ...........943 03 26 50
Errepideak.........902 11 20 88
Ertzaintza ..........943 53 17 00
Eusko Tren ........902 54 32 10
Pesa ..................902 10 12 10
Taxiak ...............943 20 30 71
........................943 20 13 25
Alkohol.Anon. ....629 14 18 74
Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63

AURREKOEN EMAITZA

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

...eta kitto! 14/X/17 ● 904 zkia.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai
– Etxebizitza salgai erdialdean. 3 logela,
egongela, sukaldea, 2 komun eta trasteroa
(130 m2 erabilgarri edo 156 eraikiak). Igogailua. Argitsua. Guztiz jantzita eta bizitzera sartzeko moduan. Tel. 626-203838 edo 699495249.
– Pisua salgai beheko solairuan J.A. Mogel
kalean. 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 619619254. Cristina.
– 7 urteko etxebizitza salgai Mendaron. 3. solairua (118 m2) eta bi garaje bat eginik (43 m2).
3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun, hall-a
eta terraza (20 m2). Trastelekua aukeran (27
m2). Komunitateko lorategia eta haurrentzako
jolas-gunea. Argitsua eta bistak. Tel. 616668742.
1.2. Errentan
– Pisu ia berria alokagai Elgetan. 2 logela,
egongela-jangela, sukalde osotua eta 2 komun. Igogailua eta kalefakzioa. Egoera onean
eta sartzeko moduan. Tel. 606-083992.
– Pisua hartuko nuke Eibarren errentan. 3 logelakoa. 450-500 euro hilean ordaintzeko
prest. Tel. 632-607193.
– Pisua alokagai Ipuruan. 2 logela, sukaldeegongela eta komuna. Lagun batendako edo
bikote batendako egokia. Egoera onean. Tel.
696-045050.

3. Lokalak
3.2. Errentan
– Gazteentzako lokala alokagai. 70 m2. Barra
eta zerbitzuarekin. Erdialdean. Tel. 679425467.

4. Lana
4.1. Lan bila
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 638338816.
– Emakumea eskaintzen da barrako zein jangelako kamarera jarduteko. Esperientzia. Tel.
699-286521.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel.
617-571210.
– Emakume euskalduna eskaintzen da garbiketa lanak egiteko. Tel. 631-075101.
– Mutil euskalduna eskaintzen da sukaldarilaguntzaile jarduteko. Tel. 631-075101.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
626-197217.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko eta sukaldari-laguntzaile moduan.
Tel. 633-889235.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
640-315602.
– Emakumea eskaintzen da kamarera jarduteko, nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688-394038.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta pegorak garbitzeko. Tel. 679-912841.

14/X/17 ...eta kitto!
904 zkia.

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

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
608-523426.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 606-354982.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita ospitalean ere. Tel. 632-607193.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Ordutegi zabala. Tel.
632-337083.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Baita gauez ere. Tel. 650-513412.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta
kamarera jarduteko. Ordutegi zabala. Tel.
631-771952.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, garbiketak egiteko eta zama-lanetan jarduteko. Ordutegi zabala. Tel. 602309313.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 682-277198.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 697-754174.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 632-176974.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko.
Tel. 674-713262.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak
egiteko. Tel. 689-391261.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 602-186462.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta
garbiketa lanak egiteko. Interno. Esperientzia.
Tel. 628-740765.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 677-259560.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Interna. Tel. 649-626975.
Landi Mora.
– Geriatria titulua duen emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 652-532589.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi zabala.
Tel. 602-057896.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel.
637-004773.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Ordutegi zabala. Tel. 655-677035.

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

– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko. Tel. 680-973549.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Esperientzia. Oinarrizko
euskera maila. Tel. 630-268100. Manoli.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Orduka edo externa. Tel. 648-180233.
– Neska eskaintzen da garbiketa lanak egiteko: pegorak, bulegoak... Tel. 638-421827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 603740755.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta baserriko lanak egiteko. Esperientzia tailerrean tornero lanean. Tel. 633892829.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-768803.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631667062.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (baita gauez ere), umeekin egoteko eta
garbiketak egiteko. Tel. 631-417995.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 638-908730.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan
ere. Tel. 602-057896.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
sukalde-laguntzaile jarduteko eta baserrian
edo eraikuntzan lan egiteko. Tel. 688-302653.
Manuel.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
681-055905.
– Gizona eskaintzen da edozein lanetarako.
Esperientzia nagusiak zaintzen, banatzaile
moduan eta lorezain jardunean. Tel. 608661323.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631498697.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 637-966749.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Erreferentziak eta gidatzeko karneta. Tel.
631-343232.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 602-149777.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 632-823247.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 637-406227.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
617-171806.
– Magisteritza ikasi duen neska euskalduna
eskaintzen da umeak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 659-671428.
– Emakumea eskaintzen da orduka lan egiteko. Tel. 681-065683.
– Emakumea eskaintzen da lan egiteko. Tel.
639-438641.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta
edozein lanetarako. Tel. 639-611454.
– Mutila eskaintzen da furgonetarekin banaketa lanak egiteko. Tel. 695-702318.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta
nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere.
Tel. 638-338816.
4.2. Langile bila
– Sukalde-laguntzailea behar da Eibarko jatetxe batean. 5 urteko esperientzia gutxienez.
Bidali curriculum-a: 46 posta-kutxatila.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Euskarazko klaseak ematen ditut. Azterketetarako prestaketa: perfilak, HABEren mailak, EGA. Baita ikastaroak eta klase partikularrak. Tel. 620-608065.
– Abesten ikasteko klaseak ematen dira Eibarren: pop, rock, jazz, folk... Musikalak eta kastinak prestatzeko, zure ahotsa era zuzen batean erabiltzeko. Tel. 622-885340.
– Magisteritza duten bi neska eskaintzen dira
HH, LH eta DBHko klase partikularrak emateko. Tel. 667-261248 (Leire) eta 620-694757
(Joana).
– Diplomatura mailako tituludun neska eskaintzen da klase partikularrak emateko. Tel.
662-283676.
– Ingeles Filologian lizentziatua eskaintzen da
klase partikularrak emateko. Tel. 688-650752.
– 24 urtetan Ingalaterran bizi izandakoak bere burua eskaintzen du ingelesa praktikatzeko. Tel. 679-910991.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– Umeendako arropa salgai (12-14 taila).
Txamarra, sudadera eta prakak (Ternua eta
Astore). Tel. 645-007388.
– Orbea Zeus Euskaltel bizikleta salgai. Aluminiozkoa, 2000. urtekoa, 54 M tallakoa, Shimano 105 Triple gurpilak. Rigido Xone Pro-line. 390 euro. Tel. 626-464422.
6.3. Galdu/Aurkitu
– Zilarrezko pultsera agertu zen Sagardo
Egunean. Txapan izena du. Jabea ...eta kitto!-tik pasa daiteke. Tel. 943-200918.
– Zapatuan belarritakoa galdu nuen San Andres egoitza eta Untzaga artean. Urrezkoa
da, harri berdearekin. Tel. 943-821279.

20 urte

eibartarron
zerbitzura

ZULOAGATARREN, 3 TEL. 943 20 84 39

Eskerrik asko
GUZTIOI!!!

5

-EAN PENTSATZEN

5ean pentsatzen? Hyundai Cinking.
5 zenbakia buruan izateak, lasai egotea esan nahi du, Cinking egotea. Horregatik, Hyundai-ren
Cinking-ekin, datozen 5 urteotan zure Hyundai-z gozatzea, besterik ez duzu buruan izango.

5 urteko garantia km mugarik gabe
5 urteko asistentzia errepidean
5 urteko mantentze-lana
eta orain Hyundai i30 eguneko 5€-gatik

5

€/eguneko
(150€ hilean)

60 kuota

Zordun-tasa:
7,75%

Sarrera:
4.057,40€

UTB: %9,46

Hyundai i30 5p 1.4 MPi (100CV) ESSENCE-rako eskaintza

ELGOIBAR
HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

943 74 14 80
Olaso Poligonoa, 17.

Hyundai i30 Gama (bost ate). CO2 Emisioak (gr/km): 109-145. Kontsumo mistoa (1/100 km): 4,1-6,0
Hyundai i30 5P 1.4 Mpi (100CV) ESSENCE-rentzat finantziazio adibidea. Prezioa eskura ordainduta 11.499,00€. Sarrera 4.057,40€. 60 hileko epea, 148,29€-ko kuota 1 eta 150,00€-ko 59 kuota. Zordun Tasa Finkoa %7,75, T.A.E. %9,46 (T.A.E.-ak eta lehen kuotak aldaketa txikia izan dezakete kontratua sinatzeko egunaren eta kuotak ordaintzeko egunaren arabera). Irekiera komisioa %3,00 223,29€, eskura. Kreditoaren Zenbateko Osoa 1.779,98€, Zordundutako Zenbateko Osoa 9.221,58€. Kontratazio eguna 2014/09/09 eta lehen ordainketa 2014/10/05 izanik.
2014/10/31ra arte balioko du eskaintza honek. Santander Consumer, E.F.C., S.A.-ren eskaintza, bere azterketa eta onarpenari lotutakoa. Penintsulan eta Baleareetan bizi direnentzako eskaintza.
Matrikulazioa, promozio-deskontua, kontsezionarioaren ekarpena eta PIVE 6 Plana (Gobernuaren PIVE Planaren baldintzak betetzeari lotutakoa) barne. Zehaztapen eta baldintzei lotutako
Cinking Programa. Ibilgailuaren finantziazioari lotutako mantenimendua. Begiratu Hyundai.es/cinking-en.

