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San Andres 
MENU BEREZIA

SINGLE FESTA
Abenduaren 6an

Autobusa, afaria eta DJ-a: 45€

KK: 3035 0007 22 0070065330

Autobusa: Ego-Gainetik 20.30etan (EIBAR)

Txankakuatik 20.45etan (ELGOIBAR)
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KATARROA SOLDU.- Katarroa bigundu, sendatzeko bidean egon. “Bero berotan egotia bihar dozu,
katarroa soldutzeko”.
KATIGU.- Gatibu, preso, zigortuta. “Bazkaittara barik, katigu laga dau maixuak eskolan zure semia”.
KATIGU GERATU/IZAN.- Ezkutuka edo begitxuka bezalako ume-jolasetan besteak harrapatu behar
dituena katigu geratzen da. “Ikusi zaittut, oiñ zu katigu”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
ASTEAN
ESANAK
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Eibarko Udalak,  Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak diruz lagundutako aldizkaria

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO

SAILBURUORDETZA)

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU 
ALDUNDIA

“Britainiarrak hotzak dira,
eta indibidualistak. Ez dira
multzo handitan elkartzen,
hiritar kultura dutelako;
gainera, bestearenganako
izugarrizko errespetua dute.
Edateko prest egoten dira,
baina jateko ez dira hain
finak. Oso puritanoak
badira ere, Europako
askeenak dira, batez ere
mozkortzen direnean.
Britainiar bakoitzak
anarkista txiki bat dauka
barruan: eurak izan ziren
lehenengoak errege bati
lepoa mozten, haiek egin
zuten industria iraultza;
ez lukete onartuko gu
gauden egoeran egotea!”

(ALBERTO LETONA,
IDAZLEA)

“Laster ahaztu zaigu,
nonbait, Katalunia heldu
dela heldu den amildegira,
orain 35 urte Euskal
Autonomia Elkarteak lortu
zuen maila lortzearren.
Ondo dago orain Eskoziako
zein Kataluniako prozesuak
baliotan jartzea, baina ez
litzateke hutsaren hurrengoa
konturatzea guztietatik zein
den burujabetzarik gehien
lortu duen herrialdea. Ez
eta-kittotan asetzeko edo
etsitzeko, baina bai,
Axularrek esango zukeenez,
`hondarrik gabeko itsasotan
galdu ez gaitezen´”

(AMATIÑO,
KAZETARIA)

“Instrumentu musikalei
dagokienez, Afrikan
intonazio bidezko lengoaia
erabiltzen dute, hitzaren zati
batean edo bestean azentua
jartzeko: bertako musika
tresnak dira ederrenak.
Asian eta Europan ez dute
halako ezaugarririk:
burutsuagoak izan dira beti
asiarrak, eta perfektuenak,
berriz, europarrak.
Amerikan eta Ozeanian,
aldiz, sinpleagoak izan dira,
eta instrumentuen
zabalkuntza ere txikiagoa
izan da”

(JOSE LUIS LOIDI,
ETNOMUSIKA BILDUMAZALEA)

eskutitzak
Azaroaren 25a emakumeenganako indarkeriaren

aurkako egun internazionala izan zen. Nahiago genuke
egun hau gure agendetan azpimarratzeko beharra
izango ez bagenu, baina zoritxarrez hamaika dira sis-
tema kapitalista patriarkalak emakumeengan sorturiko
urradurak. Ez dugu ahaztu behar jipoi eta heriotzeta-
tik haratago eraso matxistak nonahi ematen direla;
publizitate kanpainetan, jostailu ereduetan, lan bal-
dintzetan, familia harremanetan,  modan, etab. nor-
maltzat dauzkagun ezkutuko eraso hauek gizonak
emakumeengan eragiten duten zapalkuntza areagotu

besterik ez dute egiten. Eraso horien aurrean, emaku-
meok dugun alternatiba bakarra autodefentsa femi-
nista da;  baina patriarkatua suntsitzeko, emakume
gazteok antolatzeko beharra daukagu. Borroka hone-
tan gure ahotsa altxatu behar dugu, denon konpromi-
soa beharrezkoa baita. Ez dago esan beharrik hainbat
eragilek egiten dituzten egun bateko diskurtso hutse-
tatik haratago, Ernaik eguneroko praktika feministan
jarraituko duela, aske izateko bide bakarra feminis-
moa delako.

EIBARKO ERNAI

EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO EGUNA

Emakumeenganako indarkeria-
ren aurkako egunean, azaroak 25-
ean, ekintza ugari egin ziren Eiba-
rren eta Naluako partaideok ere
egun hori aukeratu genuen lehenbi-
ziz kalera irteteko. Betiko ekitaldie-
tatik apur bat desberdindu nahian
eta, batez ere, performance didak-
tiko eta ikusgarria egiteko helbu-
ruarekin, indarkeria matxistaren ka-
te ebolutibo bat sortu genuen.
Oharkabean igarotzen den kaleko
sexu-jazarpenetik eta bikotekidea-

ren kontrol eta eraso fisikoetatik, hil-
ketaraino. “Indarkeria hasieratik
moztu” lelopean , artile more bat
erabili genuen prozesu guztia irudi-
katzeko eta emakumeenganako in-
darkeria errotik mozteko deialdia
egin genuen. Indar handiz hasi gara
eta, herrian bortxaketa saiakera egon
ostean, ez gara besoak antxumatuta
geratuko. Eibar berdintasunera bi-
deratu nahi dugu eta gure esku da-
goen guztia egiteko prest gaude!

NALUA (EIBARKO TALDE FEMINISTA)

EIBAR BERDINTASUNERA BIDERATU NAHI DUGU
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Urte birik behin misiñuetan daguazeneri laguntzeko asmuarekin antolatzen

dan Pedro Zelaia tonbolia aurten Toribio Etxebarria kaleko lokal batian zabal-

du dabe eta boletuen salmenta martxa onian doia: euro bat ordainduta herri-

ko andrak egindako jantzixak daroiazen 240 kopiñetako bat edo herriko den-

detakuak emondako oparixetako bat irabazteko aukeria dago eta, sarixa ez da-

kan boletua tokau ezkero, amaieran egingo daben beste zozketa batian joka-

tzeko aukeria dago. Opari guztiak banatu arte, tonbolia egunero zabalduko da-

be, astelehenetik zapatura 10.30xetatik 13.00era eta 16.30xetatik 20.00etara

eta domeketan goizez bakarrik, 12.00xetatik 14.00xetara.

Pedro Zelaia tonbolia

Martitzenian, azaruaren 25ian, Indarkerixa Matxista salatze-

ko eguna izan zan eta horren harira hainbat ekitaldi egin zi-

ran, udalak eta herriko andren alkartiak antolatuta. Mujeres

al Cuadrado taldekuak egun guztia emon eben informazi-

ñua banatzen Untzagako karpan. Eta arratsaldian alkarrata-

ratzia egin zan Untzagan eta Portalean, barriz, Pataforma Ti-

rantek "La maquina del dueño" eskindu eban. Egunaren ha-

rira antolatutako programiari jarraittuta, atzo "Viaje al cen-

tro del corazon" liburua aurkeztu eban liburutegixan Leticia

Martinez-Alcocer egilliak. Eta gaur arratsaldian Eibar Beldur

Barik jaialdixa egingo da Portalean, 19.00etan hasitta. In-

darkerixa matxistaren arazuak danori eragiten deskula sa-

latzen dabe egunero eta horren adibide bat asteburuan Ei-

barren gertatu da: domeka goizaldian neska gazte batek se-

xu-eraso saiakeria euki ebala salatu eta gero, pasau zana

ikertzen dihardue. Udalak eta alderdi politikuak gertatuta-

kua gogor gaitzetsi dabe.

Matxismoaren kontrako 
ekitaldixak

Astelehenian Patxi Lejardi eibartarrak gure herrixan egitten zan Lam-

bretta Servetta motorraren gaiñian jardun eban berbetan telebisiñuan,

ETB-1eko "Herri People" saiuan. Ibon Gaztañazpik aurkezten daben

saiua galdu ebanak interneten, Nahieran ikusgai ipiñi daben bideuan

ikusteko aukeria daka, www.eitb.tv/eu/bideoa/herri-people/35645297970

01/3908580720001/eibarreko-lambretta-servetta-motorrak/ helbidean.

Lambretta Servetta 
motorraz telebistan

Barixakuan Sostoa abesba-

tzak otarraren zozketia egin

eban eta sarixa 4.877 zenba-

kixarendako izan zan (2.416

erreserba). Marian Martiartu

izan zan irabazlia eta zozke-

tia egin eta jarraixan jaso

eban otarra, erretratuan ikus-

ten dan moduan.

Sostoaren otarraren irabazlia

harategia

Urkizu, 18          
943120194

ONDO PASA Sanandresak!!!

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

Martitzenian Gasteizen banatu zittuen

Korta Sarixetan eibartar biri errekono-

zimendua egin zetsen: Microdeco en-

presaren sortzaillietako bat izan zan

Manuel Iraolagoitiari eta Ricardo Gara-

teri, gaur egunian Elgoibarren daguan

Unceta taldeko presidentiari. Sarixa ja-

so eben beste bi enpresarixuak Teodo-

ro Cid Chamorro eta Xabier de Irala Es-

tevez izan ziran.

Martitzenian (hillaren 2xan)
minbizi ginekologikuaren
inguruko hitzaldixa emongo
dabe Portalean, 19.30xetan:
Eibarko Medikuntza Zentroko
Estefania Abanto eta Gorka
Barrenetxea sendagilliak
jardungo dabe berbetan,
"Prevención del cáncer
ginecológico, desde la vacuna
contra el cáncer de cuello
de útero hasta la mamografía"
izenburuari jarraittuta.

GINEKOLOGUEN HITZALDIXA

Eguaztenian El Corte Inglesak

Ego Gain kalian merkataritza gu-

nia zabaldu ebala bost urte bete

ziran eta, hori ospatzeko, jaialdi

berezixa preparau eben: denda-

ko fatxadia apaintzen daben argi-

xak ixotziarekin batera ekin ze-

tsen jaixari eta orduantxe hasi

zan eurixa gogotik botatzen: Ipu-

rua dantza garaikidekuak euri-

pian estrenau eben egunerako

bereziki sortutako koreografixia,

baiña edozelan be, guardasolak babestuta jende mordua juan zan duan banatu eben tarta

erraldoia probauta bosgarren urtebetetzia ospatzera.

Tarta erraldoia 5 urtiak ospatzeko

Eibartar bik jaso
dabe Korta sarixa

Gaur pintxo-pote berezixa
egingo dabe Gurbil jatetxian:
Envite kriantza eta 0'33ko
San Miguela eskatuta, bildots-
pintxoa emongo dabe (euro
bitan). Gabian, 22.30xetan
Visionarios taldiaren kontzertua
hasiko da.

PINTXO-POTE BEREZIXA

Erretratuan ikusten dittuzuenak

1960ko hamarkadan Aldatze ikas-

tetxian ibillittakuak dira. Urtero-

ko martxiari jarraittuta, aurten be

ikasle ziraneko sasoiarekin akor-

dau nahi izan dabe eta aurreko

zapatuan alkarrekin bazkaldu eben Unzaga Plaza hotelian, Probidentzia eguna ospatzeko.

Probidentzia
eguna ospatzen

Garate eta Iraolagoitia Urkullu
lehendakariarekin.

Jendea erruz bildu zen urteurren ekitaldian. SILBIA HERNANDEZ

Amañako jai batzordiak otar bi
zozketatuko dittu San Andres
egunian (15.00ak aldera).
Zozketan parte hartu nahi
dabenak domekan eukiko dau
aukeria, Untzagan egongo dan
mahaira juan eta euro bi
pagauta.

OTARREN ZOZKETIA

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

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

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
Armagin 3 - behea

● tartak
● enkarguak
etxera

Bidebarrieta, 28 

☎ 943 20 79 73

San Andres

Gozotegia



Premiñia dakeneri laguntzeko

janarixa batuko dabe Ikasten

alkartekuak abenduaren 1, 2

eta 3an (astelehen, martitzen

eta eguaztenian). Janarixa

eruan nahi dabenak San An-

dres elizara juan biharko da,

atzekaldetik (Calbetonetik Ei-

barko Bizikleta Plazara) sartuta,

goizez 11.00etatik 13.00era eta

arratsaldez 18.00etatik 20.00-

etara. Holan, janarixa biltzen

emongo daben laguntasunare-

kin, Ikastenekuak Eibarko uda-

larekin eta Bergarako Elikagai-

xen Bankuarekin daken kon-

promisua beteko dabela diñue.

...eta kitto! 14/XI/28 ● 910 zkia.
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Atzo zabaldu eben udalak eta Debegesak anto-

latu daben I. Eraberritze eta Birgaitze Azokia,

Untzagako karpan eta gaur be zabalik egongo

da, 17.00etatik 21.00etara. Eraikuntzaren sekto-

riari lotutako hónek enpresok dagoz parte har-

tzen: Ainara Vesga arkitektoa, AJT Zihurtasuna,

Argitel elektrizitatea, Arkigreen arkitektoak, Bel-

tran igogailu eta montakargak, Bosark arkitekto-

ak, Fran dekorazioak, Desvan dekorazioa, Di-

corges, Dinitel 2000, Emankor taldea, Epoca-

Goro sukaldeak, Estudio 1964, Industrias ITTE,

JG arkitektoak, LIL Loren Ibazeta Lapeyra, Ape-

rribay marmoleria, Mikel Elorza interiorismoa,

Ulmar eraikuntza metalikoak, Usobiaga&Oter-

min arkitektoak, CIP (Centro de Iniciacion Pro-

fesional) eta Debegesa. Aurretik egin diran feri-

xa bixen bidetik, honetan be etxebizitzen era-

berritze eta birgaitzerako herrixan daguen es-

kintza jendiari aurkeztia nahi dabe antolatzai-

lliak eta, horrekin batera, sektorian biharrian

diharduen enpreseri bultzadia emotia. Aste ho-

netan, martitzenian udaletxian egindako aur-

kezpenian partehartzaillietako batzuk egon zi-

ran, tartian Esther Zarrabeitia Debegesako Hi-

rigintza eta Birgaitze sailleko arduraduna eta,

azaldu ebanez, "Debegesaren postuan etxien
eraberritze eta birgaitzerako gaur
egun daguazen diru-laguntzen in-
guruko informaziñua emongo do-
gu eta, horrekin batera, eraberri-
tzia jasangarrixa izateko jarraittu
biharreko irizpidiak zihezten di-
ttuen fitxak banatzeko asmua da-
kagu". Fitxak interneten be esku-

ratu leikez, www.debegesa.com

helbidian, "Hiritarrak" atalaren

barruan daguan "etxebizitzen-bir-

gaitzea" azpiatalian sartuta.

Eraberritze eta Birgaitze Azokia

Gabonetako kanpaiñia martxan
Eibar Mertaritza Gune Ire-

kiak (EMGI-k) Gabonetara-

ko prestatu daben kanpai-

ñia aurkeztu eben eguazte-

nian. Urteroko martxari ja-

rraituta, barrakak, txiki-par-

ka, kaliak apaintzeko argi-

xak eta beste jarduera ba-

tzuk egingo dira, jendia he-

rriko denda eta tabernetan

konsumitzera animatzeko

asmuarekin. Ekitaldixan

aurtengo barritasun nagusixa, Erosketa

Bonua zelan lortu leikian eta zelan era-

billi azaldu eben: "Eibar Merkataritza
Gune Irekiaren bulegora (Untzaga plaza,
7; Artola jatetxiaren aldamenera) juan-
da, bezeruak 40 euro ordaindu eta 50
euro gastatzeko erosketa bonua eskura-
tuko dau. Bonua EMGI-ren barruan da-
guazen herriko berrehundik gora esta-
blezimendutan erabilli leike (izar itxuria
dakan ikurrarekin identifikauko dittue),
abenduaren 1etik 20ra bittartian egitten
diran erosketak ordaintzeko (bonua ja-
sotzeko epia abenduaren 1etik 5era edo
bono guztiak amaittu artekua izango da).
Bestalde, bonuak Eibarren bizi direnen-

dako baiño ez dira (NAN edo erroldatze-
agirixa eskatuko dabe) eta bakotxak bat
erosteko aukeria eukiko dau. Bonuare-
kin batera, argibide guztiak jasotzen di-
ttuan informaziño-orrixa emongo jako
bezeruari".

Kanpaiñaren barruan, atzo ixotu zi-

ttuen kaliak apaintzeko ipiñi dittuen ar-

gixak. Urtarrillaren 6ra arte egunero ixo-

tuko dittuen argixengaittik udalak eta

EMGI-k 50.000 euro ordainduko dittue.

Eta Gabonetako kanpaiñia biribiltzeko,

bezerueri barraketan ibiltzeko eta txiki-

parkera sartzeko bonuak oparituko de-

tsez erosketak egittian eta zozketa eta

eskintza berezixak egingo dittue.

Janarixa
batuko dabe
parrokixan

Kirol Astea 
San Andresen

San Andres herri ikastetxekuak 50. urteurre-

na ospatzeko programiarekin aurrera segi-

tzen dabe eta, horri jarraittuta, Kirol Astea

egin eben eskolan oin dala egun batzuk.

Kontau deskuenez, "eguazten goizian Orbe-
ako igerilekuan waterpolua praktikatzen ibi-
lli giñan eta arratsaldian Eibarko foball tal-
deko jokalarixak eskolara bisitan etorri zi-
ran. Eguenian, Ander Romarate igerilari pa-
ralinpikuak bere esperientziaren barri emon
zeskun eta barixakuan areto foballian ibilli
giñan. Astia agurtzeko, famelixekin batera
jokuak egin genduazen eskolan".
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Errigoraren kanpaiñia
arrakastatsua

Eibarko Errigora lantaldekuak gure herrixan kan-

painiak atzera be arrakasta euki dabela emon da-

be aditzera eta, horregaittik, otarra erositta kan-

paiñiarekin bat egin dabeneri eskerrak emon

nahi detsez: "Euskal Herri osuan 12.000 bat otar
saldu dira, hórretatik 130 Eibarren, eta erosliak
emondako laguntasunari esker Nafarroko hegoal-
deko euskalgintzak 151.000 euro jasoko dittu. Izu-
garrixa izan da auzolanian lortutako emaitza!". Au-

rreko asteburuan Eibarko hainbat lagun Ablitasen

(Erriberan) egon ziran, Euskal Herriko beste 120

lagunekin batera auzolanian kutxak prestatzen.

Eibar-Sahara alkartekuen esker ona
Miguel de los Toyos alkatiak Eibar-

Sahara Elkarteko ordezkarixak hartu

zittuan aurreko astian, Mohamed Sa-

lem Hamudi Tindufeko kanpamen-

tuetako eskola berezixetako ardura-

dunaren bisita aprobetxauta. Eibar-

Sahara alkartekuak euren jardueraren

barri emotiarekin batera, laguntzen

daben guztieri eskerrak emon nahi

detsez, "antolatzen dittugun jarduera
guztietan lagundu eta parte hartzia-
gaittik. Urtarrillero elikagaixak batzen
dittugu Eibarren eta Elgoibarren eta
laguntzen daben guztieri esker urtero
kanpamentuetara 4 tona janari bidal-
tzia lortzen dogu. Horrekin batera eta
beste alkarte batzuren laguntasuna-

rekin Saharako ume batzuk be ekarri
dittugu eta otsaillian kanpaiña barri-
xa hasteko asmua dakagu. Eta kanpa-
mentuetan daguazen hezkuntza be-
reziko bost ikastetxietara gosari dui-
ña prestatzeko elikagaixak be bidal-
tzen detsaguz. Horretxek egin ahal
izateko urtian birrittan erabillittako li-
buruen azokia antolatzen dogu eta
batutako diruarekin, bestiak beste ka-
kaoa, mermeladia eta galletak eros-
ten dittugu. Eta herri bixetako botike-
tan be laguntzen deskue, pardelak
eta botikak gordeta". Egunotan tele-

fono mugikor zaharrak batzen dihar-

due. Nahi dabenak Guridi tabernan

telefonua lagatzeko aukeria daka.
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8 asteburukoa

Beste batzuetan baino bikote gutxiagorekin, baina giro ede-

rrean egin zen domekan San Andres jaien inguruan udalak an-

tolatutako bakailao txapelketa. Hogeitabederatzi bikotek

prestatu zuten bakailaoa pil-pilean Untzagako karpan eta, su-

kaldarien lana amaituta, epaimahaiko kideena hasi zen: pres-

tatutako kazolak banan-banan probatu zituzten, irabazleak au-

keratzeko: lehen saria Jon Peña Miguelek eta Jose Angel Puen-

tek osatutako bikoteari eman zioten, bigarrena Margari eta Ne-

kane Iparragirreri eta hirugarrena, berriz, iazko txapeldunek,

Pillipa Milikuak eta Mª Luz Valenciagak jaso zuten.

Bakailao onena, Jon Peña 
eta Jose Angel Puenterena

Eibarko Txirrindulari Elkarteak

antolatutako Txistorraren Egunak

hamabigarren edizioa bete zuen

zapatuan. Eguerdian hasi ziren

txistorra pintxoak eta edaria sal-

tzen eta, goizeko ekitaldia agurtu baino le-

hen, Valenciaga Memoriala argazki lehia-

keta irabazi duen Juan Antonio Palaciosi

saria eman zioten. Bazkaltzeko tartea har-

tu eta gero, arratsaldean berriz ere Untza-

gako karpan ibili ziren eta, jaia agurtu bai-

no lehen, egunean saldutako errifaren zoz-

keta egin zuten. Sari nagusia 679 zenba-

kiak irabazi du; "tarteko helmugak" 187,

390, 628, 983 eta 1054 zenbakientzat izan

dira; "farolillo gorriak", berriz, 1, 2, 10, 29,

80, 94, 199, 200, 251, 286, 305, 308, 321, 336,

368, 376, 377, 385, 386, 387, 411, 439, 440,

452, 453, 470, 501, 552, 703, 852, 906, 927,

928, 980, 1053, 1055, 1180, 1190, 1288 eta

1290 zenbakientzat. Sari bereziak hauek ja-

soko dituzte: 627 (Amets), 382 (Eibar K.E.),

389 (Erreala), 113 (Athletic), 290 (Somos Ei-

bar), 324 (Astelena), 493 (Lumagorri) eta

1188 (El Corte Ingles); lehen erretserba 711

da eta bigarrena 1111. Sariak jasotzeko

abenduaren 1, 2, 3, 4, 9, 10 eta 11n Eibarko

Txirrindularien elkartera (Pagaegi, 3) joan

behar da, 19.00etatik 20.00etara (bestela

943203480 telefonora deitu edo cce@club-

ciclistaeibarres.org helbidera idatzi).

Txistorraren
Egunak hainbat
sari banatu
zituen

Arrate Kultur Elkarteak antolatutako XI.

Pintxo Lehiaketako epaimahaiak aurre-

ko barixakuan eman zituen ezagutzera

aurtengo irabazleak: Pintxo Onenari Sa-

ria Amesti tabernako "Apirilak bost" ize-

nekoak irabazi du; bertako produktue-

kin egindako pintxo onenari saria, be-

rriz, Trinketeko "Sorpresa" izan da; ho-

rrez gain, Josu Gimenez, Ruben Erro eta

Unai Magunazelaia epaimahaikideek ai-

pamen berezia egin diote Hirurok ta-

bernako "Luna de parmesano" pintxoa-

ri, "zaporeen konbinazioagatik" eta ho-

rrek jaso du, hain zuzen, bezeroen bo-

toek erabakitzen duten Publikoaren Sa-

ria. Aurten 33 tabernak eman dute ize-

na lehiaketan parte hartzeko eta antola-

tzaileek eskerrak eman nahi dizkiete

parte hartu duten guztiei, "pintxoak
prestatzeko zein aurkezteko orduan era-
kutsitako ilusio eta lan izugarriagatik"
eta aurkeztutako pintxo guztien kalita-

tea azpimarratu dute. Horrekin batera,

Eibar Merkataritza Gune Irekiari eta

udalari lehiaketa antolatzeko orduan

emandako laguntza eskertu nahi diete.

Irabazleek San Andres egunean jasoko

dituzte sariak,13.00etan Untzagan.

Amesti txapeldun 
pintxo lehiaketan

Saritutakoak pozik lehiaketa irabazi ondoren. LEIRE ITURBE

Bakillauaren Kofradixako ohorezko kideak
Domekan egin zuen 21. Batzar Nagusia Eibarko Bakillauaren Kofradixiak. Urtero lez, bes-

teak beste Gipuzkoa, Logroño, Asturias, Kantabria eta Frantziatik gurera etorritako he-

meretzi kofradietako ordezkariei ongietorria eginda ekin zioten egunari. Kalejiran ibili eta

gero, ekitaldi nagusia, ohorezko

kofrade berrien izendapena

eguerdian egin zen, Portaleko are-

to nagusian: aurtengo omenduak

Cofradia del Relleno de Navarra,

Mikel Urkola abeslaria eta Arrate

filatelia elkartea izan dira. Goruntz

abesbatzaren saioarekin agurtu

zuten ekitaldia eta, eguna biribil-

tzeko, Iruki sagardotegian denek

elkarrekin bazkaldu zuten.
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Oskar Estanga eta Jon Martin bertso-

lariek "Bat-batean, munduko musike-

kin bertsotan" izenburukoa eskaini

zuten domekan Portalean, San Andres

jaien inguruan …eta kitto! Euskara El-

karteak antolatutako bertso-jaialdian.

Musika estilo desberdinekin inprobi-

satuta, ohiko bertso jaialdietatik al-

dendu zen saioa egin zuten. Hala ere,

entzutera joandakoak pozik irten zi-

ren. Saioaren aurretik, San Andres

bertso-paper lehiaketako irabazleei

sariak banatu zizkieten: aurtengo edi-

zioan, helduen mailan Manu Goioga-

na eta Aimar Goenaga saritu dituzte

eta umeetan, berriz, Malen Suarez eta

Pablo Santos. Lauek abestu zitzuten

saritutako bertsoak.

Aurreko zapatua Santa Zezilia musikarien babeslearen eguna

izan zen eta, urteroko moduan, herriko musikariek emanaldi

bereziekin ospatu zuten euren zaindariaren jaia. Sostoakoak

Toribio Etxebarria kalean kantuan ibili ziren barixakuan eta Cie-

lito Musika Bandak, berriz, "serenata" eskaini zuen zapatu

gauerdian. Domekan talde biek elkarrekin Coliseoan emanda-

ko kontzertua ikustera joandakoek ilara luzea osatu zuten eta,

amaitzeko, Usartza txistulari taldeak kalejira eginda omendu

zuen Santa Zezilia.

Musikariek Santa Zezilia
ospatu zuten

Munduko musikekin bertsotan

Santa Zeziliak
ekitaldi bat
baino gehiago
eskaini zigun
eibartarroi.
LEIRE ITURBE

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

GGoossaarr iiaakk  eerraammaatteenn  ddii ttuugguu  eettxxeerraa  aasstteebbuurruueettaann
EEnnkkaarrgguuaakk  eettxxeerraa  eerraammaatteenn  ddii ttuugguu

Familiako eta ondorengotzetako
(herentziak) abokatua

Dibortzioak

Gaitasun-ezak

Ondorengotzak

Aitatasun erreklamazioak

Erregimen ekonomikoa

FAMILIA ABOKATUA
ELENA MUGUERZA ORMAECHEA

Juan Gisasola, 4 - 2. eskuma
94 661 22 00
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Euskal Herrian ez ezik, munduko beste

hainbat txokotan ere ospatzen da Euskara-

ren Nazioarteko Eguna. Jakin badakigu Me-

xikon, Bartzelonan, Washingtonen, Buenos

Airesen eta Parisen ere euskera goraipa-

tzen dela abenduaren 3an.

Euskal Herri osoan ekitaldi mordoa egingo

da eta Eibarren ere euskerarekin gozatzeko

aukera paregabea izango dugu, euskalgin-

tzan lanean diharduten taldeen elkarlanari

esker.

Zentzu honetan, narbarmentzekoa da ho-

rrenbeste talde eta eragile biltzen dituen

euskalgintza honek elkarlanean funtziona-

tzeko duen gaitasuna. Euskararen Eguna ez

ezik, bi urtetik behin “Tantanez tantan”, Be-

hategirako datu-bilketa eta beste hainbat lan

ere egiten dituzte elkarlanean, beti ere giro

atseginean eta emaitza onekin.

Aurreko urteetan bezala, hainbat bilera egin

dituzte Euskararen Eguneko egitaraua anto-

latzeko. “Euskeriak 365 Egun Eibarren” goi-

buruarekin, helburua Euskararen Eguna ka-

lean eta herritarren artean ospatzea da, eta

horregatik deialdia egiten diete eibartar guz-

tiei ekimenarekin bat egiteko.

EUSKARAREN EGUNA

✔ “Euskeriak 365 Egun Eibarren”
goiburuarekin arratsaldeko 7etan

hasiko gara Toribirio Etxeberrian.

Anbulatorio parean dagoen lorategi

txikian.

✔ DBHko 8 ikasleren artean egun

honetarako prestatutako bertso-

manifestua irakurriko dute.

✔ Kalejiran joango gara bertatik

Untzagara.

✔ Kalejira berezia izango da, parte-

hartzaileei argia ematen duen zerbait

eramatea eskatuko zaie (kandela,

kriseilu, linterna, frontal…).

✔ Untzagara heldutakoan, harmailen

aldean, kandelekin aurtengo leloa

osatuko da.

✔ Bertso-manifestua irakurriko da

Untzagan, “Behin betiko” kantua

abestuko da eta “Euskaraz bizi nahi
dut” kantuaren doinuarekin dantza

eginez amaituko da eguna.

Eibarren ere Euskararen Nazioarteko Eguna ospatuko dugu datorren
eguaztenean. Aldarrikapen zerrenda zabala eta bide luzea dugu
oraindik egiteko, baina benetan poztekoa da Eibarren euskalgintzak
erakusten duen indarra, gogoa eta gaitasuna, elkarlanean lan egin
eta bide hori elkarrekin egiteko.

abenduak 3

Abenduaren 3an, Euskararen
Egunean, aktibatuko dira .eus
domeinuak.
Orain arte 92 aintzindariak egon dira

ikusgarri interneten. Datorren

asteazkenetik aurrera edozeinek

izango du aukera bere webgunea .EUS

bezala argitaratzeko.

Euskararen Eguna guztiz lotuta dago
Xabierko Frantzisko
deunarekin. 1552ko abenduaren 3an
hil zen Frantzisko, eta kondairak
dioenez, hil aurreko azken hitzak
bere ama hizkuntzan izan ziren,
hots, euskeraz.

1949. urtean ezarri zuen Eusko
Ikaskuntzak Euskararen
Nazioarteko Eguna. 1995ean Eusko
Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bat
eginik, Euskararen Nazioarteko
Eguna instituzionalizatu egin zuten. 

Euskararen Egunak hainbat izen izan
ditu. Lehendabiziko edizioan
“Eskuararen Eguna” erabili zen
eta ondorengo urteetan “Euzkararen
eguna” edo “Euzkara Eguna” bezala
ikusi izan dugu. Egun Euskararen
Eguna edo Euskararen Nazioarteko
Eguna erabiltzen dira.

EUSKERIAK

365
EGUN
EIBARREN

tabernaalbertotaberna

taberna
alberto
albertotabernaalberto

OGITARTEKOAK
SANDWICH-AK
HANBURGESAK
PINTXOAK
TXANPIAK

Juan Gisasola, 10 Tel. 943 043 000

gosariak / ogitartekoak / razioak 
hanburgesak / sandwich-ak / pintxoak

entsaladak eta plater konbinatuak

943 12 12 55             www.foxtterbar.com
Plaza Barria, 6



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

Urkizu, 11-behea      Tfnoa. 943-254060

ANBULATEGIAREN 

AURREAN

URKIZUKO

DORREETAN

J. Etxeberria, 2      Tfnoa. 943-207165

San Juan, 9

VIVALDI  
PUB

SAN ANDRES  JA I  ZOR IONTSUAK

Eibarren

o
n
d
o

p
a
s
a
u

s
a
n
a
n
d
r
e
s
a
k

PINTXO BEREZIAK
goizeko 11.30etatik 

zabalik

URKIZU, 11
S O K O A

birjiñape, 1 behea
tel. 943 20 71 00

Taberna - Snack

POZKARI
Pintxo beroetan eta

hotzetan espezialistak

J. Etxeberria, 11 ☎ 943 70 20 37
EIBAR

943 20 11 26

www.restaurantechalcha.com

Ego gain z/g                            943 20 67 53

TABERNA P IZZER IA  BOKATER IA

Toribio Etxebarria, 18

S aN A Nd Re S

z Or I Ont S Uak!
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49
urte pasa dira Ge-
rediaga Elkarteak
Durangoko lehe-

nengo liburu eta diska azoka
Andra Mariko elizpean antola-
tu zuenetik.

Liburuak eta diskoak nagusi
ziren hasierako urteetan. Ge-
rora DVD, bideo eta euskarri

askotako ekoizpenak jarri dira
ikusgai eta salgai. Hasieratik,
euskara eta euskal munduare-
kin zerikusia duten ekoizpe-
nen erakusketa eta salmenta-
rako leihoa izan da.

Datorren urtean 50 urte be-
teko ditu Azokak. Hori dela
eta, “Euskahaldun” leloa izan-

go duen Korrikaren 19. edizio-
ak Durangoko Azoka omendu-
ko du martxoaren bigarren ha-
mabostaldian. 

Azokako Argizaiola Saria
Anuntxi Aranak jasoko du aur-
ten. Luiaondon (Aiara) jaiota-
koa da, baina Angelun bizi da
aspalditik. Euskal mitologia
eta kondairen gainean lan za-
bala egin du. Euskal mitologia
ikasketak aldarrikatzen ditu.
Frantses filologian lizentziadu-
na, AEKko irakasle izandakoa,
EHEko kidea eta bortizkeria
sexisten aurkako kolektibo fe-
ministakoa. Bere lan nagusia
1996koa da, Orozko Haraneko
kondaira mitikoak, bilduma
eta azterketa tesia. Anekdota
modura, aipatzekoa da, bera
izan zela Iparraldean euskaraz
egindako lehen tesia defenda-
tzen. Euskal kultura sustatzen
egin duen lan hori errekonozi-

tu nahi dio Durangoko Azokak.
Abenduaren 6an, emango zaio
saria San Agustin Kultur Gune-
an, Oier Guillanek zuzenduta-
ko ekitaldian.

Aurten, herrialde gonbida-
tua Okzitania izango da. Okzi-
taniako kultura eta hizkuntza.
Euskal Herriak eta Okzitaniak
lotura handia baina ezezagu-
na dute euren artean. Elka-
rren arteko ezagutzan sakon-
tzeko prestatu da aurtengo
egitaraua. 

Durangoko Azoka stand-ak
bisitatzea baina askoz gehia-
go da. Landakoguneko azo-
kaz gain, 150 kultur ekitaldiz
osatutako egitaraua prestatu-
ta dago.
Ahotseneak, literatura eta mu-
sika sortzaileen guneak, karpa
bi edukiko ditu, batean liburu
eta disko aurkezpen-solasal-
diak egingo dira, eta bestean

Parte hartzean
gainezka dator
Kulturaren 
Plaza

Durangoko Azokak abenduaren 5etik 8ra zabalduko 
ditu ateak Landako erakustazokan. Aurtengoa, 49. 
edizioa izango da, eta zapore guztietako eskaintza 
izango du bisitarientzat. Parte hartze kopuruak 
orain arteko altuenak izango dira: 245 stand,
132 erakusle, 330 nobedade, 150 ekitalditik gora, 
500 sortzaile inguru, 700 langile... 

Anuntxi Aranak jasoko du aurtengo Argizaiola Saria.

Jorge Imaz Bolinaga
KOMUNITATEEN

ADMINISTRAZIOA
Bidebarrieta, 6 - 1. ezk.

Tlf. 943 53 03 03
imazjorge@hotmail.com

EEgguunneerrookkoo
oogg iiaa

☎ 943 20 40 66 (Errebal) ☎ 943 20 36 06  (Legarre)
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Euskal Herriko argitaletxeen eta diskoetxeen
lanak ezagutzeko plaza paregabea da Duran-
goko Azoka. Idazleek eta musikariek euren
irakurle eta entzuleekin egoteko aukera dau-
kate. Lan berriak aurkezteko eta ezagutzeko
modua izaten da. Baina hasierakoa ez zen
moduan, gaur egungo azoka ere ez da libu-
ruen eta diskoen azoka bat bakarrik. Aben-
duko lehen egunetan euskaldunen eta kul-
turzaleen topaleku izaten da Durango, eta
era guztietako publikoarentzat kultur eskain-
tza zabala egoten da.

Azokako aurkezpen aretoan, argitaletxe, dis-
koetxe, kultur elkarte edota edozein gizarte
eragilek lekua edukitzen du bere proiektu
edo lan berriaren aurkezpena egiteko.

Azokari lotuta, Haur Literatura Aretoa zabaltzen hasi zen
urtero. 12 urte arteko ume eta gaztetxoak literaturaren
mundura modu aktiboan sartzeko gunea. Gaur egun, Sa-
guganbara du izena. Apurka-apurka, azken urteetan gu-
ne berriak sortzen joan dira Azokaren bueltan.

2008an, sortzaileek eurek Ahotsenea gunea sortu zuten,
Gerediaga elkartearen laguntza batera, beraien proiek-
tuak ezagutarazeko zuzenekoekin edo solasaldien bidez.
2010ean, Irudienea eta Szenatokia ere batu zitzaizkion
Azokari, ikusentzunezkoak eta arte eszenikoak ere kul-
tura direla aldarrikatu eta leku propioa emateko helbu-
ruarekin. 2012an sortu zen gune berriena: Kabi@. Kultu-
ra digitalaren eredu berrien bueltan elkar ezagutu, es-
perimentatu eta ezagutarazteko.

Azokak, orain, Durango hiri osoa bihurtu nahi du kultu-
raren plaza.

55 zuzeneko eskainiko dira,
aurrez aurre jarritako bi ohol-
tzatan.
Irudienea euskarazko ikusen-
tzunezko sorkuntzaren berri
izateko aukera paregabea da:
film laburrak, luzeak, doku-
mentalak, fikzioa, spotak, bi-
deoklipak... 
Kabi@ gunean teknologia
proiektu berrienak aurkeztuko
dituzte, egun bakoitzean ar-
datz bat hartuta: hezkuntza,
sortzaileak, komunitatea eta
enpresak.
Plateruena kafe antzokiak 10.
urteurrena ospatuko du aur-
ten. Urtero bezala gaueko kon-
tzertu jendetsuenak hartuko
ditu: Gatibu, Hesian eta Ven-
detta. Horretaz gain, kafe bat
hartzeko, lagunekin geratzeko,
mokadutxoren bat jateko edo
kazetariak eta sortzaileak el-
kartzeko gune aproposa da
Plateruena.
Saguganbaran, transmisioa
helburutzat hartuta, Berbaro
euskara elkarteak Mintzolare-
kin elkarlanean era guztietako
tailerrez bete dute egitaraua.
Szenatokian, sortze prozesuan
dauden antzezlanei buruzko
solasaldia, zortzi pieza labu-

rreko antzerki maratoia eta
"Txapeldun" obraren estrei-
naldia izango dira.
Azoka TB telebista platoa izan-
go da aurten. Publikoak bai
azokan bertan eta bai sare so-
zialen bidez interaktuatzeko
aukera izango du zuzeneko
saioetan.
Abenduaren 5etik 8ra Duran-
gora etorriko diren milaka kul-
tur zaleei esperientzia erraz-
teko asmoz eta gozagarri
egiteko, besteak beste, mugi-
korretarako aplikazioa eta do-
ako wifi zerbitzua emango
dute. Instagram sare sozialean
ere argazki lehiaketa abian
izango da azoka egunetan.

❒ Bertoko eta nazioarteko 
B I D A I A K

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

❒ T X A N G O A K

autobusak

Bulegoa: 943 20 17 33
Mobila: 629 48 15 92

Faxa: 943 70 16 20

Isasi 20 - behea   
eibarbus@eibarbus.com
www.eibarbus.com

METALEZKO ERAIKUNTZAK ETA 
ALUMINIOZKO ETA PVC-KO AROZTEGIA

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

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

info@ulmar.net - www.ulmar.net

Bet i

Be r r i a

Beza la

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

- Zertan zabiltzate Eibarko
Euskal Herrian Euskaraz tal-
dekoak?

Gaur egun bost bat lagunek

dihardugu Eibarko Euskal He-

rrian Euskaraz-en. Astean

behin, eguen arratsaldetan

batzen gara, 19.00etan AEK

euskaltegian, eta bilera horie-

tan elkarteak nondik nora joko

duen pentsatzen eta zehazten

joaten gara. EHE-k aspaldi ha-

sitako bideari segitzeko beha-

rrerako prest gaude eta, sorre-

raren 35. urteurrena hil hone-

tan bete dela aprobetxatuta,

elkarteko kide guztiak, orain-

goak zein aurretik elkartean

ibilitako guztiak zoriondu nahi

ditugu, urte hauetan egindako

beharrarengatik. 

- Eta bide horretan, nolako
ekimenak egiten dituzue?

Antolatzen ditugun ekime-

nak zein gure parte-hartzea

izaten dutenak anitzak dira.

Une honetan …eta kitto! Eus-

kara Elkartearekin gazteen

euskeraren erabilera sustatze-

ko proiektuan elkarlanean

dihardugu eta datorren astean

ospatuko den Euskeraren

Egunean ere parte hartzen

izango gara, herriko euskalgin-

tzako beste ordezkariekin ba-

tera. Eibarko Lomceri Ez tal-

dekoekin ere elkarlanean ga-

biltza, irakaskuntza euskaldu-

na lortzeko ahaleginari jarrai-

tuta. Eta, jakina, abenduko le-

hen asteburuan egingo den

Durangoko Azokan stand-a

ipiniko dugu. Datorren urtera

begira ere hainbat ekitaldi lo-

tuta dauzkagu. Besteak beste

martxoan ospatuko den Korri-

kan eta apirilean Otxandion

ospatuko den Euskaraz Bizi

Egunean parte hartzeko as-

moa daukagu.

- Zein da elkartearen lanarekin
zabaldu nahi duzuen mezua?

Euskaraz bizi nahi dugula.

Herritarrak euskeraz bizitzeko

hautua harrotasunez hartzera

animatu nahi ditugu eta, ho-

rrekin batera, gurekin bat egi-

tera animatzea gustatuko li-

tzaiguke. Astean behin egiten

ditugun bilerak ez dira bat ere

astunak izaten, guztiz kontra-

koa, oso biziak eta dinamiko-

ak dira eta, horregatik, jendea

parte hartzera animatu nahi

dugu, zenbat eta jende gehia-

go batu, orduan eta emaitza

aberatsagoa lortuko delako.

Bileretan egunerokotasunean

ikusten diren hutsuneei eran-

tzun zuzena emateko ideiak

eta bestelako dinamikak sor-

tzen joaten dira. Norbait ani-

matuz gero, bilera egunen ba-

tean lasai asko etor daiteke

eta, bestela, eibar@euskalhe-

rrianeuskaraz.org helbidera

idatzita gurekin harremanetan

ipintzeko aukera ere badauka.

- Eibarren zertan ikusten du-
zue hutsunerik handiena?

Herri mailan euskalgintzan

diharduten beste guztiek dio-

ten moduan, guk ere arazoa

erabileran dagoela uste dugu,

hori da gaur egun euskerak Ei-

barren daukan arazorik han-

diena eta, beraz, gure erronka

garrantzitsuena hori aldatzea

da. Euskera kalera atera nahi

dugu eta hori lortzeko denen

arteko elkarlana benetan ga-

rrantzitsua da. 

Orain dela 35 urte, azaroaren 4an 
Durangon egin zen mahainguruan sinatu
zuten Euskal Herrian Euskaraz 
elkartearen sortze-agiria. Urte hauetan
guztietan elkarteak egindako ibilbidean,
gure hizkuntzaren alde hamaika ekimen
garatu dituzte elkarteko kideek, beti ere
Euskal Herri euskalduna lortzeko asmo
nagusiari jarraituta. Amagoia Gomez,
Alexandra Arriola eta Nerea 
Barruetabeña Eibarko EHE-n beharrean
dihardutenetako kideetako hiru dira eta,
urtemugaren aitzakiarekin, elkartearen
martxa eta beste kontu batzuk azaldu
dizkigute.

“Herritarrak euskeraz bizitzeko hautua 
harrotasunez hartzera animatu nahi dugu”



EZAGUTU GAITZAZU
Hitzaldi Informatiboa
Abenduaren 1ean
Portaleako Areto Nagusian
19:00 Euskaraz
19:30 Gaztelaniaz

GURE ESKAINTZAK
– Zaintza Zerbitzua

07:30etatik 09:30etara
Haurrak eskolara 
eramango ditugu

– Ikasi Jolasean
EUSKARA ERREFORTZUAK
Ikaste prozesu egokirako
errefortzuak:
- Irakurmena
- Idazmena
- Adierazpen                                              

matematikoak
- ...

BULEGO ORDUTEGIA:
Astelehenetik ostegunera

09:30etatik 12:30etara
16:30etatik 18:30etara

Ostiraletan
09.30etatik 14:00etara

TELEFONOAK:
943 12 04 39

EMAILA:
aisiamitxeleta@gmail.com

San Agustin kalea, 2-4 
B lokala   -EIBAR-
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Domekan, San Andres Egunian egingo di-

ran ekitaldi guztien artian azokiak garrantzi

berezixa eukiko dau. Aurten 36. ediziñua

beteko daben ferixako epai-mahaixak goi-

zian goizetik, 09.30xetan ekingo detsa be-

re biharrari, azokan ipiñiko dittuen 70 pos-

tuak banan-banan ikusi eta gero sarixa ja-

soko dabenak zeintzuk diran erabagitze-

ko. Azken urtiotako martxari jarraittuta,

aurten be ogixa saltzeko postuak (22), gaz-

tagilliak (20) eta barazki-postuak (17) be-

teko dabe azokaren zatirik haundiña, bes-

telako produktuak saltzera etorriko dira-

nekin batera: eztixa saltzeko bost postu,

frutak saltzeko beste hiru, txakolin postu

bi eta lorak saltzeko beste bat ipiñiko di-

ttue Untzagan eta Txaltxa Zelaixan, 1.500

metroko azaleria beteko daben karpen az-

pixan. Untzagan, udaletxeko plazan lehe-

nagotikan ipiñitta egon

dan karpan barazkixak

eta frutak saltzen egon-

go dira eta gaiñontzeko

postuak Txaltxa Zelai-

xan, 50x15 metroko kar-

paren barruan ipiñiko

dittue. Errebalen 30x10

metroko hirugarren kar-

pa batek ganadu era-

kusketia eta San Andres

txapelketan bikoteka

jardungo daben aizko-

larixak babestuko dittu.

San Andres azokan

parte hartuko daben

ekoizle gehixenak kan-

potik etorrittakuak izan-

go dira, baiña Eibarko
basarritarrak be topauko dittugu: Gisaso-

la eta Loixola basarrixetakuak berdurak

saltzen egongo dira eta Sosolakuak, barriz,

etxian egindako ogixak eruango dittue.

Eibarko basarrixetako animalixak

Edozelan be, azokaren beste zatixan,

Errebalgo aparkalekuan 09.30xetatik au-

rrera egingo dan ganadu eta animalixen

erakusketan, gure herriko basarrittarrak

jaun eta jabe izango dira oinguan be: Su-

mendixa Goikua, Loixola, Agarre, Amaza-

balegi, Arimendi Goikua, Mandiola Gañe-

Nekazarixen ferixaren inguruko jai eguna

San Andres eguneko azokiak 36. ediziñua biziko dau aurten. 
LEIRE ITURBE

Asier Serranoren 3 diskoak

“Ez Esan Inori”

10 eurotan ...eta kitto-ko bulegoetan
“Gerrari bai” “Hoteleko kantuak”

Emilio de los Toyos - C046815351532K Aseguru Agentea
– ERANTZUKIZUN ZIBILA
– AUTOAK
– BIZITZA ETA JUBILAZIOA
– OSASUN ASEGURUA
– ISTRIPU BANAKAKO 
ETA KOLEKTIBOAK

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

Eibarko Txikito, 8 -behea    Tel. 943 200 908
emilio.toyos@catalanaoccidente.com

Aseguruak

GAUR (19.00-21.00) 
BIHAR (13.00-14.00)
KALEAN EROSTEKO AUKERA

2.000 euroko

Gabonetako OTARRA

EIBAR

1e
SALMENTA LEKUAK:

Bolintxo OKINDEGIA
...ETA KITTO! (Urkizu, 11)

46ʼʼko TELEBISTA

eta gabonetako 

produktuak 

dituen otarra

Esther Kareaga Kultura ziñegotzixa, Miguel de los Toyos alkatia eta Jose Luis Gonzalez 
“Poxpolo” Kultura teknikarixa jaixen aurkezpenian. SILBIA HERNANDEZ



kua, Aritxulueta, Zumaran, Unzeta eta Su-

mendixa Bekua basarrixetatik bajauko di-

ttuen animalixak kalian ikusteko aukera

zoragarrixa eskinduko desku San Andres

egunak atzera be.

Hogei ardi, hamazazpi behi, hamaika

zaldi, hamar ahuntz, lau asto, idi bi eta txa-

rri bat erakutsiko dittue domekako ferixan,

hainbat untxi eta hegaztirekin batera. Da-

nak gure basarrixetan hazittako animalixak

izango dira, "gurian be abeltzantzak bere
tokixa badakala" jendiak ikusi deixan. Eta

hórretxen artian, gaiñera, arraza diferen-

tiak topauko dittugu: ardixetan, mutur go-

rrixak eta mutur baltzak; oilluetan, Euskal

oilluarekin batera Italiakuak eta Holanda-

kuak egongo dira; behixetan, asturianak,

blondak, limusinak eta suizak; eta zaldixe-

tan, bretoia, pertxeroia, pottoka eta poni-

xak erakutsiko dittue.

Azokatik kanpora be, eguna girotzeko

beste jarduera batzurekin jantzi dabe San

Andres eguneko programia: eguardixan

Narbaiza eta Gorrotxategi bertsotan hasiko

dira eta eurekin batera Jainaga eta Narbai-

za trikitilarixak emanaldixa eskinduko da-

be. Ordu erdi geruago Kezka dantza talde-

kuak Plazara Dantzara erromerixia egingo

dabe Untzagan. Eta 13.00a aldian banatuko

detsez sarixak sanandresetako lehiaketak

irabazi dittueneri eta, zelan ez, San Andres

Azokan sarixa eskuratzen dabeneri.

17azoka
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Taluaren zain oinguan be izango dira illari-
ak, betiko lez.

Basarrittar jantzixak eta dantzak bere tartia izango dabe jaixotan. LEIRE ITURBE

Bidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547

CAPI
PROMOZIOAK

– RADIOFREKUENTZIA
(AURPEGIA + BESOAK)

50€ saioa
– BETILE LUZAPENAK

35 saioa
– GEL ATZAZKALAK

35 saioa

ABENDUKO

Hiru karpa (Untzagan,
Txaltxa Zelaixan eta Errebalen)

70 postu (22 ogixa saltzeko,
20 gaztagilliak, 17 barazkirenak,

5 eztixa saltzeko, 3 frutekin,
txakoliñerako 2 eta bat lorena)

Animalixak: 20 ardi, 17 behi,
11 zaldi, 10 ahuntz, 4 asto,
idi 2 eta txarri bat, guztiak

Eibarkuak

Postuetan 3 Eibarkuak:
Gisasola, Loixola eta Sosola



INMOBILIARIEN
GEHIGARRIA

32. zenbakia.   2014ko azaroa 
Publizitatea: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Tel. 943 20 67 76. Faxa. 943 20 28 72

publizitatea@etakitto.com

FINKAK
323

• GESTIO INMOBILIARIOA: alokairuak, erosketak,
salmentak, tasazioak, kontratuak…

• Galdetu zure etxebizitzaren FINANTZIAZIORAKO BIDEA:
mailegu hipotekarioak, pertsonalak…

• INFORMAZIO PERTSONALIZATUA

Toribio Etxebarria, 1  943 20 03 58  Faxa. 943 82 04 03  fincas@euki.com

...eta kitto! 14/XI/28 ● 910 zkia.



Hurrengo 
gehigarrian 
agertzeko 

deitu: 
943 20 67 76

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

www.inmoarregi.com

Higiezin-zerbitzuak 
eta Barne arkitektura

Tel./Faxa. 943 74 23 06 20870 ELGOIBAR
www.inmobiliariapsxxi.com

INMOBILIARIA ESTUDIO
PS XXI

A.P.I.: Rosa Juaristi
salerosketak
errentamenduak
balioztatzeak

Arragueta, 2 bis B-behea

943 20 08 60

rosa@inmobiliariajuaristi.com
www.inmobiliariajuaristi.com

EIBAR Amaña 3 logela, egongela, sukaldea, bainua. Gazteentzako egokia. Ezinhobea. (Etxebizitza tasatua). 127.000 e

EIBAR Jardiñeta Berriztuta. 2 gela, egongela, sukaldea, komuna. Gazteentzako egokia 138.000 e

EIBAR Ifarkale Azken solairua, terrazarekin. Berrizteko. Igogailua. 139.000 e

EIBAR Urkizu aldea Hainbat etxebizitza. 3 logela, 2 komun. Igogailua. 160.000 etik aurrera

EIBAR Bidebarrieta Ia berria. Apartamentua. Igogailua kaleraino. 160.000 e

EIBAR Txonta Primeran. 2 logela, egongela, sukaldea, bainu handia. Igogailua kaleraino. Kalefakzioa. 167.000 e

EIBAR Toribio Etxebarria Etxebizitza handiak. Berrizteko. Igogailua. 215.000 etik aurrera

EIBAR Sautxi Estrenatzeko. Oso handia. Duplexa egiteko aukera. Garaje-plaza. Galdetu

EIBAR Jata Duplexa. Aukera. Ia berria. 2 logela, egongela, sukaldea, 2 komun. Guztiz jantzita. 2 garaje-plaza. 230.000 e

EIBAR Zezenbide 3 logela, egongela, sukaldea, bainua. Terraza handia. Kalefakzioa. Igogailua. Galdetu

EIBAR Egogain Corte Ingles. Ezinhobea. 2 logela, egongela, sukaldea, 2 bainu, 2 balkoi. Galdetu

EIBAR Ipuruako dorreak Pisu altuak. 2 eta 3 logelakoak. Garajearekin. Galdetu

EIBAR Zuloaga Etxebizitza handiak. 3 eta 4 logela. Berrizteko. Igogailua. Galdetu

HERRIA KALEA EZAUGARRIAK PREZIOA

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

...eta kitto! 14/XI/28 ● 910 zkia.
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Gaur 19.00etan Eibar Beldur

Barik jaialdia egingo da Porta-

lean, areto nagusian. Aurtengo

lehiaketan eibartarrek aurkez-

tutako sei lan daude: 12/17 ur-

te bitartekoen mailan "Matxis-

moaren kontrako neskak"

(Maddi Beraza, Irati Mar-

full, Irati Bazkaran, Malen Es-

parza) eta "Aurre egin!" (Naia

Saez, Eider Clavel, Malen Txu-

rruka, Elene Gisasola, Elene

Varela); eta 18/26 urte bitarte-

koen mailan, berriz, "Esnatu"

(Miren Oteiza, Garazi Urzuria-

ga, Irati Arriola), "Itotzen" (Da-

ni Ladrera, Irati Argomaniz,

Marina Berraondo, Uxue Calvo,

Maider Gil, Unai Ruiz, Garazi

Cosano, Asier Perez), "Sokak"

(Marina Diez Arrizabalaga, Ne-

rea Armero Garzon) eta "More-

More… & More!" (Nerea Ar-

mero, Nahia Fernandez). Gaur-

ko jaialdian sei lanak ikusteko

aukera izango da eta, gainera,

Eibar mailako sariak banatuko

dituzte. 

Gaurkoa, baina, biharko hi-

tzordurako beroketa ariketa

modukoa izango da, EAE mai-

lako Beldur Barik lehiaketako

sariak bihar banatuko dituzte-

lako Urola Garaian, Zumarraga-

ko Zelai Aristi kultur etxean eta

Urretxuko Labeaga

areto nagusian egingo

den Topaketan. Edizio

honetan 224 lan lehia-

tu dira, 123 lehen kate-

gorian (12/17 urte bi-

tartekoan) eta 101 bi-

garrenean (18/26 urte

bitartekoan) eta bihar

jakingo da epaimahai-

koek saria jasotzeko

aukeratutakoak zein-

tzuk diren. 

Jendeak internet bi-

dez emandako boto

kopuruari begiratuta

eman den herriaren sariarekin

batera, lehiaketara aurkeztu

diren lan guztien artean beste

hiru sari ezberdin banatuko

dituzte biharko jaialdian: le-

hen kategorian, lehen saria

eta aipamen berezia; bigarren

kategorian, lehen saria eta ai-

pamen berezia; eta ikus-en-

tzunezko ekoizpen onenari

saria. Sari banaketa ekitaldia

20.30etan hasiko da, Urretxun,

baina horren harira antolatu

duten egitaraua 16.00etan ha-

siko da, Zumarragan eskainiko

diren tailerrekin ("Gure gor-

putzen jabe: hilekoa bizitzeko

moduak", "Desiraren labora-

tegia", "Autodefentsa feminis-

ta" eta "Rap feminista"). Topa-

ketara joan eta etortzeko do-

aneko autobus zerbitzua es-

kainiko da.

Sei lan Eibar Beldur
Barik bideo jaialdian

Aurreko asteko eguenean

banatu zituzten 2013-2014

ikasturteko Armeria Eskola-

ko Ikasleen Guraso Elkarte-

aren Ikasketa Sariak. Ikasle-

en espediente akademikoei

begiratu eta gero, saritutako

ikasleak hauek izan ziren:

Yerai Astigarraga Ruiz eta

Andoni Retana Sendino

(“Mekanizazioa” zikloa), Ir-

fan Khan Anjum eta Asier

Salaberria Garate (“Produk-

zioaren programazioa fabri-

kazio mekanikoan” zikloa),

Jose Ariel Zuñiga Rojas

(“Mekatronika industriala”

zikloa),  Daniel Santos Perez

eta Erlantz Salas De La Con-

cepcion (“Telekomunikazio

eta informatika sistemak” zi-

kloa), Daniel Vinaras Arqui-

llo, Angel Hidalgo Bueno

eta Unai Gasteain Eluston-

do (“Automatizazioa eta ro-

botika industriala” zikloa)

eta Jon Korta Aranburu eta

Jon Egaña Berriozabalgoitia

(“Mantentze-lan elektroni-

koa” zikloa). Horrez gain,

“Instalazio elektrikoa eta au-

tomatikoak” zikloko Patxi

Marin Castillak Ikasketa Sari

Berezia jaso zuen "espe-

diente akademiko bikaina

izateagatik".

Armeriako ikasle onenei saria

Saria jaso zuten hamabi lagunen talde-argazkia.



21gaztekitto

...eta kitto! 14/XI/28 ● 910 zkia.

Azken egunetan Eibarko Gazte Asanbla-

dak egindako inkesten datuak kaleratu di-

tuzte eta “Eibarko gazteria hobeto ezagu-
tzeaz gain, proiektuak eta proposamenak
aurrera eramateko orduan” oinarritzat jo

dituzte inkestatuek adierazitakoak. Gazte-

en behar eta nahiak identifikatzeko ahale-

gina izan da Gazte Asanbladak bultzatuta-

koa eta, diotenez, “hainbat ondorio atera-
tzeko moduan gaude”.

Azpimarratzekoa da “gazteei begira, ei-
bartarrek ez dutela nahikoa eskaintza kul-
tural nabari”. Inkestatutakoen %93k dioe-

nez, “Eibarren kalitatezko, doako eta eus-
kaldun den eskaintza kultural nahikorik ez
dago”. Beraz, Udalaren eta beste eragileen

eskaintzek ez dituzte jendea asetzen. He-

rriari eskaini dakizkiokeen emanaldien ar-

tean ea zein botatzen zuten faltan galde-

tuta, “kontzertuek izan dute boto kopuru-
rik handiena”. Musikarekiko zaletasuna

dagoela eta kontzertuetara jendea gustura

hurreratzen dela badirudien arren, ez da

hori bakarrik faltan botatzen dena: “An-
tzerkiak, tailerrak eta hitzaldiak” ere aipa-

tu dituzte arlo horretan.

Jubilatuentzako gazteentzako 

baino gauza gehiago

Herria gero eta zaharragoa bihurtzen ari

zaigu eta horren beste seinale bat izan

daiteke inkestakoa. Gazte Asanbladakoek,

gainera, susmoa dute “hauteskundeetan
bozka gehiago lortzeko interesa egon dai-
tekeela. Susmo hori daukagu, batez ere
batzuk galderei zelan erantzun dioten iku-
sita. Baina ez gara ibili hori ikertzen”. Erre-

tiratuentzako eskaintza nahiko zabala den

moduan, neurri ho-

rretatik oso aparte

dago gazteei zuzen-

dutako eskaintza:

“Ezin da alderatu
ere egin”, diote in-

kestaren emaitzak

aztertuta. Datuak

kontuan hartuta, %87k dio desoreka dago-

ela eta jubilatutakoek “tratu askoz hobea
jasotzen dutela”.

Gaztetxearen inguruan galdetuta, inkes-

taren emaitzek “harritu egin gaituzte”,

Asanbladakoen hitzetan. Atentzioa eman

die jakiteak “eibartar asko eta asko gazte-
txeren batean egon izan badira ere, Eibar-
koa ia zapaldu ere ez dutela egin” jakite-

ak. Horregatik, hori horrela zergatik den ez

badakite ere, “garbi laga nahi genuke edo-
nor etor daitekeela asanbladara eta edo-
zein laguntza eskertuko dugula”. Gazte-

txearen inguruan zenbait aurreiritzi “gizar-
tean txertatuta egotea” litekeena dela-eta,

horrekin apurtzeko “jendea bertatik pasa-
tzea besterik ez dauka”, diote gazteek.

Izan ere, gaztetxean maiztasunez parte

hartzen dutenen kopurua nahiko urria de-

nez, inkestak izan duen parte hartzea

aprobetxatu gura dute “bota dituzuen pro-
posamen ezberdin eta interesgarriak po-
sible egite aldera asanbladara etor zaitez-
ten”. Horrela, “antzerki-eskola, txangoak,
txapelketak, hitzaldiak, zine-kluba...” au-

rrera eramateko, gero eta jende gehiago

egon, orduan eta ekimen gehiago aurrera

eraman ahal izango direlakoan. 

Borondatea egonez gero, eskaintzaren

abanikoa nahi beste zabaldu daitekeela

uste dute Gazte Asanbladakoek. Hori de-

la-eta, gonbitea egiten diete herriko gaz-

teei “denon artean gauza interesgarriak
egiteko. Ideiarik ez da falta, lan egiteko
prest dagoen jendea bai, ostera”.

Gazte Asanbladak
egindako inkestaren
emaitzak kalean

Gaztetxean hainbat ekimen antolatzen dira urte guztian.
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22 kirola

Cuevasek ez zuen saririk izan
100 kilometroko Mundialean

Durangori 7-12 irabazita, Hierros Anetxeko neskek denboraldi-

ko lehen garaipena eskuratu zuten. Bizkaitarren partidu hasie-

rako entseguari erantzunez, eibartarrak 7-0koa iraultzea lortu

zuten lehenengo zatiaren amaierarako. Amaiaur Mayok, gauza-

tu gabeko entsegu batekin, eta Lucia erdiko meleak, jokaldi az-

kar bati esker (aurkarien defentsa kokatu gabe zegoen) bide-

ratu zuten garaipena. Bigarren zatian ere eibartarrak nagusi izan

ziren, baina markagailua ez zen aldatu.

Nesken garaipena errugbian
Durangoko zelaian

Escuderia Eibarko bikotea osatzen duten Iñaki Narbaizak eta Unai

Etxeberriak bihar izango dute Zamudion zirt edo zart egiteko mo-

mentua. Martxoan hasitako txapelketaren azken probaren bezpe-

ran, Eibartarrak liderrak dira N mailan eta bigarrenak 2 klasean,

baina sailkapen nagusiko podiumera jauzi egitea da euren helbu-

rua, 3. postuan sailkatutako Uzkudun-Izagirre bikotea puntu baka-

rrera baitute.

Euskal Herriko Rallye
txapelketaren podiumaren 
bila Zamudion

Katu Kaleren lehenengo 
porrota saskibaloian

Seigarrenean galdu zuen Eibarko taldeak denboraldiko lehen

partidua, hiru puntuko aldearekin: Zast Zarautz Zke 58, Katu Ka-

le 55. Lau baja eta erdi zituen Jon Arriagaren taldeak Zarautzeko

neurketarako (Anderson,

Aitor eta Alberto min

hartuta, Mikel arazo per-

tsonalengatik eta Ariz bi-

garren zatirako heldu

zen) eta, hasieratik atze-

tik joan baziren ere, par-

tiduan sartuta egon ziren

amaiera arte. Will izan

zen saskiratzaile onena

eta atsedenaldira ere

31-28, hiru atzetik, erre-

tiratu zen Eibarko tal-

dea. Bihar eibartarrek

etxean jokatuko dute,

18.00etatik aurrera Ipu-

rua kiroldegian.

Ehari Ulazia taldearen kapitainaren jokaldia.

Amaierarako 20 kilometroren faltan laga behar izan zuen proba

ezin luzeago hori New Balance taldeko Eibarko atletak. Ekainetik

proba prestatu eta gero, Mundiala jokatzeko hamabost egun fal-

ta zirenean izandako  zuntz mikro-hausturak bere eragina izan

zuen Asierrengan eta proba la-

ga behar izan zuen 3. postuan

zihoanean. Bigarren ere joan

zen Cuevas -75. kilometroan,

kasu-, baina hasieratik atletek

jarritako erritmo azkarrak ez

zion onik egik eta Europako

txapeldunak aukera polita gal-

du zuen Mundialean ere hor

goian izateko.

Etxeberria eta Narbaiza itxaropentsu autoaren barruan. 

Markel Alberdi Gipuzkoako
kirolari onenerako zerrendan

Eibarko igerilaria abenduaren

18an banatuko den Gipuzkoa

Kirolak Sarirako 30 kirol mo-

dalitatetako ordezkarien ze-

rrendan dago. Federazio ba-

koitzak bere hautagaia auke-

ratu du eta orain federazio ho-

rien (euren modalitatetik kan-

poko kirolaria aukeratu behar

dute) eta kazetarien ordua da,

abenduaren 9ra arte.



GORA SANANDRESAK!!!

B EZ eRo G UZ tiE Nd aKO
S aN A Nd Re S z Or I Ont S Uak!

Egunero 
07.00etan
zabaltzen 

dugu☎ 943 20 24 01
– Eguneko menua
– Gosariak
– Plater konbinatuak

T. Etxebarria, 21   
Tel. 943 20 70 07

ONGI-ETORRIONGI-ETORRI

Pintxoak
eta

kafea

25 urte
eibartar
guztiokin

TEL. 943 70 26 91

Isasi, 2

Errebal, 24                    943 70 13 23

GORA
Sanandres!!

Ospatu gurekin!!

Gosariak

Pintxoak

Tragoak

Bokatak

Giro ezinhobea, musika bikaina eta kopak bi aldiz eder:
SAN ANDRES AHAZTEZINAK!!!
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24 kirola

Azken emaitza ez zen izan gogoratuko nahiko ge-

nukeena, baina Eibarrek halakorik ez zuela merezi

ustearekin konformatu beharko dugu. Epailea ba-

dirudi ez zela ohartu taldeen artean zegoen aldeaz

eta handiari laguntzea otu zitzaion eta Garitanoren

mutilek golak errazegi hartu zituzten. Giroa, dena

dela, bikaina izan zen egun osoan eta herriak jai

egunetako berotasuna bizi izan zuen kaleetan, kan-

potik etorritako jende askorekin. Baita Txinatik ere,

bertako sei akziodun gurean izan baitziren astele-

henera arte.

Baina  Real Madrilen bisita ahaztu eta Celta izan-

go dute aurkari Eibar Foball Taldekoek bihar gauean (Balaidosen,

22.00etan) Energy kateak zuzenean telebisatuko duen neurketan.

Armaginek azken aldian jasotzen diharduten gol zaparrada geldia-

razteko asmoarekin doaz eta Garitanok Raul Navas eta Lillo defen-

tsak errekuperatuko ditu partidurako. Didac Vilá da min hartuta ja-

rraitzen duen bakarra.

Real Madril ere kabitu zen azkenean Ipuruan

Ipuruak inoiz baino jende gehiago hartu zun zapatukoan. 

bazkide izan nahi dut

Izen-abizenak:
Helbidea: Herria:
Telefonoa: e-maila:
Lanbidea: Jaiotze data:
Kontu zenbakia (20 digito):

16 urtetik behera
5 euro
Lanean dihardut
45 euro
Langabea, ikaslea, 
jubilatua, etxekoandrea

15 euro
Borondatez, diru
gehiago eman nahi dut    

........ euro

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

urteko kuotaehundaka zorion agurretako argazki, 855 bazkide
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25kirola

Aspe pilota enpresak jaial-

di bikaina antolatu du San

Andres egunerako Kate-

dralean. Hor izango da

Juan Martinez de Irujo gaur

egungo buruz-buruko eta

binakako txapelduna eta

lau eta erdikoaren finalera-

ko sailkatuta dagoena. Fi-

nalerako hiru aste itxarotea

larregi uste du eta, horre-

gatik, kaiola barruan neur-

tuko ditu indarrak Ezkur-

diarekin. Aurretik, Retegi

BI - Rezusta eta Altuna III.a

- Merino II.a bikoteek neurtuko dituzte inda-

rrak, horiek ere binakako hurrengo txapelke-

tarako postuen bila. Jaialdia amaitzeko, Gor-

ka-Tolosa bikoteak Jaka-Urruzola izango du

aurrez-aurre. Pilotazaleek sarrerak erreserba-

tzeko aukera dute 661 259 009 telefono zen-

bakira deituta eta, bestela, domekan bertan

Astelenako lehiatilak jaialdiaren aurretik za-

balduko dituzte: 12.00etatik 13.00era eguer-

dian eta 16.00etatik aurrera arratsaldez. 

Irujo eta Ezkurdia kaiolaren barruan etzi

Urtero San Andres egunean taloak

prestatzen badituzte, oraingoan

asteburu osoa hartuko dute Urba-

tekoak lanean jarduteko: bihar

arratsaldean talo-pote berezia

egingo dute eta, etzi eguerdian,

ohikoa denez, taloak prestatuko di-

tuzte. Azken asteburua, bestalde,

lasaia izan zen eibartarrentzat: se-

niorrek 22-3 egurtu zuen Waterpolo

Donosti B Orbeako igerilekuan; ka-

deteen taldeak neurketa zailagoa

izan zuen Gasteizen Lautadaren

aurka, azkenean 9-11 irabazi ba-

zuen ere; eta alebin mailakoak lau-

ko torneoa jokatu zuten Orbean,

Sestao, Oiasso eta Askartzarekin,

azken hauen garaipenarekin.

Waterpolistak
taloak egiten

San Andres eguneko aizkora lehiaketak 10. urteurrena bi-

ziko du etzi Errebalen. Eta Policlinica Gipuzkoak babes-

ten duen hirugarren urte honetan txapelketa bi izango

dira jokoan: gazteena eta nagusia. Gazteenean bikote bi

izango dira lehian: Gisaso-

la “Zelai III.a” (17 urte) eta

Etxeberria (19), Corchero

(19) eta Hodei Ezpeleta-

ren (15) aurka. Seina kor-

tera izango da lehia. Txa-

pelketa nagusian zortzina

kortera jardungo dute eta

hiru izango dira bikoteak:

Felix Etxeberria eta Alex

Txikon, Zubizarreta eta Te-

lletxea, eta Mujika eta Er-

nesto Ezpeleta “Bihurri”.

Jaialdia eguerdiko 12.00-

etan hasiko da.

Policlinica Gipuzkoa
aizkora lehiaren 3. edizioa

Ipurua gimnasia errit-

mikako kadete oinarriz-

ko boskoteak urruti

izan zuen podiuma

Castelló-n jokatutako

taldekako Espiniako

txapelketan. Orain arte

gertatu gabekoak (ma-

zen erorketa bi eta

akats bat ejekuzioan)

ez zieten ariketa biri-

biltzen laga eta denbo-

raldiko puntuazio kas-

karrenak -8’483- sailka-

peneko 21. postuan ko-

katu zituzten, 73 parte

hartzaileen artean. Ha-

la ere, denboraldi bikaina egin du Varelak, Txurrukak, Sudupek, Migue-

lek eta Arguizek  osatutako boskoteak.

Erritmikako kadeteen
taldeak kale Castellón

Astelenak egun handia biziko du Eibarko patroiaren egunean.

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA
Reiki 1. maila: Osabide naturaleko Usui Sistema

Abenduaren 7an eta 8an
09.30etatik 14.00etara

Kontakturako: 627 916 746 / 943 208 324
Plaza mugatuak

Centro OM Zentroa  Zezenbide, 1 -EIBAR-
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26 kultura

Gaur 19.00etan zabalduko du margo erakusketa Charo Bagliettok,
San Pio X.a elizan. Olio-teknikarekin margotutako koadroak
abenduaren 8ra arte egongo dira ikusgai, astegunetan 19.00eta-
tik 20.30etara. Asteburu eta jai-egunetan, berriz, meza ordute-
giak aintzat hartuta zabalduko dute: zapatuetan (19.00etako me-
za), 18.00etatik 20.00etara eta domeka eta jai-egunetan (12.00eta-
ko meza), 11.00etatik 13.00era.

Charo Bagliettoren erakusketa

“Bizitza pribatu arrunt
bat literatura eginez

nabarmendu nahi izan dut”
“Kristalezko begi bat” helduentzako lehen nobela du
idazle lekeitiarrak (Susa, 2013). Autobiografiatik gertu,
errealitatea eta fikzioa uztartu ditu Miren Agurrek, ironia
eta umorezko zertzeladekin, “aitorpen biografiko egiazkoa
bezain iruzurtia” moduan definitu duen liburuan. Azken
lan horri mamia aterako dio idazleak, datorren asteko
martitzenean, abenduak 2, Harixa Emoten literatur
tertulian, arratsaldeko 19.00etatik aurrera Portalean. 

- “Autoimitazio” gisa definitu duzu zure nobela. Zergatik ez auto-
biografia? Non dago aldea?

Autoimitazioan edozein egoeratan jar dezakezu zeure burua; au-
tobiografian, berriz, zeure buruarentzat naturalak eta sinesgarriak
direnetan besterik ez. Horregatik, autobiografia ez da egokia libu-
ru honen kasuan, idazkuntzaren gakoa ez delako errealitateareki-
ko leialtasuna, errealitatearen mimesia baizik. Azken batean, kon-
posizio literario bat eraiki dut, zeinaren osagaiak askotarikoak di-
ren: bizi izandakoa, ustez bizi izandakoa, bizi nahi izandakoa, bizi
gabekoa, egoera hipotetiko batean biziko nukeena…
-  Oso alde pertsonalak erakutsi dituzu liburuan “biluztu” egin za-
ra. Erraza izan al da?

Biluzketak izaten du arrisku-puntua, iruzur-puntuarekin batera.
Idazleak top less egin du batzuetan; fotoglamour besteetan, eta la-
rru gorri huts ere geratzen da batzuetan, biluzi frontal eta integra-
la. Zein da biluztearen xedea? Kasu honetan, bizitza pribatu arrunt
bat nabarmentzea, literatura eginez. Zalantzak zalantza, garbi neu-
kan nire literatur proposamenaren muina zintzotasuna eta errea-
lismoa zirela.
- Zure lehenengo eleberria da hau. Hurrengo asmoak?

Nobela gaztelaniaz kaleratu berri da, eta datorren udaberrian ka-
talanez argitaratuko da. Sormen-lan berriei dagokienez, umeen-
tzako bi liburu amaitu berri ditut. Oso lanpetuta ibili naiz nobela-
ren gaztelaniazko itzulpenarekin ere. Une honetan ez daukat asmo
sendorik esku artean, testu solteak idatzi arren.
- Zer begitantzen zaizkizu literatur tertuliak?

Aberasgarriak izaten dira halako topaldiak: alde batetik, libu-
ruaren inguruko hainbat azalpen osagarri baina garrantzitsu ema-
teko aukera ematen digute; bestetik, praktikan ikusten dugu ira-
kurleak zertan datoz bat eta zertan ez, zer estimatu duten eta zer
ez zaien iritsi… Saio guztietatik ateratzen dut zeri egin kasu, eta
batez ere, langintza honen zentzua berresteko balio izaten didate.

MIREN AGUR MEABE (idazlea)

Iazko esperientzia "zoragarria" eta gero, Su Ta Gar taldeak kon-
tzertua emango du berriro Euskal Herria Sona jaialdian: bihar
Bartzelonan jotzen egongo dira, Eratu taldearekin batera,
20.00etan hasiko den emanaldian (sarrerak 15 eurotan salgai ta-
killan). Ez dira jaialdi honetan parte hartuko duten eibartar ba-
karrak izango, euren aurretik, azaroaren 1ean Mursegok emanal-
dia eskaini zuen eta.

Su Ta Gar Bartzelonan

Einer Rodriguez Ponce argazkilariak Euskal Herrian egindako iru-
di ikusgarriak Untzagako jubilatu etxean ikusgai daude aurreko
barixakutik. Abenduaren 12ra arte egongo da erakusketa bisita-
tzeko aukera, astelehenetik barixakura 19.15etatik 21.15etara eta
zapatu eta domeketan 12.00etatik 14.00etara.

Einer Rodriguezen argazkiak



Urkizu 11-n gaude. 
Zatoz lasai ikustera!!

25€

Gabonetan
oparitu 

sudadera eta 
kamisetak

Bazkideek 2 euroko deskontua bi produktotan: 
kamiseta 10 € / sudadera 23 €

NEURRI GUZTIETAKO KAMISETA ETA SUDADERAK

sudaderak

12€

kamisetak

facebook.com/etakittoaldizkaria

@etakitto

Zozke
ta

Sare sozialen bitartez argazki hau 

partekatzen duzuenon artean, ZOZKETA 

egingo dugu abenduaren 3an, Euskeraren Egunean.

Saria: eta kitto!ko sudadera + kamiseta



Estibalitz Gonzalezek "Lapikotxiki, kantuz kulunkatzen" liburua eta DVD-a aurkeztu zituen

atzo Ermuan, Lobiano kultur gunean. …eta kitto! Euskara Elkarteak 2010eko abenduan ar-

gitara emandako lanak 0 eta 2 urte bitarteko umeei kantatzeko 38 abesti jasotzen ditu, Li-

be Gisasola Atxa fikziñozko umea protagonista duen ipuinak eta abestien partiturek la-

gunduta. Lanak oso harrera ona izan du eta horregatik aurten, irailean bigarren argitalpe-

na kaleratu da, Eibarko Udalaren babesarekin.

...eta kitto! 14/XI/28 ● 910 zkia.

28 kultura

Patxin eta Potxin pailazoek "Atxia Motxia. Eibarko umien kuadernua", Ego Ibarra batzor-

deak argitara eman duen lana aurkezteko ikuskizuna eskainiko dute gaur Coliseoan,

18.00etan. Udalak eta Ego Ibarra batzordeak liburua gaur erdi prezioan (euro bitan) Colise-

oan saltzeko asmoa zuten, baina lana koadernatzerako orduan arazoak izan dituzte inpren-

tan eta, beraz, koadernoa ez da

gaurko aurkezpenerako garaiz

ailegatuko. Hala ere, gertatuta-

koari konponbidea bilatzen ibi-

li eta gero, gaurko ikuskizunera-

ko sarrera duten guztiei euro bi-

ko bono bana ematea erabaki

du Udalak eta, horrela, aben-

duaren 3tik aurrera Iraolagoitia

(BIdebarrieta) eta Gisasola

(Calbeton) liburu-dendetan bo-

noa aurkeztuta, liburua euro bi-

tan erosi ahal izango dute.

“Atxia Motxia” aurkezteko saioa

Pirritx, Porrotx eta Marimotots Eibarrera etorriko dira aben-

duan, "Txo, Mikmak txikia" ikuskizun berria aurkeztera.

…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatuta lau emanaldi es-

kainiko dituzte (abenduaren 13an, zapatuan, 16.30etan eta

19.00etan eta hurrengo egunean, 14an, 16.00etan eta

18.30etan), Hezkuntza Esparruan. Euskera elkarteko baz-

kideentzako aurre-salmenta gaur amaituko da eta bihartik

aurrera nahi duen guztiak izango du sarrerak erosteko au-

kera, 8 eurotan, betiko salmenta puntuetan: El Tio Palan-

cas (Juan Gisasolan), Eneritz argazkidendan (Urkizun) eta

Gozokin (Bidebarrietan eta Sostoatarren kalean).

Pirritx eta Porrotxen ikuskizun berria

“Lapikotxiki, kantuz kulunkatzen”

Atzo arratsaldean inauguratu zuten

"Eibar Industriala 2014" aldi baterako

erakusketa Armagintzaren Museoan

eta, jendea erakartzeko asmoz, aben-

duaren 7ra arte ate irekien jardunal-

diak antolatu dituzte eta, beraz, bisi-

tariek ez dute sarrerarik ordainduko.

XXI. mendeari eskainitako aretoan

ikusgai dagoen erakusketa 2015. urte-

ko martxoaren 29ra arte egongo da za-

balik, eguaztenetik zapatura 16.00eta-

tik 20.00etara eta domeketan, berriz,

10.00etatik 13.00era. Bestalde, dato-

rren asteko eguenean (abenduaren

4an) Santa Barbara armaginen pa-

troiaren eguna izango dela eta,

19.00etatik aurrera Diego Godoy

"Choy" armaginari omenaldia egingo

diote museoan.

Erakusketa berria
museoan

Banarte antzerki taldearen "Gernika 1913" lanak Es-

painiako Antzerki Garaikidearen sari nagusia jaso

du, Espainiako Antzerki Amateurraren konfedera-

zioaren eskutik. 2013ko urrian Gernikan estreinatu

zuten antzezlanak Esperanza y Unceta (gerora As-

tra) arma lantegiko beharginen greba baten inguru-

ko gertakariak kontatzen ditu, Rafa Herce eibarta-

rrak idatzitako testuari jarraituta eta beste eibartar

baten, Sardo Irisarriren zuzendaritzapean. Antzez-

lanaren hurrengo emanaldia Berrizen egingo dute,

abenduaren 13an (zapatuan), 20.00etan.

“Gernika 1913” antzezlanari saria
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Gaur estreinatuko den "Fuego", Luis Mariasek zuzendutako filma Coliseoan emango dute as-

teburu honetan (zapatuan, 19.45etan eta 22.30etan; domekan, 20.00etan; eta astelehenean,

20.30etan). Pelikulako

protagonistak Montse

Mostaza eta Jose Coro-

nado dira eta bihar

gaueko (22.30etako)

proiekzioan zuzendaria

eta Montse Mostaza

egongo dira, zinera doa-

zenei pelikula bertatik

bertara aurkezteko.

“Fuego” zuzenean aurkeztuko dute

Bihar itxiko
dute Exfibar
erakusketa
Aurreko asteburuan, domekan inauguratu zu-

ten Portalean aurten 45. edizioa betetzen

duen Exfibar seilu erakusketa. Arrate Filate-

lia Elkarteak prestatutako erakusketan aurten

nabigazio-instrumentuei eskainitako bildu-

mak daude ikusgai, beste gai batzuen ingu-

ruko bildumekin batera. Aurreko domekako

inauguraziora joan zirenek Eibarko Bakillaua-

ren Kofradixiari eskainitako zigilu-marka oroi-

garri gisa etxera eramateko aukera izan zuten.

Bihar izango da erakusketa bisitatzeko azken

eguna. Gaur arratsaldez, 18.00etatik 20.00eta-

ra zabalduko dute eta bihar, berriz, 12.00eta-

tik 14.00etara eta 18.00etatik 20.00etara.

laburrak
Astelehenean (abenduaren
1ean), 19.00etatik aurrera
"Aprender a conversar para
validar la ciudad como amiga
de los mayores" izenburuko
hitzaldia emango du Pedro
Etxeberria Gipuzkoako Jubilatu
Elkarteko idazkariak Untzagako
jubilatu etxean.

HITZALDIA

Arrate Kultur Elkarteak logotipo
lehiaketa deitu du.
Proposamenetan "Arrate Kultur
Elkartea" edo "AKE" akronimoa
idatzita agertu beharko dira
eta diseinuak koloretan eta
zuribeltzean, bietara entregatu
beharko dituzte, A3 eta A4
formatuetan. Lanak urtarrilaren
22ra arte jasoko dituzte,
elkartearen bulegoan (astelehen
eta eguenetan, 09.30etatik
11.30etara; edo martitzen
eta eguenetan, 17.00etatik
19.00etara). Postaz ere bidali
daitezke (Zuloagatarren, 3).
Informazio gehiagorako
943202299 telefonora deitu
edo arratekultu@gmail.com
helbidera idatzi.

LOGOTIPO LEHIAKETA

Eibarko Bakillauaren 
Kofradixiari eskaini diote 

zigilu-marka. LEIRE ITURBE

ZURICH
Lejardi S.L. Aseguru Agentzia

Tel. 943 20 11 49 / Plaza Barria, 8 / Eibar



Zorionak, IZAR, atzo
bost urte bete
zenduazelako. Patxo
pillua famelixa
guztiaren partez.

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, JAKES!, zure
bigarren urtebetetzian.
Famelixaren, aitxitxa
Txomin eta amama
Maria Luisaren partez.

Zorionak, JULE,
abenduaren 3an zazpi
urte beteko dozuz-
eta. Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, ENEKO,
martitzenian zazpi
urte egin zenduazen-
eta. Muxu haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Izaroren partez.

Zorionak, LUR, atzo 
hiru urte bete 
zenduazen-eta. Muxu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

...eta kitto! 14/XI/28 ● 910 zkia.

30 agenda

Zorionak, Mª KARMEN (azaruaren 22xan) eta UNAI (azaruaren
28xan), urtiak egin dozuezelako, eta MIREIA, abenduaren 5ian
beteko dozuzelako. Etxekuen partez, ondo pasa eta muxu bana.

hildakoak
- Marcelina Hernandez Hoyos. 91 urte. 2014-XI-20.
- Begoña Uranga Uranga. 67 urte. 2014-XI-21.
- Julia Eguen Bilbatua. 90 urte. 2014-XI-23.
- Felipe Barbero Cahue. 83 urte. 2014-XI-24.

”Tarzan” -EUSKERAZ-
Zuzendaria: Reinhard Klooss

(ANTZOKIAN)
29an: 17.00
30ean: 17.00

Zorionak, MADDI,
abenduaren 4an bi 
urte egingo dozuz-eta!
Patxo potolo bat zure
famelixaren partez!

Zorionak, ORIOL,
San Andres egunian
hiru urte egingo
dozuz-eta. Muxu
haundi bat etxekuen
partez.

(1 ARETOAN)
29an: 17.00, 19.45. 22.30
30ean: 17.00, 20.00
1ean: 20.30

(2 ARETOAN)
29an: 17.00, 22.30
30ean: 17.00, 20.00
1ean: 20.30

”La ignorancia de la sangre” 
Zuzendaria: Manuel Gomez

”Serena” 
Zuzendaria: Susanne Bier

zineaColiseoan

”Fuego” 
Zuzendaria: Luis Marias

(ANTZOKIAN)
29an: 19.45. 22.30
30ean: 20.00
1ean: 20.30

Zorionak, MAITANE,
bixar zortzi urte egingo
dozuz-eta. Patxo
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, HAIZEA,
zure bosgarren
urtebetetzian. Muxu
potolo bat famelixaren
partez.

Zorionak, MARKEL
Alvarez, abenduaren
2xan lau urte egingo
dozuz-eta. Aitta eta
amaren partez.

Zorionak, NAHIA eta IKER, zuen 
11. eta 7. urtebetetzietan. Muxu
haundi bat etxekuen partez.

jaiotakoak
- Manex Aizpurua Plaza. 2014-XI-15.
- Estrella Kizamba Minadi. 2014-XI-17.
- Mikel Astarloa Susaeta. 2014-XI-20.
- Ismael Boulaayoun El Youssefi. 2014-XI-23.

Zorionak, LOREA!,
martitzenian zure
eguna izan zalako.
Laztan haundi bat
famelixa guztiaren
partez. 



GURE LEKU

Isasi, 3
20600 EIBAR ☎ 943 20 71 89

943 20 67 65

Bista Eder, 11

Eguneko menuak

Bokatak

Razioak

Menu bereziak

UNTZAGA PLAZA, 10
20600 EIBAR

Giro alai
a

Sanandre
setan!

Maixa
taberna
- Pintxoak
- Ogitartekoak
- Kazuelitak
- Pizzak

Calbeton, 8 

JATETXEA

URTEBETETZE JAIAK / GOSARIAK / EGUNEKO MENUA
HITZARTUTAKO MENUAK / PLATER KONBINATUAK

KARTA / HANBURGESAK / OTARTEKOAK / ...
ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera (07.00-22.00)

larunbatetan (12.00-itxi arte) igandetan (12.00-16.00)
Isasi, 1 Tel. 943 20 11 52

Ondo pasau!

Ego Gain, 10           943 25 41 33

Errekatxu, 1
Tel. 943 56 72 06

taberna
– Ogitartekoak
– Plater konbinatuak

S aN A Nd Re S

z Or I Ont S Uak!
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BARIXAKUA 28
GAZTELEKUA
16.30. Robotika Lego
Mindstorms EV3 Demoa
Gabonetarako ikastaroaren
erakustaldia. Indianokuan.

AZOKA
17.00/21.00. Eraberritze
eta Birgaitze Azoka.
Untzagan (karpan). 

AURKEZPENA
18.00. "Atxia Motxia.
Eibarko umien kuadernua"
ikuskizuna, Patxin eta
Potxin pailazoekin.
Sarrera: 2 euro. Coliseoan. 

IPUIN KONTALARIA
18.00. "Nepalgo ipuinak",
Maite Frankoren eskutik.
Sarrera doan. Juan
San Martin liburutegian. 

PUPI
18.30. Pupi-ren bisita.
El Corte Inglesean. 

BELDUR BARIK
19.00. Jaialdia, lehiaketara
aurkeztutako eibartarren
bideoak eta Eibar mailako
sari banaketa. Portalean. 

EIBARKO KANTUZALEAK
19.00. Abesbatzaren
kalejira. Untzagatik hasita. 

PINTXO-POTEA
19.30. Pintxo-pote
berezia: Envite kriantza
edo 0'33ko San Miguel
garagardoa eskatuta,
bildots-pintxoa (euro bi).
22.30. Visionarios
taldearen kontzertua.
Gurbil jatetxean.

EGUENA 4
IKASTEN
10.00. "Dantzen jatorria,
beste kultura batzuekin
antzekotasunak", Oier
Araolazaren eskutik.
Armeria Eskolan. 

SANTA BARBARA
18.30/20.00. Ate irekiak
Museoan (sarrera doan).
19.00. Diego Godoy
"Choy" armaginari
omenaldia. Armagintzaren
Museoan (Portalean).  

PREBENTZIO KANPAINA
18.30. "Uno de cada
cinco" haurrekiko sexu
gehiegikeriaren Europako
Kontseiluarena: "La regla
de Kiko". Portalean. 

KALERATZEAK STOP
19.00. Kaleratzeak Stop
Debabarrenaren batzar
irekia. Portalean
(3. solairuan). 

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

MARTITZENA 2
IKASTEN
10.00. "Curiosidades
en la historia de las
matematicas", Jose
Francisco Gutierrezen
eskutik. Armeria Eskolan. 

HARIXA EMOTEN
19.00. Idazlearekin Harixa
Emoten: "Kristalezko begi
bat", Miren Agur
Meaberekin. Portalean.

HITZALDIA
19.30. Minbizi
ginekologikoari buruzkoa,
Estefania Abanto eta
Gorka Barrenetxea Eibarko
Medikuntza Zentroko
sendagileen eskutik.
Portalean.

DOMEKA 30
SAN ANDRES EGUNA
09.30. XXXVI. San Andres
Nekazari Azokaren epai-
mahaikoak lanean hasiko
dira. Ganadu erakusketa
(Errebalen).
12.00. Gipuzkoa
Poliklinika Bikoteka
Aizkolari txapelketa
(Errebalen).
12.00. Narbaiza eta
Gorotxategi bertsolarien
eta Jainaga eta Narbaiza
trikitilarien emanaldia.
Juan Bautista Gisasola
Musika Eskolako
trikitilarien kalejira.
12.30. Plazara Dantzara
erromeria, Kezka dantza
taldearekin.
13.00. San Andres
azokako, pintxo
txapelketaren eta kartel
lehiaketaren irabazleei
sariak banatzea.
Untzagan.

ASTELEHENA 1
IKASTEN
10.00. Luzapenak.
Portalean. 

IKASTEN
16.00. Sendabelarren
foroa: ahuakatearen
propietateak. Portalean.      

EUSKARAREN EGUNA
19.00. "Euskeriak 365
egun Eibarren", Eibarko
euskalgintzaren eskutik:
Toribio Etxebarrian,
anbulatorio pareko parkean
elkartu eta, aldarrikapen-
bertsoa kantatu eta gero,
kalejira Untzagaraino.
Kandelekin esaldia
osatzea (harmailen
aldean). "Behin betiko"
abestuta eta "Euskaraz bizi
nahi dut" dantzatuta, jaia
agurtzea.

H
O

R
O

S
K
O

P
O

A

ARIES
Zeren zain zaude? Azterketak gainean
daude eta badirudi ez zarela konturatu.
Hasi zaitez, berandu izan baino lehen.

TAURUS
Azken aldian dena ahazten zaizu.
Lasaitu eta egizu beharrezko gauzen
zerrenda, arazoak saihesteko batez ere.

GEMINI
Zure logelan sartzea gero eta zailagoa
da, dena hankaz gora dago-eta. Erropak
armairuan sartuta soilik, ederra aldea.

CANCER
Beltza polita eta dotorea da, baina beltz
beltzez jantzita joateak itxura tristea
ematen dizu. Koloredun foularrak zer? 

LEO
Pausua ematen ausartu zara eta ez da
gutxi. Gogorra izan bada ere, denbora
pasa ahala, gero eta hobeto egongo zara.

VIRGO
Horenbeste gustatzen zaizun lagun
horrekin egingo duzu topo asteburuan.
Saiatu zaitez bere telefonoa lortzen.

LIBRA
Benetan eskuzabala zara. Gabonetako
opari gehienak dagoeneko erosita dituzu
eta familiakoak ez zaizkizu kexatuko.  

SCORPIUS
Ondo baino hobeto pasatzen duzu lagun
berri horrekin. Ziur zaude lagun moduan
besterik ez duzula maite? Benetan ziur?

SAGITTARIUS
Asteburua etxean goxo-goxo pasatzea
nahi duzu, baina zure beharra izango
dute eta irten egin beharko duzu.

CAPRICORNIUS
Kalera irten baino lehenago, ispilura
begiratu! Aurkitzen zara? Orraztu,
ganoraz jantzi... Etxetik ihesean ala? 

AQUARIUS
Horrenbeste lan egin ondoren, aste
honetan emaitzak ikusten hasiko zara.
Egindako ahaleginak merezi izan du. 

PISCIS
Zergatik lagatzen duzu dena azken
unerako? Horrek dena aldrebestu eta
erabaki okerrak hartzera eraman zaitu.            

ZAPATUA 29
SAN ANDRES BEZPERA
13.00. Trikipoteoa.
15.00. Herri bazkaria
(Untzagako karpan).
18.00. Erromeria.
20.00. Elektrotxaranga.
Jaixak Herrixak
Herrixandako-k antolatuta. 

GAZTELEKUA
17.00. Sukaldaritza:
Taloak. Indianokuan. 

KALEJIRA
17.30. Ustekabe
fanfarrearekin.

EGUAZTENA 3
IKASTEN
11.00. Kafe tertulia:
"¿Existe la honradez en
una sociedad corrupta?".
Unzaga jubilatu etxean. 

GURASOAK MARTXAN
18.30. "Deporte y salud"
gurasoendako hitzaldia,
Luix Mari Zulaika Isastiren
eskutik. Portalean.



...eta kitto! 14/XI/28 ● 910 zkia.

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

telefono jakingarriak

EIBAR-DONOSTIA. 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 20.35. DONOSTIA-EIBAR.
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Za-
patuak: 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: 06.40-
etatik 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-eta-
ra 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. Lanegu-
nak: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-
TE-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. ELGETA-
EIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago. 
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta
07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Za-
patuak: 07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.
Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta
22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50-
etatik 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.

autobus ordutegiak

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 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

erakusketak
✔ Azaroaren 29ra arte          

EXFIBAR 2014 XLV. seillu erakusketa.
Portalean.

✔ Azaroaren 30era arte
MARIANO CANO-REN argazki erakusketa.
Klub Deportiboan
BAKARNE ELEJALDEREN argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
MIGUEL CABEZAS-EN argazki erakusketa.
El Ambigu tabernan

✔ Abenduaren 8ra arte
CHARO BAGLIETTOREN oleo erakusketa.
San Pio X.a elizan.

✔ Abenduaren 12ra arte
EINER RODRIGUEZ PONCEREN argazki
erakusketa. Untzagako Jubilatu Etxean.

✔ Abenduaren 27ra arte
ROBERTO ZAMANILLO ARNAIZ-EN mikologia
argazkien erakusketa. El Corte Inglesean.

✔ Martxoaren 29ra arte
“EIBAR INDUSTRIALA 2014” erakusketa.
Armagintzaren Museoan (Portalean).

eguraldia (EUSKALMET.NET)

AURREKOEN EMAITZA

SUDOKUA5 7 2 1
4 1 5 6
1 7

6 2 7

5 6 3
1 3

2 7 6 4
8 4 9 6

farmaziak
✔ barixakua 28

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

✔ zapatua 29
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

✔ domeka 30
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ astelehena 1
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

✔ martitzena 2
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

✔ eguaztena 3
EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)

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

✔ barixakua 5
EGUNEZ Larramendi (Calbeton, 19)

GAUEZ BETI
Azkue (T. Etxebarria, 4)

ikastaroak
✔ Istripuen saihestea eta lehen sorospenak haurtzaroan

Noiz eta non: Abenduaren 1etik 5era. Astelehenetik barixakura (10.00-12.00), DYA-ko
ordezkaritzan (Pagaegi, 5). Izen-ematea eta informazioa: info@DYAgipuzkoa.com
helbidera idatzita edo 943464622 telefonora deituta (matrikulak 60 euro balio du).

✔ “Robotika Lego Mindstorms EV3” tailer teknologikoa (euskeraz)
Norentzat: Batxilergoko ikasleentzat (DBHko 1., 2., eta 4. mailakoentzat). Noiz eta non:
Abenduaren 29 eta 30ean eta urtarrilaren 2an, Juan San Martin liburutegian
Informazioa eta matrikula: Abenduaren 1etik 12ra, Pegoran.
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1. Etxebizitza

– Gizonezkoa eskaintzen da sukaldean, ilea-
paindegian edo okindegian laguntzeko eta
nagusiak zaintzeko. Tel. 602-055032.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 603-740755.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 632-800519.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 602-811263.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 608-523426.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 626-197217.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 650-513412.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko eta sukalde-laguntzaile jarduteko.
Tel. 697-372374.

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

Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.
Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 10 euro. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai

1.2. Errentan

1.3. Konpartitzeko

1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai

3.2. Errentan

4. LANA

4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak

5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

6.1. Salgai

6.2. Eman

6.3. Galdu/Aurkitu

6.4. Bestelakoak

6. Denetarik

14/XI/28  ...eta kitto!
910 zkia.

3. Lokalak

– Taberna traspasatzen da Eibarko erdialde-
an. Tel. 659-377095.
– Garaje itxia alokagai Ardantzako geltokian.
Haundia. 100 euro. Tel. 647-952677.

3.2. Errentan

– DBH eta Batxilergoko Matematika etabarre-
ko klaseak ematen dira. 1 edo 3 ikasleren tal-
deak. Tel. 677-592509. Alberto.
– Ingelesezko klase partikularrak ematen di-
ra, 4 urtetik aurrera. Talde mugatuak. Espe-
rientzia EEBB-etan eta Euskal Herrian. Tel.
651-706303.
– DBH, Batxilergo eta Heziketa Zikloetarako
prestakuntza. Matematikak, Ekonomia, Fisi-
ka, Kimika, Euskera, Ingelesa, Gaztelania eta
Estatistika. Tel. 685-739709 eta 943-127365.

5. Irakaskuntza

5.2. Eskaintzak

– Antzinako Elme heladora salgai. 2 litroko
kapazitatea. 200 euro. Tel. 628-714824.
– BH markako eliptikoa salgai. 2015eko aben-
dura arteko garantiarekin. Tel. 645-007388.
Asun.
– Umearen silla salgai, Bugaboo Be marka-
koa, gehi patinetea. 2011koa. Bi urtean erabi-
lita. Egoera onean. 360 euro. Tel. 646-274760.
– 80 bat binilo disko salgai, 80. hamarkada-
koak eta dance-musikakoak. 200 euro. Tel.
628-714824.
– Wii “u”-rako jokoa salgai. “Mario y Sonic en
los juegos olimpicos de invierno 2014”. Za-
baldu gabe. Tel. 617-256466.

6.1. Salgai

1.2. Errentan

– Pisu ia berria alokagai Elgetan. 2 logela,
egongela-jangela, sukalde osotua eta 2 ko-
mun. Igogailua eta kalefakzioa. Egoera onean
eta sartzeko moduan. Tel. 606-083992.
– Eibarren pisua konpartitzeko lagun baten bi-
la nabil. Tel. 660-833346.
– Apartamentua alokagai Eibarko erdialdean.
Lagun batendako edo birendako aproposa.
Tel. 653-727067.
– Pisua alokagai Tiburtzio Anitua kalean. 2 lo-
gela, egongela, sukaldea eta komuna. Eguzki-
tsua. Berrituta. Tel. 662-105257.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Urkizu-Jardi-
ñeta inguruan. 2/3 logelakoa. Tel. 602-490595.

– Telefono mugikorra aurkitu nuen domeka
goizean Ardantza inguruan. Tel. 943-203205.
– Tom-Tom markako GPS-a, funda zurian
sartuta, galdu nuen Eibarren aurreko astean.
Tel. 615-797641.
– Azaroaren 7an, barixakuan, skate beltza
galdu genuen. Azpian marrazki larrosak dauz-
ka. Norbaitek aurkitu badu, deitu mesedez.
Tel. 627-307168.

6.3. Galdu/Aurkitu
– Ofizial elektrikaria behar da, esperientziare-
kin. Kurrikuluma bidali: electricista214@hot-
mail.com
– Pertsona arduratsu eta esperientziaduna
behar dugu laster Amañan zabalduko den de-
gustazioan lan egiteko. Erreferentziak kontu-
tan hartuko ditugu. Kurrikuluma eta argazkia
bidali: yolitavaz@gmail.com
– Kamarera/o behar da egun guztirako eta
kamarera/o behar da extrak egiteko. Curricu-
lum-a bidali: eibarkafe@gmail.com

4.2. Langile bila

1.1. Salgai

– Pisua salgai Legarre, 7an. Bigarren solai-
ruan. Igogailua eta berogailua. 120.000 euro
(ordainketarako erraztasuna). Tel. 685-
172172.

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketa lanetarako. Tel. 638-
338816.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Esperientzia. Tel. 652-587259 eta 632-
966192.
– Neska eskaintzen da lan egiteko eta umeak
zaintzeko. Interna. Tel. 633-808931.
– Neska eskaintzen da sukaldean lan egiteko
(14 urteko esperientzia) eta nagusiak zaintze-
ko. Tel. 688-682398.
– Neska eskaintzen da sukaldari-laguntzaile
jarduteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 677-259560.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 606-354982.
– Neska euskalduna eskaintzen da edozein
lan egiteko. Tel. 606-502567.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko. Esperientzia. Gidatzeko
baimena. Tel. 631-343232.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Es-
perientzia. Tel. 629-231233.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Esperientzia eta informeak.
Ordutegi malgua. Tel. 669-956495.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, sukaldari-laguntzaile jarduteko eta gar-
biketa lanak egiteko. Tel. 632-441528.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Baita gauez ere. Tel. 631-
417995.

4.1. Lan bila

– Telebista oparitzen da. Tel. 943-203374.
– Gaixo/nagusiendako ohe artikulatu berria
eskaintzen dute Caritasekoek, behar duenak
erabili dezan. Tel. 943-202509.

6.2. Eman

– Eibar-Sahara Elkarteak mugikorrak jaso-
tzen dihardu, abenduan kanpamentuetara bi-
daltzeko. Telefonoak entregatzeko Guridi ta-
bernara joan behar da.

6.4. Bestelakoak

2. Motorra

– Taxi lizentzia salgai Eibarren jubilazioaren-
gatik. Tel. 696-966865.

2.1. Salgai
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