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Azaroaren 28an

EIBARKO SLOW FOOD
KOMUNITATEA
ORDUTEGIA: 09:30 - 13:30 eta 15:30 - 19:30
Sarrera doan / KOPURU MUGATUA, toki guztiak bete arte

ALBERTO LOPEZ

DE IPIÑA

AINHOA ALAVA
EIBARKO UDALETXEA (Pleno Aretoa)
09:30 - 10:00

10:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:00

12:00 - 12:15
12:15 - 13:30

ANDONI LUIS ADURIZ

EIBARKO UDALETXEA (behe solairuko erdiko patioa)
15:30 - 16:00

antolatzailea:

16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 18:15

kolaboratzailea:

Jardunaldiaren aurkezpena. Alberto Albistegi Garapen Ekonomikoa
Enplegua eta Berrikuntza Saileko zinegotzia eta Aitor Buendia,
kazetaria eta La Ruta Slow-eko zuzendaria.
Hasierako hitzaldia. Alberto Lopez de Ipiña Slow Food nazioarteko
aholkularia & Andoni Luis Aduriz chef eta IXO Taldeko bazkidea.
Atseden tartea
SLOW FOOD Dastamen Tailerra ikasleentzat gure eskualdeko
ekoizleekin. Aizpea Eizagirre -Sosola baserria (Eibar), hainbat
irinekin egindako ogiekin-, Itsaso Irazabal -Mausitxa baserria
(Elgoibar), ardi gaztarekin- eta Nekane Uranga -Sagarmiña baserria
(Mutriku), bertako motatako sagarrekin eta sagar-zukua.
Atseden tartea
SLOW FOOD PRAKTIKA EGOKIAK mahaingurua,
Araba (Ekotarriko), Bizkaia (OiloBide)eta Gipuzkoako (Karabeleko)
ekoizleekin.

18:15 - 18:45
18:45 - 19:20
19:20 - 19:30

Santi Cordon (nekazaria eta Slow Food sukaldaria) “El Colmado de la Tierra” (Tuterako Azokako proiektua).
Azpeitiko Udaleko elikagai-estrategia - Josu Labaka zinegotzia.
Baserrikoa Debabarrena, bertoko eta sasoiko produktuen
kontsumoa sustatzeko ekimena.
Atseden tartea
Mungia Slow City eta Slow Food Bizkaian.
ZELAN BABESTEN DUGUN PRODUKTUA mahaingurua, Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako ekoizleekin. “Aza ta Porrua” Eibarko
Kontsumo Taldearen parte-hartzearekin.
Slow Food Euskadi. El Arca del Gusto - Añanako Gatza.
Azken hitzaldia. Mireia Alonso, Eibarko gastronomoa.
Jardunaldiaren itxiera.

ARGITARATZAILEA:
...eta kitto! Euskara Elkartea.
HELBIDEA:
Urkizu, 11. 20600 Eibar
TELEFONOAK:
943 20 67 76 / 943 20 09 18.
FAXA: 943 20 28 72.
ASTEKARIAREN E-MAILAK:
erredakzioa@etakitto.eus
komunikabideak@etakitto.eus
publizitatea@etakitto.eus
ELKARTEAREN E-MAILAK:
elkartea@etakitto.eus /
normalizazioa@etakitto.eus
ERREDAKZIO-KONTSEILUA:
Ana Aizpurua, Itziar Albizu,
Ekhi Belar, Jose Luis Gorostegi
eta Silbia Hernandez
ADMINISTRAZIOA:
Marisol Uriarte
KOORDINATZAILEA:
Ana Aizpurua
ERREDAKZIO-BURUA:
Silbia Hernandez

e

skutitzak
– Memoria ahazkorrak? –

Aurreko azaroaren 13an “El Diario Vasco” egunkariak Eibarko hiriari buruzko orrietan biolentzia politikoagatik eraildako 17 eibartarren oroimenez plakak edo oroi-guneak jartzeko PNVek proposatu
duen iniziatibari buruzko informazioa eman zigun.
17 horietatik, 12 ETAk hil zituen eta bost Estatuaren defendatzaileek.
Zilegi deritzogu biolentzia politikoagatik hildakoei PNV-k egin nahi dien omenaldia, baina proposamen baztertzailea da, eta kutsu alderdikoi nabariarekin egina. Bestela ezin dugu ulertu nola
ahaztu daitezkeen biolentzia frankistak eragindako 200 bat biktima eibartarrak. Zergatik ez du proposatu Eibarko bonbardaketetan, edo kolpisten
aurkako trintxeretan, edo “batalloietan”, kartzeletan... eraildako eibartarren zerrenda luzearekin
egindako Oroi-gune bat, adibidez Donostiako uda-

lak egin zuen bezala? Zerrenda luze horretan badira askatasunaren alde borrokatu eta erori ziren
gudari eibartarrak, baita jeltzaleak ere... Eta udal
talde jeltzaleari ez zaio okurritu eurentzat Oroi-gunea jartzeko proposamena, hainbat udaletan daudenen antzera?
Bakea eta bizikidetzarako Memoria “oinarrizkoa” dela eta baita “zorroztasun” eta “ardurarekin” ibilbidea egiten jarraitzeko asmoa dutela esaten dutenek ezin dute Memoria partekatu baten
proposamenik egin, batez ere 1936tik aurrera izan
diren biolentzia politiko guztiak jatorri berbera izan
dutenean: Errepublikaren aurkako kolpe militar
odoltsu bat, demokrazia eta Euskal Herriko nahiz
Estatuko beste Herrien askatasunaren aurka diktadura gogor bat ezarri zuena.
Eibarko Memoria Taldea

DISEINUA ETA MAKETAZIOA:
J.L. Gorostegi
ARGAZKI ARLOA:
Malen Jainaga
eta Malen Illarramendi

Hurrengo alea abenduaren 4an

HIZKUNTZA ARDURA:
Juan Andres Argoitia
eta Maider Aranberri

Datorren asteko barixakuan ez da alerik izango,
San Andres eguna delako. Hori dela-eta, jaietako
irudiak eta bestelako informazioa jasoko duen alea
abenduaren 4an, martitzenean, kaleratuko dugu,
“zubi-akuedukto” deitutakoa duen aste hasieran.

PUBLIZITATEA:
Itziar Albizu eta Belen Ulazia
TELEFONOA: 943 20 67 76
AZALEKO ARGAZKIA:
Silbia Hernandez
BANAKETA-ARDURA:
Mohammed El Ghabali
TIRADA: 8.200 ale
INPRIMATEGIA:
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COPYRIGHT-A: ...eta kitto!
LEGE-GORDAILUA: SS/430/92.
ISSN: 1132 - 1679

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MASKILLU.- Moko lehorra. “Beti umiekin burua bat eginda ibiltzen danetik, ez da mira egittekua
maskilluak ataratzen ibiltzia”.
MASPIL.- Mailatunea. “Zidarrezko bandejiak maspil galanta dauka erdi-erdixan”.

("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)

astean esanak
Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza
Politika Sailak diruz lagundutako aldizkaria

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

”Gero eta argiago dut gertuko
dendetan erostearen garrantzia.
Auzoko okinari ez badiozu ogia
erosten, txiroago bihurtzen gara
guztiok. Kaleak ilunago bihurtzen
dira. Baina badirudi jendeak
erosotasuna nahi duela. Pentsa,
orain ordenagailuaren bitartez
erosten dugu gitarra bat ere!
Instrumentua sentitu egin behar
duzu eskuetan duzula... zer
sentiarazten dizun. Jo ez duzun
gitarra bat erostea ezezagun
batekin ezkontzea bezala da! Zer
topatuko duzu? Zer soinu izango
du? Oraindik ere ezin dut ulertu...”
(Mª CARMEN CARROQUINO, DENDARIA)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETTZA)

“Emakume ijito feministok hiru
lehentasun ditugu: etxebizitza,
ghettoekin amaitzeko; hezkuntza,
ijitoen aurkako jarrerarekin
amaitzeko; eta osasuna, emakume
payoak baino 15 urte gutxiago bizi
garelako. Eta feminista payoek
ijitoongandik badute zer ikasi.
Autodefentsa oso praktikoak
ditugu: zerbait gertatzen bazait,
komunitate osoak erantzuten du;
larrialdietara eta poliziari deitzeak
ez du balio, berdin hiltzen gaituzte.
Bestalde, oso ekintzaileak gara:
kapitalismoaren aurka antolatzeko
eredu feminista izan dira gure
merkatuak. Eta andre payoek
botorako eskubidea aldarrikatzen
zutenean, aske ginen ekonomikoki”
(SILVIA AGUERO, IJITO FEMINISTA)

“Orain dela aste batzuk, Frantziako
literatura sari garrantzitsu batean,
Amazonek argitaratutako liburu
bat azken faseetara iritsi zen. Hau
da, liburudenden desagerpena
bultzatzen diharduen eragile
nagusia liburuen kultura sustatzeko
antolatzen den lehiaketa baten
azken urratsetaraino heldu zen.
Gertaera horrek arreta eman zien
epaimahaiko kideei, eta arduraz
behatu zuten. Hari horri tiraka,
nork ziurta dezake hemendik urte
batzuetara Amazonek Durangoko
Azokan salmentagune bat jartzeko
eskaera egingo ez duenik?
Izan ere, Azokaren araudia betez
gero, denok dugu hor egoteko
eskubidea. Mugitu egin beharko!”
(NEREA FILLAT, ZUTABEGILEA)

...eta kitto!
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Lehiagunek akziño-planaren barri emongo dau

ENRIKE ZUAZUA

Jakin eta erein
Azaroaren 7tik 11ra "Jakin eta
Erein” hitzaldi ziklo berria garatu
da Eibarren, Zientzia Astearen
eginkizunen artean. Udalak
bultzatuta, EHU-ren eskutik, aurten
lehenengoz, herriko hainbat
txokotan izan dugu zientzia
topatzeko eta ospatzeko aukera
aste osoan, orain arte Euskadiko
hiru hiriburuetan eta Barakaldon
gertatzen zen bezala. 18 urte dira
honezkero EHUk Zientzia Astea
urtero antolatzeko ardura hartu
zuela, zientziaren arloak
gizarteratzeko. Eta 30 dira 1988an
Nazio Batuetako Batzorde
Orokorrak azaroaren 11aren astean
“Zientziaren Astea” mundu mailan
ospatuko zela erabaki zuenetik.
Eibarrek “Jakin eta Erein” hitzaldi
seriea sustatzean, gure mundua
ulertzeko tresna baliagarriena
bezala jakitearen helburu nagusia
azpimarratzeaz gain, gazteengan
jakintzaren hazia ereiteko beharrari
erantzun nahi izan dio. Horregatik
bultzatu du zikloa Alberto Albistegi
Garapen Ekonomiko, Enplegu eta
Berrikuntzako zinegotziak. Horrez
gain, Udalak Eibarko seme-alabei
hitza ematea nahi izan die.
Portalean hiru izan ziren hizlariak
eta gaiak. Oxford-en ikerlaria den
Mireya Etxaluze astrofisikariak
izarren jatorriaz hitzegin zuen, zelan
”sukaldatzen” diren azalduz. Miren
Mandiola Donostiako Quirón
ospitalean laguntza bidezko
ugalketaren laborategiko
arduradunak doktoreak gizarte
aurreratuek duten ugalkortasunaren
erronkari buruz hitzegin zuen.
Eta Antxon Olabe ingurumenekonomialariak (Trantsizio
Ekologikorako Ministerioko
aholkularia ere bada) klimaaldaketari inguruan jardun zuen.
Zikloa amaitzeko Coliseoan
egindako ekitaldian Asier Laspiur
EHUko irakasle eta artistak
"Zientziartea" izeneko hitzaldia
eskaini zuen Zientzia eta Arteen
arteko harremanak uztartuz,
antzinako Greziatik gaur egunera
arte. 2015an zendu zen Javier
Gorosabel astrofisikariari omenaldia
eskaini zitzaion, eta Patxi Alonso
kirol-kazetariaren eta Jokin Bergara
bertsolari gaztearen ekarpenak
entzuteko aukera izan zen.
Gauzak ondo, “behar den moduan”
-hemen esaten den bezala-, egiten
diren hiri eredugarria izan da Eibar
beti, eta ekitaldiotan zientziaren
arloetan ere horrela dela
baieztatzeko aukera izan zen. Eta
gehiagoren gogoz geratu ginen.
Ea ba 2019an errepikatzen dugun!

Ekaiñian jarri zan martxan Lehiagune Enpresa-Foroa, Debabarreneko eta inguruko
eskualdietako industria-ekonomixaren garapena billatzen daben egitasmua. 62 enpresaren babesa jaso dau eta zazpi bazkide-kolaboratzaille dittu. Sorreratik hausnarketa kolaboratibua burutu dau Lehiakidek, eta azaruaren 27xan Armerixa Eskolan egingo dan
ekitaldixan emongo dabe ondorio eta akziño-planaren barri.
Ekitaldixa 17:00etan hasiko da
eta, Lehiagunek bere ikuspegixa
azaldu eta gero, Xabier Perezek
Goierri Valley ekimenaren arrakastaren gakuak emongo dittu 17:30xetan. Jarraixan, 17:45etan, ‘Enpresa eta erakundeen arteko kolaborazioaren gakoak lurraldeko ekonomiaren hazkunderako’ mahaingurua hasiko da eta, 18:15-etan,
“networking” saiua egingo da
HRE Hidraulic (Esther Velasco),
Jaz Zubiaurre (Eduardo Zubiaurre),
Debegesa (Cristina Zumeta), Bic Gipuzkoa (Ainhoa Unamuno), IK4 Tekniker (Luis G.
Uriarte) eta Armerixa Eskolako (Imanol Urreisti) ordezkarixekin, bestiak beste. Ekitaldixa nahi dabenandako zabalik egongo da, baiña parte hartzeko zein informaziñua eskatzeko info@lehiagune.com helbidera idatzi bihar da.

Errefuxiatueri erropa
bidaltzeko laguntasun
premiñian dagoz
Zaporeak Proiektuaren ekimenez aurreko
zapatuan neguko arropak biltzeko ekimenak oso harrera ona euki eban Eibarren ez
eze, parte hartu eben beste herri guztietan
be. Zapatuan egun osuan egon ziran Untzagan, jendiak eruaten zittuan gauzak jasotzen
eta antolatzen eta, arduradunak esandakuaren arabera, eibartarrak primeran erantzun
zetsen laguntasuna emoteko eskaeriari: jendiak emondako arropa eta bestelakuekin 75
kaja haundi eta 22 txiki bete zittuen. Eibarren
bezala, beste herrixetan be kaja mordua bete zittuen eta oin horrek errefuxiatueri bidaltzeko gastueri aurre egitteko laguntasuna
bihar dabe. Palet bakotxa bidaltziak 150 euro
balixo dau eta, esaten daben moduan, “gau-

zak bialdu ahal izateko jendiaren laguntasuna bihar dogu, arropa garaiz bidaltzen ez badogu ez dabelako ezertarako balixo izango”.
Laguntza emoteko prest daguazenendako dirua sartzeko kontu korrontia hauxe da: ES18
3035 0103 84 1030037127 (Laboral Kutxa).

Martxuan egingo dabe “hakatoia” Eibarren
Indarkerixaren kontra eta
kirolaren balioen alde abiatu daben “Eee!ntzun” kanpaiñia Gipuzkoa osuan zihar
zabalduko dabe millaka neska-mutillek, hainbat herritan
(tartian Eibarren) egingo diran konzentraziño jende-

tsuetan “haka” dantzatuta.
Eibarren ez eze Arrasaten,
Irunen eta Tolosan egingo
daben dantza horren bittartez, partidu bakotxian harmaillan daguan jendiari “gozatzen eta gozatzen lagatzeko” eskatuko detse.

“Hakatoi” izenarekin egingo diran ekitaldi horretan
Xabi Prietok eta Imanol Agirretxe foball jokalarixak eta
Goazen! telesailleko aktoriak hartuko dabe parte. Eibarren, martxuaren 8xan
egingo dabe dantza.

...eta kitto!
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DENDARIEN ELKARTEKO
ZOZKETIA

Iaz Sanandresak Gasteizen ospatu zeben eibartarren talde-argazkixa.

Sanandresak, Gasteizen be
Eibar-Gasteiz Elkartiaren eskutik, urtero lez, Gasteizen eta inguruko herrixetan bizi diran eibartarrak San Andres
ospatuko dabe. Aurten 20. ediziñua beteko dau urteroko hitzorduak eta, horregaittik, egitarau berezixa preparau
dabe. Abenduaren 2xan ospatuko dabe
jaixa: 13:00etan Toloño tabernan alkartuko dira eta, hortik abiatuta, kalejiran

ibilliko dira Duo Amanecer bikotiaren
musikarekin lagunduta. 14:15etan La
Floridako parkian taldiaren argazkixa
egingo dabe eta handik bazkaltzera
juango dira, NH Canciller Ayala hotelera. Izena emoteko azken eguna domekia izango da (eibargasteiz@gmail.com
helbidera idatzi edo 659 16 88 78 zenbakira whatsappa bialdu).

Eibarko Dendarien Elkarteak
urriaren 15etik azaruaren 15era
bittartian erosketak egin dittuen
bazkidien artian zozketia egin
dau, 200 euroko erosketatxartelak oparitzeko, eta
honetxek dira irabazliak:
Milagros Travieso (Jauregui),
Mª Jose Arrieta (Umea), Mª Jose
Bercianos (General Optica),
Mª Carmen Errasti (Natural
Optics Plazaola), Mª Asun
Garmendia (Pissa), Yolanda
Antxustegi (Federopticos
Igmar), Mª Jose Garcia (Mabe),
Amaia Zubiaurre (Guby
gizonak), Marisa Egaña (Irritsa),
Isabel Solabarrieta (Irritsa),
Mercedes Marcos (Pissa), Eva
Azula (Irritsa), Lidia Bengoetxea
(Mabe), Maribel Garitaonaindia
(Galarreta), Nerea
Areitioaurtena (Cedry), Mª Tere
Zulaika (Ditare), Marian Garcia
(Irritsa), Mª Isabel Ansola
(Kopiña), Maribel Leonardo
(Vieco) eta Maiteder Argoitia
(Galarreta).

METALEZKO ERAIKUNTZAK ETA
ALUMINIOZKO ETA PVC-KO AROZTEGIA

Aluminio, PVC eta aluminio-egurrezko
leihoen fabrikazioa. Lan mota guztiak
burdin eta altzairu herdoilgaitzetan.
TAIL
LERRA: Txxon
nta
a, 30 - 1. etta behea
Tfnoa: 943 121 367 Faxa: 943 120 150
ERAKUS
SKE
ETA: Urkkizu, 26 - be
ehea
Tfnoa. eta Faxa: 943 127 401
info@u
ulmarr.n
nett - www
w.u
ulma
ar.net

Beti
Berria
Bezala
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Slow Food komunidadia gure herrixan sortzeko jardunaldixa
Eibarren Slow Food komunidadia sortzeko jardunaldixa egingo dabe eguaztenian, udaletxeko patixuan. Egun osorako programia preparau dabe eta, bestiak beste, hitzaldi, mahainguru eta
aurkezpenak egongo dira. Goizian 09:30xetatik 13:30xetara izango dira ekitaldixak eta arratsaldian, barriz, 15:30xetatik 19:30etara. Sarreria duan izango da baiña parte-hartzaille kopurua mugatua
izango da, toki guztiak bete arte. Jardunaldixaren aurkezpenarekin
hasiko dabe eguna Alberto Albistegi Garapen Ekonomikua, Enplegua eta Barrikuntza Sailleko ziñegotzixak eta Aitor Buendia “La
Ruta Slow” irratsaioko zuzendarixak. Ondoren, hitzaldixa emongo
dabe Alberto Lopez de Ipiña, Slow Food naziñoarteko aholkularixak eta Andoni Luis Aduriz sukaldari ezagunak. Hitzaldixak amaittu eta jarraixan, ikasliendako dastamen taillarra egingo dabe, gure eskualdeko hainbat ekoizleren produktuekin eta, goiza agurtzeko, mahaingurua egingo dabe. Arratsaldeko saiua Tuterako

Malen Jainaga

Azokako proiektua aurkeztuko daben Santi Cordonek hasiko dau
eta, bere atzetik berba egingo dabenak be bertoko produktuen
kontsumoa sustatzeko ekimen eta proiektuak azalduko dittue.

Untzagako nagusixeri omenaldixa
egingo detse bixar
Azarua nagusixak omentzeko hillebetia
da Untzagako jubilau etxian eta, hori dala
eta, jardueraz betetako programaziñua antolatu dabe. Aurreko barixakuan El Corte Inglesak babestutako moda desfilia egin eben
eta, atsedenaldixa girotzeko, Untzagako jubilau etxeko gitarra taldiak hainbat kantu eskindu zittuan (argazkixak ikusteko: etakitto.eus/mediateka). Bixar agurtuko dabe programaziñua: 12:30xetan, Untzagako abesba-

tzaren partehartzia izango daben hildako bazkidien aldeko mezia ospatuko dabe San Andres elizan. Ondoren, 14:00xetan Arratera
igotzeko autobusa hartuko dabe Ego-Gaiñen
eta 14:30xetan Kantabria jatetxian bazkalduko dabe. Bazkalostian, 85 urteko eta 100 urtetik gorako bazkidieri oparixak banatuko detsez, Juanma Canok eta Maite Lorenzok antzezlana eskinduko dabe eta, amaitzeko,
dantzaldixa egongo da.

ERANTZUKIZUN ZIBILA / AUTOAK
BIZITZA ETA JUBILAZIOA / OSASUN
ASEGURUA / ISTRIPU BANAKAKO ETA
KOLEKTIBOAK / ARRISKU ANITZAK

Eibarko Txikito, 8
943 200 908 / 610 422 179
emilio.toyos@agentes.catalanaoccidente.com

EMILIO DE LOS TOYOS

T. Etxebarria, 22

Tel. 943 12 7236

RUAK

ASEGU

Erreg. zkia. C046815351532K

Sanandres
JAI
zoriontsuak!

...eta kitto!
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Autodefentsa feminista aldarrikatzeko mobilizaziñuak
Azaruaren 25a Indarkerixa Matxistaren
Kontrako eguna dala eta, Nalua Eibarko
feministen taldiak domekan 13:00etan
Untzagan egingo dan konzentraziñora juatera deittu nahi dittu herritarrak eta, horrekin batera, bezperarako mobilizaziñuak iragarri dittue: zapatu arratsaldian, 19:00etan
hasiko dira eta 22:00etan manifestaziñua
abiatuko da Untzagatik. Feminista gaztiak
salatzen dabenez, “Euskal Herrixan epaitegixak ez dira justizia-gune eta azken erailketa matxistak agerixan laga dabe epaitegixetan salaketia ipintziak ez dabela berma-

tzen andrak babesteko nahikua bitarteko ezarriko
dittuenik. Hor dagoz salaketia egin eta erail dittuen Maguette Mbeugou, Yolanda Jaen Gomez
eta Roxane. Indar polizialak be sistemaren konplize dira. Ertzaintzara jo eta salaketia ipintzia
ukatu dabe, aurpegira gezurrak esan deskuez
eta, gaiñera, erasotueri sarrittan tratu desegokixa emon detse. Terrorismo matxistak forma eta
esparru ezberdiñak hartzen dittu, eta hori Eibarko kalietan ikusi leike: andrazkuen esplotaziñuan
oiñarritzen diran multinazionaleri atiak zabaltzen
jakuez”. Horren aurrian, gauzak aldatzeko autodenfentsa feminista aldarrikatzen dabe.

Iñigo Jimenez
harrijasotzailliak
hartuko dau parte.

Armerixa Eskolakuak prest dagoz
“San Andreus” ospatzeko
San Andres bezperan ospatuko dabe Armerixa Eskolakuak euskeria eta sanandresak batzen dittuan “San Andreus”. Aurten, gaiñera, eskolatik urten eta jaixa Untzagaraiño eruango dabe: 11:10ian
Armerixa Eskolatik Untzagara jaitsiko dira, Mugi Panderoa taldekuak
lagunduta. Jarraixan, txalapartarixak egongo dira Untzagako karpan
eta 11:25etatik 12:00xetara sagardaua eta txistorria banatu eta txapak egitteko taillarra egongo da martxan. 12:00xetan hasiko dira herri kirolak eta jolasak (txingak, sokatira, aulki jokua, oliba jaurtiketia…).
Iñigo Jimenez Mekatronikako ikasliak harri-jasotzen jardungo dau eta,
13:00ian, Kokein eta The Vartools taldiak kontzertua emongo dabe.
Gaiñera, Armerixa Eskolako kamisetak salgai egongo dira (3 euro)
eta dana Youtube bittartez emitiduko dabe zuzenian (www.youtube.com/user/100armeriaeskola).

Nagusixeri aholkularitza
juridikua emongo detse Udalak
Herriko nagusixak doako aholkularitza juridikua jaso ahal
izango dabe Eibarko Udalaren eskutik. Zerbitzua herriko
abokatuen buleguetan emongo dabe eta, kontsultak egin
ondoren, Udalak bere gain hartuko dittu gastuak. 65 urtetik
gorakueri, pertsona helduen zaintzaillieri eta gizarte zerbitzuetako bihargiñeri eskinduko jakue zerbitzua. Bestiak beste, Zuzenbide zibillarekin (herentziak, salerosketak, mendekotasuna), Gizarte Segurantzarekin (pensiñuak), zuzenbide
penalarekin (tratu desegokixa, abandonua), administraziño
zuzenbidiarekin (erreklamaziñuak), zuzenbide fiskalarekin
(zergak) edo etxebizitzarekin (etxegabetzeiak, oztopo arkitektonikuak) lotutako gaiak kontsultatzeko aukeria egongo
da. Onuradunak kontsulta bakarra egin ahal izango dabe eta,
interbenziñua bihar izanez gero, hori eskatzailliak hartu biharko dau bere gain (baliabide ekonomikorik ez dakenen kasuan, doako justiziara bideratuko leukie).

...eta kitto!
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1978xan jaixotakuen jaixa
Argazkixan ikusten dittuzuenak aurreko zapatuan
alkartu ziran, aurten 40 urte betetzen dittuela ospatzeko eta alkarrekin bazkaltzeko. Txikiteuan txaranga
eta guzti ibilli ziran, primeran.

Malen Jainaga

Bomba alkartiak
50 urte bete dittu
Bidebarrieta kalian daguan Bomba soziedadia sortu zala 50 urte bete dira aurten eta, hori ospatzeko,
bazkidiak zapatuan alkartu ziran. Erretratuan ikusi leikian moduan, generaziño diferentiak osatutako talde
politta batu zan. Zorionak!

Euskadiko Ezkerrako
militante-ohiak zapatuan
alkartu ziran
Debabarrenian Euskadiko Ezkerra alderdiko militantiak izandakuak aurreko zapatuan Eibarren alkartu ziran.
Untzagan taldiaren argazkixa egin eta, piskolabisa jan eta
gero, danak alkarrekin bazkaltzera juan ziran.

Bidebarrieta, 5

Tel. 943 201 547

CAPI
www.capiestetica.es

IA BETIRAKO
MANIKURA
ETA PEDIKURA
BETILE
LUZAPENAK
/ LIFTING
LASER DEPILAZIO
PROMOZIOAK
Masajeak

IZTERRONDOA +
BESAPEAK = 50€
ZONA BAKOITZA 30€

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

Betidanik, esku o netan!!
❒ Bertoko eta nazioarteko
BIDAIAK
❒ Enpresa eta eskola
GARRAIOAK
❒ TXANGOAK
Isasi 20 - behea
eibarbus@eibarbus.com
www.eibarbus.com
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jon mikel mujika

“Euskara Euskal Herri osoan
bizirik ikusi nahi badugu,
gure hizkuntzak gu sortu
ginen enbor beretik sortu ez
direnak busti beharko ditu”

Busti gaitezen
I ritsi da Euskaraldia. Euskal herriko milaka herritarrek, hu-

iraungo duen euskararen olatu honen zipriztinik ere sentituko.

rrengo 11 egunetan euskararen erabilera aktiboki sustatze-

Giro erdaldunetan euskara sustraitzeko euskal herritar xeheon

ko hautua egina dugu. Helburua, euskara gure egunerokota-

borondatearekin bakarrik ez da nahikoa izango, erreferente pu-

sunean txertatu eta inertziaz edo askotan lotsagatik normaliza-

blikoen parte hartzea ezinbestekoa da.

tuta ditugun dinamika erdaldunak azaleratu eta iraultzea.

Euskara Euskal Herri osoan bizirik eta sano ikusi nahi badugu,

Onartu beharra daukat, euskaraldia oraindik heltzeke zela eki-

gure hizkuntzak gu sortu ginen enbor beretik sortu ez direnak

menari buruz hitzegite hutsak, orain arte erdarazko hartu ema-

ere busti beharko ditu. Eta horrek eskatzen du adibidez, Mikel

nak izaten ziren solasaldi batzuk euskarara bideratu dituela. Bai-

Oyarzabal edo Eli Pinedo batek Diario Vasco edo Etb “Dos”-en

na beldur naiz, iniziatiba honen eragina ez ote den euskaldunon

aurrean ahobizi jarrera hartzea. Eta Berri Txarrakek MTVren kon-

zirkuluetara bakarrik mugatuko.

tzertuan jotzea eta Taburete taldeak Ken Zazpiren Ilargia kanta-

Tamalez, Euskal Herriko biztanle askok ez du aste eta erdi

tzea ere eskatzen du. Busti gaitezen, busti ditzagun.

nagore fernandez

“Datozen egunotan euskara
erabiltzeko hartutako
konpromisoari gehitu nahi
nioke galzorian dauden hitz
horien berpizte saiakera”

Euskitektura
Edozein egun da aproposa euskararen alde egiteko. Baita to-

naga aldean eta Bizkaian montxor izenez ezagunagoa, antza de-

kian-tokiko ohiturei eusteko edota galtzear daudenak gogoratze-

nez. "Auzolanian! Kobrau ezebez! Atzenian, teillatua amaitzen za-

ko. Baina Euskaraldia gainean edukitzea aitzakia bereziki ona iru-

nian, afari bat! Afari ona: ardaua, ta kafia, ta kopia, ta... piskat gus-

ditu zait eta beraz hemen nator oraingoan, arkitekturari lotutako

tatzen jakona txispau, ta etxera!". Ederra ideia, ederra hitza eta

berba edo usadio eibartar batzuk elkarbanatzera.

hizkera bera, ez didazue ukatuko.

Gehienek ezagutuko duzue peora edo pegora hitza, udaletxe-

Horrela ba, datozen egunotan euskara erabiltzeko hartutako

ko herritarrentzako arreta zerbitzuagatik bakarrik bada ere. Baina

konpromisoari gehitu nahi nioke urteekin galzorian dauden hitz

zenbatek erabiltzen dugu egunerokotasunean, etxeko portalari

horien berpizte saiakera; ea gaurtik aurrera, lanean, gehiago era-

buruz zerbait diogunean? Askoz gutxiagok, ziurrenik.

biltzen ditudan.

Etxegiña etxeak eraikitzen dituena dela esanez gero, ez gara

Kokatu ditzagun beraz beharri eta kantoi-harrixak ganoraz, bai-

harrituko beharbada, baina hau ere ez dut ba sarritan entzun...

ta ere tenteko, ginbela, goixaga eta kuartoi guztiak, eraikin doto-

Eta Erregetxia hitza topatu dudanean, jauregi edo gaztelu bat

re eta mardulak jasotzeaz gain, gure hizkuntza ere sendotu da-

izango zelakoan, Casa Real (de la Fábrica de Armas) irakurtzeaz

din... Eta upartiñuak egiten duenaren antzera, zabaldu dadila ema-

harritu naizela onartu behar!

ria etxe batera eta bestera.

Gehien gustatu zaidana, ordea, teillatu-afari izan da: Teillatua

amaitzian bihargiñak egitten daben afarixa. Ixuatik haratago, Agi-

ESKER ONEZ ETA GEHIAGO JAKIN NAHI DUENARENTZAT: WWW.EIBARKOEUSKARA.EUS/HIZTEGIA
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‘Basque Precision Technology Distric’ marka aurkeztu zuen Debegesak martitzenean Debabarreneko industriasektorea sustatu eta nazioarteko merkatuan posizionatzen laguntzeko. Eskualdeko eragile publikoen eta pribatuen
apustua da, eta Debabarreneko ekintzailetza-tradizioan eta ekosistema sozioekonomikoan oinarritzen da. Eskualdeko
industriak duen garrantzia azpimarratu nahi da marka honekin eta ‘We make!’ izango da markaren goiburua,
Debabarreneko enpresek egiten dakitena nabarmendu nahi delako.

BPTD, eskualdeko industria
suspertzeko marka

B

ere izaera deskribatzeko atzera begiratzen duen eskualdea da Debabarrena. Iraganean izan duen industriaz harro, lanerako trebezia
eta asmatzeko gaitasuna duen eskualdea
dela esan ohi da. Urre-koloreko iraganari, ordea, kolore apalagoko orainaldiak hartu dio
lekukoa. 2008an mundua astindu zuen krisi ekonomikoak eragina izan zuen hemen
ere eta hainbat enpresa desagertzeaz gain,
beste batzuk tokiz aldatu ziren. Eta zer esan

Alex Arriola SPRI-ko zuzendari nagusiak hitza
hartu zuen martitzeneko ekitaldian.

langileei buruz, ekonomiaren azken katebegia. 2007ko irailetik 2009eko abuztura langabezia-tasa bikoiztu egin zen Debabarrenan (%6,5etik %13,61era) eta zifra hori kostata ari da jaisten. Krisiak goia zuen momentutik lanpostu berriak sortu dira, baina
hirugarren sektorean, zerbitzuetan. Gizartea
pobretu egin da horren ondorioz, industrian
lan egiten duen pertsona batek hirugarren
sektoreko batek baino %40 gehiago irabazi ohi dituelako.
Eskualdeak hirugarren sektorerantz egindako jauziaren erakusgarri argia da Eibar. Hiriari nortasun berezia eman zioten industriaenpresa askok alde egin dute eta euren tokia ez dute beste antzeko enpresek hartu,
hirugarren sektorekoek baizik. Hala ere, datuak eskuan, industriak garrantzi handia
dauka gure herrian eta baita eskualdean
ere. 706 industria-establezimendu daude,
9.444 pertsonak egiten dute lan industrian
eta eskualdeko balio erantsiaren %41,83a
sortzen du industriak (EAEn %24,26 sortzen du).
Baliabideak mantendu eta erakarri
Industriak Debabarrenan oraindik daukan
garrantzia eta eskualdeko ekosistema kontuan hartuta, iraganera begiratu beharrean
orainaldia aztertu eta ‘Basque Precision
Technology District’ (BPTD) posizionamen-

du marka sortu dute eskualdeko erakunde
publiko eta pribatuek. Atzean geratu baino
lehen hartutako neurria da. “Bilbo eta Donostia artean gaude; giza-baliabide, baliabide ekonomiko eta azpiegitura-baliabideen
bi xurgatzaileen artean”, adierazi zuen Juan
Angel Balbasek martitzenean egin zen
BPTD-ren aurkezpenean, eta xurgatzaile
hauen aurrean Debabarreneko industria nabarmendu eta sustatzeko beharra azpimarratu zuen, “baliabide gehiago ez galtzeko
eta, edozelan ere, baliabideak erakartzeko”.
BPTD markaren sustatzaileen iritziz Debabarrenak ekosistema berezia dauka. Lau
aireportutatik hurbil dago(Loiu, Hondarribia, Foronda eta Biarritz), bi teknologia-zentrorekin (IK4-Ideko eta IK4-Tekniker), lanbide-heziketako sei zentrorekin (Armeria Eskola, IMH, Meka, Mutrikuko Institutua,
Unai Eibar-Ermua eta Kardala Akuakultura
Eskola), ETEentzako berrikuntzako eta
transferentzia teknologikoko zentro batekin (Asmaola), EHUren bi egoitzarekin (Eibarko Ingeniaritza Tekniko Industrialaren
Unibertsitate Eskola eta IMHko Ingeniaritza Dualaren Unibertsitate Eskola) eta makina erramintaren edota automobilgintzako sektore laguntzailearen industria-kontzentrazio handiarekin, “Debabarrenak
ekosistema sozioekonomiko bereizgarria
osatzen du”, Balbasen iritziz. Gainera, es-
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kualdeak industria-sarea handitzeko baliabideak dituela aipatu zuen.
Debabarreneko enpresa garrantzitsuenekin eta erakunde publikoekin batera garatu
da BPTD, eta elkarlan hori harro egoteko
modukoa dela irizten diote proiektuaren
eragileek. “Momentuz 25 enpresen babesa
jaso du markak, baina 100era iristea da gure asmoa”, esan zuen Balbasek. Bere burua marka honen barruan ikusten duten enpresak batu daitezke BPTDra, nahiz eta Debabarrenetik kanpo egon.
Eskualde ez, district
Bosnan enpresarekin hilabeteetan egindako elkarlanaren ondorioa da BPTD.
“Emaitza pozgarria da”, Balbasek esan zuenez, baina hainbat erabaki garrantzitsu hartu behar zituzten marka eratzeko orduan.
“Debabarrena enpresentzat bereziki erakargarria den lurraldean kokatzea zen erronka”, eta eskualde kontzeptuari uko egin diote izena eraikitzeko orduan. Horren tokian
‘district’ nabarmentzen da, hau da, barrutia.
“Atzerrian ez dute eskualde kontzeptua
ulertzen”, argudiatu zuen Balbasek. Alfred
Marshall ekonomialariak dioenez, “industria-barrutia gizarte- eta ekonomia-sare bat
da”, eta hortik abiatu da BPTDren ideia.
Aipatzekoa da, baita ere, ‘Debabarrena’
berba erabili beharrean ‘Basque’ hitza hartu
duela markak. Aurretik esan bezala, Debabarrenetik haratago dauden enpresentzat
zabalik daude proiektuaren ateak, baina
BPTD mundu mailan ezagutzera emateko
‘Basque’ ‘Debabarrena’ baino ezagunagoa

Debabarreneko
enpresa
garrantzitsuenekin
eta erakunde
publikoekin
batera gauzatu
BPTD marka
dela arrazoitu zuen Balbasek.
“Gainera, Eusko Jaurlaritzak
diruz laguntzen digu ‘Basque’
erabiltzen badugu”.
SPRI enpresa-garapenerako euskal agentziak babesa
eman dio BPTDri eta Alex J.A. Balbas Debegesako zuzendari nagusiak BPTD marka nola
Arriola zuzendari nagusiak eratu den azaldu zuen.
proiektu berriak momentuz ez dauka auberba egin zuen martitzeneko ekitaldian.
rrekonturik ezta markaren hedapena gauIndustriaren espezialitatearen garrantzia
zatuko duen langile espezifikorik. Marka
azpimarratu zuen, eta Debabarrenak autohonen barruan biltzen diren enpresen esku
mozioan eta robotikan espezializatuta
geratuko da markaren enbaxadore lana
duen industria nabarmendu zuen balioegitea eta, enpresek adierazi dutenez,
erantsi moduan. Lana ondo egiteaz gain,
atsegin handiz egingo dute lan hori. Izan
egindako hori saltzen jakin behar dela azere, eurek eskatutako zerbait da, marka
pimarratu zuen Arriolak. Horretarako sortu
berriarekin edonora joan behar dutenean
da BPTD eta, hain zuzen ere, lana ondo
ez dutelako ezer azaldu beharko, “markaegite hori nabarmentzen du ‘We make!’
rekin nahi duten guztia azaldu dezaketelagoiburuak. “Egileak garelako, gauzak egiko”, Balbasen ustez.
ten dakigulako”, Balbasen berbetan.
Debegesa 2021eko Industria Lehiakortasun Plana lantzen ari da eta abenduan amaiAurrekontu gabe oraindik
tuko du. Hor adieraziko da zein den BPTIzena garrantzitsua izango da marka salDren zeregina eta markak gauzatu beharretzeko orduan, “baina ekintzak are gehiako plana zehaztuko da bertan.
go”, Arriolaren ustez. Hala ere, BPTDren

info@gerritek.net
tel. 943

www.gerritek.net

53 05 26

SOLUZIO
INFORMATIKOAK
Marka guztietako zerbitzu
teknikoa eta salmenta
Neurrira egindako
software-aren garapena

Txaltxa-Zelai, 4-6

Tel: 943-033892

F. Calbetón, 23

E n k ar g u a k e tx er a er a m at e n d it u gu
Ogietan aukera zabala Ogi beroa
Tartak Pastelak Sanblasak
Bonboiak Arrautzak Esnea
Enpanadak Pizzak Edariak
Kafea Prentsa Aldizkariak
Egunero: 07.00-21.00 Jaiegunetan: 07.00-20.00
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16 eta 18 urte bitartean badituzue eta zeuen
zaletasunak eta aisialdiko proiektuak ikuspegi
berritzaile batetik garatu nahi badituzue
Eibarren, hemen daukazu aukera.

Zaletu, 16-18 urte
bitarteko gazteen
zaletasunei begira
jarri den egitasmoa

A

laitz Andonegi eta Iraider Garcia Astixa aisialdi taldeko hezitzaileak
dira eta Eibarren 16 eta 18 urte
bitarteko gazteen artean Zaletu
egitasmoa aurrera eramatearen
ardura daukate, Udaleko Gazteria Sailarekin batera. Gogoz ari
dira lanean, Batxillergoko ikastetxeetatik pasatu dira jolas orduetan, modu informal batean
flyerrak eta informazioa banatzeko. Laster gelaz gela joango
dira Zaletu egitasmoa zer den
azaltzeko eta gazteak parte hartzera animatzeko. “Proiektu potentea da eta Eibarren martxan
jartzeko ahal dugun guztia egingo dugu. Ez da erraza. Orain,
adibidez. azterketa garaian daude, baina benetan merezi duen
ekimena dela uste dugu. Euren
zaletasunak aurrera eramateko
eta gauza berriak ezagutu eta
probatzeko aukera izango dute.
Eta, nola ez, jende berria ezagutuko dute, bai Eibarren eta
bai proiektuan parte hartzen duten Gipuzkoako beste herrietan
ere”.
16 eta 18 urte arteko gazteen motibazioak aztertu, gazte-

lekuetako hezitzaileekin harremanak sortu eta elkarlanean
ikuspegi berritzaileko egitasmo
ezberdinak garatzea eta gazteen autonomía lantzea du helburu Zaletuk. Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta, Gaztematikaren barruan diren gaztelekuen laguntzaz, Donostia, Tolo-

en proiektua» baita. Horren bitartez, «gazteen parte-hartzea
bultzatu eta euren behar espezifikoak ezagutuko dira» eta
«gazteekin eta gazteentzat erakargarria den eskaintza hori oinarri hartuta, gaztelekuaren eskaintza behar horietara moldatu
nahi da. Gaztelekua euren lekua

Iraider Garcia eta
Alaitz Andonegi,
Gaztelekuko hezitzaileak.

sa, Ibarra, Amezketa eta Eibarren jarri da martxan.
«Gazteekin eta gazteentzat
nahi da aisialdirako proposamen» berri hau. Horretarako,
proiektuaren diseinuan parte
hartzeko aukera izango dute
gazteek beraiek, «bizirik dago-

ere bada, eta adin horretakoak
ere nahi dutena planteatzera
etor daitezke», azaldu digute
Alaitzek eta Iraiderrek.
Proiektuaren helburua, gazteen zaletasunak zeintzuk diren
identifikatzea eta, identifikatuta
baldin badituzte, Eibar mailan

facebook.com/oberenaharategia

nola garatu ahal dituzten esatea
eta laguntzea da, azken finean.
“Horretarako saioak egingo ditugu Eibarren eta beste 3 esperimentazio-gune herri desberdinetan. Adibidez, bihar, Tolosan
Xoxongo perkusio taldearekin
erritmoak lantzeko ekitaldia
egingo da, modu dinamikoan
jendea eta gauza desberdinak
ezagutzeko”.
Bilera abenduaren 1ean
Proiektuaren nondik norakoak azaltzeko egingo diren bisitetan berriro ere flyerrak eta
txapak banatuko dituzte ikastetxeetan. Pate hartu nahi duzuen gazteentzako bilera
abenduaren 1ean izango da
Gaztelekuan eta edozein gauzatarako whatsappez jarri zaitezkete harremanetan Iraider
eta Alaitzekin. Aukera polita
da: zeuen zaletasunak garatu
ditzakezue, leku desberdinetara joan zaitezkete, jende
desberdina ezagutu… “Ateak
guztiz irekita daude. Hemen
daukazue aukera zer gustatzen zaizuen eta nola egin nahi
duzuen esateko”.
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ARGAZKIXAK IKUSTEKO: etakitto.eus/mediateka/argazki-bildumak

ko aste
ebu
uruttik
k Sanandresetarako preparatzen
Aurrek
San Andres eguna aillegatzeko oindiok egun batzuk falta badira be, jairako girotzen juateko aukerarik ez dogu galdu.
Izan be, hillaren azken egunian ospatuko dogun jaixaren aitzakixarekin, sukaldaritzarekin lotutako txapelketak aurreko
asteburu osua bete eben.

Berakatz Zopa txapelketia giro ezinhobean egin zen zapatu eguerdian.

Pintxo Lehiaketako epaimahaiko kideek ez zuten lan erraza izan.

Eibarko Berakatz Zopa Txapelketia egin zan hirugarrenez
Eibarko Sarek antolatuta, zapatuan Untzagan egin zan Eibarko
3. Berakatz Zopa Txapelketan aurten be primerako girua egon zan
eta, izena emon ebenak preparau zittuen berakatz zopa guztiak
probau eta gero, sarixak banatu zittuen: txapelak jantzi eta 150
euroko sarixa eruan eban bikotia Ainize Frontaura eta Inigo Zubiaurrek osatutakua izan zan (iaz bigarrenak izan ziran); 100 euroko bigarren sarixa iazko txapeldunak, Emilio Aiastuik eta Tomas
Perniak jaso eben; eta 50 euroko hirugarren sarixa aurten lehen
aldiz parte hartu daben Ander Agirresarobe eta Mikel Teruelok
irabazi eben.

27 taberna lehiatu dira Eibarko XV. Pintxo Lehiaketan
Martitzenian hasi eta atzora bittartian jokatu da Arrate Kultur Elkarteak, Eibar Merkataritza Gune Irekia, Eibarko Udala eta herriko tabernarixen laguntzarekin antolatutako Eibarko XV. Pintxo
Lehiaketia. Aurten 27 tabernak hartu dabe parte eta bakotxak pintxo bereziren bat preparau dau lehiaketarako. Izena emon daben
tabernak Akara, Albert, Amesti, Anardi, Arkupe, Aterpe, Baisi, Baratze, Beleko, Birjiñape, Chic, Chido, Depor, Dos de Mayo, Foxtter, Ipur, Iturri, Kontent, Koskor, Kultu, Slow, Su Beroa, Trinkete,
Txaltxa, Txoko, Hirurok eta Lau Bide dira eta irabazlieri sarixak
San Andres egunian banatuko detsez.

Bakillau pintxo onenaren sarixa Iruñara juan zan
Domeka eguardixan Bacalaos Alkorta Eibarko Hiria Pintxo Txapelketako Finala hartu eban udaletxeko patixuak, “showcooking”
modura planteau eben saiuan. Jendaurrian prestatu zittuen pintxo finalistak eta, horrek probau eta gero, epaimahaixak sari nagusixa Iruñako El Merca’o de Pamplona-ri emotia erabagi eban.
Debabarreneko pintxo onenari sarixa, barriz, Ermuko Sagarra tabernarendako izan zan eta aurkezpen onenari sarixa Durangoko
Kobikak eskuratu eban. Horrekin batera, publikuak emondako botuekin erabagi zan sarixa Astrabuduako Coppi tabernak eruan
eban. Epaimahikidiak Mireia Alonso, Josu Mugerza, Alex Mujica,
Jesus Portugal eta Josema Azpeitia sukaldarixak osatu eben eta
Azitaiñen, Eibarko Oiñarrizko Lanbide Heziketako Udal Institutuan
sukaldaritza ikasten diharduen gaztiak lagundu zetsen.

Sukaldari handien lehiak Iruñera eraman zuen Sari Nagusia.

Juanjo Santamaria Antxia
(azaroaren 16an hil zen, 59 urterekin)
“ESK ERRIK ASKO , JUANJO,
eskaini diguzun guztiagatik”

ETXEKOAK

Familiaren izenean, ESKERRIK BEROENA gure nahigabean
lagundu diguzuen guztioi eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

...eta kitto!

sanandresak 17
2018-XI-23

Gazteenak pil-pilean izan ziren, kazolak astintzen.

Bixar ospatuko da
XVI. Txistorra Egu
una
a
Urteroko moduan, aurten
be Txistorra Eguna ospatuko da, Eibarko Txirrindularixen Alkartiaren eskutik.
Bixar 11:00etan ekingo detse egun osorako programiari, Untzagako karpan
txotxa zabaltziarekin batera. As Burgas Galiziako
Etxia, Kantabriako Etxia eta
Markel Susaeta Athletic
taldeko jokalarixa omenduko dittue aurten 16. ediziñua betetzen daben Txistorra Egunian. 11:00etatik

14:30xetara Elgoibarko dultzaineruak Untzaga eta inguruak girotuko dittue.
Txistorra pintxuak eta edarixak saltzen 11:15ak aldera hasiko dira eta gabeko
zozketarako errifak be orduantxe ipiñiko dittue salgai. Bazkaltzeko etenaldixa
egingo dabe 15:30xak inguruan eta 18:30xetan
atzera be martxa betian ibilliko dira karpan, 21:00etan
zozketia egitteko ordua aillegau arte.

Txistorra Egunak goiza eta arratsaldia hartuko dittu.

Ikasliak edarto moldatu ziran bakillaua prestatzen
Eibarko Bakillauaren Kofradixiak antolatutako XV. Eskolarteko Bakillau Txapelketia jokatu zan domeka goizian Untzagan, udaletxeko arkupietan. 12 eta 16 urte bittarteko neska-mutillak osatutako 32 bikotek hartu eben parte eta txapeldunak Naia Segovia eta Leire Leon (14-16 urte bittartekuen maillan) eta Enara eta Paula (12-14 urte bittartekuen
maillan) izan ziran. Ikastetxieri emoten detsen sarixa, barriz, La Salle Azitain eskolakuak eskuratu eben.

Bakillau txapelketia eta
Koffrad
dixaren Kapitulua
Domeka goizian bakillaua izango da jaun eta jabe atzera be. Batetik, 11:00etatik aurrera Udalak antolatzen daben
XXVI. Bakillau Txapelketia "San Andres sarixa" jokatzen hasiko da Untzagan, karpan. Aurten 36 bikotek jardungo dabe
lehian, bakillaua pil-pil eran preparatzen.
Eta txapelketia hasi eta jarraixan, Eibarko Bakillauaren Kofradixiak XXV. Kapitulua ospatzeko preparau daben programari ekingo detsa: Ipur sagardotegixan kanpotik etorrittako beste kofradixetako kidieri harreria egin eta gero,
11:30xetan hasiko dabe Portaleraiño juateko kalejira (Untzaga, Calbeton, Bidebarrieta, San Agustin, Errebal, Zuloagatarren, Ifar kale, Bista Eder), txistularixak lagunduta. Ohorezko kidiak izendatzeko ekitaldixa, barriz, Portaleko areto
nagusixan izango da, 12:00xetan. Aurtengo omenduak Mateo Guilabert, Pedro Iriondo eta Koro Alonso izango dira eta,
batzarra agurtzeko, Sostoa abesbatzak emanaldixa eskinduko dau. Ipur sagardotegixan egingo daben bazkarixarekin amaittuko dabe urteroko batzarra.

MIREN ETXANIZ ELORZA
AZAROAREN 18AN
(A

HIL ZEN,

84

URTEREKIN)

“ZURE irribarre eta samurtasuna
betirako izango dira GURE ARTEAN”

ETXEKOAK

Bere aldeko irteera MEZA egingo da azaroaren 25ean (domeka),
12:00etan hasita, SAN ANDRES PARROKIAN.

...eta kitto!
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una
a
San Andres Egu
A zaruaren 30ian ospatuko dogu San
Andres eguna eta, urtero lez, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroako
produktuen erakusketia, lehiaketia eta
salmenta egingo dira goizian goizetik zabalduko dan azokan. Aurten 64 ekoizle
bilduko dittu azokiak (32 bizkaitar, 21 gipuzkoar, bederatzi arabar eta bi nafar).
Postuak, barriz, Txaltxa Zelaixan eta Untzagan ipiñiko dittue eta, bestiak beste,
barazkixak, frutak, eztixa, gaztaia, txakoliña, ogixa eta lorak salduko dittue. Eibarko hiru basarri egongo dira azokan:
Loixola, barazkixekin, eta Iturrikoa eta
Sosola, ogixarekin.

J.M. Gisasola “Trunboi” berriz garaile izan da.

San Andres
Bertso jaialdixa
domekan
Azaruaren 25ian egingo da …eta kitto!
Euskara Elkarteak San Andres jaixen
bueltan urtero antolatzen daben bertsojaialdixa, 18:30xetatik aurrera Portaleko
areto nagusixan. Jon Mikel Mujika gai-jartzailliaren esanetara jardungo dabe Andoni
Egaña, Alaia Martin, Maialen Lujanbio eta
Unai Mendizabal bertsolarixak. Aurretik, baiña, aurtengo San Andres bertso-paper lehiaketako sarixak banatuko dittue eta irabazliak
euren bertsuak kantauko dittue. Nagusixen
maillan, 16 urtetik gorakuen artian, Jesus
Mari Gisasola “Trunboi”-ren Maitasunez
Mutu, Isidoro Fagoagari eskindutako bertsuak lortu dabe lehelengo sarixa (300 euro). Bigarrena, berriz, Hernanira juan da; Iñigo Legorbururen “Astelehenak eguzkitan”
izenburuko bertsuak lortu dabe zillarrezkua
(200 euro). 16 urtetik beherakuen artian, lehelengo sarixa Eibar BHI-ko Peru Alberdik
eruan dau, “Bertso Eskola” bertsuekin, eta
bigarrena Juan Antonio Mogel Ikastolako
Ane Ariznabarretak, “Natura” izeneko bertsuekin. Jaialdirako sarrerak Sagar Bitza,
Kultu eta Guridi tabernetan dagoz salgai, 6
eurotan eta, horrez gain, domekan Portalean be egongo da erosteko aukeria.

Abere erakusketia Calbetonen
San Andres azokan salgai ipiñiko diran
produktuetatik aparte, eskualdeko 10 basarritatik ekarriko dittuen abere ezberdiñak erakutsiko dittue. Aurtengo erakusketia tokiz aldatzia erabagi dabe eta,
epaitegiko parkian barik Calbeton kalian
izango da. Bestiak beste behixak, idixak,
zaldixak, astuak, ardixak, ahuntzak, txarrixak, hegaztixak eta untxixak egongo
dira. Erakusketan parte hartuko daben
basarrixak, bestalde, Sumendixa Goikua,
Loixola, Agarre, Amazabalegi, Mandiola
Gainekua, Aritxulueta, Zumaran, Iturrua,
Orbe, Mendigoitxi eta Arimendi dira.

Taluak, udaletxeko arkupietan
Eta San Andres egunian benetan harrera ona izaten daben taluak jateko, oinguan udaletxeko arkupietara juan biharko da, Urbat waterpolo taldekuak urtero
ipintzen daben talo-postua hortxe egongo dalako.

Plazara Dantzara, eguardixan
eta arratsaldian
Aurtengo programan topauko dogun
beste berritasuna dantzaren eskutik aillegauko jaku: barixakua dala aprobetxauta, Kezka dantza taldekuak beti egitten daben eguardiko Plazara Dantzara
saiuaz gain, aurten arratsalderako bigarren saio bat antolatzia erabagi dabe:
19:00etan hasiko da, Untzagan, eta Garikoitz Otamendik eta Patxi Monterok gidatuko dabe.

Ur k i z u , 1 8
943120194

harategia
ONDO PASA Sanandresak!!!
E SP
P E ZIAL
L ITA
A TE
EAK:

Odolkiak / Plater prestatt u a k

gremioen gida
94 3 -2 0 6 77 6

ANTENAK

i ns t al ak unt z ak et a kon pon ket ak
an te nak
Tfnoa. 943 20 05 08
Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

Faxa.

943 20 04 94

ELEKTRIZITATEA

Eraikuntza
Erreformak
Igeltseritza

Ego Gain, 9 ac
ego.luz@hotmail.com

677 51 24 62
630 95 73 45
943 20 06 97

Ego Gain, 2 - Bac

Tfnoa. 943 12 73 50
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
ARKITEKTOAK

IGELTSEROAK

TELEKOMUNIKAZIOAK
ELEKTRIZITATEA
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

2 4 or duko
u rge nt z i ak

Zure etxea, bulegoa, tailerra...
aldatzen laguntzen dizugu
etorkizun hobeaz
goza dezazun
Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
w w w. i r a z a b a l . n e t

610 532 922

ERAIKINEN MANTENUA

KRISTALAK

olatz etxeberria martinez ARKITEKTOA
olatz@arquitectura-ei.com Tel. 649978832
TAILERRA: ERREKATXU, 3an
K R I S TA L A R L O K O S O L U Z I O A K
info@cristaleriaacha.com
ERAKUSKETA
Arikitxaneko Zubian
☎ eta faxa: 943 203 903

estudio etxeberria
arkitektura, hirigintza eta peritazioak
eraikin eta obretako kudeaketa teknikoa

Mekola, 7 - behea
Tel/Fax 943 70 21 12

www.arquitectura-ei.com

AROTZAK

ERREFORMAK

PINTURAK

baglietto
PINTOREAK

PROIEKTUAK - ERREFORMAK
GREMIOEN KOORDINAZIOA
ROSS ARI O, 1 5 - ELGO
O I BA R 60 5 71 3 1 68
94 3 7 44 01 9

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
baita toldoak, gortinak, estoreak etabar
Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 www.ulmar.net
ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

Zoru mota guztiak
Pinturak
Dekorazioa
Errebal, 21
Tel: 943 201 922

www.bagliettoeibar.com
bagliettoeibar@kaixo.com

www.kolorlan.com

667 54 89 16

GARBIKETAK

Limpieza
Multiser vicio
Eibar
Superfizie
mota guztietako
garbiketa eta
mantenimendu zerbitzua

Tfnoa. 943 031 082
Mobila 688 609 171
www.multiservicioseibar.com Arragueta, 18-2.D

Sostoa, 16 ac behea
Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396
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klisk batean
eibar

BAKARNE ELEJALDE: “Egazelai. Eibar aldatzen doa”.
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2018ko azaroa

Inmobiliarien gehigarria
Eibarren gaur egun daukagun etxebizitzen eskaintza oso zabala da.
Bigarren eskuko etxebizitza zein berria nahi izanez gero, herrian ditugun
inmobiliarietara jotzea besterik ez daukagu. Horietan diharduten
profesionalek behar dugun informazio guztia emango digute:
etxebizitzaren kokapena, orientazioa, metro karratuak,
ezaugarriak, zein egoeratan dagoen, prezioa...
Eskuartean daukazun gehigarri hau lagungarri izango
zaizuela uste dugu. Eta informazio gehiago nahi izanez gero,
konpromisorik gabe joan zaitezkete sektore honetako adituengana:
zeuen premiei erantzuteko prest egongo dira.

www.aukera-inmobiliaria.com
943 12 13 95 Bidebarrieta 29

San Agustin. Eibar

Ref. 1232

I. Ojanguren. Eibar

3 logela eta 2 komun. Guztiz berriztua.
2 trastelekurekin.
320.000 €

3 logela eta 2 komun. Terrazakin.
Igogailua eta kalefakzioa.
255.000 €

Eulogio Garate. Eibar

Mutiola. Eibar

Ref. 1349

Terraza eguzkitsua, igogailua eta trastelekua.
3 logela, berrizteko.
170.000 €

Ref. 1418

Bidebarrieta. Eibar

Ref. 1330

2010koa. 2 logela eta 2 komun.
Altzariekin.
258.000 €

Ref. 1410

2 logela. Terraza.
Kalefakzioa, igogailua eta trastelekua.
149.000 €

Fermin Calbeton. Eibar

Ref. 1313

3 logela eta 2 komun. Terraza.
Eguzkitsua. Igoigailu berria 0 kotara.
275.000 €.

zerbitzu inmobiliarioak

J. Etxeberria

220.000 € Errebal

2

100 m . Konpontzeko.
Igogailua eta kalefakzioa.

Galdetu

2

125 m . 4 logela, egongelajangela, sukalde-jangela,
2 komun. Igogailua,
trasteroa eta kalefakzioa.

Toribio Etxebarria, 1
943 20 03 58
fincas@euki.com
www.euki.com

zerbitzu inmobiliarioak

323

T. Etxebarria

Galdetu T. Etxebarria

65 m2. 2 logela, egongela
sukaldearekin eta
komuna. Berriztua.
Kalefakzioa eta igogailua.

Deba-Anguleru

Jardiñeta

110.000 €

3 logela, 2 komun,
sukalde-jangela.
Kalefakzioa eta igogailua.

105.000 € Ipuruako dorreak Galdetu San Juan

2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Konpontzeko. Igogailua.

94 m2ko etxebizitzak.
3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun.
Pisu altua.

Amañako dorrea 90.000 € Zezen bide
3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Kalefakzioa. Eraikin
konpondu berria.

GARAJE
PLAZAK ETA
GARAJE ITXIAK
Salmentan eta
alokairuan.

Galdetu zure etxebizitzaren Finantziaziorako Bidea:
mailegu hipotekarioak, pertsonalak...
Informazio Pertsonalizatua

Galdetu Ifar-kale

3 logela, egongela,
sukaldea eta 2 komun.
Kalefakzioa eta igogailua.
Guztiz berriztua.

Galdetu

5 logela, egongela,
sukaldea, bainugela eta
komuna. Igogailuarekin.

Gestio inmobiliarioa: alokairuak, erosketak,
salmentak, tasazioak, kontratuak...

2

Galdetu Ubitxa

75 m . 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Igogailua. Kanpora begira.

Galdetu Jardiñeta

3 logela, egongela,
sukaldea, komuna eta
bainu-gela. Igogailua eta
kalefakzioa. Konpontzeko.

115.000 € Polonia Etxeberria

2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Egoera onean.

80.000 €

2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Kamarotea eta igogailua.
Konpontzeko.

120.000 €

2 logela, egongela,
sukalde-jangela eta
komuna. Egoera onean.
Trasteroa. Igogailu berria.

LOKAL
KOMERTZIALAK
ETA INDUSTRIALAK
Salmentan eta
alokairuan.

Barakaldo

Galdetu San Juan

VPO. 3 logela. Egongela,
Sukaldea eta bi komun.
Garajea eta trasteroa.
Ia berria.

Galdetu

2 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Kalefakzioa. Barrera
arkitektonikorik gabe.

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

157.000 € Gisastubide

Romualdo Galdos

190.000 € Arratebide

Ezinhobea. 3 logela, egongela, 3 logela, 2 komun, egongela,
sukaldea balkoiarekin eta
sukaldea. Ganbara handia.
komuna. Igogailua eta
Garajea aukeran.
kalefakzioa.

138.000 € Bidebarrieta

Santa Ines

2 logela. Bizitzera sartzeko.

159.000 € Untzaga

Untzaga plaza

Estreinatzeko. 3 logela.

Galdetu Errebal

Pisu altua. 115 m2. Igogailua
kaleraino.

Sautxi

Kale mailan. 2 sarbide.

178.000 €-tik Jardiñeta

Etxebizitzak estreinatzeko.
3 logela. Garajea eta
trasteroa.

85.000 € San Juan

Konpontzeko. Igogailua
eta 2 balkoirekin.

Erabat berriztutako eraikina.
Igogailua kaleraino. 2 logela.
Bizitzera sartzeko.

240.000 € Arragueta

4 logela.
Komuna eta bainu-gela.

Etxebizitza handia.
Bizitzera sartzeko.
Negoziagarria.

Galdetu

Sarbidea 2 pegoratik.
Pisu altua. Konpontzeko.
Garajea eta trasteroa.

85.000 € Fray Martin Mallea 128.000 € Urkizuko dorreak

Berriztua. 2 logela.
Gazteentzako aproposa.
Inguru lasaia.

Galdetu

200 m2. 2 etxebizitza egiteko
aukera. 2 trastero. Igogailua
kaleraino.

240.000 € Ipurua

Ezinhobea. 3 logela.
Garajea aukeran.

210.000 €

Ezinhobea. 2 logela.
Balkoi ederra.

Galdetu Errebal

Pisu altua eta eguzkitsua.
3 logela. Garajea aukeran.

89.000 € Ipuruako dorreak

2 logela. Bizitzera sartzeko.
Bista ederrak.

Romualdo Galdos 153.000 € Arratebide Garajeak 19.000 €-tik Karlos Elgezua
3 logela. 75 m2.
Igogailua kaleraino.

145.000 € Jata-Arane

Apartamentu handia
terrazarekin. Obra ia berria.
Sarbide onak.

Galdetu Egigurentarren

Etxebizitza handia. 4 logela.
Kalefakzioa eta igogailua.

75.000 € Wenzeslao Orbea

Konpontzeko. 95 m2.

Galdetu Jata-Arane

Etxebizitza handia. Igogailua.
Oso eguzkitsua.

185.000 €

2 logela. 2 komun. Berriztua.
Igogailua kaleraino.

118.000 € Barrena

125.000 €-tik

Guztiz berriztua. 3 logela.
Igogailua kaleraino.

40.
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Arragueta, 2 bis B-behea
943 20 08 60

Er r eb al, 20

Tel./Faxa. 943 203 333
Mobila. 656 766 344
www.innmoarrreegii.c om

salerosketak
errentamenduak
balioztatzeak

A.P.I.: Rosa Juaristi
rosa@inmobiliariajuaristi.com
www.inmobiliariajuaristi.com

Bidebarrieta, 24 behea Tel. 943 201213
www.inmoibaiondo.com
ibaiondo@inmoibaiondo.com

MUZATEGI

15 m2ko GARAJEAK. AUKERA!!! Garajeen salmenta
Eibarko erdigunean. Aukera desberdinak: garaje itxiak,
€-tik.
plazak eta plazak trasteroarekin.

17.770

JARDIÑETA

140.000 €

85 m2. Etxebizitza erosoa, aukera
askorekin. 3 logela, egongela,
sukaldea eta komuna.
Oso argitsua eta eguzkitsua.

BARAKALDO

145.000 €-tik

69 m2. Zuzenean sarbidea
garajera eta trasterora. 2 logela
(bat komunarekin), egongelajangela ederra, sukaldea,
komun nagusia eta garbitokia.

320.000 €

85 m2 + Garajea 25.000€. Eibarko
bihotzean. Etxetik zuzenean
garajera sartzeko aukera.
Handia, 3 logela (euretako bat
komunarekin), egongela, sukaldejangela eta komun nagusia.
4. solairua. Estreinatzeko.
Kalefakzioa (gas naturala).
Argitsua eta eguzkitsua.

UBITXA

115.000 €-tik

Erdigunetik gertu. Bizitzera
sartzeko. Zerbitzu guztiak eskura.
2 logela, egongela, sukaldea eta
komuna. Lasaitasuna nagusi!

SANSABURU

200.000 €

66 m2. Aukera!!! Etxebizitza
polita, guztiz berriztua. Bizitzera
sartzeko prest. Distribuzio
atsegina. Zona batean egongela
eta sukalde jantzia dago, eta
bestean 3 logela eta 2 komun
(bat logelan barne). Oso argitsua
eta eguzkitsua.

IPURUA

128.000 €

Ingurune laua eta atsegina.
Zerbitzu guztiak eskura.
2 logelako etxebizitza ideala.
Inbertsiorako ere egokia.

...eta kitto!

elkarrizketa 25
2018-XI-23

Apostu-etxeen gorakadaren
aurrean kezka adierazi dute
gizarteko hainbat sektorek.
Herritarrek apostu-etxeen
aurkako protestak egin dituzte
hainbat tokitan eta Italian,
adibidez, apostuei buruzko
iragarkiak debekatuko dituzte
2019an. EH Bilduko ‘Apostu
etxeak eta ludopatia’ izeneko
hitzaldia eskainiko du azaroaren
27an, martitzenean, 19:00etan
Bilgunean, eta Igor Meltxor
(kazetari eta ikerlaria) eta Iñaki
Izquierdo (adikzioetan aditua eta
psikologoa) izango dira hizlariak.

IGOR MELTXOR (kazetari eta ikerlaria):

“Prekarietateaz, miseriaz eta heldulekurik
gabeko biziaz baliatzen dira apostu-etxeak”
- Kr is ial di e kon omi ko ak ez ta nda e gin
zuenean jarri ziren martxan kirol apostu en et xea k Eus kal H err ian e ta Esp ainian. Kasualitatea?
Ez dut kasualitatean sinesten, eta are
gutxiago enpresen irabazi ekonomikoei
buruz berbetan bagabiltza. Putreek sarraskia usaintzen dute eta horrelakoak dira mota honetako enpresariak, gizartearen
sektore baten ahultasunari eta prekarietateari esker dirua irabazi nahi dutenak. Krisi momentuak erabiltzen ondo dakite eta
horrelako jokoetan erortzeko arriskua handia duen jendea bizi den auzoetan kokatzen dira.
-G amon al (Bu rgos eko au zoa) , Azpe itia
et a bes te hai nba t toki tak o bizi lag unak
apostu-etxeen aurka mugitu dira. Zer aldarrikatzen dute?
Dinamika oso interesgarriak dihardute
egiten arlo honetan. Aposturako joera
normalizatzen ari da, eta gero eta gazteagoak dira apostuak egiten dituztenak.
Apostuaren printzipioa denon aukera berdintasunean oinarritzen da, hau da, edozeinek irabaz dezakeela. Horrela harrapatzen dituzte, ahaleginik gabeko diru extra
horren kimeran oinarrituz, irabaziak gure
aukeran daudela esanez, baina jakina da
aukera horien posibilitate erreala oso baxua dela eta galtzeko aukera ia guztiak ditugula. Horregatik, langileriak jasaten

duen prekarietateaz, gazteen miseriaz
eta heldulekurik gabeko biziaz baliatzen
dira. Gamonal eta Azpeitia bezalako tokietan argi daukate apostuak eta jokoak
euren miserian barneratzen direla auzo
zein herrietako oreka eta elkartasuna
hautsiz. Euren burua eta zentzua indibidualizatu nahi da, apostua eta jokoa diru
iturri garrantzitsu bihurtuz. Garbi izan behar dugu zein den partida honen irabazle
bakarra. Apostu-etxeek sortu dezaketen
gaitz ekonomiko, psikologiko edo moralaren aurrean kontzientzia pizteko garaia
dela aldarrikatzen dute Gamonal eta Azpeitiko taldeek.
- Italian debekatu egingo dituzte apostu -et xee n i ra gar ki ak 201 9a n. Hem en
ere horre lako neurr iak hartzea k omeni
litzateke?
Neurri horrekin ados nago. Onartezina
da telebistan etengabe ikusten ari garen
apostu-etxeen iragarki kantitate handia.
Euskal Herrian kirolari eta jokoari lotutako
enpresari ezagunak azaltzen zaizkigu arlo
horretan, perrexila gustoko duen sukalda-

“Garbi izan behar dugu
zein den partida partida
honen irabazle bakarra”

ri bat bezala edo iraganean txanpon-makinen kasuarekin lotutako beste hainbat.
- Apostuen kontua oso errotuta egon da
historian zehar Euskal Herrian. Gauzak
aldatu egin dira orain?
Bai. Pilota partidu batean edo estropada hasi aurretik apostuak egitea (gure lurraldean oso normala eta afizio eta sozializazio giroan gertatzen dena) gauza bat da,
baina gaur egun telefono mugikorretatik
egin daiteke apostu. Diru asko jokatu daiteke eta gazteek erabiltzen dute metodo
hau batez ere, horrek dakarren arriskuarekin. Orain ez gara apostuekiko tradizioaz
ari. Klik bat eginez edozein gauzaren gainean apostatu daiteke.
- Apostu-et xeen loral diaren ond orio
ba t zu k n a ba r i di t ug u g a ur e g un , b ai n a
apostu-etxe en hazkun dea ikus ita,
z e i n t z u k i z a n d a i t e z k e o n d o r i o a k e t o rki z un e a n?
80. hamarkadan drogek izan zuten eragin suntsitzailearekin egingo dut konparaketa hitzaldian. Sasoi hartan drogaren enpresariek doako lehen ‘txutearekin’ egiten
zuten bezala, apostu-etxeek ongi-etorri
opariak, doako bonoak edo jokatzeko gonbidapenak eskaintzen dituzte. 1984an Donostiak zeukan munduko droga-mendekotasun tasa altuena eta orain dela gutxi irakurri nuen apostuekiko adikzioa asko hazi
dela Gipuzkoan. Gogoeta egin behar dugu.

...eta kitto!
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Klub Deportiboa taldekako Euskadiko
txapeldun squash modalitatean
Aurreko asteburuan Gasteizen jokatutako Euskadiko taldekako txapelketan Eibarko ordezkariek finalera iritsi
eta, horrez gain, txapela ere jantzi zuten. Hamalau taldek hartu zuten parte
torneoan eta Alberto Ferreiro, Sergio
Salgado, Miguel Cabanillas eta Jon Losadak osatu zuten eibartarren laukotea,
euskal ranking-ean gaur egun sailkatuta dauden postuei jarraituta. Barixakuko jardunaldian 3-0 eta 2-1 nagusitu ziren eibartarrak eta, behin zapatuan sar-

tuta, Deporreko taldeak 3-0 kanporatu
zuen Irungo Lur-Alai Squash kluba. Finala seri-buru bien artean jokatu zen
eta hor bigarren burua nagusitu zitzaion
lehenengoari, kirol horretan ibilbide luzea egin duen Sestaoko Benediktari:
Cabanillasek galdu bazuen ere Yanguasekin, Ferreirok eta Salgadok behar zituzten bi puntuak lortu zituzten Serrano eta Cocineroren aurrean. Klub Deportiboko squash jokalariek punta-puntan jarraitzen dute, beraz.

Ferreiro, Cabanillas eta Salgado irabazitako sariekin.

Barruetabeña eta Osa igerilariek euren markak hobetu zituzten
Bartzelonan aurreko asteburuan jokatutako LXII. Espainiako
Neguko Txapelketa Nagusian izan ziren Eibar Igerixan taldeko

ordezkari biek euren markak hobetu zituzten. Maite Barruetabeñak 50 metro bizkar eta 100 libre modalitateetako marka pertsonalak egin zituen eta, horrez gain, 100ekoan Euskadiko 17 urtetik beherakoa ezarri zuen, 1:06:52 denborarekin; 50 libretan igerileku motzeko marka egin zuen. Jon Osak bere marka hobetu
zuen 100 metro bizkar erakoan.
Eibar Igerixan taldeko benjamin eta alebin mailetakoek liga jardunaldia izan zuten aurreko zapatuan. Benjamin mailakoek, jokatzen zuten lehenengo liga izanda ere, ondo moldatu ziren Azpeitiko kiroldegian eta hainbat marka hobetu zitzuten. Alebinetako
“beteranoek” bigarren jardunaldia joktu zuten Legazpin.

Elgoibarko Angel Ibarluzeak jantzi du
Euskal Herriko hiru-txirlo txapelketa
San Miguel bolatokiko ordezkariak nagusitasun osoz irabazi
zuen 29. edizioko txapela, bere
atzetik sailkatutako Unai Loiola taldekideari eta Elgetako Sebastian
Aranzabali lau txirloko aldea aterata. Felix Gomez izan zen gure herriko ordezkari onena, azken sailkapeneko seigarren postuan; horrez gain, Asola Berrikoak beteranoen mailako txapela jantzi zuen
eta binaka bigarren izan zen Bañat
Felix eta Beñat Gomez Markinako
taldearekin jokatzen duen
Mikel Urkiarekin.

semearekin bikotea osatuz. Eibarko bolatokiko beste ordezkari batzuk ere izan ziren goiko postuetan: Kepa Rodriguezek irabazi egin
zuen alebinetan eta Olaitz eta
Juan Luis Rodriguez bigarrenak
izan ziren emakumezkoen eta beteranoen mailan, hurrenez hurren.
Taldeka Asola Berri hirugarren izan
zen. Elgoibarren jokatutako azken
tiraldian Xabier Loiola nagusitu
zen, zazpi txirlorekin.

Astelenak txapelketako
jaialdia izango du 30ean
Altuna-Martija eta Irribarria-Zabaleta bikoteen arteko
lehia izango da San Andres eguneko jaialdian jokatuko
den partidu nagusia. Hortik aurrera ere pilotaz gozatzeko
hainbat jaialdi hartuko ditu Katedralak, profesionaletako
binakako txapelketa nagusiko lehen itzulian jokatuko diren
zazpi jardunaldietatik bost Eibarren izango direlako: abenduaren 9an eta 25ean jokatuko direnei Urte Berri eta Errege egunekoak gehitu behar zaizkie.
Gaur, bestalde, afizionatuen mailako hiru partidu jokatuko dira 19:00etan hasiko den jaialdian: federatuen mailan,
Azkargorta-Camina Deportiboko bikoteak Tolosakoari egingo dio aurre eta, Pilota Eskolakoen arteko partiduaz gain,
Gipuzkoako Eskolarteko txapelketakoa ere izango da.
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S an A nd res z o r i ont sua k !
Isasi, 2

TEL.

Untzaga, 11

943 70 26 91

Laurel
&
Hardy
Pub

JABE BERRIAREKIN

URKIZU, 22

943 128086

lanegunetan 06:00etatik asteburuetan 08:00etatik
E g u n e k o m e n u a , M e n u b e re z i a k ,
Gosariak, Plater konbinatuak, Razioak,
Bokatak, Hanburgesak, Pintxoak...

GORA G

U
R
I
SAN D
ANDRES!
I

Zubi-Gain
U rk i zu, 1 1 -b e he a

URKIZUKO
DORREETAN

T. Etxebarria, 21
Tel. 943 20 70 07

Gozatu San Andres
ahaztezinekin!!!
Giro ezinhobea,
musika bikaina...

Tf n oa . 9 4 3 - 2 5 4 0 6 0

Ogitarteko, plater konbinatu, tapa,
entsalada, pintxo bereziak...
ETXERAKO ZERBITZU BERRIA:
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Aste gutxi dira Jose Mari
Arrizabalagak eta Jose Miguel
Fiallegasek Eibar FT-ko zuzendaritza
laga zutela, “aldez aurretik
pentsatuta” zutenari jarraituta.
Arrrizabalaga inor gutxik egindako
ibilbidea burutu du Eibarko taldean:
jokalaria, entrenatzaile eta direktiboa,
zeregin guzti horietan jardun izan du.
Eta orain, Eibarrekiko duen pasioari
eutsiko badio ere, “lasaiago eta
ardura gutxiagorekin” ibiliko da.
Jubeniletan Arraten jokatu eta gero,
1965ean fitxatu zuen Eibarrek eta
denboraldi bakarra egin zuen herriko
taldean. Hemendik maila berean
(3. Mailan) jokatzen zuen
Elgoibarrera joan zen, gero
Arenasetik pasatu zen eta, behin
lanean hasita, Azkoitiko Anaitasunan
eman zituen azken ostikadak, bertan
jokalari izatetik entrenatzaile izatera
pasatzeko. Hango esperientziarekin
Eibarren entrenatzaile izan zen
1981etik 1984ra arte, hiruretan goigoian sailkatu eta igoera promozioak
jokatzeko, “baina ezin izan genuen
igo”. Eta talde nagusia entrenatzetik
jubenilak prestatzera egin zuen jauzi,
taldea Nazional 1. Mailara igotzeko.
Eibar FTko zuzendaritzan 1992an
sartu zen lehen aldiz, Mardaras
presidente zela, eta bost urteko
agindualdian egon zen. 2010ean
“zalea bakarrik” izateari laga zion
eta, jaso zuen eskaerari erantzunez,
zuzendaritzan sartu zen berriro,
“Eibarren inoizko sasoi onenak”
bizitzeko.
- Ei barko edozein foball-zaleen dako
ezustea izan zena, 1. Mailara igotzea, pasatu zen aurretik zure burutik?
Inola ere ez. Zuzendaritzan sartu ginenean taldea 2. B mailan zegoen eta gure helburua 2. A-ra igo eta maila horri eustea besterik ez zen. Gainera, aurrekontua ere jaitsi
behar izan genuen. Horrek ekarri zuen
etxeko jendeak, hau da, Garagarzak eta Garitanok erantzukizuna hartu behar izatea;
eta emaitza ezinhobea izan zen. Baina bi
denboralditan taldea 1. Mailara igotzea...
halakorik ez zitzaigun bururatuko.
- Eta bosturtekoa onenen artean egin eta
gero, luzera jo dezake abenturak?
Taldeen arteko desberdintasunak gero
eta txikiagoak dira, dirua ere guztiendako
dagoelako eta horrek gauzak parekatzen ditu. Ez dira sasoi bateko kontuak. Gure ka-

JOSE MARI
ARRIZABALAGA:

“Gozatzekoa da Ipuruara
bidean taldearen kamiseten
prozesioa ikustea”
suan ere, txikiak izan arren, konpetitzen dakigula erakusten dugu. Jaisteko arriskua
beti izango da, baina askoren artean banatutako arriskua da eta, fitxaketekin-eta asmatuta, ondo saihestu dezakegu hori.
- Zer da zailagoa: 1. Mailari eustea ala 2.
A-tik igotzea?
Igotzea beti da zailagoa. Baina, sasoi batean igotzeko itxaropena zutenen artean
sartzen ez ginen moduan, gaur egun -jaitsita ere- berriro igotzeko prest egongo ginateke. Taldeak funtsezko azpiegitura duelako eta, zorte txarra izanda jaitsita ere, Eibarrek dirutza jasoko zuelako, itzultzeko beharrik gabe gainera.
- Aurten hainbat aldaketa izan dira, batez
ere 1. Mailan. VAR ere indarrean sartu
da, baloia izateak ez du ziurtatzen partidua irabaztea... Sasoi berriak datoz?
Egia esateko, gauzak asko parekatu dira
1. Mailan ere, eta 2. A-n urtero gertatzen
denaren antz gero eta handiagoa hartzen
doa. Talde handienek aurreko denboraldian

baino puntu gutxiago dituzte eta lidergoa
borrokatuago dago egun. Teknologia berrien asuntuan, argi dago ezin dugula horren kontra jo. Teknologia, ondo erabilita, laguntzeko dago: hasieran arazo batzuk izan
daitezke, baina urteen poderioz hobetzen
joango da horren erabilera. Hemendik sei
urtera denbora gutxiago galduko da, beste
modu batean prestatuko dute...
- Eta baloia: hobe da zuk izatea? Ala aurkariari lagatzea komeni da?
Cruyff-el aldatu zuen eskola eta baloia
izateari garrantzi berezia eman zion. Gu ere
taldean sartu ginenean asmo hori genuen
buruan, zergatik ez? Baina behe mailan
handiak baginen, 1. Mailan kontu handiagoz ibili behar dugu arlo horretan. Hori egiteko produktu ona behar duzu; bestela, aurkariek harrapatu egiten zaituzte. Eta Ipurua
gotorleku bihurtzea eta jokalari guztiek antxitxiketan egitea dira gure armak.
- Zertan aldatu da foballa Eibarren? Betiko baloreei eusten jarraitzen dugu?

...eta kitto!
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gehien: zelaian, aulkian
ala azken urteotako zuzendaritzan?
Zuzendaritzan, zalantzarik gabe. Hor lortu duguna beste inon ez dut
eskuratu. Jokalaria nintzenean “bolante” postuan ibili nintzen beti,
egurra ere ematen nuen
eta golak sartu, gutxi. Entrenatzaile lanetan ezin
naiz kexatu: Eibarrekin Arrizabalagak Amaia Gorostizaren ahalmena nabarmentzen du
lortu ez nuena, 2. B mai- “jokalariekin gertu egon eta familia osatzearen arloan, min hartuta
daudenak bisitatuz”. Jose Luis Mendilibar lider gisa kalifikatzen du,
lara igotzea, Durangore“bere estiloarekin, baina taldea egiten dakiena”. Eta Fran Garagarzak
kin lortu nuelako gero. harrituta laga du: “Urte gutxitan progresio itzela izan du denetan”.
Eta zuzendaritzan, Eiba- E m a k u m e z k o e n t a l d e a re n g o r a k a d a ,
rren bizi izan ditugun uneak inoizko onenak
foball inklusiboaren talde berria...
izan direlako. Azken sasoi horrekin geraKlubak hartu dituen erabakien ondorio ditzen naiz.
ra guztiak, atzean geratu ez den seinale
- Foballak bueltatu dizu zuk emanda ko
garbia. Emakumezkoen taldearen alde
guztia? Zertan?
egindako apustua zintzoa da, helburu hanZalantza barik. Jende asko ezagutu izan
diekin, eta Genuine Ligaren ekimena txadut berari esker: jokalariak, entrenatzailepela kentzekoa da.
ak... Eta ezagunak, lagunak bihurtu zaizkit.
- Zein zailtasun ditu Eibarrek fitxatzeko?
Jarraipena ere egin diet, zelako ibilbidea
Ez dago. Ez badago dirurik, ez dator eta
eraman duten. Harreman handiak izan dikitto! Aldagelan bizi den anaitasun giroa eta
tugu askorekin.
horrelakoak ezagunak dira gaur egun. Da- Aurtengo talde nagusia iazkoa bai no
tozenak Eibarren bizitzea zailago dago.
hobea da?
- Eibartarrik lehen taldean noizko?
Armario-fondo handiagoa dugu; horregaHemendik aurrera errazagoa izango dela
tik uste dut hobea dela. Eta orain arte leesango nuke. Baina hori jokalarien gurasosioekin-eta izandako zorte txarra Gabonak
en esku dago. Eibar dagoen mailan egonpasatuta zuzenduko dela uste dut: Dmitroda, askoz erosoagoa da hemen jarraitzea
vic eta Pedro Leon hor izango ditugu berriegunero Zubietara joatea baino.
ro ere. Baikorra naiz.

goikoluz@yahoo.es

www.facebook.com/goikoluz
OTAOLA, 13

GOIKO-LUZ

Asko, asko aldatu da. Eta onerako esango nuke. Ni beti oinez joan izan naiz Ipuruara, eta orain gozatzekoa da kamiseten
prozesioa ikustea. Lehen 500-600 ginenean, gaur egun partidu guztietan 6.0007.000 garela ikusteak poza ematen du. Eta
betiko jarraitzaileek ez diote laga joateari,
hor jarraitzen dute lehen lerroan.
- Baina egun bazkideen kuotek askoz ere
pisu txikiagoa dute taldearen aurrekontuan . Telebistekiko menpekotasun hor r e k e z d u a r ri s k u h a n d i r i k j a r t z e n h o r
gainean? Eta hori amaitzen denean?
Jakina. Arriskua beti dago, eta telebisten
parte-hartzea ez da betiko izango; hori ere
amaituko da noizbaiten, bere lekura joango
da, eta beste norabaitera jo beharko da.
Baina Eibar FT-ak enpresaren kontzeptuari
jarraitzen dio %90ean eta halako gauzak
kontuan hartu ditugu. Kontratuak gero eta
luzeagoak egin baditugu ere, guztiari begiratu diogu. 1. Mailan gure egiturari begira
12. postutik behera egotea da gure tokia
eta hori ezin dugu ahaztu. Dirua etorri bazaigu ere, diru hori jokalarien poltsikoetara
joaten da neurri handienean. Horregatik,
klubak kirol hiriaren alde egin duenean guzti hori izan du kontuan: eta hori ez da gastua, inbertsioa baizik. Gainera, Eibarrek ospea izan badu zuena baino gehiago ez zuelako inoiz gastatzen, gaur da eguna horretara ere ez dela iristen; lehen zegoena gastatzen bazen, orain gutxiago gastatzen da,
beti gordetzen da zeozer.
- Foball-zaletasuna ezin zaizu zalantzan
jarri, baina non izan dituzu poztasun une

943 20 08 83

Armagin, 3-5 beheak
merchandising
serigrafia
lanerako erropa
publiresa@publiresa.com

943 701 497 / 615 799 419

O ndo pasa
Sannanddresetan!
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Deporreko atletek Irunen ekin
zioten kros denboraldiari

ASTEBURUKO AGENDA
FOBALLA
1. Maila
Eibar - Real Madrid (bihar, 13:00)
Emakumezkoen 2. Maila
Eibar - Mulier (etzi, 12:30)
2. B Maila
Logroñes UD - Vitoria (bihar, 20:00)
Emakumeen Ohorezko Erregional Maila
Leintz Arizmendi - Eibar (bihar, 18:30)
Ohorezko Erregional Maila
Hernani - Eibar (bihar, 16:30)
1. Erregionala
Urki - Bergara (bihar, 16:00)
Eibartarrak - Ordizia (etzi, 15:30)
JUBENILAK
Ohorezko Maila Nazionala
Eibar - Valvanera (etzi, 18:00)
Euskal Liga
Eibar B - Gernika (bihar, 18:00)
KADETEAK
Euskal Liga
Gernika - Eibar (etzi, 17:00)

Aurreko domekan jokatutako Irungo krosarekin hasi dute federatuen kros denboraldia eta gero eta gertuago dugu Arraten jokatuko den Bolunburu Memoriala ere (abenduaren 16an). Irungo proban Julen Teran 8. izan zen absolutu mailan, Txomin Osoro 23. eta Markel Gutierrez
45. postuan helmugaratu zen. Teran azpitxapeldun izan
zen 23 urtetik azpikoetan. Master mailan Roberto Gartzia
seigarren sailkatu zen eta 16 urtetik beherakoenean Kalaka Gonzalez hirugarren izan zen. Izan ziren Klub Deportiboko beste atleta batzuk ere maila askotako 20 onenen
artean eta, eskola mailetara pasatuz, alebinetan zazpi
neska eta bi mutil helmugaratu ziren: Alaitz Sanz izan zen
ordezkari onena, 14. postuan. Eta infantiletan Natasha
Bengoa izan zen ordezkari bakarra.

Arima Galduak Eibarko jugger taldeak
Zaragozan hasiko du liga
Z aragozako bost taldek, Bizkaiko bik (Mitor eta Ni
Knights) eta Valladolid, Kantabria/Asturias, Tarragona,
Lleida, Bartzelona, Nafarroa (Navarrorcos), Araba (Gasteizko Gorgonak) eta Gipuzkoako banarekin (eibartarrak)
jokatuko da etzi ligako lehen jardunaldia. Internucleos Ligaren lehen fasean talde guztiek guztien aurka jokatuko
dute denboraldiko lehen bi jardunaldietan: bakoitzean zortzi partidu, beraz. Hirugarren jardunaldian bigarren faseari ekingo diote, lau taldez osatutako lau multzotan, eta
kanporaketa sistema erabiliko dute aurrera egiteko. Arima Galduak-ekoek itxaropentsu joango dira Zaragozara,
euren onena emateko asmoarekin.

Aitor Hernandez errege Kantabriako asteburuan
Specialized-Ermua Impulso taldeko txirrindulariak asteburu ezinhobea izan zuen azkena, Kantabriako lurretan jokatutako ziklo-kros proba biak irabazita: zapatuan Torrelavegan
nagusitu zen eta domekan Colindresen, bietan ere lasterketa hasi eta berehala proban agintzen hasi ondoren, amaieran
bakar-bakarrik helmugaratzeko: “Aurkariak ere ez ziren beste
proba batzuetako mailakoak eta irabaztea beste helbururik ez
genuen”, dio Aitor Hernandezek. Bi garaipen hoiekin ermuarrak bederatzi eskuratu ditu dagoneko denboraldi honetan.

tartak
● enkarguak
etxera
Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

ESKUBALOIA
1. Nazional Maila
Corrales - Somos Eibar (bihar, 17:00)
Emakumeen Gipuzkoako Txapelketa
Munttarpe - Eibar Eskubaloi (bihar, 16:00)
Gipuzkoako 1. Maila
Donibane - Haritza (bihar, 18:00)
ERRUGBIA
Ohorezko B Maila
Campus Ourense - Avia Eibar (etzi, 12:00)
Emakumezkoen Euskal Liga
Avia Eibar - Termas Bera Bera (etzi)
Euskadiko 2. Erregionala
Zornotza Urk - Avia Eibar (etzi)
SASKIBALOIA
Gipuzkoako 3. Maila
S. Axular - Avia Saskibaloia (bihar, 20:00)
WATERPOLOA
Euskal Herriko 1. Maila
Urbat IKE - Fortuna (gaur, 21:45)
Emakumeen Euskal Herriko 1. Maila
Urbat IKE - Castellae (bihar, 20:35)

AGENDA OSOA GURE WEB ORRIAN

●

San Andres
Gozotegia

FOBALL-ZALETUA
La Jara Hiru - Chic (bihar, 09:00)
JMR Erreformak - Ipur (bihar, 10:30)
Los Paisanos - Larragest (bihar, 12:00)
Bar Txoko - Slow XOK (etzi, 09:00)
Durango - Azkena Adahi (etzi, 09:00)
Feredu - Garajes Garcia (etzi, 10:30)

PINTURAS
ARRATE, S.L.

●

Nexa Autocolor

●

Pintura industriala

●

3M produktuen banatzailea
MATSARIA, 34 behea - A
info@pinturasarrate.com
Tel. 943 20 41 04
Faxa: 943 70 06 89

...eta kitto!
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San Andres aizkolari txapelketak XVI. edizioa biziko du aurten
San Andres egunean bertan, eguerdiko 12:00etan hasita, jokatuko da XVI. San Andres Aizkolari Txapelketa. Barixakuko
jaialdi horretan hamar aizkolari izango dira beharrean jardungo dutenak txapelaren bila: “Zortzi kortera egin beharreko txandan helduen hiru bikote jardungo dute, nor baino nor; eta gazte mailako
beste bi bikotek sei kortera egingo dute lana irabazlea erabakitzeko”. Antolatzaileek Alkidebak, Eibarko Udalak eta Eibar Fundazioak emandako laguntza eskertzen dute, “gure kirol tradizionalen alde egindako ahaleginarengatik”.
Bihurriren erakustaldia bihar
Bestalde, San Andresetako edizio guztietan parte hartu duen
Ernesto Ezpeleta “Bihurri” prestaketa bikaina izango du bihar, Real Madrilen bisita aprobetxatuta, Eskozia la Bravakoek partiduaren
aurrekoa girotzeko antolatutako jai-egitarauan. Goizeko 10:00etan
hasiko den ekitaldian, Mendaron bizi den Eibarko aizkolariak hiru
metroko perimetroko egurra moztuko du bi eskuekin, bi metro-

Bihurrik izerdi franko botatzeko aukera izango du bihar ere.

koa esku bakarrarekin eta, amaitzeko, auto bat, “monobolumen”
bat eta furgoneta handi bat moztuko ditu. Lan ikusgarria, beraz,
biharko hartu duena Bihurrik.

E
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Isasi, 3 EIBAR

taberna
– Ogitartekoak
– Plater konbinatuak

Errekatxu, 1
Tel. 943 56 72 06

birjiñape, 1 behea
tel. 943 20 71 00

SOKOA

LEK

U

☎ 943 20 71 89
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UNTZAGA PLAZA, 10
20600 EIBAR

...eta kitto!

32 euskaraldia
2018-XI-23

Hau hasiera
besterik ez da
Euskeraren Eguna, abenduaren 3a, gero eta gertuago
daukagu. Eibarko Euskalgintzak prest dauka aurtengo
egitaraua eta aurtengo ospakizunari EUSKARALDIA
gehitu behar diogu, egun horretan amaituko baita
Euskal Herri osoan 11 egunean egingo den herri
ekimena. Ekitaldi nagusiak astelehenean (abenduaren
3an) egingo dira Untzaga plazan eta, horrez gain,
Euskaraldian parte hartuko duten Ahobizi, Belarriprest
eta Bihotzgoxoen elkarretaratzea egin nahi da egun
berean. Dena dela, jaia egun bat lehenago hasiko da,
domekan, Untzagako plazan egingo den herribazkariarekin.

“Hau hasiera besterik ez da” goiburua izango du abenduaren
3an ospatuko dugun Euskeraren Egunak. Egun horretan
amaituko da Euskal Herri osoan 11 egunean egingo den
Euskaraldia, eta une horretatik aurrera hasiko da benetako
erronka; hortik aurtengo Euskararen Egunerako Eibarko
Euskalgintzak aukeratutako goiburu esanguratsua. Egun
horretan, astelehenean, HORMA-IRUDIA egingo da 19:00etatik
aurrera, Untzagan. Jendeak pegatinak jarriko ditu “Hau hasiera
besterik ez da” esaldia eramango duten mural bi osatzeko.
Pegatinak kolore askotakoak izango dira eta 3 rolen irudiak
bilduko dituzte. Amaitzerakoan Txaltxa Zelaiko eta Untzagako
Jubilatuen Etxeko hormetan eskegiko dira.
Aurtengo Euskararen Egunak kutsu berezia izango du, zalantza
barik, Euskaraldiaren olatua eta irribarrea Euskal Herriko txoko
guztietara ailegatzea espero baita. Eibarren 3.090 lagunek
hartuko dute parte Euskaraldian. Horietako 2.018 Ahobiziak
dira, 728 Belarriprestak eta 344 Bihotzgoxoak. Kopuru horrek
gora egingo du, izen-ematea zabalik egongo baita Euskaraldia
amaitu arte. Egun horretan, abenduaren 3an, Euskaraldian parte
hartu duten herritarrekin ELKARRETARATZEA egitea oso polita
izango litzatekeela uste dute antolatzaileek. “ Astelehenean
Eibarko Ahobizi, Belarriprest eta Bihotzg oxoak Untzagan bat
egitea eta Euskeraren Eguna elkarrekin ospa tzea gustatuko
litzaiguke.” Egun horretarako antolatutako ekitaldien artean,

Euskararen Eguna
abenduaren 3an

...eta kitto!
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Euskaraldirako izen-emateak zabalik jarraitzen du abenduaren 3ra arte:

www.euskaraldia.eus / www.akebai.eus
Eibarko parte-hartzea (azaroaren 22ko goizeko datuak):

2.018

344

AHOBIZI

728

BIHOTZGOXO

BELARRIPREST
Euskaraldian parte hartuko dutenek 11 egun horietan
izandako BIZIPENAK, esperientziak edo anekdotak idatzi
ahal izango dituzte papertxo batean. Bizipen guzti horiek
kaxa batean sartu eta ozen irakurriko dira, han bildutako
guztiek entzuteko moduan. Dena dela, aurretik ere,
Euskaraldiak irauten duen bitartean, baten batek bere
bizipena konpartitu nahi badu, eibarrenakebai@gmail.eusera idatzi dezake. E- mail horretan iritzi, esperientza eta
anekdota guztiak batzen joango dira eta abenduaren 3an
herritarrekin partekatuko dira.

Herri-bazkaria abenduaren 2an
Egun bat lehenago, abenduaren 2an (domeka) HERRIBAZKARIALDIA egingo da, 14:30ean, Untzagan jarriko den
karpan. Bazkaria Bizimiña Elkarteak prestatuko du: paella,
postrea eta kafea. Ondoren, erromeria izango da Iratzar
taldearekin. Bazkarirako txartelak dagoeneko salgai daude
…eta kitto!-n eta Xania, Tarte, Kultu eta Guridi tabernetan 10
euroren truke (7 euro ume, langabetu eta jubilatuentzat).

abenduak 2 , domeka

Herri-bazkarialdirako tiketak
...eta kitto!
Xania
Tarte
Kultu
Guridi
10€ (7€ umeak)

...eta kitto!
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Markeskuako ganbaran balio ikaragarriko altxorra dago gordeta. Ez dira urrezko
txanponak, baino balio handiagoa dauka. 5.795 euskal hizlariri jasotako ahozko
testigantzak dira, “Euskal Herriko ondare immaterial oso garrantzitsua”. Abbadia
saria ematen duen epaimahaiaren berbak dira horiek, izan ere, Ahotsak.eus
proiektua izan da 2018an saria eskuratu duen elkartea.

Ahozko ondarearen altxorra

S

an Andres egun berezia biziko dute
Ahotsak.eus-eko kideek, Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) aurtengo
Abbadia saria hilaren 30ean foru jauregian
emango baitio Eibarren jaio eta bizi den elkarteari. 19:00etan hasiko da ekitaldia eta
elkarteko langileak hasi dira bata besteari
pilota pasatzen. Saria nork jasoko du?
Nork egingo du berba? Hori bai, argi daukate proiektuak dituen 15 urteetan lagundu dutenei eskerrak eman behar dizkietela. Momentua aprobetxatuz, gainera, aldarrikapenerako une egokia ere izan daiteke sari-banaketa ekitaldia. “Diru-laguntzen bitartez funtzionatzen duen elkartea
gara. Dardarka egoten gara diru-laguntzen
ebazpena heldu aurretik, dirurik etorriko
den edo ez jakin barik. Pozik gaude horrelako esker ona jasotzeagatik, baina beste
zerbait behar dugu aurrera jarraitzeko”,
esan digu hasieratik proiektuan lanean dabilen Aintzane Agirrebeñak.
Deba Eskualdeko Ahozko Ondarea eta
hizkerak jasotzeko asmoz martxan jarritako Deba Eskualdeko Ahotsak proiektuan
du hastapena Ahotsak.eus-ek. Bailarako
herrietako kultura tradizionala eta hizkerak
jasotzea eta hedatzea zuen helburu, baina
Gipuzkoa osora hedatzen hasi zen eta, gero, Euskal Herrira.

Gaur egun, Aintzanez gain, Haizea Odria
(ikus-entzunezkoen arduraduna), Izaskun
Gaston (administratzailea), Maider Altzibar
(hizkuntza aniztasuna batzen duen 101L
proiektuan) eta Mirari Garmendiak (elkarrizketak prestatzen eta zintak kodifikatzen) egiten dute lan Ahotsakek Markeskuan duen egoitzan. Bestetik, Billabonako
Mintzolan beste bulego bat dauka proiektuak eta Idoia Etxeberria eta Irati Lizeaga
daude han.
Jaso eta hedatu
Ahotsak.eus-ek 7.900 elkarrizketatik gora egin ditu Euskal Herriko 350 herritako
5.800 hizlari ingururen testigantzak jasotzeko. 51.082 bideo-pasarte ditu Euskal
Herriko herri hizkera eta ahozko ondarea
katalogatu eta hedatzeko, baina handitzen
doan zifra da. Hala ere, gaur egungo jarduna ez da hasierakoa bezalakoa. “Hasieran presa geneukan. Gerra aurreko ondarea jasotzeko asmoa geneukanez, 1900
eta 1910 urteen artean jaiotakoan elkarrizketatu nahi genituen”, dio Agirrebeña.
Lortu zuten, “zorionez”.

30 terabyte hartzen ditu
Ahotsak.eus-en artxiboak

Testigantza berriak jasotzen jarraitzen dute, hainbat proiektu jarri dituztelako martxan. ‘Ikasgela’, ‘Gazte gara gazte’, ‘Eibarko
industria ondarea’... artxiboa hazten doa,
baina aurretik jasotakoa lantzen lan handia
daukate oraindik. Bideo- eta audio-zintak digitalizatu, formatuak aldatu, transkribatu...
teknologia gehienetan alde eta batzuetan
oztopo, hasierako maitasun berarekin mimatzen dute altxorra proiektuko langileek.
Errusian eredu, eta hemen?
30 terabyte hartzen ditu Ahotsak.eusen artxiboak. Markeskuan daukaten zerbitzarian dago gordeta informazio guztia eta
elkartekoak kezkatuta daude. “Erakundeak artxiboaren kargu egitea nahiko genuke. Hemen zerbait pasatzen bada, dena pikutara doa”. Jasotako guztia hedatzea helburu izanik, guztion ondarea dela aldarrikatzen dute. “Prest gaude edozein erakunderi jasotakoaren kopia bat emateko
eurek zaindu dezaten”.
Errusian ere Ahotsak proiektuaren berri
izan dute eta Karina Mishchenkovak antzeko proiektua jarri du martxan hango hizkuntza gutxituen alde egiteko. Ahotsakekoek
espero dute sariak proiektuari bultzada ematea. “Ea sari honekin erakundeak hemen
daukagun altxorraz konturatzen diren”.

Bezero Guztiendako

S an A nd res z o r i ont sua k !
BUENOS
AIRES

Bista Eder, 11

Toribio
Etxebarria, 8

TABERNA

Gosariak
Eguneko menua
Pintxo bereziak
Entsaladak
Razioak
Hanburgesak...

943 47 77 79

Ondo pasa
San Andres
jaietan!!!

eta ondo baino
hobeto gur ekin
Untzaga, 8an

Ego gain, z/g

943 20 67 53

E TXEZ -ETXEKO ZERBITZU BERRIA
FOXTER-ek bere gastronomia
bikaina etxera eramaten dizu,
igande-ostegun bitartean,
20:00etatik 22:30era.

Animatu zaitez eta deitu!!!
razioak sandwichak
hanburgesak bokatak mexikarrak
Plaza Barria, 6. Tel. 943 121 255
●

●

●

●

Toribio Etxebarria, 18 - 1.

Enkarguak
hartzen
dira
Telefonoa: 943 20 71 90

Ospatu gurekin!!
GORA
Sanandres!!
Gosariakatak
B ok
Pintxoakgoak
Errebal, 24
Tra

943 70 13 23

bokatak
kazuelitak
tapak
pintxoak
...

Ondo pasa
Sanandresak!
URKIZU, 11

...eta kitto!
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Azaroaren 11n, San Martin
egunean, Biarritzeko ezpatadantzan parte hartzeko
aukera eskaini die Maritzuli
konpainiak Kezkako
dantzariei, “bai ezpata
txikiak dantzatzen dituzten
bakalari bezala, bai ezpata
luzeekin taldean eta baita
dantzari txiki arku-dantzari
taldean ere”. Guztira
Kezkako 21 dantzarik hartu
zuten parte, sei helduk eta
dantza eskolako 16 dantzari
gaztek. Eibartarrek Biarritz,
Baiona, Donibane Lohizune,
Hendaia, Bidart, Angelu eta
Leioako dantzariekin batera
San Martin ezpata-dantza
Biarritzeko kale eta plaza
ederretan eskaintzeko
aukera izan zuten.

Biarritzeko San Martin ezpata-dantzan
izan dira Kezkako dantzariak

Azaldu dutenez, “iazko Ei barko Dantzari Egunea n Biarritzeko arku-dantza
eskaini zuen gaztee n talde batek, eta
bide horri jarraitu zaio ikasturte berrian,
Biarritzeko kaleetan dantzatzeraino. Aurreko asteetan Biarritzeko Maritzuli konpainiako dantza-maisuak, Claude Iruretagoiena, Jon Olazkuaga eta Jon Iruretagoiena Eibarren izan dira hainbat aldiz
prestaketa lanetan eta entseguetan. Zapatuan ailegatu zen dantzari eibartarren
espedizioa Biarritzera, eta entsegu eta
arropa probaketak egin ziren zapatu arratsaldean. Bertan lo egin eta domeka goizean goiz ekin zitzaion Gare du Midin,
Malandain Ballet Biarritzen egoitzan,
janzte eta prestaketei”. Ondoren, Biarritzko hainbat plaza, kale eta ingurune

ederretan eskaini zuten Biarritzeko San
Martin ezpata-dantza eta arku-dantza iparraldeko eta hegoaldeko dantzariek: “Kofradiako kutxa, bandera, ezpata-luzez
osatutako 24 ezpata-dantzarien taldea gidariak zuzenduta, zortzi azkendari ezpata
txikiekin, hamasei arku-dantzari beren
kapitainarekin eta Martin hartza bera,
Kutx txistulariaren esanetara jardundako
txistulari taldearekin osatutako segizioak
San Martin ezpata-dantzaren segizio
ikusgarriarekin harritu zituen Biarritzeko
kaleetan ziren herritarrak”.
Kezkako dantzari gazteen taldea honakoek osatu dute: Manex Cordoba,
Alaitz Sanz, Lorea Sarasketa, Arrate Delgado, Ekain Araolaza, Ekhi Martinez, Eki
Muruamendiaraz, Xabat Telleria, Noah

Ederto pasatu zuten haur
zein helduek Pirritx, Porrotx
eta Marimotots ikusten
Betiko moduan, ondo baino hobeto pasatu zuten
asteburuan Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoen “Musua” ikuskizun berria ikustera joandako ume
eta nagusiek. Hezkuntza Esparruko aretoa bete egin
zen …eta kitto! Euskara Elkartearen eskutik pailazoek
eskaini zituzten lau funtzioetan eta denek ederki pasatu zuten kantu, dantza eta txantxa artean. Antolatzaileek eskerrak eman nahi dizkiete bereziki txartelak saltzen lagundu duten El Tio Palancas, Denetik eta Gozoki dendetako arduradunei. Datorren urtean gehiago!

Palacios, Paule Ibarrola, Enara Gabiola,
Izaro Bernedo, Male Ortueta, Udazken
Salaberria, Manex Gisasola eta Ekhi Azpilikueta. Arku-dantzariak izan dra hamasei dantzari gazteak, Ekhi Martinez kapitain lanetan aritu delarik. Amaia Visus
eta Leire Andikoetxea izan dira arku-dantzari gazteen irakasleak, Maritzuliko dantza-maisuen esanetara. Dantzari helduak, berriz, honakoak izan dira: Leire
Andikoetxea, Amaia Visus, Amaia Rodriguez, Ainhoa Larrañaga, Miren Hazas
eta Oier Araolaza. Arku-dantzarien buruzagi aritu da Leire Andikoetxea, ezpata
luzeen taldean aritu da Ainhoa Larrañga,
eta ezpata txikiekin, azkendari lanetan
aritu dira Amaia Visus, Amaia Rodriguez,
Miren Hazas eta Oier Araolaza.

...eta kitto!
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Industria-ondareari buruzko jarduerak

“#quenonosfrunjanlafiesta II”
aurkeztuko du gaur David Guapok
David Guapo monologista eta gidoilari ezagunak “quenonosfrunjanlafiesta”, 2012an Espainiako sarituenen artean egon zen bakarrizketa-ikuskizunaren bigarren partea aurkeztuko du Coliseo antzokian,
gaur 20:30ean. Ikuskizun berri honetan ere Guapok umorea, ironia eta
musika inprobisazioarekin uztartzen dituen bere estiloari jarraituko dio.
Bakarrizketetan erabiliko dituen gaiak, berriz, eguneroko kontuetan oinarritutakoak izango dira: haurtzaroa, erlijioa, genero eta adinari erreparatzen ez dioten bikoteak eta amodioa… “#quenonosfrunjanlafiesta II”
ikuskizunak hiru denboraldi egin ditu Espainiako aretotik aretorako biran,
eta toki guztietan oso arrakastatsua izan da. Sarrerak 22 euro balio du
(15 euro Coliseoaren Laguna txartelarekin).

Titirijai jaialdiak “Giraffe”
ikuskizuna ekarriko digu
Titirijai 2018 Nazioarteko Jaialdiaren eskutik, bihar arratsaldean,
17:00etan, “Giraffe”, hitzik gabeko mahai-txotxongilo ikuskizuna ekarriko dute Coliseora Greziako Hop Signor taldekoek. Antzerkia, hezkuntza, zientzia, artisautza eta giza-zientzietako hainbat arlo desberdinetan ikasi eta lan egin ondoren, Evgenia Tsichlia eta Thanos Siorisen eskutik sortu zen taldea. Euren ikuskizunetan, txotxongiloak istorio
dibertigarriak partekatzeko bitarteko bilakatzen dira. Familia osoarentzat, 6 urtetik gorakoentzat egokia den ikuskizunak 40 minutuko iraupena dauka eta hitzik gabeko lana da. Sarrerak 5 euro balio du.

Euskadin industria-turismoa sustatzeko asmoz
martxan dagoen “Industrialdia”, Eusko
Jaurlaritzaren programak kultura eta ondarebaliabideei buruzko hainbat jarduera antolatu
ditu Armagintzaren Museoarekin elkarlanean:
abenduaren 1ean 6-11 urte bitarteko umeentzat
tailerra egingo dute, 17:00etan (izena emateko
943 708446 telefonora deitu edo
museoa@eibar.eus helbidera idatzi). Parte
hartzaileek jolasen bitartez industria
arkitekturaren inguruan esperimentatzeko
aukera izango dute.

DBOR eta Coralia Artis
abesbatzen kontzertua
Bihar iluntzean, 20:00etan, Debabarreneko
Orfeoiak (DBOR) eta Segoviako Coralia Artis
Lagunen Abesbatzak kontzertua emango dute
San Andres elizan. Jose Miguel Laskurainek
zuzentzen duen abesbatzak “Ave Maria”
(Caccini) eta “Missa Ioannes Paulus II-Kyrie”
(Josu Elberdin) abestuko du eta, ondoren,
Segoviatik etorritako taldeak estilo ezberdineko
hainbat kantu eskainiko dituzte. Agurtzeko, talde
biek elkarrekin abestuko dute.

Gabon Kanten Jaialdia
Abenduaren 2an, 12:00etan, Eskualdeko Gabon
Kanten jaialdiaren 3. edizioa hartuko du Coliseo
antzokiak. Gipuzkoako Etxe Erregionalen
Federazioak antolatzen duen jaialdia aurten
Eibarren egingo da lehen aldiz, As Burgas
Galiziako Etxearen ekimenez. Iaz Andoainen
egin zuten jaialdian eta 9 taldek hartu zuten
parte, Euskadiko hainbat herritako etxe
erregionalak ordezkatzen. Eibarko saioan,
besteak beste, Untzagako jubilatuen abesbatzak
hartuko du parte. Sarrera doan izango da.

...eta kitto!
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Musikariek emanaldi
bereziak antolatu dituzte
Santa Zeziliaren omenez
Atzo Santa Zezilia, musikarien patroiaren eguna izan zela eta,
urteroko moduan herriko taldeek emanaldi bereziak antolatu
dituzte bere omenez. Usartza Txistulari Taldekoek aurreko domekan, Coliseoan egin zuten Ganbera Kontzertuarekin ospatu
zuten beraien zaindariaren eguna. Juan Bautista Gisasola Musika Eskolako ikasleek, berriz, eguaztenean kalejiran ibili ziren. Musika instrumentuak aldean hartu eta, Portaletik abiatuta, Toribio
Etxebarria kalean eta inguruan ibili ziren kantuan. Eta Eibarko Cielito Musika Bandakoek aurten ere ohitura zaharrari eutsiko diote,
zapatu gauerdian Santa Zezilia Serenata eginda. Untzagatik abiatuko dira, Arikitxaneko zubiraino, hortik Untzagara bueltatzeko.
Domekan, berriz, Coliseoan eskainiko dute Santa Zezilia kontzertua, 12:30ean. Carlos Sanchez-Barbak zuzenduko du eta ho-

nako piezak joko dituzte: “¡Biba la banda!” (pasodoblea, M.
Asins), “Cuban Overture” (rumba, G. Gershwin), “Luisa Fernanda” (aukeraketa, F. Moreno), “Music for a movie picture” (abestia, K. Vlak) eta “Star Wars Saga” (aukeraketa, konp. J. De Mey).

Niceto Muguruza medikuaren liburua eguaztenean aurkeztuko dute
Lehen edizioaren ehungarren urteurrena bete dela eta,
horren aitzakiarekin, Niceto Muguruza Larriña (1882-1920)
sendagile eibartarrak idatzi zuen "Nociones generales de higiene del obrero siderúrgico" liburua berriz eman du argitara
Lan Medikuntzaren Euskal Elkarteak. Liburuaren aurkezpena
eguazten iluntzean, 19:00etan egingo dute, udaletxean. Muguruzak Eibarko Udal Laboratorioa zuzendu zuen 1912tik hil
arte. "Nociones generales de higiene del obrero siderúrgico"
izenburuko liburua 1918an argitaratu zuen eta, lehen edizio
haren mendeurrena betetzen den honetan, liburua berriz argitaratu dute, atal bakoitzari buruzko iruzkinekin.

Udal Artxiboari eskainitako Exfibar
erakusketa domekan zabalduko dute
D omekan inauguratuko dute
Exfibar seilu erakusketa Portalean. Arrate Filatelia Elkarteak urtero San Andres inguruan
antolatzen duen erakusketak Eibarko Udal Artxiboa izango du
hizpide oraingoan eta erakusketarako egin duten zigilu-marka
ere Udal Artxiboari eskaini diote
(zigilu-marka nahi duena domekan, 11:00etatik 14:00etara joan
beharko da). Abenduaren 2ra arte egongo da erakusketa ikusteko aukera, ordutegi berezian:
astelehenetik barixakura, 18:00etatik 20:00etara eta zapatu eta
domeketan, berriz, 12:00etatik
14:00etara eta 18:00etatik
20:00etara (San Andres egunean itxita egongo da).

Poesia
gerturatzeko
saioa
gaur
Portalean
G aur 19:00etan “La
poesia en su expresión de rebeldía y conciencia personal y social” hitzaldi-errezitaldia
eskainiko dute Portalean, Adolfo Castaños eta Maria Angeles Igartuak, Bartzelonan, langileen ateneo
batean 1995ean sortu zen León Felipe Taldeko kideek. Saioan Xeberri kantautoreak musikarekin lagunduko die eta 50eko belaunaldiko poeten lanak
errezitatuko dituzte: besteak beste, Goytisolo, Gil
de Biedman, Gloria Fuertes eta Jose Hierrok idatzitakoak, euren taldearentzat erreferentzia den Leon Felipe poetaren hainbat lanekin batera. Sarrera
doan izango da.

...eta kitto!
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eguraldia (EUSKALMET.NET)

Herrixa Dantzan
ELGETAN
Domeka arratsaldean Herrixa
Dantzan folk dantzaldia egingo
dute Elgetako Espaloia kafe
antzokian, 19:00etatik
20:30era. Animatzen diren
herritarrek dantzan elkarrekin
ondo pasatzeko asmoz
antolatzen dituzten saioak
Elgetako Udalaren
laguntzarekin egiten dira eta
sarrera doan izango da.
Gainera, edatekoak eta
jatekoak eskura izango ditu
parte hartzera animatzen den
jendeak.

farmaziak
Barixakua 23

hildakoak
- Narciso Pinto Pinto. 93 urte. 2018-XI-15.
- Miren Etxaniz Elorza. 84 urte. 2018-XI-18.
- Francisca Olmo Cabello. 85 urte. 2018-XI-18.
- Sebastian Aranzabal Askasibar. 84 urte. 2018-XI-20.

EGUNEZ

Elortza (J. Gisasola, 18)

Zapatua 24
EGUNEZ

Iraundegi (Calbeton, 19)

Domeka 25
EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

Astelehena 26
EGUNEZ

Azkue (T. Etxebarria, 4)

Martitzena 27
EGUNEZ

Zulueta (San Agustin, 5)

Eguaztena 28
EGUNEZ

jaiotakoak
- Hugo Bazal Garcia. 2018-XI-16.

Morgado (San Agustin, 3)

Eguena 29
EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

Barixakua 30
EGUNEZ

Azkue (T. Etxebarria, 4)

Zapatua 1
EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

Domeka 2
EGUNEZ

Lekunberri (Isasi, 31)

Astelehena 3
EGUNEZ

Lafuente (Sostoatarren, 10)

Martitzena 4
EGUNEZ

Elortza (J. Gisasola, 18)

GAUEZ BETI

-2018AN-

Lafuente (Sostoatarren, 10)

Garagardoaren
I. Festa ERMUAN
Eguenean hasi zen domekara
arte martxan egongo den
Garagardoaren I. Festa Ermuan.
Scorpio Areto Foball taldeak
antolatu du jaia eta horrelakoetan
ohikoak diren jateko eta edateko
produktuak eskainiko dituzte,
herriko plaza nagusian jarri duen
karpan. Gaur 18:30etik gauerdira
bitartean zabalduko dute txosna.
Bihar 12:00etatik 17:00etara eta
18:30etik 00:30era egongo da
zabalik eta domekan pixkat
lehenago, gauerdian itxiko dute.
Txosnan bost garagardo mota
eskainiko dute: horia, tostatu edo
gorria, beltza nazionala nahiz
nazioartekoa, guztion gustuak
asetzeko: Keler, Free Damm,
Bock Damm, Estrella Damm,
Radeberg, Blue Ribbon edo Oro
Bilbao. Eta, jateko, txerriukondoa eta saltxitxak alemaniar
erara eskainiko dituzte.

SUDOKUA
A U RR E KO A R E N
E MAIT Z A

telefono
jakingarriak
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 ospitala......943 03 28 00
Anbulategia...............943 03 25 00
Torrekua ....................943 03 26 50
Errepideak.................902 11 20 88
Ertzaintza ..................943 53 17 00
Eusko Tren................902 54 32 10
Lurraldebus ..............900 30 03 40
Pesa...........................900 12 14 00
Taxiak ........................943 20 30 71
...................................943 20 13 25
Alkohol.Anon............629 14 18 74
Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63
Grupo Egun Bat (Jokazale Anonimo
eta Familiak) .................699 37 75 20

...eta kitto!
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Barixakua 23

Domeka 25

Martitzena 27

Eguena 29

HITZALDI-ERREZITALDIA

BAKAILAO TXAPELKETA

IKASTEN

IKASTEN

19:00. “La poesía en su
expresión de rebeldía y
conciencia personal y social”.
León Felipe Taldea (Adolfo
Castaños eta Angeles Igartua).
Doan. Portalean.

11:00. XXVI. Bakailao
txapelketa "San Andres saria".
Untzagan (karpan).

10:00. “Moztu eta itsatsi
genetikoa: zer da CRISPR?”
hitzaldia, Juan Canalesen
eskutik. Armeria Eskolan.

10:00. “Miguel de Cervantes
eta William Shakespeare”
hitzaldia, Jose Domingoren
eskutik. Armeria Eskolan.

BISITA

SAN ANDREUS

16:00/17:00 eta 17:00/
18:00. Eibar Ospitalea
ezagutzeko, herritar guztientzat
(Eibar.OSIDEBABARRENA@
osakidetza.eus helbidera idatzi).

11:00. Armeria Eskolatik
Untzagara jaitsiera, Mugi
Panderoa trikitilariekin.
11:20. Txalapartariak,
Untzagako karpan.
11:25/12:00. Sagardoa eta
txistorra, txapak egiteko tailerra.
12:00. Harrijasotzailea: Iñigo
Jimenez (Mekatronika ikaslea).
Jolasak: txingak, sokatira, aulki
jokoa, oliba jaurtiketa….
13:00. Zuzeneko musika:
Kokein eta The Vartools.

ANTZERKIA
20:30. “#quenonosfrunjanlafiesta II”, David Guapo. 22 euro
(15 euro Coliseoaren Laguna
txartelarekin). Coliseoan.

Zapatua 24
XVI. TXISTORRA EGUNA
11:00/21:00. Musika, kirol
erakustaldiak... Untzagan.

MAHAINGURUA
12:00. Gazte taldeetako
kideak, 40 urtetako
esperientziaz. Kultun.

UNTZAGAKO JUBILATUAK
12:30. Hildako bazkideen
aldeko meza, abesbatzarekin.
San Andres elizan.
14:00. Arraterako autobusa.
14:30. Bazkaria Kantabrian.
85 urteko eta 100etik gorako
bazkideei opariak banatzea.
Antzerkia (Juanma Cano eta
Maite Lorenzo). Dantzaldia.

TXOTXONGILOAK
17:00. “Giraffe” (Hop Signor,
Grezia). Titirijai 2018. 6 urtetik
gorakoentzat, hitzik gabeko
lana. 5 euro. Coliseoan.

UMEENDAKO ZINEA
18:00. “Hotel Transilvania 3”,
doan. El Corte Inglesean.

MANIFESTAZIOA
19:00. “Heteropatriarkatuaren
aurrean, autodefentsa
feminista”, Naluak deituta.
Emakumeok kaleak hartu.
22:00. Manifestazioa,
Untzagatik. Amaiera Untzagan.

KONTZERTUA
20:00. Debabarreneko
Orfeoia eta Coralia Artis
Abesbatza. San Andres elizan.

KALEETAN KANTUZ
11:00. Abesbatzaren irteera,
kalera eta Untzagako karpara.

BAKAILAO KOFRADIAREN
XXV. KAPITULUA
11:30. Kofradien kalejira Ipur
sagardotegiatik Portaleraino:
Untzaga-San AgustínZuloagatarren-Bista Eder.
12:00. Kapituluaren bilera eta
Ohore-Anaikideen izendapena:
Mateo Guilabert, Pedro Iriondo
eta Koro Alonso.

SANTA ZEZILIA
12:30. Kontzertua, Cielito
Bandarekin. Coliseoan.

ELKARRETARATZEA
13:00. Indarkeria Matxisten
Aurkako Nazioarteko Eguna.
Untzagan.

BERTSO JAIALDIA
18:30. San Andres Bertso
Paper lehiaketako sariak
banatuko dira.
19:00. Bertso-jaialdia ...eta
kitto!-ren eskutik. Andoni
Egaña, Maialen Lujanbio, Alaia
Martin eta Unai Mendizabal.
Gai-jartzailea: J. Mikel Mujika.

Astelehena 26
ELKARRETARATZEA
12:00. Jubilatu eta
pentsiodunen kontzentrazioa,
pentsio duinak eskatzeko.
Untzagan (udaletxe parean).

Domeka 2
GABON KANTEN JAIALDIA
12:00. Eskualdeko Gabon
Kanten III. Jaialdia. Coliseoan.

EUSKERAREN EGUNA

MUSIKA

14:30. Herri-bazkarialdia.
16:00. Erromeria, Iratzar
taldearekin (10 euro, umeek
7 euro). Untzagan (karpan).

23:00. Liher eta Ni Neu
taldeak. Untzagan (karpan).

Astelehena 3

SANTA ZEZILIA

EUSKERAREN EGUNA

00:00. Serenata, Cielito
Bandarekin. Ibilbidea: UntzagaArikitxaneko zubia-Untzaga.

19:00. Horma-irudia.
Euskaraldia: kontatu zure
esperientzia. Untzagan.

KASTEN
16:00/19:00. Puntu-tailerra.
17:00/20:00. Joskintzatailerra. Portalean.

SOLASALDIA
19:00. “Apustu etxeak eta
ludopatia”. Igor Meltxor
kazetaria eta Iñaki Izquierdo
psikologoa. Sarrera librea.
Bilgunean (Bista Eder, 2).

AUZO-BILERA
19:00. Udal ordezkariekin.
Urkiko elizan.

KALEETAN KANTUZ
17:00. Dantza taldearen
entsegua (hastapena,
beteranoak 18:00etan hasita).
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andresen.

DISKO FESTA

Eguaztena 28

17:30. Haurrentzat, ArimaCool-ekin. Untzagan (karpan).

IKASTEN

GABONETAKO ARGIAK

09:15. Landa-Uribarri-Ganboa
ibilaldia. Bazkaria eraman.
Autobusaren irteera ordua.

18:00. Argiak piztea eta
txokolate-jana. El Corte
Inglesean (beheko solairuan).

SLOW FOOD

ODOL-EMATEA

09:30/13:30 eta 15:30/
19:30. Eibarren Slow Food
komunitatea sortzeko
jardunaldia. Udaletxean.

18:00. Odola emateko saioa.
Anbulatorioan.

MUSIKA

LIBURU AURKEZPENA

19:30. Nor Naiz eta
Versionarios taldeak. Untzagan.

19:00. Niceto Muguruzaren
"Nociones generales de
higiene del obrero siderúrgico",
1. edizioaren mendeurrenean.
Udaletxean.

Barixakua 30

MAHAINGURUA
19:00. “Hiztun berriak”,
AKEBAIk antolatuta, Hamaika
Berbaldi egitasmoaren baitan.

AUZO-BILERA
19:00. Udal ordezkariekin.
Untzagako jubilatu etxean.

EIBARKO KANTUZALEAK
19:00. Abesbatzaren
entsegua. San Andresen.

SAN ANDRES EGUNA
09:30. XL. San Andres
nekazal azokaren hasiera.
Ganadu erakusketa.
12:00. Bikoteka aizkolarien
txapelketa. Meabebasterretxea
eta Mendizabal bertsolariak.
Jainaga, Narbaiza eta Musika
Eskolako trikitilarien kalejira.
12:30. Plazara Dantzara
erromeria Kezkaren eskutik,
Jainaga eta Narbaizarekin.
13:00. Azoka, pintxo eta
kartelen sari banaketa.
19:00. Plazara dantzara
erromeria, Garikoitz Otamendi
musikaria eta Patxi Monteroren
dinamizazioarekin.

laztanak emoten...

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro
(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon
beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean
ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue.

943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, INTZA!,
gaur 12 urte betetzen
dozuz-eta. Musu
haundi bat etxekuen
partez.

Zorionak, LORE, bixar
2 urte beteko dozuzeta. Musu potolo bat,
sorgintxo, etxekuen
eta, batez be, Oierren
partez.

Zorionak, ANE Artetxe
Barrutia, hillaren 30ian
2 urtetxo beteko
dozuz-eta. Zure guraso,
osaba-izebak, Maialen
eta Aizearen partez.

Zorionak, MARKEL,
abenduaren 2xan
8 urte beteko dozuzeta. Musu bat aitatxo,
amatxo eta, batez be,
Haritzen partez.

Zorionak, AMETS
Bolinaga, gaur urtetxua
egingo dozu-eta. Patxo
potolua amama Mila,
aittitta Jose Ignacio eta
zure gurasuen partez.

Zorionak, UNAX!,
hillaren 30ian urtetxua
beteko dozu-eta.
Patxo potolo bat,
maittia, zure gurasuen
partez.

Zorionak, MARKEL,
etxeko txapeldunak
7 urte bete dittu-eta!
Besarkada haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Beñaten partez.

Zorionak, MIKEL,
gure pelutxito,
hillaren 20xan 4 urte
bete zenduazen-eta.
Patxo haundixa
famelixaren partez.

Zorionak, IZAR,
martitzenian 9 urte
beteko dozuzelako.
Ondo-ondo ospatu eta
patxo pillua famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, NORA
Armenteros Gonzalez,
bixar 7 urte egingo
dozuz-eta. Aitxitxa,
amama eta famelixa
guztiaren partez.

Etxeko txikixa ertain
bihurtu jaku! Zorionak,
JONE, 5 urte honezkero!
Maite zaittugu pilla-pilla,
patata-tortilla. Patxo
potolo ederra zuretako.

Zorionak, JOSEAN,
gaur urtiak egitten
dozu-eta. Segi holan,
mutil haundi! Etxeko
eta lagunen partez.

Zorionak, JARE
eta MADDI.
Gaur 6 urte bete
dozuezelako.
Musu haundi bat
etxeko guztien
partez.

Erakusketak
Azaroaren 25etik abenduaren 2ra:
– EXFIBAR 2018. XLIX. SEILU ERAKUSKETA (Portalea)
Azaroaren 30era arte:
– J.L. IRIGOIENEN PRAGAKO ARGAZKIAK (Klub Deportiboa)
–

BAKARNE ELEJALDEREN ARGAZKIAK (El Ambigú)

–

J.A. PALACIOSEN ARGAZKIAK (Portalea jatetxea)

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
24an: 19:45, 22:30
25ean: 20:00
26an: 20:30

(2 ARETOAN)
24an: 19:45, 22:30
25ean: 17:00, 20:00
26an: 20:30

(ANTZOKIAN)
24an: 17:00(1), 19:45, 22:30
25ean: 17:00(1 Aretoa), 20:00
26an: 20:30

(ANTZOKIAN)
24an: 17:00(2 Aretoa)
25ean: 17:00

”El fotógrafo de Mauthausen”

”La sociedad literaria...”

”Superlópez”

”Animales fantásticos”

Zuzendaria: Mar Targarona

Zuzendaria: Mike Nevell

Zuzendaria: Javier Ruiz Caldera

Zuzendaria: David Yates

iragarkilaburrak

i

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK honakoak dira:
Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako
eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak
etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. Etxebizitza
1.2. Errentan
– Emakumezkoak 2-3 logelako pisua hartuko luke alokairuan. Tel. 665-410232.
– Pisua hartuko nuke Eibarren alokairuan.
Tel. 674-401053.
– Buhardila alokagai Ubitxan. Jantzita eta
igogailuarekin. Bizitzera sartzeko moduan.
460 euro hilero. Tel. 620-611718.

2. Motorra
2.1. Salgai
– Taxi-lizentzia transferitzen da Eibarren,
jubilazioagatik. Auto berria. Tel. 669253545.
– 1999 Volkswagen Passat V 1.9 TDi salgai, egoera onean. Tel. 678-075299.

3. Lokalak
3.1. Salgai
– Auto batendako garajea hartuko nuke
Polonia Etxeberria inguruan. Tel. 645007388. Ainhoa.

3.2. Errentan

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

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

– Garaje itxia alokagai Ipurua inguruan.
Tamaina txikiko edo ertaineko autoarentzat.
Goitegia eta garbitegi komunarekin. Deitu
19:00etatik aurrera edo eguerdian. Tel. 656758793.
– Garaje itxia alokagai Ego-Gainen (udaletxe ostean). Trasteroarekin. Tel. 656733131.
– Erabilera askotarako gela alokagai Errebalen: bulegoa, kontsulta... 33-35 m2. Oso
argitsua. Tel. 674-277661.
– Bulegoa alokagai Biharrian espazioan.
250 euro, gastuak barne. Tel. 656-440644
(Ander) eta 628-590121 (Irune).

4. Lana
4.1. Lan bila
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientziarekin. Tel. 643-130135.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 600-836168.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Bi urteko esperientzia. Tel. 617919889.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
gaixoak zaintzeko (etxean zein ospitalean).
Tel. 643-398596.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Baita asteburuetan
ere. Tel. 698-733356.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka. Tel. 626-407923.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 631-195888.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 664-169582.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi
malgua. Baita asteburuetan ere. Tel. 632704643.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi
malgua. Baita asteburuetan ere. Tel. 632628950.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua.
Baita gauez ere. Tel. 603-743240.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
gaixoak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel.
681-065683.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Orduka. Tel.
632-265200.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 631-354532.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta beste edozertarako.
Tel. 682-704318.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Titulazioarekin. Tel. 692-932984.
– Emakumea euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Urtetako esperientzia.
Tel. 667-376212.
.– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 631-995976.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 612-476921.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Baita asteburuetan ere. Esperientzia. Tel.
698-733356.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka. Tel.
626-444649.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko. Tel. 688-642787.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-891709.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Erreferentziak. Tel. 943-208107.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 622677230.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 643-464072.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 632-642350.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 642-031301.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko.
Tel. 631-145986.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 632-411541.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel. 695-701753.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 631063561.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 667-034344.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-979555.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Tel. 631-064889.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna. Tel. 61
2-273591.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Diputazioaren akreditazioarekin. Tel. 667-060292.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Diputazioaren akreditazioarekin. Tel. 602-805869.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Te
l. 633-150376.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere) eta baserrian la
n egiteko. Tel. 631-680819.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 6
26-197217.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo u
meak zaintzeko. Esperientzia handia. Tel. 6
32-271530.
– Emakumezkoa eskaintzen da etxeko garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
638-793487.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak za
intzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 612-253
569.
– Emakumezkoa eskainzten da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Baita asteburuetan ere. Tel. 667-97
1010.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Baita asteburuetan ere. Tel. 632-01
3896.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Baita asteburuetan ere. Tel. 631-98
7624.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 688-712075.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. T
el. 605-363057.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 631-657380.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta
dendari jarduteko. Tel. 632-700803.

4.2. Langile bila
– Esperientziadun langilea behar da Eibarko ileapaindegi batean. Tel. 943-207207.
– Esperientziadun zerbitzaria behar da jatetxe baterako, autoarekin. Tel. 943-121262.
– Mekanika/elektromekanikarako langilea
behar da. 5 urtetik gorako esperientzia profesionalarekin. Berehala hasteko. Tel. 943741480. esarriauto@gmail.com
– Kamarera/o behar da Eibarren barixaku
eta zapatu gauetan lan egiteko. Laga curriculuma Anardi tabernan.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– Pailazoen saioetara joandakoek hainbat
gauza ahatu zituzten: ume-txaleko bi, untxipanpina, guardasola... Etorri bila. Urkizu,
11-n.
– Remember disko-maleta saltzen dut. Tel.
629-098723 (Ibon Rojo).
– Arineketan jarduteko zinta salgai. Berria,
erabili gabe. Tel. 656-733131.

Hyundai SUV Gama
Berria.

13.900€-tik aurrera
Zure mugak gainditu, zerbait handia aukeratu eta biziki bizi.
Eta horretarako hainbat aukera eskaintzen dizkizu Hyundai SUV Gama berriak.
Berriena nahi baduzu, Hyundai Tucson Berria aukeratu. Segurtasunean, konektagarritasunean eta prestazioetan
puntako teknologia eskainiko dizu.
Hyundai Kona-rekin estiloak, konektagarritasunak, abangoardiako diseinuak eta elektrizitateak inspiratuko zaituzte.
Eta azkenik, handiena, Hyundai Santa Fe Berria: sofistikazioa, espazioa eta luxua detailerik txikienean ere.
Zuk aukeratu.

ELGOIBAR
HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

w w w. o a r s o c a r. c o m
BERMEA
MUGARIK GABE

Olaso Polig., 17
943 74 14 80

OIARTZUN
Lintzirin Poligonoa, 1
943 49 48 30

Hyundai KONA Gama: CO2 emisio konbinatuak (gr/km): 108-160. Kontsumo mistoa (l/100km): 4,1-7,1.
Hyundai TUCSON Gama: CO2 emisio konbinatuak (gr/km): 123-175. Kontsumo mistoa (l/100km): 4,7-7,7.
Hyundai SANTA FE Gama: CO2 emisio konbinatuak (gr/km): 147-215. Kontsumo mistoa (l/100km): 5,6-9,3.

WLTP homologazio-ziklo berriaren arabera lortutako kontsumo- eta emisio-balioak. PSP gomendagarria Penintsulan eta Balearretan Hyundai SUV Gamarentzat: Kona 1.0 TGDI 88,3kW (120CV) 4X2 ESSENCE (13.900€). BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapen-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendueskaintza barne. Hyundai-ra Aldaketa Plana aplika daiteke, Hyundai berri bat erosi baino 6 hilabete lehenago gutxienez, eroslearen titulartasunpean erabilitako auto baten truke. Eskaintza hau aplikagarria da Hyundai MOVE produktuarekin finantzatzen duten bezero partikularrentzat, Banco Cetelem, S.A.U.-ren bitartez,
12.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin. Finantziazioa finantza-erakundeak aztertu eta onartu beharko du. Finantziaziori lotutako gastuak (komisioak, interesak edo Aseguru-programak) ez daude barne; horiek www.hyundai.es/configurador web-ean kontsultatu
daitezke. 15.400€ finantzatuko ez duten bezeroentzat PSP gomendagarria. Eskaintza 2018/11/30ra arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: Tucson Style, Kona Style eta Santa Fe Style (hagunak osagarri gisa soilik eskuragarri). Mantenimendua autoaren finantziazioari lotuta. Hyundai Motor España S.L.U-k bere bezeroei eskaintzen dien kilometraje-mugarik gabeko 5 urteko berme komertziala Hyundai sare ofizialean saldutako ibilgailuei soilik aplikatuko zaie, zerbitzu-pasaportearen arabera. Kontsulta ezazu eskaintza, mantenimendu eta bermearen baldintzak Hyundai kontzesionario-sarean edo www.hyundai.es helbidean.

ONDO PASA
SANANDRESETAN!

Ane Mendia
970 kol. zkia.

Arragueta, 20 - behea
943 530642
ane_men
ndiaa@hhotmaill.ccom

indiba terapia / kirol lesioak / masajeak / tendinitisak
bizkarreko minak / esginzeak / etxez-etxeko zerbitzua

Zatoz gure eskainttzaa beerrriak proobatzzeraa.
Hipopressibooak, k-strreccht eta errgonoomia
ko klasee pertssonallizattuak.
hobetzzek
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