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Sanjuan zoriontsuak opa dizuegu!

amostegi
ERREHABILITAZIO FUNTZIONALAREN ZENTRUA
✽

ERREHABILITAZIOA

Esku onenetan
izango zara!

- Pribatua - Aseguruak
✽

FISIOTERAPIA PERTSONALIZATUA
Esku terapia - Osteopatia / INDIBAterapia (Radiofrekuentzia) /
Txizaren inkontinentzia (emakumeak eta gizonak)
E.P.I.: Azal-elektrolisi intratisularra / K-LASERterapia / Puntzio lehorra

✽

HAURDUNEN OSASUNARENTZAT
ETA ERDIONDORAKO DENETARIK
- Amatasunerako prestakuntza:
Haptonomia eta Metodo tradizionala (taldeka/banakakoa)
-

Episiotomiaren prebentzioa, Txiza-inkontinentzia, Prolapsoak: EPI-NO + Masajea
Lunbalgien, Sakroilialgien, Coxigodinien... esku-tratamendua
Pelvis-zoruaren balorazioa erdiondoan
Tratamenduak txizaren inkontinentzia eta/edo inkontinentzia fekalerako, zesareen
orbainentzat, episiotomiak, perineoko mina, etb.
- Antzutasun funtzionalaren tratamendua

✽

MEDIKUNTZA ESTETIKOA
- Zelulitisaren tratamendua kabitazio ultrasonikoaren eta elektrolipolisisaren bitartez
- Eskuzko drainatze linfatikoa (DLM) eta/edo presoterapia
- Elektrodrainatze linfatikoa eta baskularra (zainetako itzuleraren areagotzea)

Muzategi, 2 behea

Tfnoa/Fax. 943 20 34 46 info@crf-amostegui.com www.crf-amostegui.com
TEL: 943 700 230

R.P.S. 253/14
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...eta kitto! Euskara Elkartea.
HELBIDEA:
Urkizu, 11. 20600 Eibar
TELEFONOAK:
943 20 67 76 / 943 20 09 18 /
603 598 285.
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
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Ana Aizpurua
ERREDAKZIO-BURUA:
Silbia Hernandez
DISEINUA ETA MAKETAZIOA:
J.L. Gorostegi
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skutitzak
– Bidegabekeria urte eta km pila –

Izu-uneak bizi izan genituen berriz duela urte bat.
Bigarren atxiloketaren bezpera eguna zen, astelehena. 2018ko ekainaren 4ko arratsalde horretan, kalez
jantzitako agenteak gure seme-alabak jarraitzen eta
izutzen ibili ziren. Gau beltz-beltza pasa genuen, simaren barrena bezain beltza. Hurrengo egunean, Akzio Azkarreko 88 agente eta 27 ibilgailu Altsasura iritsi ziren, aske gelditzen ziren gure seme-alabetako
lau atxilotzera. Halako despliegea, zertarako? Nahikoa zen zitazio bat bidaltzea. Madrilera eraman zituzten, bridekin lotuta. Berriz ere espetxeko mundu zoroan murgildu ginen.
Kartzelan dauden zazpi gazteetako hiruk 900 egun
baino gehiago daramatzate barruan. Beste lauak, berriz, 401 egun. Eta, bitartean, hemen gaude. Urtebete pasatu da eta egunetik egunera mingarriagoa zaigu egoera hau, gure seme-alabak errugabeak direlako kondenatuak izan diren inputazioengatik.
Hasieran guztia zen terrorismoa. Bi urte eta erdi
geroago, bi sententziek baztertu dute terrorismo delitua. Hala eta guztiz ere, Audientzia Nazionaleko sen-

ARGAZKI ARLOA:
Malen Jainaga
eta Malen Illarramendi

tentziek jipoi basati bateko erasotzaileak direla diote,
baina eraso bortitz horren arrastorik ez dago mediku
partean jasotako lesioetan, ez eta epaiketan 56 testiguk eta 11 perituk emandako azalpenetan. Eta, ez
hori bakarrik, diskriminazio ideologikoaren astungarria aplikatu diete. Diskriminazioa: nork nori?
Zer dela eta tematu dira hainbeste? Zer dela eta
horren beste fake news? Zeinek ateratzen du etekina? Errugabeak kartzelaratuz zertan hobetu du gure
gizarteak?
Gure seme-alabak ez dira heroiak, martiriak izatea
ere ez dugu nahi; baina, dagoeneko, biktimak dira.
Badakigu injustizia asko dagoela, ez gara bakarrak.
Gure gizarteak asko hobetu beharra dauka eta, kasu
zehatz honetan, gure mutilak aspaldi egon beharko
lirateke etxean.
Guztia bukatzean;
lehen baino hobea eta ederragoa izango da.
Ortzadarrarekin itzuliko zarete.
#AltsasukoakAske

Alts as u Guras oak. “Alts as u auziko” gazteen gurasoa k

– Bixamona hilaren 27an, eguenean –

HIZKUNTZA ARDURA:
Juan Andres Argoitia
eta Maider Aranberri

Datorren astean Bixamona Sanjuanetako argazkiak jasotzen
dituen ale berezia kaleratuko dugu eguenean, hilaren 27an.
Hurrengo ale “normala” uztailaren 5ean izango duzue esku
artean, eta horri jarraituko dioten beste birekin (uztailaren 12an
eta 19an kaleratuko ditugunak) amaituko dugu ikasturtea.

PUBLIZITATEA:
Itziar Albizu eta Belen Ulazia
TELEFONOA: 943 20 67 76
AZALEKO ARGAZKIA:
Maialen Belaustegi
BANAKETA-ARDURA:
Mohammed El Ghabali
TIRADA: 8.250 ale
INPRIMATEGIA:
GERTU koop. (Oñati)
COPYRIGHT-A: ...eta kitto!
LEGE-GORDAILUA: SS/430/92.
ISSN: 1132 - 1679

ERREDAKZIOA

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MIRA IZATEKUA / EGITTEKUA.- Harrigarria. “Ez da mira izatekua haren hortza, haginduna jaixo
ei zan da”.
MIRAGARRI.- Harrigarria, ikaragarria. “Arrateko kurutzetik agiri dira zer-ikusi miragarrixak”.

("...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

“1938tik 2008ra arteko hamarkada
bakoitzean adimen-koefizientea
bi-hiru puntu gora egiten bazuen,
ordutik hona ez bakarrik gelditu,
jaisten ere joan da etengabe.
Ikerketa batzuek formazio
baxuagoko etorkinei botatzen
diete errua, beste batzuk telefono
adimentsuei, bestetzuk lan
errepikakor eta buru gutxi behar
dutenei. Badira fokua berotze
efektuan jarri dutenak, horrek gure
dieta aldatu duelakoan. Egia
bakarra da europarron koefizientea
jaitsi egin dela eta tontoen kopurua
milioika kontatzen hasiko garela”
(EVAN KOROWITZ, IKERTZAILEA)

KULTURA ETA HIZKKUNTTZAA POLITIKAA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKAARAKKO SAILBUURUO
ORDETZA)

“Euskal Autonomia Erkidegoan
2018an jaiotako haurren laurdenen
gurasoek ez zuten Espainiako
nortasun agiririk. Eta egungo
eboluzioarekin, erdira igoko da
zenbateko hori hamarkada baten
buruan. Ni txoratzen nauka
fenomenoak, gizarte moduan
piperrik ote dugun frogatzeko
aukera aparta eskainiko
digulakoan. Zu zalantzatiago
bazabiltza, begiratu alderdi
honetatik: software autoktonorik
gabe heziko diren horiek ez daude
txikitatik EAJ bozkatzeko
programatuta, teorian. Guztia da
posible eurekin; datorren
belaunaldiak salbatuko gaitu, guk
posible denik sumatu egin gabe”
(DANEL AGIRRE, ZUTABEGILEA)

“Garrantzitsua da lo sakona
egitea, alegia, haren zikloa
osatzea eta REM deritzon fasera
iristea. Ziklo bakoitzak ordu eta
erdi inguru irauten du, eta gauero
bospasei ziklo izaten ditugu. Hori,
gaur egun. Izan ere, zenbait
ikerketek erakutsi dute industriaaroaren aurretik, kultura askotan,
egunean loaldi bakarra eta
jarraitua izan beharrean, bi loaldi
izaten zituztela, On Kixote
Mantxakoa eleberrian ere
agertzen denez. Azterketa
etnografikoek ere erakutsi dute
XX. mendearen erdira arte, argi
artifizialik ez zuten kultura ez
mendebaldarretan, ohikoena
bi loaldi izatea zela”
(ANA GALARRAGA, ELHUYAR ZIENTZIA)

jai egitaraua 4

s a n
2019 j u a
n a k

Ekainak 21,
BARIXAKUA
17:00: XVI. Eibarko Hiria squash sariaren baztertzeko
fasea. Antolatzailea: Eibarko Klub Deportiboa. Ipurua
kiroldegian.
17:00: Eibarko Kantuzaleak taldearen emanaldia.
Egogain Gerontologia Zentroan. Egunean zehar,
feriako atrakzioen prezioa 0,70 eurokoa izango da.
17:00/20:00: Umeentzako puzgarriak. Untzagan.
19:30: Chef Nature umeendako kale antzerkia,
Markeliñeren eskutik. Untzaga plazan.
20:00: Eibarko Balletaren dantza emanaldia.
Sarrera: 3 euro. Coliseo antzokian.

Ekainak 22,
ZAPATUA
09:00: XVI. Eibarko Hiria squash sariaren oinarrizko
koadroa. Antolatzailea: Eibarko Klub Deportiboa.
Ipurua kiroldegian.
10:00/13:00: Minbiziaren kontrako I. Martxa solidarioa,
Amaña es la Caña elkarteak antolatuta.
11:00: San Juan pilota txapelketa. Pilota eskolen
partiduak, seniorren 4 1⁄2 -ko eta binakako partidak.
Antolatzailea: Eibarko Klub Deportiboa. Astelena
frontoian.
11:00: San Juan XXIX. tiro txapelketa. Airezko armekin.
Antolatzailea: Dinbi Danba. Hezkuntza Esparruan.
12:00: Untzagako jubilatuen egoitzaren abesbatzaren
kontzertua. Coliseo antzokian.
16:00: XVI. Eibarko Hiria squash sariaren ﬁnalak.
Antolatzailea: Eibarko Klub Deportiboa.
17:30/20:30: Umeentzako puzgarriak. Urkizun.
18:30/22:30: BOTILTZAR, aisialdi-espazioetan alkohol
kontsumoaren gaineko kontzientziazio eta
prebentziorako programa.
19:30: Parkour, Lotzen-en eskutik. Eibarko Bizikleta
plazan.
20:00: Urkizutik hasita, Komando Parranda kalejira,
Lekim antzerki taldearen eskutik.

info@gerritek.net
www.gerritek.net

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

F O N T A N E R I A
KZIO
O INSTALA
AZIOAK
■ KALLEFAK
AK ETA BAIINUAK
K
■ SUKALLDEA
DARA ETA BEROGA
AILU
UEN INSTTALAZIO
OAK
K
■ GALD
NO ETTA
■ BUTTANO, PROPAN

GAS NATURALAREEN INSTALAZIOAK

KETA
A ETA
A PROIIEKTU
UAK
K
■ AZTEERK

ORDDENNADOOREZZ

UA
■ AIRRE EGOKIITU
T. Anitua 12

Txaltxa-Zelai, 4-6

Tel: 943-033892

Telefonoa. 943 201 930
fonta.amana@gmail.com
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20:30: Trío Medianocheren kontzertua.
Sarrera: 12 euro. Coliseo antzokian.
22:00: Nøgen eta Hesian taldeen kontzertua.
Untzaga plazan.
00:00/ 03:30: San Juan jaietan alkohol kontsumoaren
gaineko informazio eta heziketa kanpaina
(alkoholemia-proba) eta informazio eta drogak
testatzeko puntua gau-aisia espazioan drogetako
kontsumo ludikoarekin lotutako arriskuetako
murriztapenarako. Untzagan.

Ekainak 23,
DOMEKA
10:30: Santuari zapia jarriko zaio Kaleetan Kantuz
taldearen laguntzarekin. Ospitalean.
11:00: Untzagan hasita, Sanjuanetako Zortzikoa,
Usartza Txistulari Bandaren eskutik eta musikarien
laguntzaz.
12:00: Untzagan, koadrilak bildu, eta Ustekabe
fanfarrearekin kalejira, Urkizuraino. Gaste Elkarteak
antolatuta.
13:00: Estaziño kalean, ongietorria Lizarrako
Dultzaineroei, eta kalejira Untzaga plazaraino
Udalbatzak, Su Armen Probalekuko ordezkariak, Avia
Eibar Rugby emakumezkoen taldea, Arrate Filatelia
Elkartea, Aitziber Urkiola, Eibarko Koro Gaztea,
Eibarko Unibertsitate Laborala eta kuadrilez
lagunduta.

»»»»»»»

Telekomunikazio
Instalaziorako
Enpresa
1.305 zkia.
TB seinalea jasotzeko
antena-instalazio profesionalak
Satelite bidezko TB / TB digitala
Teledistribuzioak
Konponketak eta mantenimendua

www.trinmer.com
Ego-Gain, 2 Bac • Tel: 943 127 350
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»»»»»» Ekainak 23, DOMEKA
13:30: Udaletxetik, pregoia eta jaiei hasiera emateko
txupinazoa.
13:45: Udaletxean, Sanjuanetako kartel lehiaketa eta
alkohol gehiegikeriaren kontrako pegatina lehiaketen
sari banaketa.
17:00/21:00: Klarionez tailerra: Sanjuanetako munduko
kartel haundiena, Lekim Animazioen eskutik.
Untzagan.
17:30: Koadrilak bildu eta kalejira fanfarrearekin zezen
plazaraino. Untzagan.
18:00: Koadrilen arteko jokoak. Zezen Plazan.

19:00: Urkizutik, Lizarrako erraldoi eta buruhandien
kalejira, Lizarrako Dultzaineroen laguntzarekin.
19:00: Untzagatik, Irulitxa fanfarrearekin kalejira.
20:00: Anbulatoriotik irtenda eta erdiko kaleetan
zehar, “Ulterior el viaje” zirko ikuskizuna, Tiritantes
Circo Teatroren eskutik.
19:00: Salbea Parrokiako abesbatzarekin. San Andres
elizan.
23:00/04:00: Berbena Lisker taldearekin. Untzaga
plazan.
23:30: San Juan Sua eta Eibarko Dantza Garaikide
taldearen emanaldia, ...eta kitto! elkartearen eskutik,
eta Queimada, As Burgas Casa Cultural de Galiciaren
ardurapean. Untzagan.
00:00: San Juan Kantua eta jarraian Danborradaren
Alardea, Eibarko Cielito Musika Bandak langunduta.
Untzagan.

Arregi - Dominguez
ARRAINDEGIA
Bidebarrieta, 4

943 20 11 38
Ego-Gain, 9

Ondo pasa

943 20 32 09

Sanjuanetan
Mariskoak
Arrain freskoa eta izoztua
Enkarguak hartzen ditugu
Ondarruko arraina

s a n
j u a
n a k

19

jai egitaraua

20

7

Ekainak 24,
ASTELEHENA

19:00: Turisteando kale antzerkia,
Trapu Zaharra konpaniarekin.
Calbeton kalean, San Andres eliza
inguruan.

08:30: Kalejira Lizarrako
Dultzaineroekin.

19:00: Umeen Danborradaren
irteera, Ustekabe fanfarrearekin.
Urkizun.

11:00/14:00 eta 18:00/21:00: Kolore
Monstruoak jolas parkea. Tomb
Creatius antzerki taldearen eskutik.
Untzaga plazan.

19:30: Amorebieta-Etxanoko
Nazioarteko kale musikarien
lehiaketaren taldea.

12:00: Meza kantatua Parrokiako
abesbatzarekin. San Andres
parrokian.

20:30: Umeen pregoia, Umeen
Danborradako Danbor Nagusiak
irakurrita, eta Alardea. Untzagan.

12:45: Eibarko Cielito Musika
Bandaren San Juan Kontzertua.
Untzaga Plazan.

22:00: Erromerixa, Jainaga eta
Narbaizaren eskutik. Untzaga
plazan.

17:00: Pilota jaialdia, Julen Egiguren
pilotariaren debuta. Astelena
frontoian.

23:30: Soka Dantza, Usartza
Txistulari Banda eta Kezka Dantza
Taldearekin. Untzaga plazan.

18:00: San Juan City Secrets.
Makro-ginkana jokoa
kuadrilentzat. Itzamnaren eskutik.
Izen ematea.
www.itzamnaakaademia.net.
Eibarko Bizikleta Plazan.

00:00: Suzko erroberak, Global Foc
SL Caballer Pirotecniaren eskutik.
00:15/03:00: Berbena,
Jamaica Show orkestrarekin.
Untzaga Plazan.

667 54 89 16

Bolint
txo
okindegia
gozotegia

Apalategi, 4 - 20600 EIBAR ● Tel: +34 943 70 70 50
e-maila: mail@industriasmail.com ● www.industriasmail.com
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Ekainak 25,
MARTITZENA
08:30: Kalejira Lizarrako Dultzaineroekin eta
goiz-erestia.
11:30: San Juan XXVI. marmitako lehiaketa.
Untzaga plazan.
17:30/20:30: Umeentzako puzgarriak. Urkizun.
18:00: Bilboko Ondalan konpartsarekin, erraldoi
eta buruhandien kalejira, Lizarrako Dultzaineroen
laguntzarekin. Urkizutik.
18:00: Kalejira Africa Baj Yay taldearekin. Untzagatik.
18:00: Euskal jaialdia, ...eta kitto! Euskara Elkarteak
antolatuta. Untzagan.
19:00: “Al otro lado” kale antzerkia, Zanguango
Teatro taldearen eskutik. Toribio Etxebarria kalean.
20:00: Kubako Anacaona orkestraren kontzertua.
Untzaga Plazan.
23:00: Suzko erroberak Pirotecnia Vulcanoren
eskutik.

CAPI

Bidebarrieta, 5
943 201 547
www.capiestetica.es

LORA ETA LANDARE
NATURAL ETA
LEHORRAK
EZKONTZETARAKO
LORAK

LORADENDA

Lifting tratamendua
BET ILE LUZAPEN AK

/ LIFTING

San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

ZENTROAK
ERRAMUAK

Enkarguak etxera

JOSE VICENTE PEROSANZ
Ma LUISA SOROA
MARTA VALERA
IRATXE URIBEZUBIA

GORPUTZ TRATAMENDU BERRIA
ZEL ULITISA rekin
ER AGINKOR RA DEN
TE KNOLOGIA B AKARR A

ZONA
A L DEA K

i z te r r ak
i pu r - m a sa i l a k
be s o a k
sa b e l a l d e a

Azalaren
ELASTIKOTASUNA
hobetzen du

Urtzaile,, 1

TEL. 943 204 194
FAXA. 943 820 006

egurenyasociados@gmail.com
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Ekainak 27,
EGUENA
16:30: Umeendako txokolate-jana.
Karmen kaleko parkean.

20:15: Kaleetan Kantuz taldearen
emanaldia.
Karmen kaleko parkean.
17:00: Umeendako jokoak. Karmen
kaleko parkean.
21:00: Kaleetan Kantuz taldeari
ongietorria
eta piskolabisa. Beheko
19:00: Gorixo eta bere abereak.
Tokian.
Antolatzailea: Beheko Tokia.
Karmen kaleko parkean.

Ekainak 28,
BARIXAKUA
12:00: Toka eta igel-toka
txapelketa. Karmen kaleko
parkean.
13:00: Banderaren igoera eta
komunikatuaren irakurketa,
Askatasun eta Aniztasun
Sexualaren nazioarteko eguna
ospatzeko. Untzaga plazan.

21:30: Dantzaldia, Tukan taldearekin.
Antolatzailea: Beheko Tokia. Karmen
kaleko parkean.

Ekainak 29,
ZAPATUA

taldeen laguntzaz. Zuloagatarren
kalean.
13:00: Los Vazquez ﬂamenko
ikuskizuna. Antolatzaileak:
Gizartekintzako Kultura
Aniztasunaren Atalak eta Zuloaga
Fundazioak. Eibarko Bizikleta
Plazan.
13:20: Toka eta igel-toka
txapelketaren sari banaketa eta
piskolabisa. Antolatzailea: Beheko
Tokia. Karmen kaleko parkean.
16:30: Eibarko Hiria XXXV. Xake
partida azkarren txapelketa, Jose
Mari Kruzetaren Oroimenez.
Antolatzailea: Eibarko Klub
Deportiboa. Untzaga Plazan.
17:30: Eibarko I. Txistu Eguna.
Kalejirak auzo ezberdinetatik.
Antolatzailea: Usartza Txistulari
taldea.
20:00: Sostoa abesbatzaren
kontzertua. Karmengo Elizan.

12:00: Meza, Gospel Bilbao ahots
taldearekin. Karmengo Amaren
elizan.
12:00: Lore eskaintza, Ignazio
Zuloaga margolariak ijitoekin izan
zuen harreman estuari omenaldia.
Kezka Dantza eta Usartza Txistulari

tartak
● enkarguak
etxera
●

San Andres
Gozotegia

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

U rk i z u , 18

943 120194

Keratina natural eta printzipio
aktibo naturalen tratamenduak

H A R AT E G I A
San Juan zoriontsuak

Estaziño, 4

943 254776

Ondo pasa Sanjuanetan!!
ZEOZER
DESBERDINA!

URKIZU, 11

a anjuanetan!
i
a
l
a
o
r
i
G
S

UNTZAG
GA PLAZA, 10
20600 EIBAR

Isasi, 2
JATETXEA
• eguerdiko menua
• menu bereziak
Arragueta 4 Tel. 943 12 16 50 20600 EIBAR

TEL.

Untzaga, 11

T. Etxebarria, 21
Tel. 943 20 70 07

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

UKO
O
URKIIZU
DORREETTAN

943 70 26 91

Laurel
&
Hardy
Pub

JABE BERRIAREKIN

Gozatu San Juan
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:

bapobapo.com

Toribio Etxebarrian

jai egitaraua 12

s a n
2019 j u a
n a k TXOSNAGUNEA

Barixakua 21
19:00: Irekiera.
19:30: Pintxopotea.
23:00: Kontzertuak: The Vartools,,
The Rodeos eta Bidean Erromerixa.

Zapatua 22 (Elkartasun Eguna)
13:00:
14:30:
18:30:
19:30:
23:00:

Marianito+DJ Stepi.
Presoen bazkaria.
Kontzertua: Mursego.
Batukada feminista.
Kontzertuak: The Red Army,
Gorpuzkings eta Fruterixia.

Domeka 23 (Gazte Eguna)
11:00:
13:00:
15:00:
17:30:
19:00:
22:00:
23:30:

Kamiseten banaketa.
Trikipoteoa.
Herri bazkaria.
Jolasak.
DJ Montxis.
San Juan Sua.
Kontzertuak: Radio Revolucion eta
Machete en Boca.

943 201213
602 451225

Egunero
zabalik

• MAHAI GOZOAK EZKONTZETARAKO
• URTEBETETZE ETA
EZKONTZETARAKO POLTSAK
• TXUTXEEKIN EGINDAKO TARTA
JUAN GISASOL
LA, 8
PERTSONALIZATUAK, BROTXETAK...

665 70 20 82

HOME STAGING zerbitzu berria
Dekoratuta errazago saltzen da
www.inmoibaiondo.com
ibaiondo@inmoibaiondo.com

IÑAKI REZOLA
H A RATE GI A

San Juan zoriontsuak!
Errebal, 23 – Tel. 943 201 729
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Astelehena 24 (Hondartza Eguna)
18:00: Belaunaldi arteko pikea.
19:30: Elektrotxaranga: R Ke R.
23:00: Kontzertuak: La Mare y el Combo Guanabi,
Pelax eta Kumbia Queers.

Martitzena 25
07:00: Makarronada.
08:00: DJ Reimy. Mañaneoan Twister erraldoia.
19:00: Merendola.

tel. 943

53 05 26

F. Calbetón, 23

E n ka r g u ak et xe r a e r a ma t en di tu g u
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

CALBETON

jai egitaraua 14
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Ekainak 21, barixakua

Ekainak 24, astelehena

19:30, Untzagan
‘Chef Nature’, Markeliñe
‘Chef Nature’ antzezlana aire zabalean
dagoen jatetxea da, berezko ortuarekin.
Proposatutako menua magikoa,
harrigarria, terapeutikoa eta oso
dibertigarria izango da.

11:00 / 14:00 – 18:00 / 21:00, Untzagan
‘Kolore munstroak’, Tombs Creatius
Kutsu artistikoa duten jolasekin ondo
pasatzeko aukera izango dute umeek.
Jolasek giro bizi eta adierazgarria emango
diote plazari eta, era berean, multzo
artistiko bat osatuko dute.

Markeliñe

Ekainak 22, zapatua

Ekainak 24, astelehena

20:00, Urkizutik hasita kalejira
‘Komando Parranda’, Lekim
Araketa dibertigarriez, jazarpen zoroez
eta atxiloketa burugabeez gozatu.
Kalejira honek ez du inor epel utziko.
Jai-giroan aurkituko zaitugu, ez ihes egin.

Zanguango

19:00, Calbetonen (San Andres eliza
inguruan)
‘Turisteando’, Trapu Zaharra
San Fernando bidaia-agentziak bidaia
birtualak eskaintzen ditu turismo
industrialak eragiten dituen ingurunearazoak ekiditeko asmoz. Joan zaitez
oporretan munduko edozein tokitara
etxeko sofatik altxatu gabe.

Lekim

Ekainak 23, domeka
20:00, Anbulatoriotik irtenda eta erdiko
kaleetan zehar
‘Ulterior el viaje’, Tiritantes Circo Teatro
Antzezlaneko sei pertsonaiek publikoa
liluratuko dute. Segundo burdinzuriko
bola erraldoi baten gainean ibiltzen da,
Ainek aire-akrobaziekin publikoa
txundituko du eta dragosaurioek euren
abileziak erakutsiko dituzte.

Ekainak 25, martitzena

Trapu zaharra

Tiritantes

19:00, Toribio Etxeberrian
‘Al otro lado’, Zanguango teatro
Ikuskizun honek paseariak harrapatzen ditu
modu zuhur eta ludikoan erretratatuz, eta
ikuskizunak aurrera egiten duen heinean
hazten den istorio erreal baten nahi
gabeko aktore bilakatzen ditu.

ELEKTRIZITATEA

urki s.a.
Arragueta zeharbidea, 1

BURDINDEGIA
San Juan, 17-19

AUTOAK
ETXEA
EHIZA
BIZITZA
OSASUNA
HILETAK

Telf. 943 200 492 - 943 700 926

ISTRIPUAK
DENDA
ENPRESA
AUTONOMOA
AURREZPENA
ERANTZ. ZIBILA

KARNET KENTZEA
ASISTENTZIA BIDAIAN
E.P.S.V. PENTSIOAK
INBERTSIOAK
BABES JURIDIKOA
KREDITUA ETA BERMEA

Urkizu Pasealekua, 11 - Solairuartea - 20600 - EIBAR
Tel: 943-120437 / Faxa: 943-127180
DFGV zkia: MS-224
www.correduriacostamar.com costamar@correduriacostamar.com

INSTALAZIOAK
BOBINATUAK
TRANSFORMADOREAK

Tel. 943 12 05 95 / 72
Faxa. 943 20 38 53
transfab@electricidadurki.com

San
San Juan
Juan zoriontsuak!!!
zoriontsuak!!!
Horretarako
Horretarako gaude-eta!!
gaude-eta!!

Zuloagatarren, 3
Tel. 943 20 84 39

25. urteurrena
Pintxoen
alardeari
ezin begirik
kendu!!

Z URE ZE NT Z UM E NAK
ZA INTZ E N DI T UG U!

Eskerrik asko
eta ondo pasa
Sanjuanak!
Ego Gain, 2
tel. 943 70 14 08
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Klima aldaketaren aurkako sua
Ipurua Dantza Taldekoek klima aldaketaren aurka egingo dute dantza
...eta kitto! Euskara Elkarteak antolatzen duen San Juan suaren inguruan.
“Gai honen gainean kontzientziazioa
sustatu nahi dugu, batez ere plastikoaren erabileran”, esan digu Nerea Lodosa zuzendariak, “nahiz eta azken ur-

GAUR

teetan, zorionez, kontzientziazio pixka
bat piztu den”. Zuzendariak dantzariekin adosten ditu dantzak eta aurtengo emanaldian animalien eta intsektuen presentzia egon behar zela
pentsatu zuten. “Tximeletek protagonismoa izango dute, ikusten dugulako
klima aldaketarekin gutxiago ikusten
ditugula”.
Musika garaikidea erabiliz lau koreograﬁa egingo dituzte Untzagan
23:30ean hasiko den saioan, eta gogoeta egiteko balio izango duten dantzak egingo dituzte. “Nolakoa izango
litzateke gure mundua plastiko barik?
Garbiagoa, ziur. Ba hori irudikatzen
saiatuko gara”.
Hainbat dantza estilo ikusteko aukera
emango dute Ipurua Dantza Taldekoek. “Urtero berrikuntzak egiten saiatzen gara”, Lodosaren berbetan. Aurten, bestetik, ...eta kitto! Euskara Elkarteak egun honetarako prestatu
duen kamiseta berezia jantziko dute
sei taldetan banatzen diren adin guztietako dantzariek.

100 urte bete dituen Su Armen Probaleku Oﬁzialak, mende erdira iritsi diren Arrate Filatelia Elkarteak eta Unibertsitate Laboralak, 30. urteurrena
ospatzen duen Su Ta Gar musika taldeak, 10 urte bete dituen Eibarko Koro Gazteak, denboraldi historikoa egin
duen emakumezkoen Eibar Rugby
Taldeak, 20 urte bete dituen Peña
Txinberak eta hainbat urtetan zehar
maila bikaina erakutsi duen Aitziber
Urkiola atletak piztuko dute sua udal
ordezkariekin batera.
Ekainak 23, 23:30ean
Untzagan

Instalazio eta
konponketa
elektrikoak

ELEKTRIZITATEA
Atezain
automatikoak eta
bideo-atezainak

Zuloagatarren, 7
Tfnoa. 943 20 62 24

Zuloagatarren 9, behea
Telefonoa 943 20 62 40
carmen@egaur.com

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

RUAK

ASEGU

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

EMILIO DE LOS TOYOS

Erreg. zkia. C046815351532K

Oinetakoak
BULEGO MATERIALA

Altzariak

Aulkiak

Manparak

Estaziño, 12 Tel. 943 12 19 73
info@ketesa.com www.ketesa.com
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Urteurrenak eta
emakumezko kirolari
arrakastatsuak
Sanjuanetan parte hartzen duten pertsona guztiak dira garrantzitsuak, baina beti daude omenaldia jasotzea merezi duten eibartarrak. Aurtengo jaietan, adibidez, emakumezkoen
Avia Eibar Rugby taldea, Aitziber Urkiola atleta, Su Armen
Probalekua, Arrate Filatelia Elkartea, Unibertsitate Laborala
eta Eibarko Koro Gaztea omenduko dituzte.
Emakumezkoen rugby taldeak denboraldi historikoa bizi izan
du aurten. Azken urteotako bilakaerari jarraipena eman dio
eta Ohorezko B Mailara igotzea lortu du, Ohorezko A Mailara igotzeko pauso batera geratu delarik. Gainera, zazpiko
errugbian datorren urtean Erreginaren Kopa jokatzeko txartela lortu du.
Kirolari handiak daude Eibarren eta horietako bat da Aitziber
Urkiola. Atleta eibartarrak urteak daramatza mendiko lasterketetan, triatloietan, duatloietan, krosetan edota maratoi erdietan emaitza bikainak lortzen.
Su Armen Probaleku Oﬁzialak 100 urte bete ditu aurten.
1919an eraiki zuten gaur egun epaitegia dagoen tokitik gertu
eta Azitainen dago orain. Aipatzekoa da Espainian fabrikatzen
diren arma guztien azterketak instalazio hauetan egin direla.
Arrate Filatelia Elkarteak eta Unibertsitate Laboralak, bestetik, 50 urte bete dituzte. Exﬁbar erakusketaren antolakuntzan lan handia egin du ﬁlatelia elkarteak, besteak bes-

Aitziber Urkiola

Avia Eibar Rugby Taldea

te; eta zer esan UNIri buruz, herriko hezkuntza arloan erreferentea dena.
Eibarko Koro Gazteak urte gutxiago bete ditu, 10 hain zuzen
ere, baina oso urte arrakastatsuak eta emankorrak izan dira.
Elena Martinek zuzentzen dituen neska-mutilek emanaldi
ugari eskaini dituzte han eta hemen, talentu eta maila handia
dutela erakutsiz.

oberenaharategia

INMOBILIARIA / ASEGURUAK

F. Calbetón, 22-24
943 200 012
690 610 715
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Danborrada espaziala
Ez dakigu Marruko kainoiaren eztanda
ilargian entzungo den, baina San Juan
egunari ongietorria emateko modurik
eibartarrena da. Salbaren ondoren, San
Juan egunaren lehen minutuetan, danbor hotsak entzungo dira ‘San Juan ereserkiaren’ melodiarekin, nola ez, eta gero etorriko dira ‘Diana’, ‘Donostiako
Martxa’, ‘Pantxika’ eta bestelakoak.
Sanjuanetako ikur den danborradak
300 danbor-jole inguru bilduko ditu aurten eta 21 melodia eskainiko ditu. Untzagan hasi eta amaituko da danborrada eta Calbeton, Bidebarrieta, Arragueta, Ibarkurutze, Errebal eta Toribio Etxebarria kaleak zeharkatuko ditu.
Aurten ere Juan Luis Baglietto ‘Manli’
izango da Danbor Nagusia eta Iker Te-

ruelo, Juan Mari Lejardi ‘Pastor’ eta Jesus Mari Olmedo ‘Kata’ izango dira Gastadoreen, Danborren eta Barrilen kaboak, hurrenez hurren. Bestetik, Eugenio Camara izango da Napoleon.
Karroza gainean ‘...eta kitto!’ Euskara
Elkarteko lagunak joango dira, elkarteak iaz bete zituen 25 urteak ospatzeko.
Urtero bezala Leire Kareagari egokitu
zaio karrozaren diseinua egiteko lana
eta ‘Eibartar espaziontzia’ izena jarri
diote, ilargira joan zen Apolo espaziontziko hainbat pieza Eibarren egin zirela
gogoratzeko.
Helduen danborradaren ondoren, umeen txanda iritsiko da 24an 19:00etan.
200 ume inguru bilduko dira Urkizun
eta Ustekabe fanfarrearen laguntzarekin 12 melodia joko dituzte ordu bi
iraungo dituen kalejiran. Untzagan joko
dituzte azken danbor hotsak, emanaldia ‘Tatiago’ piezarekin ixteko. Aurten
Urkizu eskolakoei dagokie danborrada
zuzentzea, baina ikastetxe bakoitzak
bere zuzendaria izango du.
Javier Zorrakin danborradaren koordinatzaileak, bestetik, danborrada bietan

PODOLOGOA
Maider Lopez Etxeberria
65 Kolegiatu zbkia.

Arragueta 2 Bis-B, Behea B
Tfnoa. 943 82 04 88

erabiltzen diren jantziekin Rosa Mondragon buru den taldeak egiten duen
“lan handia” azpimarratzen du.
Helduen danborrada
Ekainak 24,
kalejira Untzagatik hasita - 00:00
Umeen danborrada
Ekainak 24,
kalejira Urkizutik hasita - 19:00

River o
696 564 813
943 033 649

Isasi, 18 - behea

Oinetakoen konponketa
Juan Gisasola, 14

P IN T U R A S
ARRATE, S.L.

●

Nexa Autocolor

●

Pintura industriala

●

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

Tfnoa. 943 20 39 02

Mobila 606 83 83 61

BENICOBA
Etxeko
tresnak

Sukaldeko
altzariak

BEHAR DUZUNA LORTZEN
LAGUNTZEN DIZUGU

k
Zoriona

!

Ondo pasa Sanjuanetan!!
Etorri probatzera

hanburgesak
sandwichak
kazuelitak

GORA
riak
Sanjuanak!! Gosa

Bokatak
Pintxoak
eta gero
Tragoak
tragotxo bat
Ospatu gurekin!!
Errebal, 24

E
R
U

G

Isasi, 3
20600 EIBAR

943 70 13 23

LE

KU

☎ 943 20 71 89

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...
o
Goizek ik
t
a
t
e
0
3
.
07
k
i
l
a
zab

asa da
Oinarrizkoa m

San Juan, 15

jaietan bikain
pasatzeko

ondo pasa Sanjuanak

eta Sanpedroak!!!

bar manuel
(JUANITO)

Urkizu, 5

taberna
– Ogitartekoak
– Plater konbinatuak

943 12 16 57

Errekatxu, 1
Tel. 943 56 72 06
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Jai bat, mila musika estilo
Ahots eztitsuak, boleroak, punka, rocka,
ska, txistua, herriko banda, fanfarrea,
abesbatzak, countrya, popa, trikitixa,
tinbalak eta beste hainbat doinu ezberdin
entzuteko aukera egongo da
Sanjuanetan. Errepertorio zabala egongo
da eskuragai, edozein motatako musika
estiloak entzun ahal izateko.
Gaur bertan entzungo ditugu
Sanjuanetako lehen akordeak Egogain
gerontologikoan 17:00etan Eibarko
Kantuzaleen eskutik. Biharko saio
handiaren aurreko gosegarria izango da.
Izan ere, hiru emanaldi egingo dira bihar:
12:00etan Untzagako jubilatuen egoitzako
abesbatzak emanaldia eskainiko du
Coliseoan; toki berean, baina 20:30ean,
Trio Medianoche egongo da; eta
22:00etan Untzagan plater nagusia,
Nøgen eta Hesiak taldeen eskutik.
Nøgen 2016an sortu zen eta demaseko
bilakaera izan du denbora gutxian.
Donostiarren melodiek eta folk-pop
musikak berehala liluratu dute publikoa,

eta ukeleleak nortasun berezia ematen die.
Hesian taldeak, bere aldetik, hainbat urte
daramatza euskal musikako talde onenen
artean. Sakanako taldeak proposamen
aberatsa eskaintzen du bere
zuzenekoetan eta horren erakusle dira 13
urtetan zehar sortu dituen abestiak.
Jaia hasi besterik ez da egingo Nøgen eta
Hesianen kontzertuarekin. Hilaren 23an,
San Juan bezperan, Usartza Txistulari
Bandak Sanjuanetako Zortzikoa eskainiko
du 11:00etan Untzagatik hasita,
dultzaineroei egin beharreko harrera
prestatzen joateko. Txupinazoaren eta
eguerdiko algararen ondoren, 19:00etan
Ermuko Irulitxa fanfarrearekin kalejira
egingo da Untzagatik eta ordu berean San
Andres parrokiako abesbatzak salbea
egingo du elizan. Azkenik, San Juan
suaren inguruan dantza egin eta ordu
txikietara arte gorputza astintzeko, klasiko
bat: Lisker. Eibarko taldeak estilo
askotariko bertsioak eskainiko ditu
Untzagan 23:00etatik 04:00etara.

J A I

Hesian

Jamaika Show

NØgen

Z O R I O N T S U A K

!

Ileapaindegia
Birjiñape, 1
943-201853
Tel. 943 120 350 Faxa. 943 127 087
Urkizu Pasealekua, 10 (20600 EIBAR)

OSTALARITZA ARTIKULUEN
SALMENTA ETA MUNTAIA

Estetika

San Juan jai zoriontsuak!
Cristina Baz Larrañaga

ERAKUSKETA, SALMENTA ETA KONPONKETA
Jose Antonio Gisasola, 6 - ac
Tel/Fax. 943 20 88 57
comercialzabala@outlook.com

ABOKATUA
Errebal 9, 1 D
www.cristinabaz.coo m

943 12 80 55 - 630 64 21 75
cristii nabaz@icagi.net
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Ekainak 21, barixakua
17:00: Eibarko Kantuzaleak,
Egogain Gerontologikoa.

Ekainak 22, zapatua
Anacaona

San Juan egunean, 24an, Eibarko
Musika Bandaren doinuekin egin
ahal izango zaio aurre biharamunari
12:45ean Untzagan. Arratsaldea
erritmo handiarekin etorriko da,
izan ere, 19:30ean Zornotzako
Nazioarteko Kale Musikarien
lehiaketako talde bat izango dugu
herriko kaleetan, 22:00etan Jainaga
eta Narbaizaren eskutik erromeria
izango da eta 00:15etik 03:00etara
Jamaica Show taldeak joko du.

Nazioartera begira emango zaio
amaiera Sanjuanetako eskaintza
musikalari 25ean. Lehenik, 18:00etan,
Africa Baj Yay taldeak kalejira egingo
du Senegaleko doinuekin, azken
urteotan bezala. Herriko hainbat
bizilagunek osatzen dute taldea eta
herriaren kulturaniztasunaren eredu
da euren musika.
DOINU KUBATARRAK
Kubako Anacaona taldeari egokituko
zaio aurten jaiei amaiera ematea.
Orkestra hau 1932. urtean sortu zen
eta emakumez osatutako talde
arrakastatsuena da Kuban. Karibeko
herrialdeko musika eskola onenetan
ikasitako 14 musikarik osatzen dute
taldea, eta historian zehar abeslari
eta musikari handiak pasa dira
taldetik (Lucrecia, adibidez).

Lisker

12:00: Untzagako jubilatuen egoitzako
abesbatza, Coliseoa.
20:30: Trio Medianoche, Coliseoa.
22:00: Nøgen eta Hesian, Untzagan.

Ekainak 23, domeka
11:00: Sanjuanetako Zortzikoa,
Untzagatik hasita.
19:00: Irulitxa fanfarrearekin kalejira,
Untzagatik
19:00: Salbea parrokiako abesbatzarekin,
San Andres elizan.
23:00 / 04:00: Lisker, Untzagan.

Ekainak 24, astelehena
12:45: Eibarko Cielito Musika Banda, Untzagan.
19:30: Zornotzako Nazioarteko Kale
Musikarien lehiaketako taldea.
22:00: Jainaga eta Narbaiza, Untzagan.
00:15 / 03:00: Jamaica Show, Untzagan.

Ekainak 25, martitzena
18:00: Africa Baj Yaj-ekin kalejira, Untzagatik.
20:00: Anacaona, Untzagan.

27 urte eibartarron zerbitzura
AHOLKULARITZA eta GESTIOA

Tfnoa. 943 20 22 39
Mobila. 617 16 33 82
egolan.eibar@gmail.com

EGOLAN

FERMIN CALBETON, 5
943.821.850

EIBAR FOOTBALL TALDEAREN BIDAIA AGENTZIA OFIZIALA

Julian Etxeberria 7, 7.-C

ko
Esker rik as
asa
eta ondo p
Sanjuanak

ONDO PASA
SANJUANETAN!!!
erreserba ezazu zure bidaia
klik batean www.viajespremier.net
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Txistua protagonista izango den eguna
Usartza Txistulari Taldeak Eibarko I. Txistu Eguna egingo
du ekainaren 29an, zapatua, 17.30etik aurrera. Deba,
Zornotza, Ondarru eta Elgoibartik etorriko dira txistulariak
eta, Eibarkoekin batuta, 35-40 txistulariko taldea osatuko
dute herriko txoko guztietara txistu doinuak eramateko.
“Untzagan bildu eta talde txikietan banatuko gara auzo
bakoitzean ibilbidea egiteko”, azaldu digu Enrique
Montero Usartza Txistulari Taldeko kideak. “Gero,
19:30ean, Untzagara itzuliko gara berriz eta metalezko
instrumentuen laguntzarekin (hiru tronpeta) kalejira egingo
dugu guztiok batera erdialdeko kaleetan, 21:30ak arte”.
Sanpedroetako egitarauaren barruan kokatzen da Txistu
Eguna eta herrian sortuko den jai giroa aprobetxatu eta
piztu nahi dute Usartzakoek. “Joko ditugun pieza gehienak
ezagunak dira (Sarri sarri, adibidez)”, dio Elena Perez
txistulari taldeko zuzendariak. “Kaleak gehiago girotu nahi
ditugu, eta ondoren afaria egingo dugu”. Gainera,
erdialdeko kaleetan jotzen duten bitartean taberna
batzuetan geldialdiak egingo dituzte zerbait hartzeko.
Usartza Txistulari taldekoek beste herri batzuetan
egindako txistu egunetan parte hartu izan dute,
“Zornotzan batez ere”, baina bazuten gogoa Eibarren
horrelako zerbait egiteko. “Eibarren kalejirak egin izan
ditugu. Domeka batean, adibidez, auzo batera joaten gara

jotzera eta beste domeka batean beste batera, baina gure
ideia zen egun berean ahalik eta auzo gehienetan txistua
jotzea”, Monteroren berbetan.
Herriko kaleetan jotzeaz gain, Usartza Txistulari Taldearen
Facebookeko orrian zeresana emango du Txistu Egunak
eta adi egoteko aipatu digute.

Ekainak 29, zapatua – 17:30

isasi

Armagin, 3-5 beheak

okindegia
Lantegia
- Elgetako bidea 9
943 70 07 77

dendak

merchandising

- Ego-Gain, 2
943 20 23 40

serigrafia

- Zabaleta
Bidebarrieta, 10

943 20 02 25

lanerako erropa
publiresa@publiresa.com

943 701 497 / 615 799 419

LEGE AHOLKULARITZA / AUDITORIA

Homologatutako enpresa
1502 zkia.

Tfnoa. 943 202 461
F er mi n C a l b et o n , 1 3 - 1 5

Faxa. 943 201 125
www.gaurve.es

Tel. 943 107 770
Juan Gisasola, 4
EIBAR

Tel. 943 132 514
Araba, 27
ZARAUTZ

Belausteg i

BASERRIA JATETXEA

www.belaustegi.com
San Miguel gaina
Tel. 943 74 31 02
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Euskal Jaialdia aurten San Juan Txiki egunean
Zilarrezko ezteiak iaz atzean lagata, dagoeneko San Juan
jaietako egitarauan guztiz sendotuta dagoen Euskal Jaialdiak beste edizio bat ipiniko du jokoan hilaren 25ean, San
Juan Txiki egunean, arratsaldeko 18:00etan hasita. Martitzen horretan, azken urteotako ohiko bidetik joz, sei aizkolari, bi harrijasotzaile eta Iparraldeko jokoen ordezkaria
izango dira Untzagako jaialdian. ...eta kitto! euskara elkarteak antolatzen duen jaialdiak “ordu eta erdi inguru” iraungo du eta, hasieran hainbat herri-kirol motaren erakustaldi egin eta gero, jarraian hiru hirukoteen arteko lehia ikusteko aukera izango da: “Aizkorarekin hainbat lan egin beharko du seikoteak, harriarekin egindako altxaldiekin tartekatzeko eta, azkenik, korrikaldiarekin amaitzeko, hainbat
itzuli eginez”. Orain arte inoiz kalerik egin ez duen Ernesto
Ezpeleta “Bihurri” eta bere seme Hodei ez dira faltako (azken honek bere adin tarteko Urrezko Aizkora irabazi berri
du) eta, eurekin batera, Alex Txikon mendizale entzutetsua, Goizeder Beltza, Pello Telletxea eta Julen Elorriaga
aizkolariak izango dira gurean. Harriarekin, bestalde, Joseba Ostolaza eta Udane bere alaba izango dira: “Udanek,
gainera, lehenengo aldiz hartuko du parte lehiaketan; orain
arte erakustaldietan zentratu da, baina badu maila gurekin
lehiatzeko”. Azkenik, Karlos Aretxabaletak Iparraldeko herri-kirolen erakustaldia egingo du, “lastoa altxatu eta botatze lanetan eta ingudearekin jardunda”.

Urtero moduan, antolatzaileak ahaleginduko dira indar parekatua duten hirukoteak osatzen, “azken unean erabakiko den lehiaren bila”. Ez da, ez, azpertzeko astirik izango;
ikusgarritasuna eskaintzeaz gain, antolatzaileek badakitelako emozioa ere piztu dezakeen lehia prestatzen. Aurretik izango dira tartean saio ezberdinekin gozatzeko aukerak: esku bakarrarekin egindako egurra moztuz, harri desberdinak altxatuz, txingekin plazak eginez, hainbat modaliate nahastuz... Egunari dagokionez, iaz aldatu zuten San
Juan Txikira; orduan, baina, eguerdian jokatu zen eta orain
arratsaldera pasatu dute.

Ekainak 25, martitzena – 18:00

Bidebarrieta, 8 tel. 943 05 60 82
●

FISIOTERAPIA

MUGI

Eibarrooms Auto Check-in
EIBARKO BIHOTZEAN DAGOEN

ZURE OSTATUA

EIDER MUGICA
ARISTONDO

Tel. 669 735 925
Egigurentarren, 18

Ego-gain kalea, 17 Acc

www.eibarrooms.com
686 82 38 68

AUTOEN g e h i g a r r i a

42.
zkia.

IBILGAILU ELEKTRIKOAREN ALDE ONAK
AUTO ELEKTRIKOAK ALDE ONAK DITU ENERGIAREN
ETA INGURUMENAREN IKUSPUNTUTIK BEGIRATUTA:
• Kontsumo txikiagoa. Teknologia oso efizientea.
• Energiaren kostu txikiagoa. Elektrizitateak petrolioaren
deribatuak baino prezio txikiagoari eusten dio.
• Mantentze-kostu txikiagoak.
• Ez du kutsatzen akustikoki.
• Ez du kutsatzen ibiltzen den toki bakar batean ere.
Garbia.
• Modeloen aukera handia.
Azterketa ekonomikoa
Mugikortasun elektriko purua eraginkorragoa da, hau da,
energia gutxiago kontsumitzen du. Galera mekaniko txikiagoak ditu eta bere energia-errendimendu handiaren adierazgarri da erabilitako energia-unitate bakoitzeko %73 ere
aprobetxatzen duela, auto konbentzionalen %20arekin alderatuta. Hori dela-eta, energia gutxiago behar dute kilometro kopuru bera egiteko, energia hobeto aprobetxatzen
dutelako.
Ikuspuntu ekonomikotik begiratuta, ibilgailuan egin beharreko hasierako inbertsioa auto konbentzionalena baino zertxobait handiagoa da, alde hori apurka-apurka apaltzen ari
bada ere. Dena dela, erosketa-prezioan alde hori konpen-

tsatzeko administrazio guztiek ezartzen dituzten laguntzak
deskontatu beharko lirateke, errekuntza-ibilgailu baten ordez
ibilgailu elektriko bat jartzea garraioaren sektore osorako hobekuntza bat dela ulertuta.
Edozein kasutan ere, ibilgailu bat erosteko eta horrelako
erabaki garrantzitsua hartzeko garaian, komeni da ibilgailuaren azterketa bat egitea bere bizitza baliagarri osoan,
elektrikoaren kasuan mantentze-premiak askoz ere txikiagoak baitira eta erregaia –energia– merkeagoa baita auto
konbentzionaletarako energia baino. Argibide gisa, 100 kilometro egiteko elektrizitatearen kostua 2 euro inguru da.

Barrena, 11 umbe.holyauto@hotmail.com
Tel. 943 12 04 00 Fax. 943 70 20 65

Autoarendako hornidurak
eta ordezko piezak

Autos Amedi
Z ER
R B I T Z UGU
U NE A

SALMENTA eta
KONPONKETA

www.acitain.com

● 24 ORDUKO ZERBITZUA
● Gasoleoen zuzeneko banaketa
● Garbiketa automatikoa eta presioarekin
Tel. 943 12 16 62 Tel./Faxa. 943 12 18 62 acitain@gmail.com

autosamedi@telefonica.net

Zearreko buelta, 3 zkia. - ERMUA

717 067 879
943 170 414
Matsaria, 2
3 Pabilioia
-Eibar-

Pintura (labean lehortua) Txapa
Neumatikoak Mekanika
OTAOLA, 9 - 2. esk.

Tel./Fax. 943 206 552

943 208 502 carrocerias_mak@hotmail.com 699 203 791

IBILGAILU ELEKTRIKOAREN ALDE ONAK
Autonomia
Ibilgailu elektrikoaren autonomia handitzen ari da pixkana-pixkana. Gaur egun
400 km ingurukoa da teorian, baina hori
aldatu egiten da gidatzeko moduaren eta
abiaduraren arabera. Edozein kasutan,
aurrerapen teknologiko handiak ari da
izaten energia-biltegiratzea, bere prezioa
murriztearekin batera, eta horrek egiazko autonomian gehikuntza handiak izango direla aurreikustea ahalbidetzen du.
Ibilgailu elektriko bat erabiltzeko orduan, autonomia baliagarriak eragiten
dituen zalantzak minimizatzeko, kargatzeko 70 puntu publiko baino gehiago
daude Euskadin, mugikortasun elektrikoa erabiltzeko konfiantza-plus bat ematen dutenak. Karga mantsoko puntuak
dira gehienak, baina karga bizkorrekoak ere badaude, bateria 20 minutu pasatxoan kargatzea ahalbidetzen dutenak.
Ibilgailu partikularraren erabiltzaile gehienen bidaiek ez dute 30 kilometroko muga gainditzen eta, hortaz, ibilgailu elektrikoaren egungo autonomia nahikoa baino gehiago da, eta
kargatzeko puntuak, gainera, konfiantza gehiago ematen duten errefortzu psikologikoa dira.

Gaueko kargatzea da bateriak kargatzeko modurik ohikoena. Normalki bizileku partikularrean egiten da, autoa
gauez entxufatuta hurrengo goizean
erabiltzeko prest egon dadin. Gero eta
ohikoagoa da, halaber, kargatzeko puntu partikularrak izatea garaje komunitarioetan, instalazioak sinpleak baitira;
eta, kablea instalatu behar bada ere, ez
du instalazio handirik eskatzen, ezta
tramite korapilotsurik ere instalatzeko
baimenak lortzeko. Nahikoa da administratzaileei laster instalatuko dela jakinaraztea.

GASOLEOEN BANAKETA

ZERBITZU
ONENAREN
SARIA

Tfnoa. 943 20 73 74 / 94 671 02 77

VALDI
TAILER MEKANIKOAK

Barakaldo 19, behea
Telf. 943 12 73 98
Mob. 639 004 603
tmvaldi@hotmail.com

24
ordu

Otaola etorbidea, 13 -Bis

Autoen konponketa orokorra.
Injekzio mekaniko eta elektronikoa.
Aire egokitua.
Injekzio elektronikoa gasoila.
Alarmak, errobera aldaketak,
motorrendako erroberak…

GAUEZ ZERBITZU
AUTOMATIKOA

A U TO KO NPO NK E TA K

AURRERA
● Mekanika - Elektrizitatea
● ITVrako errebisioak
● Frenoak - Amortiguazioa
● Mantenimendua - Erroberak
Urtzaile, z/g
Telefono eta Faxa: 943 20 80 65

20600 EIBAR
(Gipuzkoa)

E R A G U Z T I E TA K O A S E G U R U A K
R.A.C.V.N.-ren
ordezkaritza

J . E t x e b e r r i a, 7 ( A l d a p a t x o )
Telf. 943 20 37 13 / 943 12 05 30
Faxa. 943 70 28 87

rac@jalaskurain.euskalnet.net

Torrekua, 2
20600 EIBAR
Tel. eta Faxa
943 20 62 48
Tel. 943 20 70 31
eseibar@facilnet.es

ESTACIO
ON
DE SERVIC
CIO
EIBA
AR, S.A..
FURGONETEN ETA AUTOMOBILEN GARBIKETA
AUTOMATIKOA ETA PRESIOAREKIN
LUBRIFIKATZAILEAK
GASOLEOEN ZUZENEKO BANAKETA

24 ordutan zabalik
www.estaciondeservicioeibar.com

HAINBAT AHOLKU UDAN BIDAIA AUTOZ EGIN AURRETIK
BIDAIA AUTOZ EGIN BEHAR DUENARENTZAT, ohikoak dira
uda parteko aholkuak. Honakoak dira batzuk:
Berrikusi autoa bidaiaren aurretik. Bidaia hasi aurretik gomendagarria da autoa zentro espezializatu batera eramatea, bertan aztertu dezaten: olio aldaketa, balaztak…
Neumatikoen egoera. Neumatikoen marrazkiak 1,6 mm
baino sakonera handiagoa izan behar du, gidatze eta itsaspen egokiak izateko.
Bi orduz behin, gelditu. Bidaia prestatzerakoan, komeni da
bi orduz behin gelditzeko tokiak bilatzea. Horrez gain, autoa itzaletan aparkatzea aholkatzen dute, berotu ez dadin.
Arropa erosoa eta eguzkitako betaurrekoak. Bidaietan komenigarria da arropa arin eta erosoa janztea, eta eguzkiaren printzetatik babesteko betaurrekoak janztea.
Ez utzi umeak edota maskotak autoan. Udaran autoa oso
arriskutsua da umeentzat eta animalientzat. Umeak zein
animaliak autoan sekula ez uztea gomendatzen dute trafikoko arduradunek, eta are gutxiago autoa eguzkitan badago.
Informatu errepideen egoeraz. Autoa edo motorra hartu aurretik, gomendagarria da aurrez errepideen egoeraz informatzea.

Pazientzia. Gidatzean inoiz ezin da galdu lasaitasuna. Beti jarrera sosegatua izatea eta gainerako gidariak errespetatzea aholkatzen dute.
Eutsi segurtasun distantziari. Gogoratu edozein errepidetan segurtasun distantzia errespetatu behar dela beti. Auto-ilaretan eta hiri handietako sarrera eta irteeretan distantzia are gehiago handitu behar da, eta ezinbestekoa da
oso erne ibiltzea.

LOURDES URZURIAGA
987 ZENBAKIDUN DELEGATUA

Sostoa, 1 - behea (EIBAR)
943 82 04 49
688 871 717

lurzuri@mapfre.com

EZ DA PROMOA,
BENETAN EGIA
BAIZIK.
Eibarko
PREZIORIK
merkeenak...
...MARKA
guztietako
neumatikoetan

Carrocerías

Zure betiko KARROZERIA...

ARANE
Arane, 6 - 3.
Tel. 943 70 26 20
Fax. 943 12 19 54
arane.carrocerias@hotmail.com

◆
◆
◆

◆
◆
◆

... orain MEKANIKA
zerbitzuarekin

ZURICH
Lejardi S.L. Aseguru Agentzia
Tel. 943 20 11 49 / Plaza Barria, 8 / Eibar

...eta kitto!
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1869ko San Juan bezperan
sinatu zen Eibarko Itun
Federala gogoan
ibarko Itun Federalaren sinaduraren 150. urteurrena gogoratzeko asteburu honetarako antolatu dituzten ekitaldiak
aurkeztu zituzten martitzenean Miguel de los Toyos alkateak, Alberto Lopez Basaguren Konstituzio Zuzenbideko katedradunak, Lurdes Auzmendi Euskal Herriko Federalistak elkarteko
presidenteak eta Antxon Narbaiza Euskal Filologian doktoreak.
Eibarko Itun Federala sinatu zela 150 urte beteko dira San Juan
bezperan eta hori gogoratzeko egitaraua prestatu dute gaurko eta
biharko. Gaur 19:00etan Albert Sole Bruset zine-zuzendariaren
“Federal” dokumentala emango dute Portalean eta, ondoren, hitzaldi-solasaldia egingo da. Eta bihar, 11:00etan, federalismoaren

E

Antxon Narbaiza, Lurdes Auzmendi, Miguel de los Toyos eta Alberto
Lopez Basaguren martitzeneko aurkezpenean.

iraganari eta etorkizunari
buruzko
mahaingurua
egingo da Udalbatza Aretoan. Hizlariak Alberto Lopez Basaguren, Antonio
Rivera eta Zulima Perez
izango
dira.
Jarraian,
11:30ean, Antxon Narbaizak “Eibartarren portaera
errepublikanoak: Vicente
Aguirre, Echeverria, Ortiz
de Zarate, Ibarzabal eta
beste hainbat” izenburuko
hitzaldia emango du. Eta
14:00etan
hasiko
da
1869ko Itun Federalista oroitzeko ekitaldi instituzionala, alkatearen eta Lurdes Auzmendiren partehartzearekin. Amaieran,
2019ko Eibarko Deklarazio Federalista irakurriko dute lau hizkuntza koofizialetan.
Jarduera hauen oinarrian gure herrian 1869ko San Juan bezperan egin zen bilera historikoa dago. Azaldutakoaren arabera, “lau
probintzia euskal-nafarretako erakunde errepublikar federaletako
ia hogeita hamar ordezkari elkartu ziren bertan Itun Federala deituriko dokumentu bat onartzeko. Akordioa Eibarko Itun Federala
bezala ezagutzera pasatu zen. Itun horren sinatzearen antzeko
ekitaldiak egin ziren Espainiako beste hiri batzuetan, hala nola Tortosa, Kordoba, Valladolid edo A Coruñan, non probintzia eta eskualdeetako federalistek erabaki zuten federalki eratzea eta lurralde antolaketa federala proposatzea herrialde osorako”.

AUT
TOKARABANEN
A ALOKAIRU
UA
SALMENTA ETA

– Autokarrabane
en, karabanen eta furgoneten
salmentta, alokairua eta konponketa
– Denbora luzerako parking-a,
garbiketa-gunea eta ur-kargalanak
– Ibilgailu mota guztiendako
tailer-zerbitzua
– Karabanin eta kanpin osagai-denda
– Homologazioak, kanperizazioak...
Itxaspe Auzoa, 3 – ITZ
ZIAR
– 4.000 m2-tik gorako instalazioak 943 05 08 03 – 664 68 58 97
www.inercaravan.eus

BASERRIKO PRODUKTUAK

IBARKURUTZE
frutadenda

WHATSAPP BIDEZ ESKAERAK

680 38 20 91 / 664 71 86 99
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Dena prest Minbiziaren kontrako
Eibarko I. Lasterketarako
Bihar (ekainak 22) egingo da Minbiziaren kontrako Eibarko I.
Lasterketa solidarioa. Untzaga plazatik abiatuko da 11:00etan,
eta ibilbideak 3,3 kilometro inguru izango ditu: Untzaga, Fermin
Calbeton, Bidebarrieta, Arragueta, Errebal, Toribio Etxebarria,
San Andres Pasealekua, Legarre, Barrenengua, Isasi eta
Untzaga. Amaña es la Caña elkarteak antolatu du lasterketa
Eibarko Udalaren, SD Eibar Fundazioaren eta Alzola (Basque
Water) enpresakoen laguntzarekin. Ekimenarekin gizartea
gaixotasunarekin sentsibilizatzea nahi dute eta, horrekin
batera, gaitzaren inguruko ikerketetarako dirua biltzea. Hain
zuzen ere, Nafarroko Unibertsitatean Ignacio Melero
inmunologoak minbiziaren inguruan egiten diharduen lana
diruz lagundu nahi dute, AECC Minbiziaren Kontrako Elkarteak
Gipuzkoan 160.000 euro batzeko bota duen erronkarekin bat
eginda. Lasterketan parte hartzeaz gain, diruz lagundu nahi
izanez gero www.retoaeccgipuzkoa.com webgunean dago
horretarako aukera.
Bestalde, AECC Gipuzkoaren Debabarreneko batzordeak
eskerrak eman nahi dizkie minbiziaren aurkako ekimenaren
alde Eibarren ekainaren 7an egindako urteroko diru-bilketan
lagundu zuten guztiei. Guztira 1.281’87 euro bildu zituzten.
Azaldu dutenez, “beste urte batez, bertakoen zein kanpokoen
elkartasunaOstolazatarrak
eta eskuzabaltasuna agerian geratu dira”. Jasotako

diruari esker, elkarteak ikerketa onkologikoko proiektuak
finantzatzen, gaixoari zein haren senideei babesa eta laguntza
emateko programak bideratzen, eta gaixotasuna modu
goiztiarrean detektatzeko eta prebenitzeko kanpainetan
esku hartzen jarraituko duela gaineratu dute: “Elkartearen
zerbitzu guztiak doakoak dira eta horrelako ekimenak
ezinbestekoak dira lanean jarraitu ahal izateko”.

Ekainak 22, zapatua – 11:00

TXUTXUFLETAS
PRENTSA
ALDIZKARIAK
GOZOKIAK
FRUITU LEHORRAK
OGI BEROA

– Mertzeria
– Umeendako
jantzigintza
943 70 23 29
Bidebarrieta, 16
creacionesbebe@live.com

Gestoria Alonso
San Agustin, 5

- BEHEA

618 25 93 44
943 20 20 17
mcalonsoeibar@gestores.net

T. Etxebarria, 24

TEl. 943 20 60 10

Fisioterapeuta
18 zenbakiko
Kolegiatua

EIBARKO TXIKITO, 12
BEHEA ESKUMA

TELEFONOA:
943 12 14 80

...eta kitto!
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Ignacio Zuloagak harreman estua
zuen ijito herriarekin. Margolari
eibartarraren lan askotan ijito
herriaren bizi baldintzak eta kultura
zehaztasunak islatzen dira eta,
gainera, Zuloagak caló ijitoen
hizkera ikasi zuen 1982an. Hori
dela eta, EAEko ijito herriak
omenaldia eskainiko dio hilaren
29an Eibarren.

uskal Autonomia Erkidegoko ijito herriaren erabateko sustapenerako eta
partaidetza sozialerako kontseiluak
hainbat ekintza egingo ditu ekainaren 29an,
zapatua, Ignacio Zuloaga eta ijito herriaren
arteko harremana gogoratzeko. Lehenik,
12:00etan, lore eskaintza egingo da Bidebarrieta eta Zuloagatarren kaleen artean dagoen parkeko Ignacio Zuloagaren estatuaren aurrean. Omenaldiak Plaza Berrian izango du jarraipena eta 12:15ean Euskal Herriko ijito herriaren ordezkariek eta agintariek berbaldia egingo dute. 12:30ean Kezka
Dantza Taldeak eta Usartza Txistulari Taldeak omenezko aurreskua (soka dantza)
eskainiko diote, eta 13:00etan flamenko
musika emanaldia egongo da ‘Los Vázquez’ taldearen eskutik.
Ekainaren 29koa ez da Ijito Herriak Ignacio Zuloagari eskaintzen dion lehen
omenaldia. Izan ere iazko Ijito Herriaren
Nazioarteko Egunean ‘Tio Ignacio’ omendu zuten Zumaian. Protokolorik gabeko
ekitaldia izan zen Zuloagatarren Santiago
Etxean, eta kultura eta politika munduetako ordezkariak jaso zituen.

E

Ijitoen bizitza eredua
Ignacio Zuloagaren birbiloba Ignacio
Suarez de Zuloagak esan zuen moduan,
“pintoreak 37 koadro egin zituen ijito motiboekin”. Aski ezagunak dira ‘Gitana del
loro’ eta ‘Baile gitano en una terraza de
Granada’ margoak, besteak beste, mar-

Bidebarrieta, 16
943-203948

ILEAPAINDEGIA

Ijitoak miresten
zituen margolaria
golari eibartarrak ijito herriari zion miresmenaren erakusleak. Azken lana, gainera,
Zuloagaren bizitza ereduaren adierazpena
da adituen berbetan. “Inoiz baino Zuloaga
argitsuenaren aurrean gaude, pintzelaren
trazu bereziki finarekin eta bere ohiko indar biziarekin”, Charo Onievaren berbetan. Eduardo Quesada Dorador Granadako Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko irakaslearen iritziz, “margolariaren
lan ederra da eta, era berean, bere bizitza
ereduaren nolabaiteko adierazpena, gaztea zenean Granadan eta Sevillan bizi izan
zuen bizitzarena hain zuzen ere. Granadako terraza horretan beharrezkoa den guztia
dago: Espainiako hiri zaharren aurpegi bi-

zia, ijitoen milikeriarik gabeko sentimendu
grinatsua eta emakume espainiar eder eta
sutsuak”.
Sarreran esan bezala, Zuloagak caló hizkera ikasi zuen eta horri buruz egin zuen
berba Enrique Lafuente Ferrari historialariak ‘Ignacio Zuloagaren bizitza eta artea’
liburuan. “Oso ezaguna da Zuloagak ijitoenganako duen pasioa eta miresmena.
Euren planta dotorea, beltzaran-koloreko
gorputzen grazia, arau eta legeak burlatzeko txispa... ijitoen gauza guztiak miresten zituen Ignaciok. Gaztetatik hasi zen ijitoen hizkera ikasten eta ez zuen berak uste zuen bezain ondo berba egiten, baina
nahikoa zen ijitoekin elkar ulertzeko”.

...eta kitto!
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Ospe internazionala
Ignacio Zuloaga XIX. mendearen azkenaldiko eta XX. mendearen hasierako Euskal Herriko margolari garrantzitsuena izan
zen, munduko pintura figuratiboko erabateko erreferentea izateaz gain. 1870an jaio
zen Eibarren eta Madrilen, Parisen, Sevillan, Segovian eta Zumaian bizi izan zen.
Hastapenetan jaioterriko eszenak margotu
zituen (‘Eibarko iturria’ eta ‘Arrateko itsua’,
besteak beste) eta Espainiako kostunbrismoa islatzeagatik pasa da historiara ‘Riomorosko alkatea’, ‘Zezenketaren bezpera’, ‘Herriko zezenketariak’, ‘Gregorio el
Botero nanoa’, ‘Gregorio’ eta ‘Sepulvedan’ margolanekin.
Placido aita armagilea eta damaskinatuan aditua zen, eta Daniel osabak zeramikari eta margolari lanak egin zituen. Ingurune artistiko horretan hazi zen Ignacio
eta gurasoek beste asmo batzuk bazituzten ere, margolaritzaren munduan murgildu zen 1888an Madrilgo Pradoko museoan Goya, Velazquez eta Grecoren margoekin liluratuta geratu ondoren.

Han eta hemen ikasi ondoren, Parisen
jaso zuen ospea Ignacio Zuloagak. Edgar
Degas margolariaren laguna izan zen eta
Auguste Rodin eskultorea ezagutu zuen.
Artista kosmopolita izan zen (1925ean
New Yorken egin zen erakusketa oso ezagun bat egin zuen) eta nazioarte mailan
arrakasta izan zuen Madrilen hil zen arte,
nahiz eta espainiartasunaren inguruan egiten zuen interpretazio bereziak errefusa
eta miresmena sortzen zuen aldi berean.
Bilboko Arte Ederren Museoan
Bilboko Arte Ederren Museoak Ignacio
Zuloagaren ehun obra inguru bildu ditu artistaren atzera begirakoa osatzeko. 'Zuloaga 1870-1945’ izenburuko erakusketa
gaurtik aurrera egongo da ikusgai, urriaren
20ra arte, eta 95 obra bildu dituzte 15 esparrutan egituratuta. Bilduma hiru aldi biografiko handitan banatuta dago eta, erakusketari hasiera emateko, Zuloagak
1890eko hamarkadan Parisen margotutako gaztaroko obra multzo oparo eta ia ezezaguna ikus daiteke.

Ehun obra inguru bildu dituzte Bilboko
erakusketan, asko eta asko ezezagunak.

KOKAPEN BERRIA
UZTAILETIK aurrera
Ingeniaritza Eskola eta
Jaizkibel eraikinean

DEUTSCH
● ENGLISH
● EUSKARA
● FRANÇAIS
●

Matrikula online
egingo da
irailaren hasieran:

www.eoieibarheo.
hezkuntza.net
Ikasturte osoaren
prezioa: 72,36€

Otaola Hiribidea, 29 – 20600 Eibar

Tel. 943 200 618 – eoieibarheo@gmail.com
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50 urte eta gero
ende erdia bete du Eibarko
Unibertsitate
Laboralak
(UNIk), eta Sanjuanetan
herritar guztion omenaldia jasoko du,
herriko beste talde batzuekin batera.
Aurreko barixaku arratsaldean
aurkeztu zuten udaletxeko pleno
aretoan “ Eibarko Unibertsitate
Laborala 1968-2018” liburua, eta
zapatuan egun osoko egitarauarekin
ospatu zuten ikastetxearen mende
erdia UNIan elkartu ziren 700
lagunek. Elkarrekin bazkaldu aurretik
talde argazki ederra atera zuten. Jai
giroak arratsaldean eta gauean
jarraitu zuen.
UNIren historiaren parte izan
direnentzako
egun
polita
eta
hunkigarria izan zen zapatukoa. Leku
desberdinetatik etorritako ikasle eta
ikasle ohiak elkartzea lortu zuten
antolatzaileek, eta “Eibarko Unibertsitate Laborala 1968-2018” liburua
jaso zuten opari modura.
Liburuaren aurkezpen ekitaldian
azaldu zutenez, “UNIren lehen urteetako historiarekin batera
(zeina burutzeko era guztietako agirien bilketa, irakurketa eta
laburpen sakona burutu egin behar izan dugun), 50 ikasleren
esperientzia eta oroitzapenak agertzen dira liburuan. Halaber,
beste batzuenak ere (administrazio eta zerbitzuetako pertsonala,

M

Birjiñape TABERNA
JATETXEA
Berria

700 lagun inguru batu ziren UNIren 50. urteurrena ospatzeko.
Argazkia: Marta Prol-Ikusten serv. Audiovisuales

ikasleria, irakasleria, era guztietako kolaboratzaileak...). 390
orrialdetan zehar, guztion artean 50 urte hauetako ikuspegi
orokorra osatzen lagundu nahi izan dugu. Osagarri bezala,
Eibarko UNI abiatzen hasi zen garaiaren testuinguruko
erreferentzia bat erantsi dugu”.

sa
O n d o pn ae t a n !
Sanjua
Urkizu pasealekua, 17
Tel. 943-120149

hanburgesak
bokatak
ospakizun bereziak
eguneko
menua
Toribio Etxebarria, 16

karta
berria
-

943 82 13 41

J. Etxeberria, 2

Ondo pasa Sanjuanetan!!
Plater tuak
konbina
Ego gain, z/g

943 20 67 53

San Juan 3

k
Pintxoa
koak
Ogitarte
☎ 943 700 641

Isasi kalea, 7

birjiñape, 1 behea
tel. 943 20 71 00

SOKOA

Tel. 943 20 11 16 Mob. 699 617 461

☎ 94 3 2 0 2 4 01
943 53 08 16

– Gosariak
– Plater konbinatuak
– Eguneko menua

Egunero
07.00etan
zabaltzen
dugu

etxera
eramateko
janaria
Bidebarrieta, 39
943 845503

ETXEKO
JAKI DENDA

Bista Eder, 11
Tel. 943 47 77 79
suberoataberna@gmail.com
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Uztailarekin batera hasiko da
Ikusentzunezkoen Astea
Eta uztailaren 3an, egitaraua ixteko, “Pumori,
rrate Kultur Elkarteak antolatzen duen Ikumendiaren alaba” dokumentala aukeratu dute.
sentzunezkoen Astea uztailaren 1ean
Baleukok, Alex Txikonen laguntzarekin egin duen
abiatuko da aurten, “Somewhere, maybe
lan honen abiapuntua mendian gertatutako ezhere” (“Nonbait, agian hemen”) izenburuko perbeharra dago: 2001eko urriaren 17an elur-jausi
formance-arekin: zuzeneko piano musikarekin laizugarri batean Sakana-Pumori espedizioko pargunduriko film labur mutua emango dute eta bi
taide ziren bost gazte euskaldun hil ziren Himaclownek egingo dute aurkezpena, umore klabelaiako Pumori mendian (7.161 m). Baina mendian. Nazioarteko talde baten elkarlanetik sortutako
zaleen heriotza tragiko hartatik inork espero ez
lan honetan filma Nerea Ariznabarreta eibartarrak
zuen maitasun istorio bat sortu zen gazteetako
jotzen duen zuzeneko pianoaren musikarekin labaten gurasoen eta Suku izeneko neska nepalgunduta proiektatzen da eta, musika aurretik eradarraren artean. Dokumentalean, Txikonek 17 urbakitakoa izan arren, inprobisaziorako tartea latez euskaldunek ukitu ez duten mendiaren magatzen da, publikoaren arabera.
darikazioarekin amaitu nahi du, tontorra zapalduz
Uztailaren 2an, berriz, proiekzio bikoitza eskaieta, mendian gora egin ahala, Sukuren istorio
niko dute. Hasteko, Ekain Martinez de Lizarduy
hunkigarrian eta Sakana-Pumori espedizioaren
Sturtzeren “Erraiak”, ordu erdiko iraupena duen
historian barneratuko dira ikusleak.
dokumenatala emango dute. Irakasle honek Arteman Komunikazioak enpresarekin lankidetzan egindako dokuEmanaldi guztiak San Andres
elizako klaustroan izango dira,
mentalak Euskal Herri osoan zehar
22:30ean hasita eta doan.
irrintziarekin zerikusi zuzena duten
pertsonen testigantzak jasotzen ditu. Eta dokumentala amaitu eta jarraian, Juan Antonio Palacios eibartarraren “Harria” (16 minutu)
ikusentzunezkoa proiektatuko dute. Palaciosek izen bereko liburu
eta erakusketarako osatutako lana
oinarrian duen audiobisuala da eta
argazkilaria kirol honen estetikan
murgiltzen da bertan.

A

AKUPUNTURA

tartak
● enkarguak
etxera

ETA MASAJE

●

San Andres
Gozotegia

ZENTROA
Juan Gisasola, 8
943 968 123
contecto@henai.es
www.henai.es

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73
Fermin Calbeton, 6

Tel. 943-048535

Zezenbide, 6 - D lokala -EIBAR943 208 324 www.centrodenaturopatia.es

- Osteopatt i a
- Emozio ku deak
keta
- Teknika en er gett iko
o ak
- Esku-tekn
nikak
- Meditazii oa
- Reiki eta m aila
ak

NATUROPATIA:
Felipe Arnaz Escudero
2975
kolegiatua

F r utaa e taa b araa zkk i f r eskoo e nak
esku-eskura! Aprobetxatu!!

Ondo
sentitzea da
naturala.
Ondo sentitu, ilearekin edo gabe.
Zatoz eta hobeto datorkizun
depilazio tratamendua ezagutu
15€-tik hasita.

nomasvello.es

no+vello EIBAR
Ego-Gain, 20 20600 Eibar
Tfnoa. 943 53 88 05 / 688 872 668
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Mikel Orbeak irabazi zuen junior
mailako San Juan Saria
Aurreko domekan jokatu zen Eibarko Txirrindularitza Elkarteak
denboraldi honetarako antolatutako azken proba, San Juan Sariaren 84. edizioa, eta Atracciones
Sanz taldeko Mikel Orbea bakarrik
helmugaratu zen, podiuma osatu
zuten Alex Diaz (Bellota) eta Alex
Urangari (Atracciones Sanz) ia hiru
minutuko aldea kenduta. Junior
mailako lasterketan 63 txirrindula-

ri abiatu ziren eta, 104 kilometro
eta erdi osatuta, 44 helmugaratu
azkenean. Elkorrieta eta Azkarate
mendateak gainditu behar izan zituzten, baina proba ihesaldi batean erabaki zen. Orbea garaileak
mendiko sailkapena ere bereganatu zuen, Atracciones Sanz nagusitu zen taldeka eta Ampo-Ikolaneko Aimar Aiestaranek lehiakortasunarena irabazi zuen.

Asier Cuevas garaile Santanderren,
Mundialerako txartela eskuratuta
Eibarko atletak XXXIX. Santander
Hiria 50 kilometroko proba irabazi
zuen zapatuan 3 ordu, 3 minutu eta
52 segundoko denborarekin. Marka
horrekin parte hartu ahal izango du
irailean Errumaniko Brasov herrian jokatuko den munduko txapelketan
eta, horrez gain, ultrafondistak 45 urtetik gorakoen munduko marka ezarri du. Santanderreko zirkuitoari bost
itzuli eman behar izan zioten parte-

hartzaileek eta Cuevasek 3:35/3:40
behar izan zituen, bataz beste, kilometro bakoitzeko. Maratoia motz geratzen zaio gaur egun eibartarrari eta
Santanderrekoa ez da bere markarik
onena 50 kilometrotan: “Orain dela
hiru urte 2 ordu eta 57 minututan
amaitu nuen; hala ere, ondo dago
Santanderreko zirkuitoa gogorra delako”. Brasov-en izango du hurrengo
erronka.

Egutegi betea dute Ipuruako
gimnastek denboraldia agurtzeko
Ipurua Klubeko 16 gimnasta izango dira parte hartzen aurrean dituzten
banakako Espainiako txapelketan, taldekako banakoan eta Espainiako Kopan. Asteburu honetan Palma de Mallorcan jokatuko den Espainiako txapelketaren banakakoan Lur Aranburu juniorrak hartuko du parte, pilota, mazak, soka eta zintarekin egin beharreko lau ariketetan. Hurrengo asteburuan
taldeka jokatzen den banakako Espainiako txapelketa jokatuko da Zaragozan
eta han Ipuruako zortzi gimnasta izango dira: bost seniorretan eta beste hiru juniorren mailan. Bestalde, taldekako Koparen bigarren fasea ekainaren
30ean jokatuko da eta han izango dira federatu absolutu talde biak: senior
taldeak lehen fasean brontzea eskuratzeko egindako ariketarekin jarraituko
du, maza hiru parekin eta bi arorekin; eta Kopan debutatzen duen junior taldeak hiru zinta eta bi arorekin egindako ariketa aurkeztuko du.

Harrobiko foball-jaia egin
zuten Astelena frontoian
Ipuruako lanak direla-eta lekuz aldatu behar izan zuten SD Eibar Fundazioak antolatzen duen jaia. Astelenan 500 jokalari, prestatzaile eta senide baino
gehiago bildu ziren, klubeko hainbat ordezkarirekin batera. Gizonezkoen eta emakumezkoen lehen taldeez
eta filialaz gain, Eibar FT-k 14 talde ditu bere egituran
(mutilen 10 eta nesken lau), eta 443 jokalari eta 80
prestatzaile. Bestalde, klubak denboraldi honetan martxan jarritako “Gure balioak eraikitzen” programak jarraipena izango du hurrengo denboraldian, balio berriak
gehitu eta klubak hain barneratuta dituen jarrerak bultzatzeko asmoz.

...eta kitto!
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Azkargorta pilotariak finala jokatuko du gaur Aretxabaletan
Eibarko Klub Deportiboko kadete mailako pilotariak dira biak, Mikel izenekoak.
Eta aurreko asteburuan Caminak ezin izan
zuena lortzeko asmotan izango da gaur
Aretxabaletan Mikel Azkargorta, Gipuzkoako lau eta erdiko 1. mailako finalean, Zumaiako Alcantara aurkari duela; partidua
19:00etan jokatuko da. Mikel Camina txapeldunorde geratu zen 2. mailan, aurrez
jokatutako partidu guztiak irabazi eta txapeldunarekin bakarrik galdu ondoren.
San Juan torneoko finalak
Klub Deportiboko Pilota Batzordeak antolatzen duen torneoak XXV. edizioa biziko du bihar. Goizeko 10:30ean hasiko den
jaialdiak hiru ordu inguru iraungo du eta
bost partidu hartuko ditu, bi Pilota Eskolakoen artean eta beste hirurak pilotari federatuekin. Benjamin mailan, Meabebas-

terretxea-Largo eta Orueta-Azkarate bikoteek neurtuko dituzte indarrak; eta alebinetan Larrarte-Basaras eta Segurola-Urkiaga izango dira nor baino nor. Jarraian,
infantil mailan, Ibarra eibartarrak eta Caramanzana debarrak buruz-burukoa jokatuko dute. Kadeteetan Camina eta Azkargorta ikusteko aukera izango da, elkarren
aurka: Caminak Larrañaga durangarra izango du lagun atzeko koadroetan eta Azkargortak Leioako Ziarsolo. Azkenik, helduen
mailako norgehiagokan, Klub Deportiboko
lau pilotarien artekoa izango da: NarbaizaGastañaga vs Agirresarobe-Zubizarreta.
San Juan eguneko jaialdia
Jokin Altunak eta Pello Etxeberriak lau
eta erdiaren barruan jokatuko dutena izango da hilaren 24ko jaialdiaren partidu nagusia Astelenan. Norgehiagoka hori Aspe

enpresaren lerroko finalerdiari dagokio
San Ferminetako kaiolaren barruko torneoan. Jaialdia hasteko, Zabala-Martija eta
Egiguren V-Zabaleta bikoteen arteko partidua jokatuko da eta, amaitzeko, Mendizabal III-Ruiz eta Elordi-O. Etxeberria bikoteen artekoa.

Foball egokitutako torneoa
jokatuko da hilaren 29an

Sari asko banatu zituzten igeriketako
XXXI. San Juan Sarian

SD Eibar Fundazioak Eibar Hiria foball egokitutako torneoa abiatuko du aurten, Udalaren laguntzaz. Unben hilaren 29an jokatuko den lehenengo edizio horretan bost
taldek hartuko dute parte: Eibar FT-k bi talde aurkeztuko
ditu eta Alaves, Athletic eta Osasuna izango dira besteak.
Bostak ligaxka eran, guztiak guztien kontra, jokatuko dituzte hamar minutuko partiduak. Modu horretan foball
egokitutako denboraldia agurtuko du aurten sortutako Eibarko taldeak, Genuine Liga amaitu ondoren.

Eibar Igerixaneko jubenil mailako zortzi igerilarik eta absolutu mailako beste hiruk hartu zuten parte aurreko zapatuan Ipurua kiroldegian
jokatutako San Juan Sariaren 31. edizioan. Igerilari guztiek banakako lau
probetan hartu zuten parte, estilo bakoitzeko 50 metrokoetan: tximeleta, bizkarra, braza eta crowl. Maite Barruetabeña izan zen edizio horretako txapeldun nagusia; jakina, berarentzat izan zen absolutu mailako lehen saria eta Nekane Tejedorrek hirugarrena irabazi zuen. Infantil mailan,
bestalde, Paula Gabilondok bigarren saria bereganatu zuen eta Miren
Galdosek hirugarrena.

SOUL
e st i l i sta k

San Agustin, 3
943 567 232
www.peluqueriasoul.com
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Zapatuan eratu zen 2019-2023 agintaldirako Udalbatza berria
Miguel de los Toyos alkate izendatu zuten zapatuan,
Udalbatza berezian, PSE-EEren 9 bozkarekin. EH Bilduko Gorka Errastik 5 bozka jaso zituen, beste 6 bozka
zuri egon ziren eta baliogabeko bat. Horrekin batera, hogei zinegotziak karguaz jabetu ziren eta, beraz, horrela
geratu da eratuta 2019-2023 agintaldirako Udalbatza berria: Miguel de los Toyos (alkatea), Idoia Sarasketa, Alberto Albistegi, Esther Velasco, Patxi Lejardi, Patricia
Arrizabalaga, Jon Iraola, Ana Telleria, Pedro Escribano
(PSE-EE); Josu Mendikute, Alberto De La Hoz, Merche
Garate, Elena Ibañez, Jon Perez, Amaia Albizu (Eibarko
EAJ-PNV); Gorka Errasti, Igone Lamarain, Miren Baranguan, Jose Guimare, Anafran Astigarraga (EH-Bildu); eta
Isabel Fernandez Pejenaute (Elkarrekin Podemos).

Berbalagunek primerako
eguna pasatu zuten
Munduko Arrozak jaialdian
Ikasturte honetan Ongietorri Berbetan egitasmoan parte hartzen aritu diren hainbat lagun Bilbon egon ziren zapatuan, San
Frantziskon ospatu zen Munduko Arrozak kulturen arteko jaian
parte hartzen. Eguraldi ederra izan zuten, “jateko arroza, tortilla,
oilaskoa… eta postrerako fruta eta Arabiako gozoak. Egun osoan musika zuzenean egon zen, umeentzako parkea eta tailerrak,
mundu osoko dantzak, kalejira ederra… giro oso oso polita eta
sanoa. Egun ezinhobea pasatu genuen”.

Gure Eskuren mahaia ipiniko
dute bihar Depor parean
Bihar eguerdian, 12:00etatik 15:00etara, Gure Esku erabakitzeko eskubidearen aldeko herri-mugimenduaren mahaia ipiniko dute Toribio Etxebarria kalean, Klub Deportiboaren parean,
“martxoaren 31n abian jarritako bazkidetza kanpaina kalera atera eta herritarrei horren berri emateko”. Horrekin batera, dinamikaren inguruan kamiseta berriak egin dituzte eta horiek salgai
egongo dira.

...eta kitto!
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Frankismoaren krimenen kontrako kereila kriminala epaitegian
Aurreko barixakuan aurkeztu zuten frankismoaren krimenen kontrako kereila kriminala Eibarko epaitegian Eibarko
Udalak, Eibarko Memoria Taldeak eta herriko hainbat biktimak, hilabeteak horretarako dokumentazioa eta lekukotasunak prestatu eta jasotzeko beharrean jardun eta gero. Eibarko epaitegian ez ezik, Argentinako Epaitegi Federalean Servini epaileak zabalik duen 4591/10 Kereilarako ere aurkeztuko dituzte agiriak, horrela 2016ko azaroan Eibarko Udalak
aho-batez onartutako erabakiari jarraipena emanez. Epaitegira joan aurretik Eibarko Memoria Taldeko Josu Ibargutxik eta
Miguel de los Toyos alkateak prentsaurrekoa eman zuten eta,
esandakoaren arabera, kereiletan txertatutako edukien artean, besteak beste, frankismo garaian desagertutako (130 baino gehiago) eta fusilatutako (100 inguru) eibartarren zerrenda, 1945. urtera arte errepresaliatutako pertsona (450) eta
enpresena (30), frankismoaren errepresio eta torturak jasan
zituzten 50 lagunen testigantza baino gehiago, frankismoan

errepresaliatutako 200 eibartar baino gehiagoren zerrenda eta
ehundik gora hildako eragin zituen 1937ko apirilaren 25eko
bonbardaketa daude.

Guatemalaren aldeko
musika jaialdia
Nagusien
udalekuetarako
toki guztiak
bete dira
Bigarren urtez jarraian, gure herriko jubilatuak San Asensiora (Errioxa) La Sallek
han dituen udalekuetara joango dira, eguazten goizean alkateak, Felix Elkoroiribe Biztu elkarteko presidenteak, Joseba Garcia La Salleko udalekuen arduradunak, Eva Perez de Albeniz Adindu enpresako ordezkariak eta Irune Martinez Burulogy enpresako
ordezkariak eman duten prentsaurrekoan aditzera eman zutenez. Esandakoaren arabera, iaz proba gisara antolatu zituzten udalekuetan 16 lagunek hartu zuten parte eta
horietako 12k aurten errepikatu egingo dute, “ederto pasatu zuten eta”. Aurtengo
udalekuetarako 32 toki eskaini dituzte eta guztiak bete egin dira. Ekainaren 26tik 30era
joango dira udalekuetara eta, azaldu zutenez, umeen udalekuetako dinamikari jarraituko diote, “baina pertsona nagusien adinari egokitutako ekintzekin”. Horrez gain,
Eva Perez de Albeniz psikologoaren eta Burulogy enpresako arduradunen laguntza
izango dute antolatzaileek eta arlo psikologikoa lantzeko tailerrak egingo dituzte.

Guatemalako Santa Cruz de la Lagunako
familiei laguntzeko WeWant musika
jaialdia egingo da gaur iluntzean,
20:00etan, Hezkuntza Esparruko areto nagusian. Aurretik, 19:30ean, Untzagatik kalejiran abiatuko dira. Jaialdia Oñatin Lidertza, Ekintzailetza eta Berrikuntza ikasten ari
den Ane Davila gazte eibartarrak antolatu
du, bere proiektuaren harira eta sarreren
salmentari esker batzen den dirua ere horretara bideratuko da.

Ondo pasa Sanjuanetan!!
GORA G
U
R
I
SAN D
JUAN!
I

Bista Eder, 10
“Eguneko Menua”
Afariak asteburuetan
(egunero enkarguz)
Pintxoak
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Ego Gain, 10
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hobeto gur ekin
Untzaga, 8an
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BERRIA

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

Ondo pasau!
Toribio Etxebarria, 18 - 1.

Enkarguak
hartzen
dira
Telefonoa: 943 20 71 90

Animatu zaitez eta deitu!!!
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Plaza Barria, 6. Tel. 943 121 255
●

●
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●

●
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Giro ederra sortu zuen
kaleko ikuskizunak
Sanjuanetarako girotzen joateko hainbat jarduera antolatu
zituen aurreko astebururako Udalak eta, ikusgarrienetakoa,
zapatuan The Fam Cia. Teatro konpainiakoek eskaini zuten
“The Wolves” izenburuko kale-ikuskizuna izan zen. Izan ere,
kalean ibiltzeko moduko giroa egiten zuela-eta, herriko erdialdeko kaleetan jende mordoa zebilen eta batek baino gehiagok
sorpresa ederra hartu zuen parean otsoak hankapaloetan ikusi zituenean.

Euskal dantzen erakustaldi anitza
Kezkakoen eskutik Dantza Egunean
Barixakuan ospatu zen Eibarko Dantzari Eguna eta, betiko moduan,
Kezka dantza eskolan eta Kezka dantza taldean urtean zehar ikasitako
dantzak erakutsi zituzten. Dantza taldeko nagusiek aurten Durangaldeko
dantzari-dantza prestatzen jardun dutenez, agintariena, zortzinangoa, ezpata-joko txikia eta ezpata joko nagusia, banangoa eta txotxongiloa eskaini zituzten; eta dantza eskolako taldeek, berriz, hango eta hemengo
dantzen erakustaldi anitza eskaini zuten.

Saio ikusgarria eskaini zuten
zapatuan “Breaking Eibar”
txapelketan jardun zutenek
Berriz ere ikusmin handia sortu zuen aurreko zapatuan Txaltxa Zelaian egin zen ‘Breaking Eibar’, Eibarko
V. Break Dance eta All Style Txapelketak. Arratsalde
osoan zehar lehiatu ziren dantzariak “Breaking” (2vs2)
eta “All style battle” (Seven to smoke) modalitateetan
eta, betiko moduan, publikoa aho zabalik lagatzeko moduko saio ikusgarria eskaini zuten.

Debabarreneko Orfeoiaren
kontzertu arrakastatsua
Jose Miguel Laskurainek zuzentzen duen Debabarreneko Orfeoiak
domekan eman zuen kontzertura joandakoek primerako harrera egin zioten saioari. Karmengo
Amaren elizak hartu zuen
emanaldian
Orfeoiak
maiatzean Errioxan estreinatu zuten “Bubbles-Ponpak” programako kantuak
eskaini zituen.

Alternatiben azoka
egin zuten barixakuan
Eibar eta Ermuko Ernaik antolatuta, Debabarreneko Alternatiben Azoka egin zuten barixaku arratsaldean Eibarko Bizikleta Plazan prestatutako hainbat
ekitaldiekin. Garagardo dastaketa egin zen eta baita
solasaldi batzuk eta alternatiben bira ere.

...eta kitto!

asteburukoa 45
2019-VI-21

Garagardo Ferixak jendetza
erakarri du aurten ere
Domeka gauean itxi zuten 17. Garagardo Ferixa Eibar
Rugby Taldekoek, asteburu bete-betea eta gero. Izan ere,
zapatuan emakumeen errugbii partidua jokatu zen Unben
eta, ondoren, bazkaria egin zuten Untzagako karpan. Eta
domekan animalien aldeko hainbat jarduera egin zituzten,
Katubeltz eta Marcan Huella elkarteekin elkarlanean antolatutako jardunaldian. Garagardo Ferixa datorren urtera arte agurtu baino lehen, baina, Kanarietara bidaia zozketatu
zuten eta zenbaki irabazlea 00129 izan zen.

Zapatuko kontzertuak Untzaga
txiki laga zuen
Sanjuanetako lehen kontzertu bikoitzak gutxitan ikusten
den Untzagako irudia laga digu. Izan ere, Lord Witch eta Mago de Oz taldeek jendetza izugarria erakarri zuten, plaza ez
ezik inguru guztia txiki lagatzeraino.

Jende ugari gerturatu zen Odisea
elkartearen erakustaldira
Odisea elkartearen eskutik simulazio eta mahai-jokoak bertatik bertara ezagutzeko aukera egon zen zapatuan, goizean hasi
eta iluntzera bitartean Untzagan, udaletxeko arkupeetan elkarteko kideek prestatu zituzten mahaietan. Aurten, gainera, lehen aldiz “Kill Team” txapelketa antolatu dute. Odiseako kideak pozarren daude, egun osoan zehar jende ugari gerturatu zitzaien eta.

...eta kitto!

46 azken berriak
2019-VI-21

San Juan sorbak bedeinkatzeko meza Azitainen
Aurreko urteotako ohiturari jarraituz, astelehenean, San
Juan egunean meza egingo dute Azitaingo elizan, 11:00etan,
eta nahi duenak sorbak bedeinkatzeko aukera izango du. Parrokiatik adierazi dutenez, “udaren hasieran bedeinkatzen ditugun sorbek baserri eta naturarekin daukagun lotura gogoratzen
digute. Bedeinkatutako sorbak etxeko ateetan jartzen ziren lehen, hurrengo urteko San Juan bezperako suan erretzeko”.

Pailazoekin agurtu zuten
kurtsoa Gurasoak Berbetan
eta Ongietorri programek
Ehun erosketa-txartel baino gehiago
banatu ditu Dendarien Elkarteak
Eibarko Dendarien Elkarteak ekaineko lehen hamabostaldian egin
duen Erosketen Ibilbidea kanpainaren harira, 50 euroko balioa duten
103 erosketa-txartel banatu zituzten eguazten eguerdian, elkartearen
bulegoan. Elkarteko kide diren 85
dendatan erosketak egin eta, eskatzen zuten moduan, 10 dendatako ibilbidea bete
duten bezeroek jaso dute oparia.

EIBARKO
EIBARKO
UDALAk
UDALAk
San
San Juan
Juan eta
eta
San
San Pedro
Pedro
jai
jai zoriontsuak
zoriontsuak
opa
opa dizkizu!
dizkizu!

…eta kitto! Euskara Elkartearen Gurasoak Berbetan eta
Ongietorri programen ikasturtea agurtzeko, Potx eta Lotx
pailazoen emanaldia egin zen aurreko astean Urkizuko parkean eta ikustera joan zirenek primeran pasatu zuten.

...eta kitto!

48 agenda

2019-VI-21

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 ....................900 17 11 71
Naturgas....................902 12 34 56
DYA Larrialdiak.........943 46 46 22
Gurutze Gorria..........943 22 22 22
Eibar Ospitalea. ........943 03 29 00
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................944 33 33 33
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

eguraldia (EUSKALMET.NET)

hildakoak
- Jose Luis Sarasketa Oiarzabal. 94 urte. 2019-VI-13.
- Hilaria Egurrola Urzuriaga. 89 urte. 2019-VI-13.
- Jose Luis Arribas Alonso. 92 urte. 2019-VI-13.
- Angel Perez Moran. 75 urte. 2019-VI-15.
- Elena Anguera Gorrotxategi. 53 urte. 2019-VI-15.
- Maria Martinez Calzon. 88 urte. 2019-VI-16.
- Angeles Poveda Oliva. 96 urte. 2019-VI-17.
- Oscar Gallastegi Navas. 84 urte. 2019-VI-17.
- Miren Ugarteburu Eizagirre. 88 urte. 2019-VI-19.

jaiotakoak
- Damya El Moussaqui. 2019-VI-3.
- Uxue De los Mozos Gredilla. 2019-VI-14.
- Ane Landa-Arroitajauregi Alberdi. 2019-VI-16.
- Luka Barrera Lado. 2019-VI-18.

farmaziak
Barixakua 21
EGUNEZ

Iraundegi (Calbeton, 19)

Zapatua 22
EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

Domeka 23
EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

Astelehena 24
EGUNEZ

Zulueta (San Agustin, 5)

Martitzena 25
EGUNEZ

Morgado (San Agustin, 3)

Eguaztena 26
EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

Eguena 27
EGUNEZ

Azkue (T. Etxebarria, 4)

Barixakua 28
EGUNEZ

Barandela (Z. Agirre, 4)

Zapatua 29
EGUNEZ

Lekunberri (Isasi, 31)

Domeka 30
EGUNEZ

SUDOKUA

Lafuente (Sostoatarren, 10)

Astelehena 1
EGUNEZ

Elortza (J. Gisasola, 18)

Martitzena 2
EGUNEZ

Iraundegi (Calbeton, 19)

Eguaztena 3

A UR R EK O A R EN
EM A I TZ A

EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

Eguena 4
EGUNEZ

Barandela (Z. Agirre, 4)

Barixakua 5
EGUNEZ

Zulueta (San Agustin, 5)

GAUEZ BETI

-2019AN-

Zulueta (San Agustin, 5)

Au
u tobusa egon
n g o da
egunero Arraatera
uda s asoian

Erakusketak
Uztailaren 19ra arte:
– “EIBARKO INDUSTRIA-SAREAREN
BERRERAIKUNTZA 1938-1942”
(Eibarko Armagintza Museoa)

Astelehenean ipini zuten martxan uda
sasoian Arratera egongo den eguneroko autobus zerbitzua. Autobus hori
15:00etan irtengo da eta Arratetik jaitsiko da ordu erdi geroago. Bestalde,
domeka eta jaiegunetan urte guztian
egoten diren bost autobus zerbitzu bere
horretan jarraituko dute: 09:00, 10:00,
11:00, 13:00 eta 18:00etan igotzeko eta
ordu erdi geroago jaisteko.

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.

laztanak emoten...
943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, IRENí,
martitzenian 5 urte
bete zenduazen-eta.
Asko maite zaittugu.
Musu bat Eder, aitta
eta amaren partez.

Zorionak, MAREN
Txurruka Sampayo,
bixar 2 urte egingo
dozuz-eta. Musu
haundi bat etxeko
guztien partez.

Zorionak, LUKA,
astelehenian 2 urte
beteko dozuz-eta.
Musu bat etxekuen eta,
batez be, Noa, Danel
eta Anerren partez.

Zorionak, JUGATX,
hillaren 25ian 15 urte
beteko dozuz-eta.
Musu bat famalixa
guztiaren partez.
Ondo-ondo pasa!

Zorionak, ALAIN,
hillaren 19xan 4 urte
bete zenduazelako.
Musu potolo bat zure
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, amama
ELENA, hillaren 23an
85 urte beteko dozuzeta. Musu haundi bat
etxekoen partez.

Zorionak, MARA,
gaur 7 urte egitten
dozuzelako. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, LIHER!!
Atzo 9 urte, gizontxo
bat eginda zagoz!!
Musu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, LUKEN
Garcia, astelehenian
7 urte beteko dozuzeta. Famelixakuok
asko maitte zaittugu.

Zorionak, ALAITZ,
domekan 12 urte
beteko dozuz-eta.
Musu haundi-haundi
bat etxekuen partez.

E L E N A AN G U E R A

Zorionak, JUNE, zure
10. urtebetetzian!
Musu potolo bat zure
famelixa guztiaren
partetik, batez be
gurasuen partez!!

(2019-VI-15)

“Lagun on bat aurkitzea oso zaila da, galtzea
hainbat zailagoa, eta ahaztea ezinezkoa”
ELENA: EZ ZAITUGU INOIZ AHAZTUKO.
Z U R E K U A D R I LA

FLORA ARANBERRI LASKURAIN
5. urteurrena: 2014-VI-21

“Zure irribarria ta maittasuna
beti dagoz gurekin”
ETXE
EKUAK

AMAIA EGIGUREN AGIRREGOMEZKORTA
2019KO
(2

EKAINAREN

1 1N

HIL ZEN,

57

URTEREKIN)

“ZURE irribarre eta samurtasuna betirako izango dira GURE ARTEAN”

FAMILIAREN IZENEAN, ESKERRIK BEROENA
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi.

iragarkilaburrak

i

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK, beti ere 4 ASTERAKO,
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
– Pisua hartuko nuke Eibarren alokairuan.
Tel. 602-463828.

3. Lokalak
3.2.Errentan
– Lokala alokagai T. Etxebarria kalean. 25
m2. Bulego, profesional, kontsulta, akademia etabarrerako egokia. Tel. 616-175672.

4. Lana
4.1. Lan bila
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Externa. Tel. 631191558. Natali Castillo.
– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko.
Tel. 665-441718.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
garbiketak egiteko eta tabernan jarduteko.
Tel. 681-385304.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 662-012834.
– Gaztea eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 604-170369.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, pisuak garbitzeko eta
sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 631870590.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak
egiteko. Orduka. Tel. 649-049917.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631-349494.
– Neska eskaintzen da etxean laguntzeko
eta garbiketak egiteko. Profesionaltasun
agiria eta esperientziarekin. Tel. 626407923.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 602-049781.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 611198906.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 643374471.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 632-893312 eta
679-929348.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita asteburuetan ere edo interna. Tel. 688-735551.

– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Bi urteko esperientzia. Tel. 631-627419.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 610067042.
– Emakumezkoa eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 602-023926.
– Emakumezkoa eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 612-260162.
– Mutila eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Sukaldari
ona. Tel. 612-521729.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.
649-025614.
– Bikote arduratsua eskaintzen da lan egiteko: nagusiak edo umeak zaindu, baserrietako lanak... Tel. 602-398328.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 631-012735.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 602-127979.
– Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak
egiteko. Orduka. Tel. 608-862973.
– Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko, etxeko lanak egiteko
eta kamarera jarduteko. Tel. 633-101852.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak
zaintzeko ekainetik aurrera. Tel. 655778451.
– Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko.
Tel. 602-368727.
– Neska eskaintzen da pegorak garbitzeko. 09:00etatik 11:00etara eta 15:30etik
aurerra. Tel. 685-185462.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta sukalde-laguntzaile moduan. Esperientzia eta gida-baimena. Tel. 655-132769 eta
652-587259.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia eta formakuntza. Tel. 667-060292.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka, asteburuetan edo
gauez. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
652-668877.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 643-374471.
– Emakumezkoa eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaintzeko. Tel. 626-197217.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua.
Interna. Tel. 631-906590.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
602-375088.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-601987.
– Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Asteburuak barne. Tel. 689003537.
– Neska euskalduna eskaintzen da estetika
lanak egiteko. Ikasketak eta esperientziarekin. Tel. 655-778451.

4.2. Langile bila
– Eibarren bizi den pertsona behar da etxeko lanak egin eta umeak zaintzeko. Esperientziarekin. Astelehenetik ostiralera, bost
ordu egunero, zatitutako ordutegian. Irailean hasteko. Euskera jakitea baloratuko da.
Bidali curriculum-a: egogain2@hotmail.com
– Neska edo emakume euskalduna behar
da uztailean umea zaintzeko. Jardunaldi
erdirako. Tel. 676-105492.
– Neska edo emakume euskalduna behar
da irailetik aurrera umea zaintzeko eta etxeko lanetarako. Jardunaldi erdirako. Esperientzia baloratuko da. Tel. 676-105492.
– Pertsona behar da hotel bateko harreran
eta logelen garbiketan lan egiteko uztailean
eta abuztuan. Curriculum-a bidali: jkasumba@gmail.com
– Emakumezko euskalduna behar da umeak zaintzeko. Jornada edo lanaldi erdia. Tel.
652--768569.
– Kamarera/o behar da Eibarren. Esperientziarekin. Tel. 627-664988.
– Euskeraz dakien neska behar da umeak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.
699-024156.
– Kamarera behar da. Esperientziarekin.
Bidali curriculum-a: 1539cristina@gmail.com
– Neska euskalduna behar da Azpeitian
arratsaldeko 17:00etatik 21:30ak arte nagusia zaintzeko. Uztailetik aurrera. Tel. 653723095.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Maila guztietako Matematika, Kimika eta
Fisika klase partikularrak ematen ditut. Lau
laguneko taldeak gehienez. Urteetako
esperientzia. Tel. 615-705945.
– Neska euskalduna eskaintzen da uztailean LH eta DBH ikasleei errefortzu klaseak
emateko. Tel. 688-608922.
– 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
– Binilozko diskoak, singleak eta LP-ak
erosten ditut. Tel. 688-624326.

i30 N eta N-Line Gama Berriak

Dibertsioa

garreneraino

i30 Fas t back N

MOVE Smart programa
€-tik aurrera
/hileko

170€-ko 35 kuota
Sarrera: 7.335,8€
Azkeneko kuota:
9.392,42€
U.T.B. %8,08

●
●
●
●
●
●

i30 N- lin e

5 urteko bermea km-mugarik gabe
5 urteko laguntza errepidean
5 urteko mantenimendua
5 urteko mapa-eguneraketa
Itzultzeko konpromisoa
MyHyundai

Azeleragailua sakatzea eta burmuineraino igotzen zaizkizun kilimak sentitzea. Bihurgune bakoitzean bihotzak agintzen dizun moduan sartzea.
Motorrak abiarazterakoan egiten duen soinuarekin emozionatzea. Gidatzerakoan sentitu baina adierazi ezin duzun horri “N Espiritua” deitzen
zaio. Bertan dago Hyundai i30 N Gama Berriaren kiroltasunaren esentzia. Horrekin, dibertsioa, enegarren potentziara iritsiko da. Izan ere, i30
N Gama guztia ahalik eta errendimendu eta kiroltasun handiena lortzeko diseinatu da, bolantearen aurrean pasioa eta dibertsioa berriz ere
senti ditzazun. Baina “N Espiritua” askoz harago doa. Ezagutu ezazu N-Line akabera zure i30 gidatuz.
Errepideaz goza ezazu berriro, eta eraman dibertsioa Ngarreneraino Hyundairen i30 N eta N-Line Gama Berriarekin.

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

w w w. o a r s o c a r. c o m

ELGOIBAR

OIARTZUN

Olaso Polig., 17
943 74 14 80

Lintzirin Poligonoa, 1
943 49 48 30

i30 N-LINE eta N Performance Gama: CO2 emisioak (gr/km): 142-188. Kontsumo mistoa (l/100km): 5,3-12,2. WLTP homologazio-ziklo berriaren arabera
lortutako kontsumo- eta emisio-balioak. CO2 emisioak (gr/km): 126-178 NEDC korrelatu zikloaren arabera lortuak.
Hyundai MOVE Smart finantziazio-eredua i30 5P 1.0 TGDI 88,3kW (120CV) N-Line Hyundairentzat: Prezioa 20.475,00€. Sarrera 7.335,80€. Eskatutako zenbatekoa 13.139,20€. Formalizazio-komisioa (%3): 394,18€ eskura. 36 epetara. 170 €-ko 35 kuota eta azkeneko kuota 9.392,42€. TIN %6,50, U.T.B. %8,08. Zenbateko Zorduna
Guztira 15.736.60€. Epeka Prezioa guztira 23.072,40€. Finantziazioa Cetelem S.A.U banketxeak aztertu eta onartu beharko du. PSP gomendatua Penintsulan eta Balearretan. BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapen-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendu-eskaintza barne. Hyundai-ra Aldaketa Plana
aplika daiteke erabilitako auto baten truke, 6 hilabeterekin, Hyundai berri bat erosten duen bezeroaren titulartasunpean. Eskaintza 2019/06/30ra arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: Hyundai i30 N-Line, i30 Fastback N Performance. Mantenimendua ibilgailuaren finatziazioari lotua. Hyundai Motor España S.L.U.k bere
bezeroei eskaintzen dien km-mugarik gabeko 5 urteko bermea Hyundai Kontzesionarioen Sare Ofizialean erositako autoetan soilik aplikatuko da, zerbitzu-pasaportearen arabera. Kontsulta itzazu Hyundai MOVE Programaren baldintzak Hyundai kontzesionario-sarean edo www.hyundai.es/hyundaiMOVE webgunean.
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