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Sail honen helburua ez da euskera irakastea, ezta hiztegi bat egitea ere. Gure gurasoek eta haien gurasoek erabiltzen zuten euskera gogora ekartzea eta berreskuratzea da asmoa. Gaur egunean euskerak esparru guztiak hartu ditu eta gaur egun baino euskaldun
gehiago ez da inoiz egon; baina, hala ere, oraindik euskera ez da erabateko komunikazio-tresna: hainbat gauza esatea kosta egiten zaigu, ez dugu gazteleran bezalako erraztasunik eta trebetasunik. Sail honetan euskeraren alde adierazkorra landu nahi dugu,
euskerak berez daukan gatza eta berakatza berreskuratu. Horretarako aurreko belaunaldietara jo dugu, gure aurrekoek erabiltzen
zuten euskera jatorraren berri jasotzeko.
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("...eta kitto!”k ez du
bere gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

EIBARKO
UDALA

ER A.- Gauzen alde nagusia, aurreko aldea. Gaztelerazko ‘anverso’. “Tela honek hamendik dau eria,
eta bestetik itxulixa”. Aukera, abagune. “Eria badozu, esaixozu nundik eta zelan gabizen”. Arabera,
moduan. “Eibarko erara berba egittia Eibarren, ez da mira egittekua”. Uztarria idien burura lotzeko
uhala. “Erak beti narruzkuak izan dira, oin hasi dira batzuk sintetikuak eta soka espezialak erabiltzen”.

I R A K U R L E A P R O TA G O N I S TA

eskutitzak

ANBULATEGIRA! DENBORA PASA?
Joan zen astean, hilaren 19an, anbulategira joan nintzen, nire alabak sukarra zuelako.
Heldu nintzenean, pediatra bat bakarrik zegoela-eta,
ordu biko atzerapenarekin topatu nintzen. Pediatraren
falta dela-eta, oso haserre geunden denok orokorrean.
Eta kexak idatzi genituen.
Ordubiak inguruan, oraindik hamaiketakoak sartu barik zeudela, ordubatetako errebisio bat pasatu zen. Gure haserrea nabarmentzen hasita zegoen, eta horrela
adierazi genion anbulategiko zuzendariari. Ez zitzaigun
normala iruditzen, genbiltzan atzerapenarekin, txandak
ez zaintzea; eta ezta protestatu eta gero, kasorik ez egitea. Zuzendariak, guri arrazoia eman ondoren, medikuarekin hitz egitera jo zuen.
Bapatean, aho zalka geratu ginen, urgentzia arruntak
-hau da: sukarra, katarroak- pasatzen hasi zenean, gu
atzerako lagata. Ondoren, ordu laurdeneko atsedenaldia hartu behar zuela esan zigun.
Bueltan, galdetu genion gu edo urgentziak, zeintzuk
ginen/ziren lehenago, eta urgentziak zirela esan zidan.
Bera bostak arte egongo zela eta, ez bazion denborarik
ematen, urgentzietako medikuak atendituko gintuela
esanez.
Jende asko joan egin zen, haserre bizian. Beste pare
bat eta ni geratu ginen; neri, egia esan, begiak malkoz
bete zitzaizkidan.
Arratsaldeko hirurak eta laurdenetan, kotxe-sillak atean sakabanatu eta, banaka-banaka, gu atenditzera derrigortu genuen. Nire alabak lauterdietan bazkaldu zuen
(23 hilabete ditu). Lotsagarria!!
Hurrengo egunean, medikuak baja hartu eta anbulategia pediatra gabe geratu zen.
A i tz i b e r A l d a b e ( m i nd ut a k o a m a b a t )

AZAROAK 25, EMAKUMEA IKUSTEZIN!!!
Bada emakumiok bizi dogun indarkerixa eta zapalkuntzia bere horretan mantendu eta larritzen daben al-

dagai bat: emakumion, zein bizi dogun egoerian gaineko inbisibilidadia. Urte luzietako burrukian ostian, emak um io n burrukian ostian, ondiok be pairatu bihar dogun, ta askotan hain agerikuak ez diran aurpegixak dittuan indarkerixian kontra egitteko eguna dogu azaroak
25a. Aurten be, makiña bat dira egun honen bueltan antolatutako ekimenak. Hauen artian, ohiartzun berezixa
eukitzen ari dira gizonezkuak protagonista bezela dittuztenak. Gizonduz ekimena, gizon taldien osaketa eta
lanen nabarmentzia, maskulinitate ereduaren inguruko
eztabaidak… Udalak zabaldu daben kartelian be lau gizonezko dira egunaren irudi. Ta andrak nun gagoz? Desagertu egin gara ala? Ez, badakagu gure papela: gu
biktimak gara. Emakumion eskubidien aldeko burrukan
gizonezkuak protagonista ta emakumiak jipoituak,
erahilak, kotxauak... zenbaki hotzen atzian ezezagun,
ikustezin. Batzar nagusixetan gipuzkoako 30 gizon ezagun, ilustre batu dira adierazpen baten bueltan, gai izango ginake 30 emakume ezagunen zerrendia osatzeko?
Gure herriko zenbat kalek daroie emakume izena? Bateron batek ulertuko leuke maiatzaren 1ian, langileen eskubidien aldeko lanian, intentziño onenakin bada be,
patronala, enpresari “zintzo eta jatorren” ekinbidia izatia
protagonistia?... Emakumiok ikustezin izatiari laga bihar
detsagu, dagokigun espazixua eta protagonismua exijidu bihar doguz. Gure eskubidien aldeko ta hauen urraketen kontrako burrukan, beti euki dogun aintzindari,
astintzaile ta motor papela agertu eta sustatu. Indarkerixian espresiño guztien aurrian sujeto pasibo izatiari laga. Defenditu ezin geinken biktima huts bezela agertu
nahi gaittuenian, egoeriari, aurre egiñaz erantzun. Dagozkigun eskubidiak gure esku hartu eta gure buruen
jabe izateko sujeto aktibo izan bihar dogunan kontzientzia hartu bihar dogu eta honen arabera jokatu. Hau da
aurrera egitteko bihar dogun erreferentzia, indartu biharreko elementua. Ta gizonek zer? Zapaltzaile edo salbatzaile papelak baztartu eta, inor ordezkatu barik, bidelagun bihurtu. Gora emakumion burrukia!!!
A niai z A rizna bar reta

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA
KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto!/2008-XI-28
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autuan
FRANCO-RI TITULUA KENDU DIOTE
Udalbatzak, EB-Aralarrek egindako proposamenari jarraituta, Francisco Franco zenari ‘Ohorezko-alkate’ titulua kentzea erabaki zuen aho batez astelehenean. Eibarko Udalak 1949an onartu zuen
Francoren izendapena, beste hainbat herritan egin
zen bezala eta, ondorioz, 59 urtez titulu hori indarrean egon da.
NAN-AREN BULEGOA ITXITA
Otaola hiribidean, Ertzaintzaren egoitza barruko bulegoetan orain arte eskainitako zerbitzua eten egin
dute eta, ondorioz, ezin izango da NANa Eibarren
egin. Bulegoa ixteko erabakia agiri berriak daraman
txipak behar duen makina berezia ez edukitzearen
ondorio zuzena da. Aurrerantzean, eta Udalak honi
irtenbidea emateko bidea aurkitu bitartean, Bilbora,

Donostiara edo Irunera joan beharko da nortasun
agiria ateratzera. Dena dela, tramitazio-bidean dauden agiriak Eibarren jasoko dira.
TORIBIO ETXEBARRIA SARIEN BANAKETA
Abenduaren 3an, 18.00etan banatuko dituzte 19.
Toribio Etxebarria Sariak Coliseoan. Ohikoa denez,
hitzaldia eskainiko du ekonomian aditua den gonbidatu batek: aurten, Emilio Ontiverosek. Ontiveros
Enpresaren Ekonomian Katedraduna da Madrilgo
Unibertsitate Autonomoan eta, horrez gain, AFI
Nazioarteko Analista Finantziaroak elkarteko sortzaile eta presidentea ere bada. ‘Ikuspegi ekonomikoak eta finantzarioak’ izenburuko hitzaldia emango du. Sariak ematen, berriz, Ana Agirre sailburua,
Miguel de los Toyos alkatea eta Jose Ramon Guridi
Bic Gipuzkoa Berrilaneko presidentea egongo dira.

Zelako zaila!

J

Isabel Lekunberriri
omenaldia
zaroaren 18an Isabel Lekunberrik 97 urte bete zituen eta Kutxa-k, adin horretara ailegatzen diren bezeroekin egin ohi duenari
jarraituta, omenaldi txiki bat eskaini
nahi izan zion: gozokiz betetako egurrezko kutxa oparitu zioten. Isabelek
familiakoekin eta San Andres egoitzan
(Ospitalean) berarekin batera dauden
lagunekin ospatu zuen urtebetetzea eta
Kutxakoen bisita aprobetxatuta hainbat argazki atera zituzten. Lerro hauekin Isabeli zorion-

ENERITZ MEDINA

A

du eta orain arte bezain dotore eta umoretsu
jarraitzeko opa diogu.

Pedro Zelaiaren tonbola Ibarkurutzen
este urte batzuetan egindakoari jarraituz,
Pedro Zelaia zenaren omenezko memoriala antolatu dute. Atzo kopinen-tonbola zabaldu zuten Errebal 23an, Ibarkurutzeko iturri parean. Herriko jostunek 160 kopinetik gora eskuz

B

egindako jantziekin apaindu dituzte eta horiek
zozketatuko dituzte, herriko dendetan oparitutako produktuekin batera. Tonbolan lortutako dirua
Hirugarren Munduan hainbat proiekturekin beharrean dauden eibartarrei laguntzeko erabiliko da.

1937an
jaiotakoen
bazkaria
rte horretan jaiotako hainbat lagun azaroaren 14an elkartu ziren, 71 urte bete
edo beteko dituztela ospatzeko. Untzagan elkartu ziren, talde argazkia ateratzeko eta,

U

ondoren, Peña Txinberan piskolabisa hartu eta
txikiteoan ibili eta gero, Arrate hotelean bapo
bazkaldu zuten. Bazkalostean Agirrek girotutako
dantzaldiarekin agurtu zuten urteroko bilera.

oan den asteburuan Eibarko Paziano Arosa kaleko bizilagunek, herri-kontsultaren bidez, kale horren
izena aldatu eta San Cristobal jartzea erabaki zuten. Bizilagun talde batek kale horrek lehen izan zuen izena
berreskuratzea eskatu zuen
sinadura bilketa eginez.
Era horretako gaietan herritarrak parte hartzearen
kontra ez nago, baina albiste honek hausnarketara eramaten gaitu: Zein irizpide
erabili behar dute Udalek
kaleak izendatzeko? Zeinek
egin du gehiago herriaren
alde, Arosa jaunak ala San
Cristobalek? Deitura hori
(Eibarko beste hainbat moduan) herriaren tradizio laikoarekin bat dator? Zergatik
santu kristauak bakarrik?
Noraino jo behar dugu deitura toponimikoen bila?
Norbaitek sinadurak bildu
beharko lituzke Villanueva
de San Andres (Eibarrek
sortu zenean zuen izena)
izendura berreskuratzeko.
Zentzugabekeria izango litzateke?
Zein izan zen Fermin Calbeton? Eibarko Txikitok Patxi Usobiagak baino gauza
gehiago irabazi zituen? Zergatik dugu herrian Barakaldo izeneko kale bat, Barakaldon ez baldin badago Eibar izeneko kalerik? Zergatik ez dugu Madril izeneko
kale bat, Madrilen Eibar kalea baldin badago? (Baita
Gasteizen eta Logroñon
ere). Zezenbide kaleak
errespetatzen al ditu zezenketen kontra daudenak? Eta
Bista Ederrek itsuak? Wenceslao Orbeak bizikleta
marka baten aldeko publizitate subliminala egiten du?
Zeinek du kategoria handiagoa: etorbide batek, pasealeku batek ala kale batek?
Alkate izateak zaila izan
behar du.

J os e Lu i s M a rt i n
(KAZETARIA )

...eta kitto!/2008-XI-28
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Danon ahotan
Matrallako irratia bazkide bila
atrallako irrati libreak ‘Bai, we can’
bazkide kanpaina ipini du abian, gaur
egun bizi duen egoera ekonomiko larriari aurre egiteko ahaleginean. Ekimen honen
barruan, San Andres egunean, azoka dagoen bitartean, Untzagan egongo dira Matrallakoko kideak bazkide berriak lortzeko asmoarekin. Gainera, euskara eta kultura alorreko hainbat lagunen babesa jaso du Matrallakok: Aitor Gorosabel

M

Azkenean
albiste on bat!
so datu ekonomiko
txarrak, krisi ekonomikoa, langabeziaren igoera, burtsen jaitsiera... eta gero, badugu
datu ekonomiko on bat:
euriborrak urtebetera, hipoteken erreferentzia nagusiak, %4,5 egin du behera, eta beraz, jaitsierak %1a
gainditu du hilabetean. Joan den urriaren 10ean
%5,5aren gainetik zegoen,
eta datozen hilabeteetan
bere joera, seguruenik,
jaistekoa izango da.
Jaitsiera hori inflazioaren
jaitsierari esker gertatu da,
eta EBZ-k interes-tasak jaisteko erabakia hartu du. Urtea amaitu baino lehen interes-tasak berriro jaitsiko direla aurreikusi daiteke, eta
horrek are gehiago baretuko du hipoteken kuoten ordainketa.
Tasen jaitsiera horrek banketxeei ere mesede egingo
die, modu kezkagarrian
hazten ari diren hipoteken
ez ordaintzeak ez direlako
horrenbeste haziko. Beraz,
banketxeen egoerak ere hobera egingo du eta banketxeak berriro hasiko dira enpresei eta partikularrei, une
honetan hain beharrezkoa
den, dirua uzten.
200.000 euroko mailegu
batentzat, tasa-aldagarrian
eta 25 urtera, orain arteko
erritmoan jaisten jarraitzen
badu, urtea amaitu baino lehen, euriborra %3,5-era arte
jaitsiko dela pentsatuz, kuota hileko 120 euro jaitsiko
litzateke eta urteko 1.400
eurotik gora. Azkenean albiste on bat txirotuta ditugun patrikentzat.

Tomas Etxaluze
(EUKIK O

FINANTZA
AHOLKULARIA)

...eta kitto!/2008-XI-28

EKHI BELAR

O

(Su Ta Gar), Serafin Basauri (euskaltzalea), Ziortza Ulazia (Basetxeko lehiakide ohia), Iñaki
Amuategi (AEK) eta Nerea Ibarluzea (AEK) Arrate Kultur Elkartean martitzenean egindako kanpainaren aurkezpen ekitaldian izan ziren.
Ekitaldian azaldutakoaren arabera, “35 bazkide behar ditugu, eta lortuko ditugu!”. Bazkide
izan nahi dutenei hiru kuota mota eskainiko zaizkie: hilean 2, 3 eta 5 euro emateko aukera izango da. Bazkide berriei kontu korronte
zenbaki bat emango diete, ordainketa
egin ahal izateko.

San Andres egunean, azoka dagoen bitartean, Untzagan izango
dira irratikoak bazkideak egin nahian.

Bi g a r r e n k a t e a s o r t z e k o a s m o a
Matrallakorentzat lehentasuna bazkide gehiago lortzea bada ere, badu
beste amets bat: bigarren kate bat sortzea. Hala ere, momentuz, oraingo
programazioa sendotzen dihardute.
Horrela, Arrosa proiektuan hartzen dute parte, beste irratiekin elkarlanean
eta programazioa elkartrukatzeko ekimenean.

Indarkeria matxistaren kontra
artitzenean, Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako
Nazioarteko Egunean kontzentrazioa egin zuten Untzagan, Udaleko Berdintasunerako Zerbitzuak deituta eta, ondoren, Txintxaun antzerki taldeak ‘Maltratodas’ antzezlana
eskaini zuen udaletxeko patioan. Indarkeria matxistaren
aurrean gizarte osoaren inplikazioa eta salaketa eskatzen
den honetan, gurean ere kanpaina berezia garatzen dihardute, ikastetxe, taberna eta
beste hainbat tokitan kartelak
eta postalak banatuta. Horrez
gain, Udalak Berdinsarearekin
bat egin du eta etxebizitza

SILBIA HERNANDEZ

M

Martitzenean Untzagan egindako kontzentrazioaren irudia.

guztietan gaiarekin lotutako
paper batzuk banatu dituzte.
Aurten ahalegin berezia egiten dihardute gizonezkoak indarkeria mota honen kontrako
borrokara erakartzeko, “Nik

emakumeenganako indarkeriari ez, eta zuk?” lemapean.
Gaian interesa duten gizonezkoek Emakundek bultzatutako
Gizonduz ekimenarekin bat
egin dezakete.

Arrateballe bizirik
stindu
Hirigintza
Taldeak hainbat ekimen antolatu ditu
‘Arrateballe bizirik’ izenburupean, Erisonon egiten
diharduten lanak direla-eta:
gaur eguerdian Untzagan
‘Arrateballen
txikizioari
stop!’ izenburuko erakusketa
gidatua egin da Untzagan.

A

Abenduaren 13an, berriz,
10.00etan Untzagatik abiatuta Arrateballeko obretara
ibilaldia abiatuko da eta
abenduaren 15, 16, 17 eta
18an lanen nondik norakoak
azaltzeko erakusketa gidatua
eskainiko dute, 19.00etatik
21.00etara Arrate Kultur Elkarteko Topalekuan.
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Merkatarien kanpaina berezia
abonak gerturatzen doazelaeta, Eibar Merkataritza Gune
Irekia elkarteak kanpaina bereziari ekingo dio, erosleen fideltasuna saritzeko asmoarekin. Horretarako, atzo bertan azaldu zuten bezala,
“hainbat kultur ekitaldi antolatu dituzte, batetik gabonetako jai giroa
suspertzen laguntzeko eta, bestetik,
Eibarko dendetako bezeroei eskerrak
emateko”. Elkarteko kide diren den-

detan erostean, bezeroak txartelak
eskuratuko ditu, datozen egunotan
Coliseoan eskainiko diren ikuskizunetara doan edo prezio berezian sartu ahal izateko. Dendan emandako
txartel horiekin sarrerak lortzeko,
abenduaren 9tik 18ra bitartean Coliseora joan beharko dute, 18.00etatik
20.00etara edo ikuskizuna dagoen
egunetan, emankizunak hasi baino
ordubete lehenago.

G
Bosniako emakumeen
bizipenak
zker Batua-Berdeak taldeak antolatuta, gaur 19.00etan hitzaldia eskainiko
dute Bakira Hasecic eta
Meliha Merdjic, BosniaHerzegovinako Gerrako
Emakume Biktimen El-

E

karteko kideek. Hitzaldia Portalean izango da
eta gerra garaian emakume askok jasan behar
izaten duten genero-indarkeria izango da ardatza, hizlarien esperientziatik abiatuta.

Errebal
Plataformaren
salaketa

E

LABekoen protesta
angileok Kalera izenburupean hainbat ekitaldi
garatu ditu LAB sindikatuak, denon ahotan dabilen
krisia dela-eta. Eguaztenean
kotxe karabanak egin zituzten
Debagoiena eta Debabarrena
zeharkatzeko eta gure eskualdeko karabana udaletxe parean amaitu zen, kontzentrazio
batekin. Abenduaren 5ean
sindikatuko ordezkarien batzarra izango da Donostian,
Atano III.a pelotalekuan.

ulmar
S.L.

metalezko
eraikuntzak

EKHI BELAR

L

metalezko
eraikuntzak

aluminiozko
eta pvc-ko
aroztegia

u l m a r, s . l .
Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50
ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

rrebal Plataformak LurZatitze
Proiektuan
hainbat elementu ezkutuan egon zirela salatu du.
Karga hipotekarioa ia 30 milioi eurokoa dela aipatu, eta
kreditua eman duen bankuak
(Hypo Real Estate Bank International alemaniarrak) egiten
duen lurraren balorazioa 40
milioi eurokoa dela diote.
Hainbat aditurekin berba
egin ondoren, balorazio hipotekario honek, bai Lur-Zatitze Proiektuan, bai promotora eta Udalaren arteko hitzarmenean azaltzen den

eraikigarritasun haztatuaren
%10-aren lagapena zalantzan jartzen dela diote.
Euren berbetan, “Lur-Zatitze Proiektuaren lehen bertsioan ez zen agertzen karga
hipotekario garrantzitsu hori,
nahiko nabarmena da LurZatitze Proiektua informazio
publiko aldi berri baterako
jarri dutela”. Horrela, plataformak uste du “irregulartasun asko” dagoela eta
“proiektuaren tramite legalak behatz puntetan eta korrika” pasatzeko intentzioa
dagoela.

MIREN
FERNANDEZ
MAIORA
IV. urteurrena

"Garai egin zenuen egan,
eta horregatik begiratzen dut zerura.
Beti dago izar bat
beste guztien gainetik disdiratzen duena
eta zu zara bera,
bizi hontan jarraitzen dugun bitartean
zu guregan jarraituko duzu
maite zaitugu gure umetxoa".

AITA, AMA, MAIALEN ETA MIKEL
...eta kitto!/2008-XI-28
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Auzorik auzo
egarre auzuaren goiko
partian, dorriaren atzeko
aldian daguan zelaixan
protekziño ofizialeko etxiak
jasotzeko proiektuarekin aurrera egitteko bidia zabaldu
dabe. Urbanizaziño barri bat
jasotzeko asmua dakan Fonorte promotorak han inguruan
lau edifizio jasotzeko asmua
agertu dau, protekziñoko 60
etxebizitza eta 100 bat garaje
tartian. Bloke bakotxak lur azpiko solairu bat, beheko beste
solairu bat eta zazpi altuera
izango leukiez. Aurkeztutako

L

ikerketaren onarpena behinbehiñekua da, baiña biharrak
hasteko pausuetan aurrera
doiaz promotorako arduradunak eta, gaiñera, urbanizaziñua egitteko bihar dan terrenua erositta dake.
Promotora berak lehenago
be jardun dau herrixan biharrian. Bestiak beste, Urki-Kurutzekuako etxiak eurak jaso dittue, Sansaburuko garaje eta
eskolia be promotora berak jasotakuak dira eta Bittor Sarasketa kaleko Haurreskolaren
biharrekin be arduratu ziran.

SILBIA HERNANDEZ

Protekziñoko etxiak Legarren

Babes Ofizialeko 60 etxebizitza eta 100 bat garaje eraikiko dittue
Legarreko dorrear en atzian daguan lur saillian.

aziano Arosa San Kristobal izatia
nahi dabe domekan botua emotera
juan ziran gehixenak. Jasotako botuen %70’62 kaliari antxiñako izena ipintziaren aldekuak dira, kale horretan bizi di-

LEIRE I TU RBE

P

Auzozaiñak parte hartze aktibua euki eben
domekako bozketan.

ran 160 bizilagunen partehartzia
izan eban konsultaren emaitzaren arabera: auzozaiñak zainduta
kalian bertan egin zan botaziñuan 113 botu 1979ra arte indarrian egon zan San Kristobal izenera bueltatziaren aldekuak izan
ziran eta 43 lagunek Paziano
Arosa gaur egungo izenari eustia nahixago ebela emon eben
aditzera euren botuarekin. Botu
zuri bat egon zan eta beste hiru
balixo barikuak izan ziran.
Konsultia auzoko Jai Batzorde- San Kristobal izena ipiñiko detse kaliari auzokuak holan
erabagi dabelako juan dan domekan.
ko kidiak bultzatutakua izan da
eta alkatetzak babestu egin dau. Bizilagun
litzake. Hori bai, kasu batzuetan ezingo lihorrek pentsatzen dabenez, kaliari izena
tzake lehengo izenera bueltau (frankismuakanbixau zetsen arren, jendiak oindiok be
rekin lotutako izenen kasuan, adibidez, legehixago erabiltzen ei dau antxiñako izena
giak debekatzen dittualako). Paziano Aroeta, horregaittik, atzera be hori ipintzeko
sa kalian 246 etxebizitza dagoz baiña boeskaeria egin dabe eta, badirudi, konsulta
tua emon ahal izateko txartelak 225 etxehorretako emaitzak kontuan hartzeko astan banatu zittuen bakarrik, bestiak hutsik
mua dakela Udalian. Gauzak holan, propodaguazelako. Halanda be, eta jasotako bosamenari kasu egiñ ezkero beste bizilagun
to kopurua osotasunian hartuta, botua
batzuek arlo horretan egindako eskaera
emoteko eskubidia zeken guztiak ez ziran
gehixago agertzeko bidia zabalik geratuko
juan euren iritzixa emotera.

MARI LUZ UGALDE ACHA
Azaroaren 16an hil zen, 59 urterekin

LEIRE PAGEI ESNAOLAREN FAMILIAREN PARTEZ
Eskerrik asko zure gauzarik onena,
Eñaut zure semea, guri lagatzearren
...eta kitto!/2008-XI-28
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San Kristobal nahixago
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kaleko inkestA
San Kristobal izena hartuko
dau orain arte Paziano
Arosa moduan ezagutu dan
kaliak, juan da domekan
bertan bizi diranek holan
erabagitta. Bizilagun batzuk
proposatu eben izen
aldaketia eta kale horretako
160 etxetatik (kaleko etxien
%70,4-a) 113k baiezko
botua emon eben (botuen
%70,62-a). Holan, erabagi
honekin, kaliak 1979. urtian
zekan izen berdiña eukiko
dau hamendik aurrera:
San Kristobal. Aldaketiaren
aldekuen 300 firma aurrian
eukitta, Udalak erabagi
eban kaleko bizilagunak erabagi bihar ebela euren kalian izena
zein izan bihar zan, eta bozkaketan baiezkua urten danez,
holan izango da Miguel De los Toyos alkatian berbetan.
Paziano Arosak, horrela, beste kale berri bateri emongo detsa
izena, Ega Zelain sortuko dan kale bateri. Paziano Arosan izena
kaliari ipintzeko erabagixa 1979an emon zan, eibarko bizilagun
honen omenez, aurretik egin zittuan akziño sozialengattik.
Orain, 29 urteren ostian, kokaleku barrixa eukiko dau Paziano
Arosak Eibarko kalien artian.

Maritere Rodríguez
65 urte, etxekoandria
Egixa esan, igual desta. Jendiak aldatzia nahi badau, ba aurrera, baiña igual
desta, ez dakalako garrantzi handirik.
Nik nere kalian izena, behintzat, ez
neuke aldatuko. San Kristobaleko kasua ez neuke ezagutzen, baiña danak
ados badagoz, ba bikain!

AK ON DIA
Albaitari Zentroa
a

Julen Arano / M Jesus Blanco

Bittor Sarasketa, 12
% 943 12 74 15

LORADENDA

– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 % 943 20 33 29 EIBAR

iturri

ARDOAK

ETXERA ERAMATEN DUGU

Merkatu Plaza

(Rialto zinea)

Tel.

943 12 05 87

Luis Garcia
58 urte, komertziala
Uste dot baietz. Jendiaren artian erreferendum baten moduko gauza bat
egiñ eta kitto. Izan be, bestela, Udalian
zeiñek gobernatzen daben arabera, euren kolorien arabera, izen bat edo bestia ipiñiko detse kaliari. San Kristobaleko bozkaketaren gaiñian ez nekixan
ezer, baiña ez dot txarto ikusten.

Antonio Retenaga
75 urte, jubilaua
Neri begittantzen jata kalien izenak aldatzia edo ez Udalaren kontua dala, ez
beste iñorena. Ondo dago jendiak beran eritzixa emotia, bakotxa libre dalako nahi daguana esateko eta abar, baiña ez dot uste kontu hori jendiaren esku laga biharko zanik.

Charo Rodríguez
33 urte, bihargiña
Nik ondo ikusten dot herritarrek aukeratzia kalien izenak, baiña ez dot uste
gehixegizko garrantziarik dakanik. Beste batzuetan Udala da kalien izena herrittarrak kontuak hartu barik aldatzen
dabena, holan, ondo dago jendiak erabagitzia. Halanda be, nik nere kalian
izena eneban aldatuko.

Kalien izena ipintzia
herrittarren esku laga
biharko litzake?
FAMILIA ABOKATUA

ELENA MUGUERZA ORMAECHEA
Familiako eta ondorengotzetako
(herentziak) abokatua
Dibortzioak
Gaitasun-ezak
Ondorengotzak
Aitatasun erreklamazioak
Erregimen ekonomikoa

Juan Gisasola, 4 - 2. eskuma
691 442 424
628 537 941
...eta kitto!/2008-XI-28
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Erreportajea

stelehen eta martitzenean Arragueta kalean ONCE elkarteak
duen egoitzak 150etik gora
ikasle hartu zituen, elkartearen
instalazioak eta batez ere bertan eskaintzen diren zerbitzuak ezagutzera emateko asmoarekin antolatutako jardunaldi berezietan. Bisitariek
ikusmen gutxitua dutenen edo
erabat itsu daudenen bizimodua nolakoa den pixkat hobeto ezagutzeko aukera izan zu-

SILBIA HERNANDEZ

Ant olat uta ko
j a rd u n a l d i e t a n
iku smen a r azo ak
d i tu z te n e n b i z i m o d ua
n o lako a d en
h o b e t o ez a gu t z e k o
a uk e ra e s k a i n i da

A

Ikusten ez dutenen tokian ipinita

Elkarteko kideek bisitan egon diren guztiei hainbat kontu argitu
dizkiete, hala nola braille hizkuntzaren nondik norakoak.

SILBIA HERNANDEZ

ten, minutu batzuez behintzat
euren tokian ipinita. Esperientzia hori lehen pertsonan bizitzen lehenetakoa Miguel de

Conchi De la Fuente Eibarko ONCEko zuzendaria elkarteko beste
arduradun eta udaletako ordezkariekin batera.

...eta kitto!/2008-XI-28

los Toyos alkatea izan zen, eskualdeko beste Udaletako
agintariekin batera.
Ikusmen arazorik ez dugunok behin baino gehiagotan
galdetu izan diogu geure buruari nola moldatuko ote diren
itsuak hainbat egoeraren aurrean. Ba, aste honetan zalantza horietako batzuk argitzeko
aukera izan da, ONCEk antolatutako jardunaldi irekietan eta,
bide batez, bistarekin arazorik
ez duen jendea begiak tapatuta nola moldatzen den ikusteko beta ere izan da.
Alkateak egindako ibilbide
berari jarraitu diote egun bietan
ONCEren egoitza bisitatu duten
ikasle eta gainontzeko herritarrek ere: bisitaren hasieran, eta
braille idazteko-irakurtzeko me-

todoari gerturatzeko, bakoitzaren izena idazteko beharrezko
azalpenak ematen zituzten elkarteko kide bik. Bista ehuneko
ehunean edukita ere, probatzeko aukera izan zutenentzat ez
zen batere erreza izan horri jarraituta zerbait idaztea, baina
moldatu ziren ONCEko teknikoen laguntzarekin. Jarraian,
ikusmen urritasuna dutenek
edo erabat itsu daudenak euren
kabuz moldatzeko dituzten
hainbat baliabide eta tresna
ezagutzeko aukera izan zen eta,
ondoren, udal ordezkariak kalera atera zituzten, Arragueta kalean gora begiak estalita eta
makuluarekin bidaltzeko (beti
ere elkarteko kideak aldamenean zutela). Bisitaren amaieran,
bista izan ezik gainontzeko zentzumenak erabiltzeko ibilbideari aurre egin behar izan zioten.

ELGOIBARko San Mi gu el gainean

San Andres Menu Berezia
– Antzara-moussea, konpota eta Módenarekin.
– Faisai-kurruskariak gazi-gozo eta sojarekin.
– Otarrainxkak plantxan.
– Bakailao-kokotxak pil-pil eta piperradarekin.
– Pintada-izterra Pedro Ximenezen saltsarekin.
– Fruitu gorridun tarta, izozkiarekin.
38,50¤+
– Kafia eta etxeko ardoa

BEZ

Jaietan ondo pasatu...
eta mahaian gozatu...

Belaustegi
B as e r ria

JATETXEA

w w w. b e l a u s t e g i . c o m

Modistilletan
Menu Berezia,
ondoren dantza eta opari baten zozketa
Abenduak 13, zapatua
INFORMAZIOA

E TA

E R R E S E R B A K:

Xala

aspepelota.com
A S T E L E N A

1.

PARTIDUA

Berasaluze IX
eta
Pascual
vs

Olazabal
eta
Zubieta

Irujo

Te l . 9 4 3 7 4 3 1 0 2

Laskurain
eta

E R R E S E R B A K : 661 259 009 ( O l a y a )
T XA R T E L L E HI A T IL A N egun berean:

San anDres eGuna
azaroak 30

Barriola
eta

3.

PARTIDUA

Apezetxea
eta
Galartza VI
vs

Ongay
eta
Urberuaga

1 2 . 3 0 / 1 3 . 30

eta

1 5 . 3 0 etat ik

aurrera

B EZeRo GUZti E d aKO
S aN A Nd ReS z O r IOn t SUa k !
N

VIVALDI PUB

San Juan, 9

Eibarren

SAN ANDRES JAI ZORIONTSUAK

• Pintxoak
• Kafe bereziak
• eta musika onena…

San Juan, 4 AC

ETAN
ARDO A
AUKER
A
ZABAL
zabalik goizeko
08.30etatik

EIBAR

Bista Eder, 10

“Eguneko Menua”
Afariak Asteburuetan,
Pintxoak,
Ogitartekoak
943 20 68 68

JATETXEA

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

943 208 373

Portalea
Jatetxea

IGANDEETAN ITXITA

birjiñape, 1 behea
tel. 943 20 71 00

SOKOA

KO
RA U A
E
X
Z
ET R BIT
ZE

Isasi, 13 behea
EIBAR

943 530 806
Arragueta, 25
EIBAR

9 43 5 31 99 0

Z u b i a u rr e , 3 2 b e h e a
ERMUA
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Bazkide jaia

Ostro mordua batu
zan Alkarteko Jaixan

AR GAZ KIAK : SILBIA HERNANDEZ

...eta kitto!/2008-XI-28
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bazkide jaiA

Elena Beitia eta Juana Mari Cid- ek lortu eben
mus txapelket ako txapela.

Dantza egitteko gogo haundixa erakutsi eben
ba zk ari xa n ba tuta ko askok; geratu bari k ib illi
ziran 16.30etatik aurrera.

Kanpuan ez eguan giro, eurixa bota eta bota; Armerixa
Eskolan, barriz, demasekua
zan sortutako girua: ixa 200
lagun batu zan …eta
kitto!ren lehelengo Bazkide
Jaixan. Puntual-puntual aillegau zan gehixengua;
…eta kitto!ren arbolia
apaindu ostian hasi zan alkartiak egindako eskintzaz
disfrutatzen frontoian sartutako bazkidiak. Txikixenak
korrika juan ziran puzgarri
eta taillarretara; nagusixaguak ziranak erakusketia begiratu eta piskolabisera. Famelixako argazkixa be egin
zan eta bazkarixa edarra.
Pailazuak eta Patxi Perezek
girotu eben arratsaldia; baitta futboliñen eta Museko
mahaixen inguruan batutako jentiak. …eta kitto! euskara alkartiak eskerrak emotia baiño ez daka, bazkidieri
etortziagaittik eta lagunak
ekartziagaittik, Armerixa Eskoliari antolaketa lanetan
eskindutako
laguntasun
guztiagaittik eta Eibar Foball
taldiari futbolin txapelketarako sarixa ematiagaittik.
…eta kitto!ren arboliak ostro asko dakazela bazekixan, baiña gero eta gehixago euki leikiazela erakutsi
zeban zapatuko ekitaldixak.

Patxi Perezek ...eta kitto!ko kamisetia erosi eban,
“plazan gehixago ez galtzeko”.

Eibar Foball Taldiak emondako baloi bi jaso
zittuen futbolin txapelketa ko irabazli ak,
Gotzon Plazak eta Aitor Garatek
...eta kitto!/2008-XI-28
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Gaztekitto

teen-ajeak
Markel Sola-k

Eskolarteko Bakillau
Txapelketa irabazi du
Jose Zubillagarekin
batera. Hirugarrenez
hartu du parte bikoteak
lehiaketan eta erakutsi
dute biek sukaldarian
maisuak direla.

“Ez zait bakailaoa
jatea gustatzen”
- N ol a i ka s i z en ue n ba k il a u a p r e s t a t z en ?
Orain dela hiru urte 1. aldiz apuntatu nintzen Bakillau
Txapelketan, orduan, nire aitak nire lagunari eta niri sozietatean erakutsi zigun bakilaua prestatzen.
- N o l a i r t e n zi t za i zu e n b a k i l a ua l e h e n a l d i h o r r e t a n ?
Egia esan, 2. postua lortu
genuen lehiaketan. Nahiko
gozoa gelditu zitzaigun, urte
guztietan irten zaizkigu nahiko onak bakilauak.
- Asko entsaiatu zenuten
aurtengo lehiaketara begira?
Ez, ez genuen lehiaketa
aurretik praktikatu ere egin.
Lehiaketa eguna heldu ze-

nean, bakilaua egin genuen
eta listo!
- N o l a pr e st a t u ze nu t e n?
Lehenik olioa bota eta berakatzekin berotu genuen.
Hauek berotzean, kazolatik
atera eta hau hozten utzi genuen, gero hor bakilaua ipini
genuen. Berotzerakoan, irakiten dagoenean, atera eta
mugitu egin genuen.
- E t a n o l a ze g o e n b a k i l a u a ,
p r o b at u z e n u t e n ?
Ez, niri ez zait bakilaua jatea gustatzen. Egin bai, baina gero jan ez.
- O ra in e tx e ko s uka l dar i
o f i z i a l a i za n g o z a r a .
Orain bazkari asko egiteke,
eta ea zer prestatzen dudan!

La Sallekoak
ez daude geldi
zin da esan La Salle
Azitainekoek azaroa
ederki aprobetxatu ez
dutenik. Izan ere, hara eta
hona ibili dira, urpean, kobazulo barnean, Madrilen eta
Bartzelonan.
La Salle Azitaingo adin ezberdinetako ikasleak urpeko
ikastaroa egiten ibili ziren
Ipurua kiroldegian azaroaren
5 eta 12an. DBHko 3. mailako ikasleak, bestetik, Itziarko
Aixa kobazuloan egon ziren

E

espeleologia ikastaro bat egiten eta ikasitakoa praktikan
jartzen hilaren 15ean.
Madrilen izan ziren ikasbidaian La Salleko 1. Batxilergoko ikasleak. Bertan, Zoora
joan ziren, karaoke batean
abestu zuten, Xanadun eskian eta kartean ibili ziren eta,
itzuleran, Burgosen geldialdia egin zuten.
Batxilergoko 2. mailakoak,
berriz, Bartzelonan eman dituzte lau egun hilabete hone-

Ipurua kiroldegian egindako urpekoen ikastaroa. Hiru ordutan arnas
artifiziala, oxigenontziaren erabilera eta hainbat gauza ikasi zituzten.

horoskopoa
aries

cancer

libra

capricornius

Bihar piztuko dituzte Gabonetako argiak. Badakizu zure ingurukoei zein opari erosi behar diezun? Hasi pentsatzen, badakizu
gero azken orduan ibiltzen zarenetakoa zarela, beraz, hobe aurretik buruan zerbait edukitzea.

Ia konturatu gabe, azaroak agortu ditu bere egunak. Negua hor
dago, baita Gabonak ere eta…
azterketak! Urtero berdina da,
baina ez duzu ezertxo ere egin
irailetik hona! Tira, martxan jarri
eta zabaldu liburuak!

Pertsona berezi bat ezagutuko
duzu bihar gauean. Datorren aste osoa bera izango duzu buruan, izan ere, liluratuta utziko
zaitu. Errez maitemintzen den
pertsona bat zara, ea berari ere
berdina gertatzen zaion zurekin!

Sanblasa jateko gogoa izango
duzu datorren astean. Ez zara,
ba, haurdun egongo, ezta? Ez,
ez, pentsatu ere ez… edo bai?
Capricornius maitea, kontuz halako kontuekin gero! Beno, on
egin deizula Sanblasak.

taurus

leo

scorpius

aquarius

Gaixoa. Esperantza handia zeneukan pertsona horrengan,
baina huts egin dizu. Hala ere,
horrek balio izango dizu besteengan konfidantza gehiegirik ez
izaten, ez behintzat merezi duela erakusten ez badu!

Kanpoko hotzak barruak berotzen dizkizu. Pasio handiko uneak biziko dituzu hurrengo egunetan, lizunkeriaz beterikoak.
Zortea daukazu alboan zu bezalako pertsona bat izatean, zure
erritmoa jarraitzea zaila baita.

Zuri berdin zaizkizu Sanandresak, Sanjuanak, Gabonak edo
edozein asteburu izatea, beti
zaude juergarako prest! Gau
ederra pasatuko duzu bihar, baina etzi… azokak faltan botako
zaitu, ohetik ezin altxata!

Ez da hain erraza bertsolari izatea! Dena ikusten duzu erraza…
Ondo egongo litzateke zu oholtza gainean ikustea, milaka lagunen aurrean, bertsoa nondik
hasi ere ez dakizula. Harrokeria
desagertuko zitzaizun horrela.

gemini

virgo

sagittarius

piscis

Noiztik ez zara San Andres azokara joan? Gautxori galanta egina zaude Gemini maitea! Ba, jakizula, giro ederra egoten dela
azokan, jendetza ikaragarria,
animaliak, barazkiak, fruituak…
Zergatik ez zara animatzen?

Egunero egun berri bat jaiotzen
da eta hori da bizi behar duzuna. Ongi dago etorkizunean
pentsatzea, zure bizitza noruntz
doan jakin behar duzulako, baina bizi oraina. Etorkizuna etorriko da, ez izan presarik.

Zaindu zaitez, bestela benetan
gaixotuko zara-eta! Azken aldian
makal zabiltza eta zuri ez zaizu
batere axola. Ongi da, zuk ikusi,
baina gero ez esan abisatuta ez
zeudenik. Zuk nahi duzuna
etxean bero-bero geratzea da…

Pasatu dira sasoi txarrak! Egia
da espero baino gehiago luzatu
dela tristura momentua, baina
orain pozteko ordua heldu da!
Gauza ederrak gertatuko zaizkizu aste honetan, benetan eskertuko dituzunak.

...eta kitto!/2008-XI-28
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gaztekittO
Bartzelonan
lau egun
eman dituzte
2. Batxilergoko
i k as le ak .

Dolua

Esk er Onek o E uka ri sti a
Domekan,
azaroaren
30ean, Esker Oneko Eukaristia
egingo da La Salle Azitainen

La Salleko 1. batxilergoko ikasleak Madrilen izan dira
ikasbidaian. Zooa eta beste ikusteaz aparte, karting-a
eta elurretako ki rolak praktikatu zituzten.

La Salle Azitaineko DBH 3ko ikasleak Itziarko Aixa
kobazuloan izan dira espeleologia ikastaro batean
ikasitakoa praktikan ipintzen.

aur, galera baten ondorioz gertatzen zaiguna
ekarri nahi dut zutabera; guk prozesu horri “dolua” esaten diogu. Doluak
galdu dugun pertsona, objetua, …aren aurrean egokitze
prozesu naturala dela esan
genezake. Horren arabera aldaketa psikologikoak, fisikoak, edota espiritualak nabarituko ditugu. Fase batzuk dituela esaten dute adituek,
adibidez: Hasiera batean
errealitate berria onartzea
kosta egiten zaio pertsonari.
Ondorioz tristura adierazten
du doluan dagoen pertsonak.
Galdu duenarekin oroitzean
tristura, negarra, sortzen
zaion. Kasu batzutan tristura
sakon batean sartuz gero
egoera depresibo batera hel
daiteke pertsona. Haserre
egotea ere ez da zerbait arraroa kasu hauetan. Pertsona
galdu duenarekin haserratuta
dago joan delako. Kasu bietan bizi berri bat hasi behar
delako ezintasunean edota
haserrean kokatzen da pertsona. Ezinulertzea. Pertsonarentzat zaila da ulertzea zergatik gertatu zaion gertatutakoa. Fase edota une hauek
batera edo tartekatuz bizi
izan ahal ditu pertsona batek.
Ondorengoan, galdu duena
bilatzen edota errekuperatzen saiatzen da pertsona.
Berriro ere tristura, haserrea,
kanporatzen du, besteen
kontra zuzenduta, nahiz eta
kontsolatzen zaitu. Dolu honen helburu nagusia onarpena izango da, onartu pertsona horrek utzi duena bere falta dela; bizitza berri bat hasi,
norberak izandako lekua, rola
berdefinitu beharko dugu.
Horrek denbora eskatzen
du, bitartean sortzen zaizkigun sentimenduak adierazten ikasten edota besteen
sentimenduak entzun jakiten
saiatu beharko dugu. Ez da
batere erraza prozesu honek
dituen uneak, heriotzarekin
dugun harreman berezia eta
partikularra den horrekin
kontaktuan jartzen gaitu eta.

G

tan. Park Güell, Sagrada Familia eta Ramblak, besteak beste, ikusi ondoren, oso gustora
bueltatu dira ikasleak.

50. urteurrena
ospatzeko San
Andres parrokian
goizeko
11.00etan. Ber-

tan, Juan Maria Uriarte Donostiako Gotzaina izango da
eta Parrokiko koruak zein
Sostoa abesbatzak hartuko
dute parte.

Armeriako
ikasle onenei
saria
radizio bihurtu diren Ikasketa Sariak banatu ziren martitzenean Armeria Eskolan.
Ikasleen Gurasoen Elkarteak banatzen ditu
sari hauek eta, honen bidez, Armerian irakasten
diren espezialitate bakoitzeko ikasle onenak izaten dira sarituak.
Aurtengo edizioan honako ikasle hauek izan
dira sarituak: Luken Aranburu (2. batxilergoa),
Omar El Aissati (Mekanizatuko 2. maila), David
Fernandez Garcia (Mekanizatu Ekoizpenaren 2.
maila), Ignacio Alvarez Sousa eta Victor Mate
(Telekomunikazio eta Informatika Sistemen 2.
maila), German Avalos (Erregulazio Sistemak
eta Kontrol Automatikoak 2. maila), Andoni
Arrizabalaga, Igor Gabancho, Elena Hernandez
eta Mikel Orozko (Produktu Elektrikoen garapenaren 2. maila).

T

Ner e a Z u azu a
(PSIKOLOGOA)
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Gaztekitto

Iritsi da Normanen txanda
Me tal a, po p -r o ck a,
p o st -r o c ka e ta
7 0e k o h am a r ka d a k o
r ock a ent z unga i
D a n b a k a k a u r r er a d ih a r du. Dagoeneko ikusi eta entzun ahal izan dugu lehiaketa eskualde gehiagotara zabaltzeak
eskaintza berri asko ekarri dituela.
Lehiaketa sortu zenetik lau urte pasatu
dira eta, garai honetan, talde asko sortu
dira. Horrek, mugen zabaltzeari lotuta,
lehiaketaren maila handitzea ekarri du.
Gaur, Eibarko beste talde baten partaidetza egongo da: Norman. Laukote eibartar eta ondarrutarraren post-punka
Espaloia Kafe Antzokia bilduko den jendea liluratzen saiatuko da erritmo gaztez eta euskaraz. Danbaka hasi zenetik
talde asko sortu badira ere, Igor San Juanek bigarren aldiz hartuko du parte aurten lehiaketan. Aretxabaletarrak kantuak
etxeko bakardadean idatzi eta konposatzen dituen arren, zuzenekoetarako musikari asko batzen ditu inguruan.
Mery Mayr en taldea
Mery May izen artistikoa daukan Maria
Fagan arrasatearra ere bigarren aldiz igoko da Elgetako agertokira; baina oraingoan Foxy Boxxi talde rockeroaren frontwoman moduan. Bestea Durangoko Hilbete metal-zaleen taldea izango da, hirukote gaztea, baina esperientziaduna.

Gaur, 22.30etan.
Elgetako Espaloia.
5 euro (Gaztekutxa, 3 euro).

...eta kitto!/2008-XI-28

F O X Y B O X X I / Arrasate

I G O R S A N J U A N / Aretxabaleta

Arrasateko laukote honek rock-a darama zainetan,
eta 2005ean taldea sortu zutenetik euren bidea egiten dihardute. Maria Fagan –Mery May moduan ere
ezagutua– da abeslaria eta gitarra jotzailea, Oier
Arregi, Aitor Etxagibel eta Aitor Morenok lagunduta. Ingelesez abesten dute eta rock-and-rolla egiten
dute, gitarra eta melodia indartsuekin. Une honetan
taldeak autoekoiztutako lana aurkezten dabiltza.

Igor San Juan Xixtor-ek urte ugari darama etxean
abestiak idazten eta gitarrarekin melodiak konposatzen. Tarteka, Aretxabaletan kontzerturen baten esku hartu izan du, baina Danbakako 2. edizioraino ez
zuten askok agertoki gainean ikusi. Pop-rocka egiten du, euskaraz abestuta, eta Txuma Murugarren
gogora ekartzen du. Seguruenik, ibarreko musikari
asko eramango ditu Espaloiko agertokira.

N O R M A N / Eibar-Ondarroa

H I L B E T E / Durango

Norman Bates-en jarraitzaile hauek Eibar eta Ondarroatik datoz eta 2007. urtearen bukaeran erabaki
zuten taldea sortzea. Euretako batzuk Electric Dolls
taldetik datoz, jauzi nabarmena eginez. Euskaraz
abestutako post-rocka egiten dute, gitarra doinuetan Dead Kennedys taldearen aztarna antzematen
uzten duena, baina erritmo aldaketetan Minutemen
edota M-ak ere gogora ekartzen duena.

Durangoko Hilbete hirukotea gazte samarra da, taldea udaberrian sortu zuten-eta. Hala ere, taldekideek badute esperientzia musikan eta horietako batzuk, besteak beste, Nabari taldean ibiliak dira. Enekok (ahotsa eta gitarra), Yeraik (bateria) eta Asierrek
(baxua eta koroak) metalaren eta rock alternatiboaren arteko kantuak egiten dituzte, euskaraz, eta melodia eta indarra, biak, bere tamainan uztartuta.

INMOBILIARIEN GEHIGARRIA

Honakoa da Eibarko …eta kitto! eta Ermuko Drogetenitturri
a l d i z ka r i ok hi l a b e t e h on e t a n a r g i t a r a t u d u g u n I N M O B I L I A R I E N
G E HIGARRIA. Eibar, Ermua eta Mallabian banatuko dugu ale
b e r e z i h au .

10.000 ale kaleratuko dira, 35.000 irakurlerendako.

20. z enbakia. 2008ko azaroa
Publizista: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Diseinua eta maketazioa: Koldo Mitxelena Zumaran.
Tirada: 10.000 ale.
Tel. 943 20 67 76.
Faxa. 943 20 28 72

FINKAK

323

• GESTIO INMOBILIARIOA:
alokairuak,
erosketak,
salmentak,
tasazioak,
kontratuak…
• Galdetu zure
etxebizitzaren

FINANTZIAZIORAKO BIDEA:

mailegu
hipotekarioak,
pertsonalak…
• INFORMAZIO
PER TSONALIZATUA

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

…eta kitto! eta Drogetenitturri aldizkarien
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HERRIA

JUARISTI INMOBILIARIA.
EIBAR
R. JUARISTI API

Arragueta 2-bis B
Tel. 943 20 08 60

KALEA

EZAUGARRIAK

PREZIOA

EIBAR

Isasi

Etxebizitza eraikin berrian. Garajea aukeran.

Galdetu

EIBAR

Errebal

Etxebizitzak eraikin berrian. Garajea eta trasteroa.

Galdetu

EIBAR

Ipuruako dorrea

Etxebizitza handiak garaje eta trasteroarekin.

Galdetu

EIBAR

Toribio Etxebarria

Etxebizitza altua. 5 logela, bainugela eta komuna. Igogailua.

Galdetu

EIBAR

Errebal eta San Juan

Etxebizitza handiak. Igogailua.

EIBAR

Juan Gisasola

130 m2. Guztiz berriztuta.

EIBAR

Jardiñeta

2 logela, egongela, sukaldea. komuna. Despentsa.

119.000 etik aurrera

EIBAR

Ipurua eta Urki

Apartamentuak. Estreinatzeko.

149.050 etik aurrera

EIBAR

Julian Etxeberria

3/4 logela, egongela-jangela, sukaldea, 2 komun.

Galdetu

EIBAR

Santaines eta Urki

Kanpora. Eguzkitsua. Igogailua.

Galdetu

EIBAR

Barakaldo

Apartamentuak. Estreinatzeko.

EIBAR

Legarre eta Armagin

3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Ganbara. Igogailua.

EIBAR

Urkizuko dorreak

3 log., egong., suk., 2 komun. Bakoia eta esekitokia.

249.240 etik aurrera

EIBAR

Errekatxu

2/3 logelako etxeak. Berriztuak eta berriztu gabeak.

161.672 etik aurrera

EIBAR

Estaziño

Etxe handia. Ganbara. Igogailua. Kalefakzioa.

EIBAR

Isasi eta Calbeton

Tamaina desberdineko etxebizitzak.

EIBAR

Paziano Arosa

3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Berriztua. Altzariak.

EIBAR

Arragueta eta Barrena

Tamaina desberdinetako etxebizitzak.

108.182 etik aurrera

EIBAR

Bittor Sarasketa

Tamaina desberdinetako etxebizitzak.

138.233 etik aurrera

EIBAR

Bidebarrieta

3/4 logelako etxeak. Igogailua. Berriztuak.

228.000 etik aurrera

EIBAR

Barakaldo

3 logela, egongela, sukaldea eta komuna.

120.202 e

EIBAR

Karmen eta Sautsi

Duplex polita. 3 logela, 2 komun. Garajea.

Galdetu

EIBAR

Amaña

2/3 log., egong., suk., kom. Despentsa. Balkoia. Berriztua.

Galdetu

EIBAR

Txirio kale

Etxebizitza. 39 m2ko ganbara etxetik sartuta.

Galdetu

EIBAR

Zezenbide

4 logela, egongela, sukaldea, komuna. Bista onak.

Galdetu

EIBAR

Pagaegi

3 log., egong., suk.-jang., bainug., kom. Despentsa. Balkoia.

Galdetu

ERMUA

Gipuzkoa etorbidea

2 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Igogailua.

244.612 etik aurrera
Galdetu

132.223 etik aurrera
Galdetu

Galdetu
150.253 etik aurrera
Galdetu

156.263 e

HURRENGO AKTUAZIOAK
125
48
48
48
48
48
60

etxebizitza
etxebizitza
etxebizitza
etxebizitza
etxebizitza
etxebizitza
etxebizitza

Sartzeko baldintzak Martxoaren 30eko 2008/39 Dekretuaren aplikaziopean iragarriko dira.

Las condiciones de acceso, se convocarán en aplicación del Decreto 39/2008 de 30 de Marzo.

API 208

AUKERA
INMOBILIARIA
PROMOZIO BERRIA:
Bidebarrieta, 29

2 logela, egongela-sukaldea eta komun 2
www.valenciaga.es
San Agustin, 1
Tel. 943 12 13 95 / 943 20 83 16

LARRAGEST
EIBAR

Bidebarrieta, 12 - behea
Tel. 690 61 07 15

HERRIA

KALEA

EZAUGARRIAK

PREZIOA

EIBAR

Errebal

100 m2. Erreformatzeko. Igogailua.

46.500.000 pezeta

EIBAR

Urkizu

Apartamentu berria. Sukaldea eta komuna. Jantzita.

20.700.000 pezeta

EIBAR

Ubitxa

Atikoa. Berriztua. Igogailua. Kalefakzioa.

26.500.000 pezeta

EIBAR

Errekatxu

100 m2. Berriztua. Guztiz jantzita. Kalefakzioa.

26.900.000 pezeta

EIBAR

Urki

Loft berria. 70 m2.

27.500.000 pezeta

ERMUA

2 logela, egongela, sukaldea eta komuna.

22.200.000 pezeta

ALESANKO (ERRIOXA)

2/3 logelako etxe berriak. Garaje itxia eta trasteroa.

19.900.000 pezetatik aurrera

ERREBAL CENTER

ERREBAL

SAUTSI

102 Garaje salmentan (irekiak)

Eraikin berria (azken etxeak)

Eraikin berria

Plaza normalak, Ezinduendako 7 plaza:
36.000 eurotan + BEZ-a

2 logela, 2 komun:
40.700.000 pezetatik aurrera

Motorrendako 11 plaza:
10.000 eurotan + BEZ-a

3 logela 54.300.000 pezetatik aurrera
Garaje irekia eta trasteroa 5.000.000

2 eta 3 logelako etxeak
Garajea eta trasteroa
Azkenengo etxeak
PREZIO BERRIAK!!!!!!

…eta kitto! eta Drogetenitturri aldizkarien
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IBAI-ONDO.
EIBAR

Errebal, 6 behea
Tel. 943 20 12 13

HERRIA

KALEA

EZAUGARRIAK

EIBAR

Txaltxa Zelai

3 log., egong., suk. eta komun 2. Handia. Igogailua. Garajea etxera. Galdetu

EIBAR

Jardiñeta

Tamaina eta prezio desberdinetako hainbat etxebizitza.

Galdetu

EIBAR

Karmen

5 logela, egongela handia, sukaldea, komun bi. Handia. Berrizteko.

Galdetu

EIBAR

Urkizu

3 log., egong., suk. eta komun bi. Kalefakzioa. Igogailua. Sartzeko. Garajea. Galdetu

EIBAR

Muzategi

Apartamentua. Log., egong., suk., kom. Terraza. Igog. Kalefak. Sartzeko.Galdetu

EIBAR

Toribio Etxebarria

Atiko polita. 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Igogailua.

Galdetu

EIBAR

Urkizu

3 log., estudioa, egong., suk., 2 kom. Kalefak. Sartzeko. Jantzita.

Galdetu

EIBAR

Errebal

3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Igog. Berrizteko. Aukera handiak. Galdetu

EIBAR

Eulogio Garate

2 logela, egongela, sukaldea, komuna. Sartzeko. Igogailua.

EIBAR

Karmen

3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Terraza. Igogailua. Aukera handiak. Galdetu

EIBAR

Ibarkurutze

Polita. 2 log., egong. handia, suk., kom. Kalefak. Igog. Eguzkitsua. Sartzeko.

EIBAR

Errekatxu

Apartamentua. Log., egong., suk. eta kom. Leiho handiak. Sartzeko.

Galdetu

EIBAR

Santa Ines

3 log., egong., suk.-jang., kom. Kalefak. Igog. Kanpora. Eguzkitsua.

Galdetu

EIBAR

Toribio Etxebarria

3 log., egong., suk., kom. Despentsa. Kalefak. Sartzera. Eguzkitsua.

Galdetu

EIBAR

Sautsi

2 logela, egongela, sukaldea, 2 komun. Kalefak. Garajea zuzenean. Jantzita. Galdetu

EIBAR

Paziano Arosa

3 log., egong. handia, suk., kom. Despentsa. Sartzeko. Eguzkitsua.

Galdetu

EIBAR

Pabilioiak

Tamaina eta prezio desberdinak.

Galdetu

DEBA

Txaleta

4 solairu. 4 log., egong., suk., 3 kom. Atikoa. Garajea txokoarekin. Kalefak. Sartzeko. Galdetu

SORALUZE

Buhardila. 2 logela, egongela, sukaldea, komuna. Leku onean.

PREZIOA

Galdetu

AUKERA ONA

AUKERA ONA

ALTZOLA

Duplexa

Oso polita. 3 log., egong.-jang. handia, suk. 2 kom. Jantzita. Eraikin erdi-berria. Galdetu

EIBAR

Zuloagatarren

Hainbat etxebizitza handi. Aukera handiak.

EIBAR

San Juan

3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Kalefakzioa. Ganbara. Altzariak. Galdetu

EIBAR

Estaziño

Handia. 3 log., egong., suk., 2 kom. Despentsa. Kalefak. Igog. Ganbara.. Galdetu

EIBAR

Errebal

Etxebizitza oso handia. Aukera handiak. Pegora berriztuta.

EIBAR

Amaña

2 logela, egongela, sukaldea, komuna. Oso eguzkitsua. Terraza handia. Galdetu

EIBAR

Legarre

3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun. Igogailua.

EIBAR

Urki

Etxebizitzak eraikin berrian..

Galdetu

Galdetu

Galdetu
PREZIO ONEAN

…eta kitto! eta Drogetenitturri aldizkarien
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HERRIA

GARMENDIA
EIBAR

San Juan, 7 behea
Tel. 943 20 34 13

KALEA

EZAUGARRIAK

EIBAR

Egigurentarren

3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun eta garajea aukeran.

Galdetu

EIBAR

Amañako dorreak

3 logela, sukalde-egongela, komuna. Ganbara. Berriztua.

Galdetu

EIBAR

Amaña

3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Ganbara. Berriztua.

Galdetu

EIBAR

Amaña

2 logela. Ganbara. Guztia konponduta. Bista onak.

Galdetu

EIBAR

Erdialdea

2 log., egong., suk., kom. Ganbara. Berriztua.

Galdetu

EIBAR

F. Calbeton

4 logela, egongela, sukaldea, 3 komun.

Galdetu

•
•
•
•

FID ATU ZA ITEZ PR OFESION ALET AZ B A KARRIK

Zure etxea saltzeko modurik
azkar, errez eta eraginkorrena
DONPISOK BAKARRIK ESKAINIKO DIZKIZU ZURI EGOKITUTAKO KONPONBIDEAK

Eibar, Errebal, 23 behea
Tel: 943 82 05 10

d o np i s o _ e ib a r @ t e l e f o ni c a . ne t
Faxa: 943 20 81 81

San Juan 11, behea
20600 EIBAR

PREZIOA

SALEROSKETAK
TRASPASOAK
TASAZIOAK
ALOKAIRUAK
Tel. 943 20 16 66
Faxa. 943 70 15 26

ETXE BIFAMILIARRA
ELGETAN
113 m2ko etxebizitza
+
43 m2ko garajea
+
400 m2ko partzela
390.000 e

Salmenta eta informazioa: 943-767264

S alerosketak
T raspasoak
T asazioak
A lokairuak

Errebal 19
943 70 16 57
Faxa. 943 70 07 51

Errebal, 12 - behea
20600 EIBAR
www.inmoarregi.com

Tel. 943 820 041
Faxa. 943 203 333
Mobila. 656 766 344

Hurrengo
gehigarrian
ager tzeko deitu:
943 20 67 76

Etxebizitzaren erosketa
pausuz pausu
Etxebizitza erostea,
duda barik, gure
bizitzetako
inbertsiorik handiena
izango da.
Horregatik, erabakia
ezin daiteke
berehalakoan hartu
eta ezertan hasi
baino lehen, gaiaren
inguruan informazio
zabala eskuratzea
gomendatzen da.
Jarraian, etxebizitza
erosteko orduan
kontsumitzaileen
elkarteek ematen
dituzten hainbat
aholku laburbildu
ditugu, zuen
erosketa ahalik
eta erosoen eta
seguruen izan dadin

E T X E B IZ I T Z A E R O S I
AU RR ETI K …
Zuk nahi duzun etxebizitza topatzea
da aurreneko pausoa. Horretarako, lehenik eta behin merkatuan dagoen eskaintza mugatu beharko duzu; bilaketa etxebizitza mota bakarrean zentratu. Horretarako, honakoak eduki kontuan:

- D a uk a zu n d i r u k o p ur ua :
Etxebizitzarako aurrezki konturik
daukazu? Aurretik beste etxerik daukazu eta hori saldu behar duzu? Zenbat diru daukazu? Eta zenbateraino
zorpetu zaitezke?
- Z e l a k o e t x e b i z i t z a na h i d u zu n:
Bizitzeko etxea izango da ala bigarren
etxebizitza? Berria ala erabilitakoa
nahi duzu? Non? Zenbat metrokoa?
Zelako kalitatekoa?
- N o r e n ga n a j o ko d u z u n :
Babestutako etxebizitza nahi duzu?
Kooperatiba batekin bat egin behar
duzu? Bitartekariekin jardungo duzu
ala nahiago duzu zuk zeuk egitea egin
beharrekoak?
Oinarrizko galdera horien erantzuna
argi daukazunean eta etxebizitzak
ikusten hasten zarenean begiak ondo

zabaldu eta den-dena ondo begiratu,
gerora ezusterik ez izateko.
E T X E B IZ I T Z A E R O S T E A N
Erosketa egiten deneko unean oso garrantzitsua da gerta daitezkeen iruzurren aurrean ondo babestuta sentitzea.
Horregatik, erosketa segurua bermatzeko gakoak ematen dizkizuegu jarraian.
Bigarren eskuko etxebizitza erostean
hainbat puntu argitu behar dira. Horretarako, hainbat tokitara joan beharko
duzu, informazio erabilgarri hori eskuratzeko.

- J a b e t z a r e n e r r e g i s t r o a n k o n p r o ba t u
b e h ar r e k o ak :
Etxebizitza zuri saldu nahi dizunaren
izenean dagoela.
Etxebizitza dagoen tokiak, azalerak
eta bestelako ezaugarriek errealitatearekin bat egiten dutela.
Komunitate-gastuak jabeak esan dizkizunak direla.
Etxebizitzak ez dauzkala bestelako kargak, ez dagoela alokatuta, eta bere erabilera ez dagoela dibortzio prozesuan
dagoen beste bikotekide baten esku.
Komunitatearen estatutuak errepasatu,
zure eskubide eta obligazioak ezagutzeko.

Salmenta ez bada oso azkar egin behar, etxebizitzari buruzko informazio
iraunkor zertifikatua eska dezakezu.

- K o m u n i t a t e ar e n a dm i n i s t r a t z a i l e a rekin:
Saltzaileak komunitate gastuak eguneratuta dauzkan konprobatu.
Etxebizitzaren instalakuntzak ondo ala
hondatuta dauden ikusi.
- U d a l e t x e an :
Higiezinen gaineko zerga (kontribuzioa)
ordainduta dagoen ikusi. Saltzaileari ordainagiriaren kopia eskatu diezaiokezu.
- Ba n k u a n :
Etxebizitza hipoteka batekin grabatua
badago, aukera bi dauzkazu. Batetik,
saltzaileari Notario aurrean hipoteka
bertan behera lagatzen duen dokumentua sinatzeko eskatu diezaiokezu. Edo,
nahiago izanez gero, hipoteka zure gain
hartu dezakezu, subrogazio bitartez
zeurea eginez. Hipoteka kontratatu zeneko termino guztiak dakizkizunean,
etxebizitzaren prezioari hipotekaren inporte osoa deskontatu behar diozu.
- E sk ri t ura k :
Bazenekien etxebizitza eskrituratzea

ez dela derrigorrezkoa? Hala ere, eskriturek hainbat abantail ematen dituzte. Hasteko, hipoteka-mailegua eskatu nahi baduzu zure etxebizitza berria berme gisa erabilita, Jabetzaren
Erregistroan agertu behar da etxea.
Eta etxea erregistratu ahal izateko,
salmenta kontratu pribatua eskritura
publikora igotzea beharrezkoa da. Zure etxebizitza eskrituratu eta erregistratu ostean, etxebizitza zurea dela
gauza segurua da. Beste inork ezingo
du erreklamatu. Gainera, kontratua lege-barruan dagoela ziurtatuta geratzen da.
Zer gerta daiteke eskriturarik ez badut
egiten eta etxebizitzaren erosketa
erregistratzen badut? Salmenta kontratu pribatua baliozkoa izateko ez da
derrigorrezkoa etxea eskrituratzea edo
erregistratzea. Hala ere, bai saltzaileak eta baita erosleak ere, kontatu pribatua eskritura publikoaren mailara
igotzea eska dezakete, eta beste aldeak ezin dio horri uko egin.
Kontratu pribatua ez baduzu eskrituratzen eta etxebizitzaren jabetza erregistratzen baduzu, honakoak eduki kontuan:
Ezin izango duzu mailegua eskatu
etxebizitza berme gisa erabilita.

Salmenta kontratuaren izatea inpugnatua izan daiteke.
Saltzaileak kontratua sinatzeko duen
ahalmenaren inguruko bermerik ez
daukazu.
Erosi duzun etxebitzak zuk jakin bariko kargak dauzkala aurki dezakezu
(hipotekak, enbargoak…).
Etxebizitzaren jabegoaren inguruko
segurtasun osorik ez daukazu.
Erositako etxea transmititzeko orduan
arazoak ager daitezke.
E T X E B I ZI T Z A E R O S I
ETA G E RO
Erosi duzun etxebizitzan bizi ahal izateko hainbat pauso ematea falta da
oraindik: besteak beste, bizi ahal izateko zerbitzuak altan eman behar dira.
Etxea berria bada, lehenengo okupaziorako lizentzia behar duzu. Promotoreak berak emango dizu, zuzenean
edo erosketa zuzendu duen bitartekariaren bitartez.
Etxea bigarren eskukoa bada, berriz,
ura, gasa, elektrizitatea, telefonoa…
altan eman beharko dituzu. Horrez
gain, etxean konponketak egin behar
badituzu, udaletxera joan eta han informatuko zaituzte obra bakoitzerako beharrezkoak diren lizentzien inguruan.
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sanandresaK

Sanandresak 2008
BARIXAKUA 28
22.30.- San Andres Gaztien Bertso Jaialdixa. Bertsolarixak:
Iban Urdangarin, Jokin Uranga, Aitzol Barandiaran, Julen
Zelaieta, Maddalen Arzallus eta Miren Amuriza. Gai jartzaillia:
Mikel Arrillaga. Bertso-paper lehiaketako irabazlieri sarixak
emongo jakuez eta bertsuak kantauko dittue. Portalean.
ZAPATUA 29
18.00.- Herri kirolak: VI. San Andres Lehiaketia.
Aizkolarixak bikoteka. Untzaga plazan.
19.00etatik 21.00etara.- DJ Xaibor. Untzagan.
23.00etatik 01.00etara.- Dantzaldixa, Gozategirekin. Untzagan.
DOMEKA 30, SAN ANDRES EGUNA
09.30.- XXX. San Andres Nekazal Azokia. Epai-mahaixa
biharrian hasiko da eta ganaduen erakusketia.
11.00.- Usartza Txistulari Bandiaren kalejiria.
12.00.- Plazara Dantza Erromerixia, Jainaga eta Narbaiza
trikitilarixekin eta Kezka dantza taldiarekin.
12.45.- Narbaiza eta Azpillaga bertsolarixen eta Jainaga
eta Narbaiza trikitilarixen emanaldixa.
13.00.- San Andres azoka, pintxo txapelketa eta kartelen
irabazlieri sarixak banatuko detsez.
17.00.- Pelota jaialdia Astelenan: Berasaluze IX.a eta Pascual
vs Olazabal eta Zubieta; Xala eta Barriola vs Irujo eta Laskurain;
Apezetxea eta Galartza VI.a vs Ongay eta Urberuaga.

T R A F I K U A E TA J A I X A
San Andres egunian herriaren
erdialdia itxitta egongo da ibilgaillu
guztiendako. Barrittasun gisa,
herrixaren sarrera-urteeretan
automobilla lagatzeko tokixak
preparau dittue eta handik
azokaraiño juateko garraio zerbitzu
berezixak egongo dira. Horra
kontuan hartzeko moduko
aholkuak: Donostiako norantzatik
datozen gidarixak Azittaingo
industrialdian laga leikie
automobilla. 11.00etatik 15.00ak
bittartian handik autobus
zerbitzua egongo da (lehelengo
plataformatik urtengo dau
autobusak, probalekua eta
Greyhound paretik) Errebaleraiño
(Coliseoraiño). Autobusak jendia
han laga eta bueltarako bidia
egingo dau. Duan izango da.
Bilboko norantzatik
datozenendako, barriz, Hezkuntza
Esparruan eta Otaola Hiribidian
aparkatzeko tokixak preparau
dittue. Herrira gerturatzeko trena
erabiltzia gomendatzen dabe.
Unibertsitate Laboraletik
Ardantza-Estaziñora trenak ordutegi
honetan ibilliko dira goizian:
08.17, 08.47, 09.17, 09.47,
10.17, 10.53, 11.17, 11.47,
12.17, 12.47, 13.17, 13.47,
14.17, 14.47 eta 15.17.
...eta kitto!/2008-XI-28
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Kirolez kirol
Putzutik ihes egin nahi du Eibarrek
aragozaren aurka 3-0 galdu ostean, jaitsiera postuetan erori
zen Eibar KE lehenengo aldiz
denboraldia hasi zenetik. Egoera horretan, Javier Clementeren Murtzia taldea
jasoko du zapatuan 18.30etan Ipuruan.

Sailkapenean postu bat beherago dago
Murtzia, talde armaginarengandik puntu batera. Beraz, zuzeneko etsai baten
aurka garaipena lortzeko aukera ezin
hobea du Pousoren taldeak, ez badu
arazoa larritzerik nahi.

Ivan Alonso Murtziako aurrelaria.

B a z k i de e k 5 e u r o
Zapatuko neurketaren garrantzia dela-eta, Eibar KE-ren
zuzendaritzak erabaki du bazkideek 5 eurotako sarrerak
erosi ahal ditzaketela, Ipurua
betetzeko asmoarekin. Bestetik, eguaztenean Eibar KE-k
eta Seguros Bilbaok publizitate hitzarmena sinatu zuten.

Z

Asteburu txarra Urbat-eko
waterpolistentzat
orrot bi jasan zituzten
Urbat-Urkotronik waterpolo taldeek joan
den asteburuan. 2. mailakoek Hernaniren aurka jokatu zuten baja garrantzitsuekin, horrela, 17-5 galdu
zuten donostialdekoen aurka. Bihar, bestetik, mailaz
jaitsi berri den Burgoseko
Castellae taldea jasoko dute
Ermuan.
Urbat-Urkotronikeko jubenilen taldeak Azkartza jaso zuen
etxean, eta inolako aldaketa egiteko
aukerarik izan gabe (7 jokalari joan zi-

P

Holke eta Beorlegi
Montecarloko Rallyean
ontecarloko Auto Historikoen XII.
Rallyean hartuko dute parte Escuderia Eibarreko Roland Holke eta Jorge
Beorlegik Triumph Dolomite Sprint autoarekin.
Pilotu eta kopilotoa nazionalitate ezberdinetako
beste 350 partaideren aurka lehiatuko dira Monacon, urtero egiten den auto historikoen erregulartasun froga garrantzitsuenean.
Gogoratu behar da, bestetik, Holke eta Beorleguik iaz 6. postua lortu zutela sailkapen orokorrean Montecarloko Rallye honetan, eta euren
mailan garaileak izan zirela.

M

Kiroljokoak bere
100. makina jarri du
relako partidua jokatzera), 4-15 galdu
zuten. Jubenilek atsedena izango dute
asteburu honetan.

Atsedena foball-zaletuan abenduaren 13raino
urango eta Teknografikek lidergoan
jarraitzen dute foball zaletuko 10.
jardunaldia jokatu ostean, baina
puntu bira daukate Esmorga partidu bat gutxiago jokatuta. Txapelketan atsedena izango da, bestetik, abenduaren 13raino, Sa-

D

nandresak eta datorren asteko jai egunak
direla-eta. Sportingek, bestalde, bere 50.
urteurrena ospatuko du bihar. Horrela, meza egingo da 12.00etan San Andres parrokian eta 14.30etan bazkaria egingo da Arrate Hotelean.

irol ezberdinen
gainean
apostuak egitea
eskaintzen
duen Kiroljokoa
enpresak bere
100. apustumakina jarri du, Gasteizen hain zuzen
ere. Bestalde, Arabako beste herri batzuetan (Laudio, Amurrio, Agurain, Alegria eta Legution) ere kokatuko dira makinak laister. Enpresaren helburua urte
amaierarako 150 makina izatea da

K

…eta kitto! Astekariak
BANATZAILEAK behar ditu
Eginkizuna: …eta kitto! Astekaria banatzea
Eskaera:
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa

Izena emateko deitu 943 20 09 18 telefonora
edo pasatu gure bulegoetatik

...eta kitto!/2008-XI-28

1957an sortua

GOZOTEGIA
Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

l

ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

B EZeRo GUZti E d aKO
S a N A Nd ReS z O r IOn t SUa k !
N

an
Kafeet oetan
tx
eta pin izatua
al
espezi

Toribio Etxebarria, 21
Tel. 943 20 70 07
20600 EIBAR

BAR RES T. DE MAITANE
Ospatu

San

Andresak

(L EHEN T IR O - PIC HÓN )

A RRATE

gurekin

AUZOA ,

5

SAN ANDRES EGUNEKO MENU BEREZIA
erreserbak: 943 208 859

EGUNERO ZABALIK 11.30etatik aurrera

(astelehenetan ezik) / Parking pribatua eta terraza

ESPEZIALITATEAK:
– Gosariak
– Plater konbinatuak

Egunero goizeko
07.00etan
zabaltzen dugu

% 943 20 24 01

BIDEBARRIETA, 1

TABERNA

E
R
GU
Isasi, 3
20600 EIBAR

LEK
U
% 943 20 71 89

a
Giro alariesetan
Sanand

UNTZAGA PLAZA, 10
20600 EIBAR

Untzaga, 5
behea

Dantza egizu
Sanandresetan
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Kirolez kirol
Novamarken bigarren
garaipena jarraian

Asier Cuevas Olabe zelaian garaile
sier Cuevas
eibartarra
izan zen LIX.
Bolunburu Oroigarri
Krosseko garailea joan den domekan gizonezkoen
senior
mailan. Olabeko zelai
lokaztuan Pedro Muñozi gailendu zitzaion
Cuevas eta beste eibartar bat sailkatu zen
bosgarren postuan:
Jonan
Rodriguez. Argazkian ikusten den baino askoz giro kaskarragoa izan
Emakumezkoen se- zuen domekan Cuevasek Arraten.
nior mailan, berriz,
Aratz Rodriguez izan zen irabazlea.
keta 2. emakumezkoen juniorretan;
Gizonezko seniorren lasterketaz
Pello Osoro 11. jubeniletan; Martin
gain, beste zazpi jokatu ziren. ParteVouilloz eta Asier Azpiazu 6. eta 15.
hartzaile eibartarrei dagokienez,
kadeteetan, hurrenez hurren; Txomin
Cuevas eta Rodriguezen postuez
Osoro 2., Ander Gisasola 5. eta Margain, Jokin Azkoaga 3. izan zen protin Vouilloz 6. gizonezko infantiletan
mesa mailan; Ander Barroso 3. gizoeta Izaro Fernandez 7. emakumezkonezko juniorretan eta Ohiane Sarasen infantiletan.

A

araipena lortu zuen joan den asteburuan
Novamarkek Ganbara taldearen aurka etxetik kanpo. Berdintasun handiko neurketa
batean, azken minutuetan erabaki zen partidua eta
bigarren garaipena jarraian lortu ahal izan zuen
Andoainen talde eibartarrak. Bihar, bestetik, Lasarteko Al Ainhoa Taberna jasoko du Novamarkek
kiroldegian
Ipuruako
16.30etatik aurrera.

A RT XI BO K O A

G

K a t u - K a l e r e n p o r r ota
Katu Kalek ere emaitza errepikatu zuen asteburuan,
baina bere kasuan porrotaz egin behar da berba.
Denboraldian oraindik galdu ez duen CD Internacionalen aurka jokatu zuten eibartarrek eta 50-48
gailendu zen talde donostiarra. Bihar Aldapeta Nucleo taldearen aurka arituko da Katu Kale.

Debabarrena garaipen bidearen bila
oball Aretoko Gipuzkoako 1.
mailako Debabarrenak 1-3 galdu
zuen joan den asteburuan Tolargiren aurka. Nahiz eta neurketa ttukuna burutu, markagailuan 1 eta 2koa
zegoenean hutsegite bat izan zuten
eibartarrek eta Tolargik garaipenaren
gola lortu zuen. Horrela, jaitsiera
postuetara hurbiltzen da Debabarrena, baina handik urrundu nahi du asteburu honetan Ventanas Isu taldearen aurka.
Jubeniletan dabilen Asador Azitainek, berriz, 4-1 irabazi zion Goierriri.
Horrela, 2. postuari eutsiko dio sailkapenean talde eibartarrak eta neur-

F

keta bat gehiago irabaziz gero, Gipuzkoako txapelketa jokatzeko txartela lortuko du. Asteburuan, bestetik,
Azpeitikoren aurka arituko da Asador
Azitain.

Arana artxiboko irudi batean.

Arana bikain Gipuzkoako
Xake txapelketan

A

Eibar Hierros Anetxe lidergoan tinko

B

ost partidu, bost garaipen. Lidergoan tinko jarraitzen du Eibar Hierros Anetxe rugby tal-

...eta kitto!/2008-XI-28

urreko astean
egungo liderraren aurka
galdu bazuen ere, garaipenaren bidera itzuli
zen joan den asteburuan Jon Arana Deporreko xakelaria. Horrela,
4 punturekin kokatzen
da Gipuzkoako Xake
Txapelketa Nagusian
Arana. Maila berean,
Haritz Garrok 3.5 puntu
ditu eta Diego Olmok
3, joan den asteburuan
bere aurkaria irabazi
ezin izan baitzuen.

deak joan den asteburuan Zarautzi,
bigarren sailkatuari, 6-20 irabazi ostean. Horrela, garaipen honen ostean, orain 6 puntura daukate bigarren
taldea eibartarrek, eta kontuan izan
behar da armaginek partidu bat gutxiago jokatu dutela.
Neskek, bere aldetik, ezin izan zuten
Euskotran Gaztedi bigarren postuan
doan taldea gailendu. Horrela, eibartar
eta arrasatearrek, nahiz eta neurketa
duina burutu, 0-47 galdu zuten.

Julen Garrok berdinketa lortu zuen Francisco Javier Rodriguez Deporreko xakelari ohiaren aurka eta Manuel
Lopezek Iñigo Jimenezen aurka galdu zuen.
Igot zeko auk era k
Edu Olabek Mikel Lanas garaitu beharko du
asteburuan 1. mailara
igo ahal izateko, eta
berdina egin beharko
du Mikel Baenak Ricardo Camposen aurka 2.
mailara altxatzeko.
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kirolez kiroL
Sporting-ek
zapatuan
ospatuko ditu
urrezko
ezteiak
oball-zaletu taldea orain
dela 50 urte sortu zen
eta bera da hor dihardutenen artean zaharrena. Zapatuko ekitaldiak taldekide
hildakoen aldeko mezarekin
hasiko dira San Andres parrokian, 12.00etan. Jarraian,
13.30etan, Untzagako Arkupe kafetegian bilduko dira eta
taldearen argazkia aterako
dute; Arrate Hotelean egingo
dute bazkaria, 14.30etan hasita. Eguaztenerako 70 lagunetik gora eman zuten izena.

F

Jaialdi potentea Sanandresetan Astelenan
ala eta Martinez de Irujo aurreko koadroetan
eta Barriola eta Laskurain atzekoetan. Partidu deigarria benetan jaialdiko bigarrena
izango den hori. Irujok lau eta
erdiko finala du ikuspuntuan
eta Barriolak asteburura arte hor
izan da parte hartzen. Xala aurrelari onenetakoa dugu eta,
sasoian dagoenean, beste inor
baino arriskutsuagoa. Eta Laskurain badoa onenen artean
bere tokitxoa hartzen.

X

Pr og r am a os a tu a
Lehenengo partidua ere ez da
nolanahikoa izango, batez ere
atzelarien izenei erreparatzen
badiegu: hor izango dira Pascual
eta Zubieta, estelarretan askotan

Laskurain soraluzetarrak partidu zaila izango du domekan, lehen
mailako beste hiru pelotarirekin jardun beharko du-eta.

jardundakoak. Aurreko koadroetan, Olazabalek eta Berasaluze
IX.ak lagunduko diete. Eta, azkenekoan, Apezetxea eta Ongay
gazteek Galartza VI.a eta Urberuaga beteranoagoak izango di-

tuzte lagun. Aldez aurretik erreserbak egitea nahi duenak 661
259 009 zenbakira deitu dezake,
Olayarengatik galdetuz; bestela,
txarteldegia domekan zabalduko da 12.30etan.

Arratek larri, baina Europan jarraitzen du

Haritzaren
berdinketa

anpoko partiduan sartutako golei esker sailkatu zen Arrate domeka arratsaldean Kolubararen
aurka Ipurua kiroldegian jokatutako partiduan. Emaitza
motza izan zen (21-24), batez
ere ez zelako izan jaurtitzaileen eguna; atezainak, bestalde, bikain egon ziren eta aipatzekoa da Gojko Vucinic
Arrateko ordezkoaren lana,

K

ipuzkoako 1. mailan
jokatzen duen Eibarko Haritza eskubaloi
taldeak 22na berdindu zuen
Irungo gaztiak-ekin eta sailkapenean 4. dago, baina hiru
lehenak baino puntu bakar
bat gutxiago du; lidergoa esku-eskura du, beraz.

G

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea

neurri handi batean berari esker sailkatu baitzen Eibarko
taldea. Serbian lortutako 2831ko emaitzak ahalbidetu
zuen azkenean eibartarrak aurrera egitea. Final zortzirenetan, Danimarkako Arhus GF
izango dute aurkari eibartarrek; partiduak otsailaren
15ean eta 22an jokatuko dira.
Lehenengo neurketa Eibarren
izango da.

GABONETAKO
LOTERIA
...eta kitto!!ko

Loteria hartzaileen artean,
abenduaren 17an gabon-otarra
zozketatuko da.
l Tanatorioa eta Errausketa labea
Elgoibarren (Sigma poligonoan).
l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
l Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
l Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
l Nazio eta Nazioarteko trasladoak

Mugica
Ehorzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951

Par tizipazioak honako denda hauetan jaso dezakezue
oraindik: AEK, Bankoa, Bolintxo okindegia, Isasi
okindegia, Mujika harategia, San Andr es gozotegia,
Udal Euskaltegia, Urkizuko pr entsa kioskoa, Zabaleta
okindegia eta Kultu. Hor rez apar te, ...eta kitto! Euskara Elkar tean.

30.182 zenbakia

...eta kitto!/2008-XI-28
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Erreportajea
Abenduaren 4rako ekitaldi berezixa antolatu dabe
…eta kitto! Euskara Elkarteak eta Udalak. Batetik
Fernando Muniozgureni buruzko Bidegileak
bildumako liburuxkaren aurkezpena egingo da
eta, bestetik, …eta kitto! astekarixaren 20 urteko
ibilbidia laburbiltzen daben aldizkari berezixa
emongo dabe ezagutzera. Ekitaldixa Portaleko
areto nagusixan izango da, 19.00etan.

usko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak Bidegileak
bildumako 51. eta 52. sortak
argitara emon dittu oiñ hurrengo. Euskal idazle klasikuak eta
eragilliak osatzen daben bilduman Fernando Muniozgurenen
izena Joanes Leizarraga, Sebastian Manuel Mendiburu, Joakin Lizarraga Elkanokoa, Pablo Pedro Astarloa, Xabier Peña, Xabier Olaskoaga eta Jesus
Atxaren izenen aldamenian
agertzen da. Sorta barrixak
jendaurrian emon zittuen ezagutzera, Donostian egindako
ekitaldixan, baiña Euskeraren
Eguna aitzakiatzat hartuta, hurrengo eguena (abenduak 4)

E

EUSKERIAREN

aukeratu dabe Eibarren Muniozgureni buruzko liburuxa
jende aurrian presentatzeko.
Aurkezpen ekitaldixan Iñaki
Arruti lanaren egilliak hartuko
dau parte, beste hainbatekin
batera. Udaleko eta ...eta kitto!
Euskara Elkarteko ordezkarixak
eta Eusko Jaurlaritzako Jose
Antonio Rodriguez Ranz ekitaldixan parte hartzekuak dira. Liburuxkaren aurkezpena egittiaz gain, Muniozgureni omenaldi xumea egin nahi detse

A b e n d u a r e n 4 an
izango da
aur k e z p e na ,
1 9 . 0 0e t a n , P o r ta l ea n

JOSE VALDERREY

Fernando Muniozgureni
eskindutako Bidegileak
eguenian aurkeztuko da
ekitaldixan. Lanaren egillia dan
Arruti Lasarte-Oriako euskara
teknikarixa da eta, horrez gain,
Fernandoren lagun miña be
bazan eta euskararen bultzatzaille eta eragille izandakuaren bizitzari errepaso hunkigarrixa emoten detsa biografia
labur horretan.
Euskalgintzan aitzindarixak
izandakuak ezagutzera emotia
da Jaurlaritzaren asmua, “haien
pentsakeria, bizitza eta biharra
modu ulergarrixan eta atsegiñian kaleratzen ahaleginduta”.
Argixa ikusi daben sorta bixen
zuzendari eta koordinatzaillia
Mikel Atxaga izan da eta lan
bakotxetik 2.300 ale inprimatu
dittue. Paperean ez eze, inter-

ALDEKO DORRIA ABENDUAREN

3AN UNTZAGAN

Euskeriaren Eguna dala eta, Eibarko Euskalgintzak ekitaldi berezixa antolatu dau abenduaren 3rako: 18.30xetan Untzagan euskeriaren aldeko mezuak idazteko aukeria izango da eta paperez bildutako kajetan pegauko dittue ekitaldixaren arduradunak eta, ondoren, kajekin euskeriaren aldeko dorria osatzeko asmua dake. Dorria osatu ahal izateko, jendiaren parte hartzia ezinbestekua
dala azpimarratu dabe eta, horregaittik, jende guztiari dei egitten detse ekitaldiarekin bat egittera eta mezuak idazteko. Horrez gain, herriko hainbat eragillek parte hartuko dabela aurreratu dabe antolatzailliak.
Herrittar guztieri zabaldutako ekitaldi horrez gaiñ, ikastetxiak euren ekitaldixak garatuko dittue,
eguardi partian: puzgarrixak, bertsuak, bazkarixak… danetik egongo da.

Aseguruak
Emilio de los Toyos - 8/12385 Aseguru Agentea
–
–
–
–
–

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

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

Eibarko Txikito, 8 -behea
...eta kitto!/2008-XI-28

Tel. 943 200 908

neten be konsultau leikez bildumako lanak, www.euskara.euskadi.net helbidian.
… e t a k i t t o ! r e n 2 0. u r te u r r e n a
Liburuxkaren aurkezpena
egittiaz gaiñ, …eta kitto! astekarixaren 20 urteko ibilbidiari
errepasua emoten detsan ale
berezixaren aurkezpena egitteko aprobetxauko da eguenneko ekitaldixa. Ale berezixa
abenduaren 5ian, barixakuan
banatuko da eibartarren buzoietan, ohiko aliarekin egitten dan moduan, baiña itxura
erabat barrixa izango dau,
orrialde gehixagorekin, koloretan kaleratuko da eta aldizkarixak sorreratik gaur egunera arte izandako billakaeria jasotziaz gaiñ, irakorlieri herrixan zeiñ herrittik kanpo gertatutakueri errepasua emoteko
aukera bikaiña emongo detse,
argazki morduarekin lagunduta. Aurkezpena biribiltzeko,
ikusentzunezko labur bat
proiektauko dabe eta ekitaldixaren amaieran piskolabisa
egongo da.

Gure Egitekoa:
Munduko
Maitasun
Guztia
tlf. 943 530 699
Egiguren-tarren, 12

NEKAZARITZA TRADIZIONALA

ZELETA
BARAZKIAK
eko
Kalitat al
Eusk
ea
Tomat

Gernik
ak
Piperra o

ETA

BABESTUA

– 5.000 m2 babestutako
b a r az ki gi nt za p r o d u k zi o r ako
– 200 m2 manipulazio
e t a o n tz i r a t z e
b ilte giet arako

Ekoizpen prozesuan
energia berriztagarriak
erabiltzen ditugu
o

l
l

ibark e
Landareen produkzioa
o
g
l
E
Orain ere bagaud
Laborantza kontrola
n
l Eskuz eginiko aukeraketa
N E TT O
l Banaketa
l Bertako produktuetan erantzunik gertukoena
ZELETA BASERRIA • San Migel auzoa / ELGOIBAR • Tfnoa. 609 35 76 19 • www.zeletabaserria.com

Pintxoak
Bokatak
Oilaskoak
Kodilloak
Kazuelitak
Bazkariak
Afariak
Plater
konbinatuak
Etxera
eramateko
enkarguz

KAFETEGIA
Astegunetan
eguneko menua dugu

EDARITEGIA

su

B EZeRo GUZti E d aKO
S aN A Nd ReS z O r IOn t SUa k !
N

ALBER TO

To ri b i o E tx eb a r ri a , 4

taberna

CHALCHA
JATETXEA

Razioak - Pintxo beroak - Txanpiak

Juan Gisasola, 10

943 702 589

jai zoriontsuak!!
Isasi, 7

Taberna - Snack

Pintxo beroetan eta
hotzetan espezialistak
% 943 70 20 37

Maixa

Tel: 943 20 11 26

943 20 61 43

ALDATZ
taberna

POZKARI
J. Etxeberria, 11
EIBAR

Menu bereziak
banketeak
despedidak…

San Juan, 3

Errebal, 24

Martxa nahi
baduzu... Zatoz!
Zure zain gaude
943 70 13 23

taberna

Calbeton, 8
TABERNA-PIZZERIA-BOKATERIA

Ego gain z/g

(Arrate hotelaren alboan)

20600 EIBAR
943 20 67 53

SANANDRESETAN ERE
ZATOZ ONDO PASATZERA
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Erreportajea
Ilustratzaileak, film emanaldiak
eta argazkilariak izango dira,
besteak beste, Durangoko
Azokaren 43. edizioko
protagonistak. Irudiari
eskaintzen zaio edizio hau,
hori da abiapuntua, baina
ez jomuga bakarra.
Abenduaren 5etik 8ra,
euskal kulturaren azken
nobedade, lehen argitalpen,
pertsonaia esanguratsu
eta maitale handienak
bilduko dira Landakon.
Euskal kulturaren
mekan.

Irudia abiapuntu Durangoko Azokan
ndra Mariko elizpean egin zen lehen aldiz Durangoko Azoka. 1965.
urtea zen, Frankoren diktadura zegoen indarrean eta euskal kultura zapalduta. Gerediaga Elkartearen helburua euskal liburugintza eta diskogintza ezagutzera ematea zen, baina horrez gain, euskalgintzan
jardunean zebiltzan sektoreen topalekua
izatea ere lortu nahi zuten. Eta lortu ere.
Urteak joan, urteak etorri, kokaleku ezberdinak izan ditu Durangoko Azokak.
Arrazoi erlijiosoak zirela-eta, Andra Mariko
elizpea laga eta merkatu plazan kokatu
zen 1974ean. 1996an, bestetik, merkatu
plaza txiki gelditu eta karpetan ipini zuten
kalean azoka 2003ra arte. Ordutik hona,
Landakoko erakustazoka da, Durangoko
Azokaren kokapena.

A

5 0 4 b e r r i t a su n
Urtero gogor lan egiten du Gerediaga
Elkarteak Durangoko Azoka prestatzen,
eta 43 edizio beteko badira ere, berritasunek beti dute lekua Landakon. Aurten, adibidez, irudiari eskainitako edizioan, aur-

kezpenetarako aretoa sortu dute azokaren
barruan. Idazle, musikari eta egileekin publikoak harreman zuzenagoa izateko 30
bat lagunentzako gune bat da hau eta, bertan, liburu, disko, bideo, web berrien aurkezpenak egingo dira, besteak beste.
Aurkezpenak ugariak izango dira, baina
nobedadeak ugariago. Antolatzaileen berbetan 504 izenburu berri bilduko dira Landakon liburu, disko, aldizkari, bideo, CDROM eta bestelakoen artean. Hala ere,
azokan bertan berritasun gehiago izango
direla diote.
F i nl a n d i a k o l i t e r a t u r a
Abenduaren 5eko goizeko 10.30etan
irekiko dira Landakoko ateak eta orduan
emango zaio hasiera Durangoko Azokaren
43. edizioari. Ordutik abenduaren 8ko
20.00ak arte erakustaldi, tailer, erakusketa,
aurkezpen, mahainguru, kontzertu eta
abarrez gozatzeko aukera irekiko da egitarau nagusiak, Haur Literatur Aretoak, Aurkezpen Aretoak eta Durangok egunotan
biltzen dituzten ekintzen barruan.

Euskal kulturako egile, idazle, musikari
eta abarren presentziaz gain, nazioarteko
idazleak ere Durangon izango dira. Horrela, Salla Järnefelt Finlandiar Filologiako
Doktoreak abenduaren 6an bere herrialdeko literatura eta hizkuntzari buruzko hitzaldia eskainiko du Landakon.
Ar g i z a i o l a J u a n Z e l a i a r e n tz at
Juan Zelaiak jasoko du aurten Gerediaga
Elkarteak ematen duen Argizaiola saria
Txillardegi, Labayru, Gotzon Garate eta
Eusko Ikaskuntzaren lekukoa hartuz. Horrela, enpresa mundutik kultur eta euskara
ekimenak laguntzeko ematen den babesa
eskertu nahi dio elkarteak oñatiarrari.
Enpresaria izanik, beti izan du euskal
kulturarenganako eta, orokorrean, kulturarako begirunea Juan Zelaiak. Horrela,
ikastolagintzan eskua sartu izan du eta
hauen sorreran lagundu zuen. 1974an,
bestetik, Everestera abiatu zen Tximist
espedizioari laguntzen ibili zen. Gainera,
Euskal Fundazioaren sorreran paper garrantzitsua izan zuen.

Mari Luz Ugalde Acha
Azaroaren 16an hil zen,
59 urterekin

Acha sendiaren partez,
Lehengusuak eta izeba-osabak

...eta kitto!/2008-XI-28
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firin faraN
Bakillauaren Ohorezko Kofrade berriak
ibarko Bakillauaren Kofradixako ohorezko kide
izendatu zituzten domekan Ana Ramos kazetaria, Antxon Narbaiza irakasle eta idazlea eta Kezka Dantza Taldea.
Portaleko ekitaldiaren aurretik
Portugal, Frantzia, Kantabria,
Nafarroa, Asturias, Galizia eta
Gipuzkoako beste herri batzuetako kofradietako kideek kalejira
egin zuten herrian zehar txistulariek lagunduta.

Laburrak

E

A R T IS T E N T Z A T
DEIALDIA

LEIRE ITURBE

X V. B akai lao T xap el keta
Bestalde, Luis Ayuso eta Angel Maletak irabazi zuten Udalak
urtero sanandresen inguruan antolatzen duen Bakailao Txapelketako 15. edizioa. 40 bikoteren

BERTSO SAIOA
Azaroaren 3an Euskararen Eguna dela eta, Eibarko Hizkuntza Eskola
Ofizialak bertso-saioa
antolatu du. 18.00etatik
aurrera Uxue Alberdi,
Mikel Arrillaga eta Iñigo
Manzisidor ‘Mantxi’ bertsolariek jardungo dute.

B a k a i l a o a d o m e k a ko p r o t a g o n i s t a n a g u s i a b i h u r t u z e n .

artean eurak izan ziren garaileak;
bigarren postuan Miguel Perez
Valenciaga eta Anartz Mitxelena

sailkatu ziren eta hirugarrenak,
berriz, Alfredo Ibarretxe eta Juan
Carlos Hortelano izan ziren.

Kalamuako Parlamentua salgai
artitzenean aurkeztu zuten Eibar.org elkartekoek ‘Kalamuako
Parlamentua’
mahai-jokoa.
Aurkezpen egunean bertan prezio berezian salgai ipini zuten eta, gainera, joandakoen artean joko batzuk zozketa bidez
oparitu zituzten. 17 eurotan ipini dute salgai jokoa, honako tokietan: herriko ohiko
dendetan, Zabaltzen banatzailearen bitartez, eibar.org atarian, Durangoko Azokan
Badihardugu-ren standean eta, horrez
gain, kalean ipiniko dituzten mahaietan.

Untzaga jubilatu etxekoek herriko artistei dei
egiten diete, zentruan
zabaldu berri den erakusketa aretoan euren lanak erakutsi nahi baldin
badute, horretarako aukera badutela jakitera
emateko. Erakusketa ipini nahi duenak, izena
eman beharko du egoitzan bertan, 11.00ak eta
12.30ak bitartean.

LOS SECRETOS
ASTELENAN

EKHI BELAR

M

Gaur gauean, Lambretta
klubak antolatuta, Los
Secretos taldeak kontzertua emango du Astelena frontoian. Sarrera
gehienak aurresalmentan
saldu badira ere, gaur
bertan
txarteldegian
erosteko aukera izango
da (24 euro). Ateak
22.00etan zabalduko dituzte eta kontzertua, berriz, 23.30ak aldera hastea dago aurreikusita.

...eta kitto!/2008-XI-28
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Firin faran
Seilu erakusketa
bihar itxiko da
omekan inauguratu zuten Euskophil 2008 Euskal Herri mailako seilutxapelketaren 8. edizioa
Portalean eta bihar arte
egongo da ikusgai Arrate
Filatelia Elkarteak antolatutako erakusketa, gaur
18.00etatik 20.00etara
eta bihar, berriz, 12.00etatik 14.00etara eta
18.00etatik 20.00etara.
Erakusketa Mercedes Kareaga zenari eskaini nahi
izan diote bere jaiotzaren
mendeurrenean eta, horregatik, bere irudia daraman zigilu-markatzekoa
atera dute.
Horrez gain, erakusketako zigilu-bilduma one-

D

`Maitasun Platonikoa´ Eibarko
laburmetraiarik onena

nen egileei saria banatu
zieten inaugurazio ekitaldian. Erakustetako sari
nagusia Debako Jose Maria Ulaziarentzat izan da.
Horrez gain, txapelketan
bereizten dituzten ataletan saria jaso dute honakoek: Santiago Gaztañaga, Francisco Otegi, Francisca Martínez, Carlos Celles, José Freijanes, José
Angel Arbizu, Luis Alberto Pérez, Antonio Tristán,
Cecilio Cagigal, Manuel
de la Concepción, José
Miguel Pernia, Feliciano
Vez, Antonio Márquez,
Gaizka Sola, Josefina Toirán, Segundo Heredia,
Roberto Francisco Palomino eta Irantzu García.

apatuan IX. Eibarko Laburmetraia Jaialdiaren barruan
ematen diren Asier Agirresarobe Sariak banatu zituzten Coliseoan. Plano Corto elkarteak antolatutako lehiaketako aurtengo edizioan honako sariak ematea erabaki
du epaimahaiak: euskerazko labur-

Z

metraia onenari saria ‘Itzalak’ (Iñigo
Quintana, Donostia) eta ‘Pim, pam,
pum’ (Asier Urbieta, Donostia) lanek jaso zuten (‘ex aequo’ saria
izan da, erdibana). Gaztelerazko
onena, berriz, ‘Adela y Manuela’
(Carlos Martín García, Coslada, Madril) lanarentzat izan da; gidoi onenari saria, ‘Miente’ (Isabel
de Ocampo, Madril) lanak
jaso zuen; animazio-sormen ataleko onenari saria,
‘The Werepig’-ek (Ignacio
Benedeti, Valentzia); eta Eibarko onenari saria, Andres
Elizondok
aurkeztutako
‘Maitasun platonikoa’ lanak
eraman zuen.

Basauriren omenaldirako izen-ematea
ibarko euskalgintzak Serafin
Basauriri euskeraren alde
egindako lana eskertzeko
bazkaria antolatu du abenduaren
20rako. Arrate Hotelean izango da
bazkaria eta jendea 13.00etan Untzagan agertzeko deituta dago.
Menua honakoa izango da: paletilla
iberikoa, pikilloko piper beteak, bakailao orly mokadutxoak, arrain-zopa, lupia laban edo txahal solomi-

ARTXIBOA

E

lloa cabrales saltsan eta San Markos
tarta. Joan nahi duenak 35 euro sartu behar ditu Kutxako kontu korronte honetan: 2101 0035 16
0010181170. Dirua sartzean izena
eta abizenak argi adierazteko eskatu dute antolatzaileek, bestela dirua
sartu duena nor izan den jakiterik
ez dago-eta. Edozein argibiderako
943200918 telefono zenbakira deitu daiteke (Marisol).

Euriak ez zuen Txistorraren
Eguna zapuztu

E

Egunean. Kirol ekitaldiak, jokoak eta, nola ez, txistorra
pintxo goxoak izan ziren jaiko protagonista nagusiak eta
jendearen erantzuna oso ona
izan zen.

Berbia
Emon
Saria
Cielitori

AINARA LABADO

guraldia kontra izanda
ere, zapatuan primerako giroa nagusitu zen
egun osoan Untzagan, Eibarko Txirrindularien Elkarteak
antolatutako
Txistorraren

anta Zezilia inguruan domekan Cielito Musika Bandak Coliseoan eskainitako kontzertuan, 2008ko Berbia Emon Saria jaso
zuen Jorge Molina zuzendariak talde osoaren izenean. Udalak,
…eta kitto! Euskara Elkartearekin lankidetzan Berbia Emon hitzarmena dauka martxan eta urtero herriko elkarte edo talderen bati saria
ematen diote, euskararen alde egindako lanarengatik. Bestalde, datorren martitzenean Berbia Emon hitzarmena sinatuko dute Eibart Eibarko Artisauen elkartekoek.

LEIRE ITURBE

S
...eta kitto!/2008-XI-28
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Zientzia tailer arrakastatsuak
A ur r e k o za p a t u a n ha si t a k o Ma d A b o u t S c i e nc e i n g e l e s e zk o
z ien tz ia taile rr e k o s o h a rr era ona izan du te. Blandiblu-a egiten
ikasteko asmoz, 50etik gora ume batu ziren umeen liburutegian
eta bihar berriz dute hitzordua, 17.00etatik aurrera, inglesez zientziarekin gozatzeko. Biharko saioak ‘Sonic Sounds’ izenburua darama eta soinu uhinen ezaugarriak izango dira protagonista.

I ra t i Ya r z a I r i o n d o k i r a b a z i d u
…e ta k i tt o! -k a n to la t u ta ko D an b a kako big arr en lehiaketa. Gazte honek Danbakako kamiseta eta aurreko
edizioko DVD-a eskuratu ditu horrela. Musika lehiaketa martxan dagoenez, datorren astean ere aukera izango da beste sari bat eskuratzeko
Danbaka eta …eta kitto!-ri esker.

LEIRE ITURBE

AINARA LABADO

Irati Yarzarentzat
Danbakako kamiseta
eta DVD-a

Santa Zezilia ospatzen
H e r r i k o mu s i k a r i e k a s t e bu r u be t e a i z a n zu t e n, S a nt a Z e z i l i a
z ela-eta. Besteak beste Sostoa abesbatzaren kontzertuarekin eta
Cielito Musika Bandaren serenatarekin gozatzeko aukera izan zuten musikariek zein ekitaldietan parte hartzera animatu zirenek.

Pailazoen ikuskizunerako sarrerarik ez
A b e n d u a r e n 1 3a n e t a 1 4 an Pi rr i tx , Po r r o tx e ta M ar i M o to ts ek
e s k a i n i k o d u t e n i k u s k i z u n e r a k o s a r r erarik ez da geratz en. Lau
emanaldietarako txartel guztiak aurresalmentan agortu dira.
…eta kitto! Euskara Elkarteak eskerrak eman nahi dizkie pailazoen ikuskizunerako sarrerak saltzen ibili diren Txutxufletas, Julen
eta Geltokiko arduradunei, eskainitako laguntzarengatik.

Andres Egidazu egur zati
bat artelan bihurtzeko
kapaz da. Erliebeak,
maketak, animalien
figurak… bilduma zabala
eskaintzen du Topalekuko
erakusketan (domekan
amaitzen da). Gainera,
egurra lantzeaz gain,
margolanak ere egiten ditu.
Artista peto-petoa, beraz, Andres Egidazu.

ANDRES EGIDAZU, ARTISTA:
“Maketetan barneko istorioa
kontatu behar da”
- N o l a e g i t e n d a a r te l a n b a t
e gu r za t i ba t e t i k a bi a t uz?
Hasieran, enbor zati edo tabloi bat eduki behar duzu. Ondoren, buruan daukazun ideiaren arabera enborrean marrazkia egiten da arkatza edo boligrafoarekin. Askotan zer pasatzen den? Enborra jaten eta jaten zoazen bitartean, margotutakoa joan egiten dela; beraz, buruan ondo gordeta eduki behar duzu lortu nahi duzuna. Margolan bat izango balitz,
errezagoa da, arkatzez marraztutakoaren gainean margotzen
duzulako; baina egurrean lan
egiterakoan, egur hori jaten
eta jaten zoaz eta marrazkia
ezabatu egiten da.
- N o i zt i k za b i l t z a e g ur r a r e k in a r te a e g i te n ?
Txikia nintzenean buztinarekin figurak eta abar egiten nituen, eta negua heltzen zenean, baserrian margotzen ibiltzen nintzen. Lanean hasi nintzenean, ganbaran neukan tailerrera joaten nintzen egurra
lantzera eta, gaur egun, Legarren daukadan gelatxo batean
ibiltzen naiz ‘hobby’ honekin.
- Or du ak e ma t e n di t uzu
b e r t a n l a n e a n?
Bai. Konturatu ezkero, lanean orduak eta orduak eman
dituzula konturatzen zara. Hasieran lehengaia hartzen duzu,
material gordina, eta askok ez
daki zer pasatzen duzu material hori artelan bihurtu arteko
bidean. Amorru aldi asko pasatzen dira eta zure buruarekin askotan haserretzen zara.
- Z e in g a i j or r a t z e n d i t u z u ,
g e h i e n b a t, z u r e l an e t a n ?

Azkenaldian maketak egiten ibili naiz, eta San Andres
parrokia eta Arrateko elizaren
maketak egin ditut. Gainera,
esan nahiko nuke maketetan,
kanpokoa ondo egiteaz gain,
barruan dagoen istorioa kontatu behar dela, barrukoa ikusi eta sentitu behar dela. Hori
da maketaren garrantzia.
- E g u rr a la n t z ea z g a in , m a r g ol a r i t z a n e r e a r it z en z a r a .
Bai, aspaldi hasi nintzen
margolanak egiten. Horrela,
originalari argazkia atera edo
horren marrazkia egiten dut
hasieran, eta hori kontuan izanda, margolana gauzatzen dut.
Ondo dago marrazki horren
gainean margotzea probak
egiteko eta gauza berriak egiten saiatzeko. Niretzat onena
naturalean egitea da, zuk egindako orijinala izatea, hau da,
ezer ez kopiatzea, bakoitzaren
buruan dagoena islatzea.
- N o l a k o a k di r a ma r g o l a na k ?
Denak olioan egindakoak dira. Akrilikoak egiten ere ibili
naiz, baina akrilikoak ez dauka
olioak duen dirdira hori.
- Ma r go l a n b i l d u ma ha n d i a
da ukazu?
Baserrian margolan asko
dakat. Baserria gogoratuta,
behin lagun batek margo batengatik zera esan zidan:
“Zu, baina baserriaren atzeko aldea ez da ikusten-eta!”,
eta nik erantzun nion: “zuk
zure bizkarra ikusten duzu
ala?” (barreak). Eta beste bati esan nion: “zuhaitz hau ez
dut margotuko”, eta berak,
“bota egingo dugu orduan?”
(barreak).
...eta kitto!/2008-XI-28
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Agenda
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 osp.......943 03 28 00
Anbulategia.........943 03 25 00
Torrekua ..............943 03 26 50
Errepideak ...........902 11 20 88
Ertzaintza ............943 53 17 00
Eusko Tren..........902 54 32 10
Pesa.....................902 10 12 10
Taxiak ..................943 20 30 71
.............................943 20 13 25
Alkoholiko Anonimoak......629 14 18 74
Al-Anon / Alateen ...........650 26 59 63

autobus ordutegiak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30, 13.30, 14.30
eta 18,30. Laneguna: 08.00, 15.30 eta 20.30. Jaieguna: 09.30
eta 20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30,
19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BILBO. Laneguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Laneguna:
06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIBAR-GASTEIZ. Egunero: 06.15, 10.45,
14.45 eta 18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GASTEIZ-EIBAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30. Jaiegunak: 08.30,
10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta 20.30. EIBAR-IRUÑA. Laneguna:
07.45 eta 13.30. Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRUÑA-EIBAR. Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBARARRATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00,
11.00, 13.00 eta 18.00. ARRATE-EIBAR. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIBAR-ELGETA. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EIBAR. Laneguna: 14.00 eta
20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta 19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera: 06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik
22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik
21.50-era orduro. MENDARO-ERMUA. Laneguna: 06.55etatik
21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik
21.55-era orduro.

tren ordutegiak

EIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak: 05.57etatik
20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EIBAR-DURANGO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 06.13etatik
20.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMUA. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.

eguraldia

Euskal Meteorologia Agentziatik

HOZTEN

Zapatuan eguraldi aldakorra izango da.
Ostarteak nagusituko dira egunean zehar,
baina tarteka zerua estali eta zaparradak
botako ditu. Haizeak hego-mendebaldetik
joko du, egun osoz eta zakar. Giroa hozten
joango da nabarmenki eta elur-kota 600-800
metro ingurura jaitsiko da. Domekarako
ez da aldaketarik espero..
...eta kitto!/2008-XI-28

28

barixakua

1

astelehena

4

eguena

HITZALDIA

TITIRIJAI

IKASTEN

19.00.- Bosniako Gerraren
Emakume Biktimen Elkarteko ordezkarien hitzaldia. Portalean.

15.00.- ‘El soldado y la bruja’ (Voronezheko txotxongilo
taldea. Errusia). Sarrera doan. Coliseoan.

10.30.- Hitzaldia eta ikusentzunezkoa: ‘Agrocombustible’. EPAn (Isasi, 39).

BERTSO JAIALDIA

IKASTEN

22.30.- San Andres Gazteen
Bertso Jaialdia. Bertsolariak:
Iban Urdangarin, Jokin Uranga, Aitzol Barandiaran, Julen
Zelaieta, Maddalen Arzallus
eta Miren Amuriza. Gai jartzailea: Mikel Arrillaga. Bertso-paper lehiaketako irabazleei saria-ematea. Portalean.

16.00.- Sendabelarren foroa: ‘Itxiokorria eta granada’.
Portalean.

19.00.- Fernando Muniozgureni buruzko ‘Bidegileak’ liburuaren aurkezpena eta
…eta kitto! aldizkariaren 20.
urteurreneko ale bereziaren
aurkezpena. Portalean.

LIBURU AURKEZPENA

KONTZERTUA
22.30.- Foxy Boxi, Igor San
Juan, Norman eta Hilbete. Sarrera: 5 euro (Gaztekutxa, 3 euro). Espaloia antzokian (Elgeta).

2

martitzena
IKASTEN
10.00.- Espainiako margolaritzaren inguruko ikastaroa,
Ricardo Aldamarekin (matrikulatuta daudenentzat). Portalean (Musika Eskolan).

BERBIA EMON
KONTZERTUA
23.00.- Los Secretos. Sarrera: 24 euro (takillan). Astelena frontoian.

29

zapatua

12.30.- Berbia Emon hitzarmena sinatuko dute Eibart
elkartekoek. Portalean.

EGO EIBAR ZINE KLUBA
17.30/21.00.- ‘Quinceañera’ (Zuz: R. Glatzer eta W.
Westmoreland). Sarrera: euro
bi. Hezkuntza Esparruan.

7

domeka
UMEENDAKO ZINEA

TITIRIJAI

17.00.- Umeendako pelikula. Sarrera: 2’50 euro. Amaña Kultur Aretoan.

15.00.- ‘Los tres hermanos y
la manzana de oro’ (Plovdiveko txotxongilo taldea. Bulgaria). Sarrera doan. Coliseoan.

martitzena

9

TAILERRA
17.00.- ‘Mad about science:
sonic sounds’. Umeen liburutegian.

LIBURU AURKEZPENA

IKASTEN

19.00.- ‘Besos de pez’ (Javier Postigo). Liburutegian.

10.00.- Espainiako margolaritzaren inguruko ikastaroa,
Ricardo Aldamarekin (matrikulatuta daudenentzat). Portalean (Musika Eskolako auditorioan).

KONTZERTUA

EIBAR ZINE KLUBA

19.30.- XII. Areto Organoaren
Kontzertua. Helmholtz 2008.
Sarrera: euro 2. Coliseoan.

21.30.- ‘En un mundo libre’
(Zuz: Ken Loach). Sarrera:
3’50 euro. Coliseoan.

30

3

HITZALDIA

domeka

eguaztena

LA SALLE URTEURRENA

TITIRIJAI

11.00.- Esker oneko eukaristia, Juan Maria Uriarte Donostiako gotzaiarekin. Parrokiako abesbatzak eta Sostoak hartuko dute parte. San
Andres elizan.

15.00.- ‘¿Quién va a despertar al sol’ (Yekaterinburgoko
txotxongilo taldea. Errusia).
Hezkuntza Esparruan.

UMEENDAKO ZINEA
17.00.- Umeendako pelikula. Sarrera: 2’50 euro. Amaña Kultur Aretoan.

T. ETXEBARRIA SARIAK
18.00.- Toribio Etxebarria
Sarien banaketa ekitaldia.
Coliseoan.

BERTSO SAIOA
18.00.- Bertsoak Uxue Alberdi, Mikel Arrillaga eta Iñigo Manzisidor ‘Mantxi’ bertsolariekin. Hizkuntza Eskolan (Jardiñeta, 3).

EUSKARAREN EGUNA
18.30.- Euskararen dorrea,
euskararen aldeko mezuekin. Untzagan.

19.00.- ‘Ejercicio democrático del poder político y democracia
representativa’.
Hizlaria: Jose Maria Setén.
Portaleako areto nagusian (2.
pisuan).

EIBAR ZINE KLUBA
21.30.- ‘Elegy’ (Zuz: Isabel
Coixet). Sarrera: 3’50 euro.
Coliseoan.

10

eguaztena
SUKALDARITZA
19.00.- Sukaldaritza ikastaroa, Jesus Artolazabalekin.

41

...eta musu
bat zuretako

ARRATE Delgado Aranzeta,
gaur bertan urtebete egitten
dozula-eta, zorionak, kukulu,
famelixaren partez

agendA

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera
ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren
prezioa 3 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena
(bikoteak...) 6 euro. Argazkia eta testua eguaztena
aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

Zorionak, IDOIA Sologaistua
Berasategi, abenduaren
2xan urtia beteko dozulako.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

farmaziak

28, barixakua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
29, zapatua
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
30, domeka
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
1, astelehena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
2, martitzena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
3, eguaztena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
4, eguena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
5, barixakua
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
6, zapatua
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
7, domeka
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
8, astelehena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
9, martitzena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
10, eguaztena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
11, eguena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
12, barixakua
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)

Zorionak, JOKIN, atzo
bederatzi urte egin
zenittuen-eta. Etxekuen
partez, ondo pasau.

SU DO KU A

denborapasak
8

9

4 5 6
1
9 5
6
8
1

4

6 5 8 4
3 5 7 1
6 8
5
1 7
3
8 3
7
7 9

au rrekoaren emaitza

erakusketak
Azaroaren 23tik 29ra
Euskophil seilu erakusketa eta lehiaketa. P o r t a l e a n .
Azaroaren 30era arte
Andres Egidazu Gorostidiren egurrezko lanak. T o p a l e k u a n .

hildakoak

Jose Ignacio de Castroren argazkiak. K l u b D e p o r t i b o a n .
Bakarne Elejalderen `New-York´ argazkiak. E l A m b i g ú n .
Mateo Guilaberten `Amaneceres´. Untzaga Jubiletxean.
Alberto Lukeren argazkiak. B e e r H o u s e - n ( D e u s t u ) .

Dirulaguntzak

Abenduaren 15era arte
`Euskal Festak: Eibar 1908´. A r m a g i n t z a r e n M u s e o a n.
Abenduaren 5etik 14ra
Naiara Sarasketaren artelanak. T o p a l e k u a n .

U E U ko u d a z ke n eko
i k a st a roe ta rako laguntzak.
Zenbatekoa: matrikularen
erdia. Eskaerak non eta
noiz: Pegoran, a b e n d u a r e n
1 9r a art e .

Lehiaketak
Augustin Zubikarai VIII. Saria.
Nobela laburrentzat. 5.400 euro. Informazioa: Ondarroako Udala.
Ab end uar en 1 er a a rt e.
mo d i o z ko gu t u n en X VI I . L eh i a ket a e ta S M S mez u en V I I . L eh ia k et a .
Am
Informazioa: www.jardun.net eta 943763661 / 943760819 zenbakietan.
Urtarrilaren 6ra arte.
N a r r uz k o Z e z e n S a r i e n X XI V. E di zi o a .
Zer: Antzez artikulu eta gidoiak. Norentzat: 25 urtera arte. Euskaraz
eta gazteleraz. Informazioa: 943254465). Otsailaren 2ra arte.

- Josefa Vázquez Lavado.
94 urte. 2008-XI-17.
- Ana Mª Lasagabaster Padilla.
84 urte. 2008-XI-19.
- Genoveva Villar Elizburu.
101 urte. 2008-XI-21.
- Felix Merlo Crespo.
72 urte. 2008-XI-23.
- Mª Angeles Pérez Bermeosolo.
80 urte. 2008-XI-23.
- Pedro Ruiz Pérez.
78 urte. 2008-XI-24.
- Manuel Azpiazu Lasuen.
89 urte. 2008-XI-24.
- Mª Victoria Artamendi Mugerza.
2008-XI-25.

-

jaiotakoak

Jon Recio Ortega. 2008-XI-12.
Josu García Sáiz. 2008-XI-16.
Angela Pérez Gutiérrez. 2008-XI-18.
Euken Kortaberria Juaristi. 2008-XI-19.
Mikel Gómez Murillo. 2008-XI-19.
Luar Olabegogeaskoetxea Azpiazu.
2008-XI-19.
...eta kitto!/2008-XI-28

merkekitto

ETXEBIZITZAK

SALEROSKETAK

ezkerrera. 3 logela, egongela, sukalde ekipatua eta komuna. Prezio onean. Tel. 943120045.
l Eibarren logela hartuko nuke alokairuan.
Tel. 943-127382.
l Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia
eta despentsa. 40,9 milioi pezeta. Tel. 653733357.
l Gela alokagai Eibarko erdialdean neska
batendako. Tel. 686-286110.
l Eibarko erdialdean pisua salgai. 130 m2.
3 logela. Guztiz berriztua 2004an. Aukera
ezinhobea pisu handi batera aldatzeko. Tel.
626-203838.
l Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40 m2.
Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.
Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 pezeta,
adostekoak. Tel. 651-678454 edo 943204117.

ko koltxoiarekin. Tel. 639-044748.
l Denda ixten dugulako, ordenagailuak
salgai. 500 euro bakoitza. Tel. 619434746.
l Orbea Onix karbonozko bizikleta salgai.
51 tallakoa. 2007ko modeloa. Berria.
1.200 euro, ordenagailuarekin. Tel. 676105492. Aitor.
l Soinu-txikia erosiko nuke. Tel. 943200590.
l Ordenagailuaren bozgorailuak, teklatua
eta xagua oparitzen dira. Deitu gauez.
Tel. 943-530634.
l Garabi geriatrikoa (erabili gabea), gurpildun aulkia eta dutxarako aulki berezia
salgai. Tel. 615-781358. Itziar.
l Esku-ohe artikulatua salgai. Tel. 943200345.

l Etxebizitza salgai Murrategi 4 - 3. pisua

LOKALAK

l Neska arduratsuak lokala hartuko lukete alokagai. Tel. 666-856741.
l 18 urtetik gorakoen talde batek lokala
hartuko luke. Tel. 670-593643. Ane.
l Bittor Sarasketan lokala salgai. 80 m2.
25.000.000 pezeta. Tel. 637-524038.

AUTOAK

l Renault Clio 1.9D salgai. 2000. urtekoa.

113.000 km. Egoera onean. Tel. 665732640.

BESTELAKOAK

l Disney jokoa topatu da azaroaren 22an

Pub Untzagaren ondoan. Jabeak deitzeko: Tel. 943-202850.

...eta kitto!/2008-XI-28

l Ohe-nidoa salgai. 0’90koa eta latexez-

LANA

Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Asteburuetan barne. Tel. 619-662773.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, sukalde lanak egin garbiketa lanetarako. Tel. 690-701118.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 672-278556.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta pegorak garbitzeko. Tel.
699-609190.
l Alemanierazko klaseak ematen dira Eibarren eta Ermuan. Tel. 647-275374.
l Eibarko emakume arduratsua eskaintzen da gauetan nagusiak edo gaixoak
zaintzeko. Esperientzia eta informeak.
Tel. 675-714988.
l Emakume euskalduna behar da nagusiak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel.
943-744433.
l Emakumea eskaintzen da etxeetan lan
egiteko. Tel. 697-960270.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 699-513737.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 943-203703 edo 660-367298.
l Kamarera euskalduna behar da taberna
baterako. Tel. 669-977225.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Interna edo externa. Tel. 690-783065.
l Enpresa zientzietan lizentziatuak Matematikak eta Kontabilitate klaseak ematen
ditu. Tel. 657-771496. Gloria.
l

klase partikularrak ematen ditu. Maila guztiak, talde txikiak eta
prezio onean. Tel. 943-121898.
l Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, garbiketa lanetarako eta kamarera moduan. Tel. 617-056828.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
695-080186.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
669-966611.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
11.30etatik 15.30etara. Tel. 647-044031.
l Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 679291402.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
692-691964.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta sukalde laguntzaile moduan. Interna edo externa. Tel. 665301550.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Interna moduan. Tel. 648724168.
l Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko. Tel. 943-127382.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu, garbiketa lanak egin edo kamarera moduan. Tel. 616-314024.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 616-690415.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 616-690415.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
646-821678. Tel. 686-545884 edo 943202359. Priscila.
l Mutila eskaintzen da arotz laguntzaile,
pintore edo sukaldari laguntzaile moduan. Tel. 686-545884 edo 943-202359.
Roberto.
l Neska euskalduna eskaintzen da etxe
edo bulegoetan lan egiteko. Tel. 687114707.
l Lizentziatuak

l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 670-674641.
l Neska behar da interna moduan. Tel.
943-121455.
l Neska eskaintzen da edozein lanerako.
10.00etatik aurrera. Tel. 630-601513.
l Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 630-531469.
l Dekoratzailea (IADE titulua) eskaintzen
da proiektuak eta erreformak egiteko.
Tel. 616-144262.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Externa. Tel. 650-319788.
l Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 659-069693.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko gauez edo asteburuetan. Tel.
659-639296.
l Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko gauez edo asteburuetan. Tel.
646-821678.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
639-020180.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
633-505373.
l Neska eskaintzen da nagusiak gauez
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 699813826.
l Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanak eta sukaldari laguntzaile moduan lan egiteko.
Tel. 656-946074. Zeneida.
l Eibarko neska gazte euskaldun batek
jatetxe, taberna edo dendan lan egingo
luke. Autoarekin. Tel. 667-645455.
l Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(gauez) eta umeak zaintzeko eta garbiketa lanetarako (arratsaldez). Tel. 671972733.
l Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
672-076852.
l Neska eskaintzen da orduka edozein lanerako. Tel. 617-942407.
l Emakumea eskaintzen da goizez garbiketa lanetarako. Tel. 634-929750.

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

Iragarkiak ipintzeko:
943-200918 (Marisol).

CAPI
Bidebarrieta, 5

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA

LASER DEPILAZIOA
Laser
Depilazioa

ezpainak ............................ 50 €
izterrondoak + besapeak 100 €
erdiak .............................. 120 €
erdiak + izterrondoak ..... 160 €
osoak ............................... 200 €
osoak + izterrondoak ..... 250 €

- Zimurrak (Botox) Medikuntza
Estetikoa
- Mantxak

- Barizeak - Couperosis
- Azido hialuronikoa
- Bitaminak

Tel. 943 201 547

Orain

Lehen

- Aurpegiaren
fotogaztetzea

- Antizelulitikoak
eta gorputza
sendotzekoak
- Opari bonoak
- Masajeak

- Mikropigmentazioa
- Solariuma

PROMOZIOA
50 €

BETILEEN LUZAPENA
Betileen
Luzapena

ZEZEN
BIDE
AUTO
ESKOLA

Auto, autobus, kamioi eta motorrentzako gida-baimenak
Teorikako irakaslea egun osoan

GIDA-BAIMENAK

Ego Gain, 4 - behea
(San Andres pasealekutik)

Tel. 943 20 34 45
EIBAR

ZEZEN

BIDE

AUTO
ESKOLA

I dekorazioa
ZANE

Abenduan %10eko deskontua
Gabonetako artikuluetan

bitxitegia

T o r i b i o E t x e b a rr i a , 2 1 Te l . 9 4 3 2 0 7 5 3 3

(eta

1 8 k G O L D)

TORIBIO ETXEBARRIA, 17
TELF: 943 203868

