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EIBARKO
UDALA

F E D E E M O N . - Gertaera bat egiaztatu, benetan gertatu dela ziurtatu, baietsi.
Sinetsi. “Liburu horretan hilketia izan zala fede emoten jok”. “Fede emoten jetsat
haren esanari”.
F I E S TA K O . - Txantxetako. “Erebixen hasarre guztia, uste alkar jan bihar ebela,
eta fiestakua”.
F I E S TA N . - Txantxetan. “Zu baiña, benetan ala fiestan diharduzu?”.

ESKUTITZAK
Askotan esan digute gizarte elebiduna lortzeko
ahaleginak egin behar ditugula. Azkenaldian, gainera, euskara eta gaztelania maila berean jarri behar
direla azpimarratu digute Eusko Jaurlaritzatik. Zoritxarrez, ordea, sarri eredu izan behar luketenak
urrun samar daude helburu horretatik.
Azken urteotan bizi-testamentua edo testamentu
bitala hizpide izan da gure gizartean. Medikuntzaren
aurrerapenek, zorionez, biziari eusteko bitartekoak
ekarri dituzte; baina, batzuetan, oso egoera gogorrak
nozitzera behartzen dituzte gaixoak eta haien senitartekoak. Zoritxarrez, gertutik bizitzea tokatu zaigu egoera horietako bat edo beste. Hori dela eta, bizi-testamentua egitea erabaki genuen emazteak eta biok.
Lehenengo, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzura, 945
019173 telefonora, deitu eta txanda hartu genuen,
arduradunarekin bildu eta agiria egiteko. Tramite horiek telefonoz eta euskaraz egin genituen inolako
arazorik gabe. Horrela, bada, azaroaren 26an,
emandako ordurako, Donostiako bulegora agertu ginen. Han arduradunak hartu gintuen, eta, gaztelaniaz egindako elkarrizketa baten bidez, agiriaren xehetasunak erabaki genituen.
Amaitutakoan, testamentu bitala euskaraz ere jasotzeko aukeraz galdetu genion arduradunari; euskaraz egiten dugu gure eguneroko bizimodua eta
euskaraz nahi genuen gure azken borondateak jasoko zituen agiria ere. Gure harridurarako, ordea, arduradunak honakoa esan zigun: geuk egin behar ge-

nuela itzulpena, izan ere, bere saileko itzultzaileek ezingo lukete testua itzuli behar den moduan,
hainbat ñabardura galdu egingo bailirateke, bere
ustez. Gainera, testamentu bitala Madrilgo artxibo zentral batean gorde behar omen da, eta testu
horrek, derrigorrean, gaztelaniaz egon behar
omen du.
Arduradunaren jarrera ikusita, eztabaidan sartzeko gogorik ez genuenez, gauzak bere horretan laga
genituen. Ondoren, ordea, berriz ere zerbitzura deitu
nuen zer gertatu zitzaigun azaltzeko. Bertatik, eurak
ere harrituta, erantzun zidaten arduradunarekin hitz
egingo zutela. Handik egun batzuetara, erantzun zidaten esanez nola egon ziren arduradunarekin, eta
guri emandako erantzun berbera errepikatu zidaten:
geuk itzuli behar genuen testua. Azkenik, kexa jartzeko aukera bagenuela ere esan zidaten.
Eta horrela gaude. Kexa formala aurkezteko asmoa badugu, jakina, eta bide horri ekingo diogu luze
gabe, baina bidezkoa iruditu zaigu gure kasua prentsan ere azaltzea, denok jakin dezagun nola dauden
gauzak gure Administrazio “elebidun” honetan.
Amaitzeko, aholku bat eman nahi nieke bizi-testamentua euskaraz egin nahi dutenei, agian askorik
balioko ez duen aholkua: nik berriz egin beharko banu, hasieratik eskatuko nuke testamentu bitala euskaraz egitea. Horrela, gutxienez, jakingo nuke benetako aukerarik badagoen ala ez.
J.L.A.

Gabonetako data berezi hauek datozela-eta, datorren barixakuan (hilaren 25ean) ez duzue alerik izango zuen buzoietan; hurrengo alea Urtekaria izango
da eta abenduaren 30ean kaleratuko da, Eibarko Kirol Sarietako emanaldiaren bezperan. Bestalde, Gabonak pasata, 2010eko lehenengo alea, Kirolkitto!,
urtarrilaren 15ean kaleratuko dugu. Beraz, kontuan

izan data horiek, batez ere Laztanak emoten moduko atalean bateron bat zoriontzeko asmoa baduzue.
Bestalde, datorren astean kaleratuko duguna
2010erako Gida Komertziala izango da, hilaren 22a
eta 23aren artean. Barkatu eragozpenak eta ondo
pasa, batez ere jai izatea egokitzen bazaizue.
ERREDAKZIOA

B IZ I-TE STAMENTUA ETA EU SK ARA

OH AR RAK A LD IZ KAR I E TA G ID AR I BU RUZ

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 09/XII/18
703 zkia.
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autuan
ALDATZE-KOEN
ESKER ONA
Orain dela egun batzuk
Aldatze ikastetxean
Probidentzia eguna ospatu
zuten eta, lerro hauen
bitartez, lagundu dieten
komertzio eta banketxe
guztiei eskerrak helarazi
nahi dizkiete: “Bildutako
dirua, Alto Trujillo-ko
(Peru) ikastetxe batean
liburutegia osatzeko
erabiliko da”.

...eta kitto!-ko otarra 604 zenbakiarentzat

EGUAZTENEAN EGIN ZEN
…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAREN GABONETAKO
OTARRAREN ZOZKETA, ASTEROKO
MERKADILLOA
APROBETXATUTA. Bertan
zegoen lora saltzaileak atera
zuen aurtengo otar ederra eramango duen zenbakia: 604.
Izadi loradendan saldutako
…eta kitto!-ko loteria partizipazioetako batek darama zenbakia. Irabazleak 15 eguneko
epea izango du …eta kitto!
Euskara Elkartearekin harremanetan jarri (Urkizu, 11 solairuartea, 943200918 telefono

zenbakia) eta saria jasotzeko.
Epea igarota irabazlerik agertuko ez balitz, erretserbako

Bihar zabalduko dituzte barrakak

SETIENEN HITZALDIA
ASTELEHENEAN
Aste honetan Jose Maria
Setienek eman beharreko
hitzaldia bertan behera
geratu eta astelehenera,
hilaren 21era atzeratu
dute. Kultura, Hezkuntza
eta Askatasuna zikloaren
barruko 3.saioaren
izenburua “Euskal
Herriaren errealitate
zehatza” da eta 19.30etan
hasiko da, Portalean.

DEPOR TABERNA
Klub Deportiboak aditzera
eman duenez, domekan
(abenduak 20) elkartearen
taberna berriz zabalduko
dute. Arduradun berriak
izango dira tabernan
eta domeka arratsaldean,
19.00etan piskolabisa
eskainiko dute. Bazkide
eta eibartar guztiak daude
gonbidatuta.

zenbakiarentzat izango da saria (824 zenbakia, Lore Sarasuak saldua).

BIHAR IPINIKO DITUZTE
MARTXAN EIBAR MERKATARITZA GUNE IREKIAREN ESKUTIK
GABONETARAKO

EKARRITAKO BARRAKAK
TXALTXA ZELAIAN. Errege
egunera arte egongo da barraketan ibiltzeko aukera eta, gai-

nera, hilaren 19an, 21ean,
22an, 23an, 26an, 28an, 29an
eta 30ean doan izango dira
(bertan egongo den txarteldegian tiketa hartu beharko da).
Beste egunetan ibili ahal izateko
txartel bakoitzak 1’5 euro balioko du. Besteak beste La Olla,
Dragoia, auto-txokeak, oheelastikoak eta txikienentzako
aproposa den tiobiboa ipini dituzte Txaltxa Zelaian. Horrez
gain, oporrak aprobetxatuta, Urkizu aldean umeentzat jardueraren bat antolatzeko asmoa dute
elkarteko arduradunek.

Urteari agur Ibon Uzkudunekin

EUSKAL TELEBISTAREN BIGARREN KANALAK HILAREN 31-AN EMITITUKO DUEN URTE AMAIERAKO SAIOAN IBON UZKUDUN EIBARTARRA ikusteko eta, nahi izanez gero, mahatsak berak aurkeztutako kanpai-hotsen erritmora jateko aukera izango da. Uzkudunek esperientzia zabala dauka telebista munduan, era guztietako saioetan, gainera. Azken urteak Madrilen beharrean eman ditu, baina aurtengo udaz geroztik Euskal Telebistan dihardu Uzkudunek.

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA-BEILATOKIA
●

K O N F E K Z I O A K
☎ 943 20 22 33
09/XII/18 ...eta kitto!
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KOROAK

●

ESKEL AK

BULEGOAK ETA ERAKUSKETA:
Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.

●

HILARRIAK

●

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564
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auzorik auzo
Gaur egun lanean diharduten udaltzainak gutxi iristen zaizkio EAri. / EKHI BELAR

EAk udaltzainak falta direla dio

EGUAZTEN GOIZEAN ALKARTETXEAN EMANDAKO
PRENTSAURREKOAN,
JUAN LUIS CRISTOBAL ALDERDIKO PRESIDENTEAK
Eibarren udaltzain gutxi dagoela adierazi zuen eta “10-11
udaltzain gehiago” kontratatu
beharko liraketeela uste du.
Gaur egun 43 udaltzain daude
beharrean, “Polizia Legeak
agintzen dituen 55-60 lagunetatik oso urruti”. Udalak Udaltzaingoaren inguruan egindako

ikerketa-txostena eskuan, gure
herriko udaltzainen bataz besteko adina 46 urtetan kokatzen
da eta, horrez gain, “konpondu
eta aldatu beharreko gabezia
ugari” antzeman dituzte. Besteak beste, “udaltzainen formakuntza indartu beharra, bitarteko aginte-postuak ezartzeko
premia, irizpideak bateratzekoa, bikote-patruilak sortzekoa
eta Ertzaintzarekin ekimenak
elkarlanean garatzekoa” azpimarratu zituen Cristobalek.

Abontzatomasak domekan ospatuko dituzte

Urteroko moduan, Abontzako Itturrixa Elkarteak jaialdia antolatu du Santo Tomas inguruan. Hori bai, auzoari estu-estuan lotutako jaia izango da, izenetik hasita: Abontzatomasak
domekan, hilaren 20an ospatuko dira Abontzan (Egigurentarreneko parkean), 12.30etatik aurrera. Antolatzaileen berbetan,
“betiko moduan, jende mordoa elkartuko gara eta denontzat
txistorra, salda bero-beroa eta edariak prest izango ditugu”.
Horiekin batera ez dira faltan izango haurrentzako jolasak: besteak beste sokatiran, txingak eramaten, kaskarak biltzen, lapikoak apurtzen jarduteko aukera paregabea izango dute auzoko umeek zein bertara gerturatutakoek.
Bitartean, gurasoek pintxoa jan edo tragoa hartzeko aukera
izango dute, antolatzaileek martxan izango duten txosnan. Eta,
jakina, jaialdia alaitzeko musika ere izango da. Gainera, zerbait
hartzen duten guztiei txartela oparituko diete, 14.15ak aldera
egingo den otarraren zozketan parte hartu dezaten.

eibar kaleka

Beste herri batzuetako esperientziak aztertu zituzten jardunaldian / EKHI BELAR

Barria Plaza
Edo Plaza Barria, San Andres elizaren pareko kalea da,
Calbeton eta Bidebarrieta bitartean dagoena. Txikia izanda
ere, historian pisu handia izan zuen: Komentzioko tropek
1794an herriari su eman ziotenen, orduko Plaza Nueva
edo Konstituziokoan udaletxe berria egitea erabaki zuten.
1899an eraman zuten Udala Untzagara.
Pegora kopurua: 4. Erroldatutakoak: 86.

Merkataritza esperientziak ezagutzen

EGUAZTENEAN “BARNE MERKATARITZAKO IV. TOPAKETAK:
MERKATALGUNE IREKIAK” IZENBURUKO JARDUNALDIAK
EGIN ZIREN PORTALEAN, Eibar Merkataritza Gune Irekiaren eskutik. Goizez zein arratsaldez egindako aurkezpenetan beste herri
batzuetan arlo honetan martxan dauden esperientzien berri jaso zuten jardunaldian parte hartu zuten 40 bat lagunek. Besteak beste
Deustuko Unibertsitateko Roberto San Salvador Komunikazio
errektore-ordeak hiri merkataritza eta aisialdiarekin bat egitearen
inguruan egin zuen berba eta Vicente Verchilik, berriz, Centre Ciutat Castelló delakoaren berri eman zuen.
...eta kitto! 09/XII/18
703 zkia.
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Gaur abiatu da Gabonetako V. Artisau Azoka

asteko

737.000
datua

euro emango dizkio
Eusko Jaurlaritzak
Udalari, datorren
urtean ipiniko
dituzten akzeso
mekanikoetarako.
Besteak beste,
Juan Antonio Mogel
auzorako igogailua,
Juan Gisasola
eta Zezen Bide
batzeko eskailerak
eta Jose Antonio
Iturrioz kalekoak
aurrera eramateko
asmoa dute.

BOSGARREN URTEZ JARRAIAN ZABALDU DITU
ATEAK EIBART ELKARTEAK
ANTOLATUTAKO Gabonetako Artisau Azokak, Eibarko Bizikleta Plazan. Antolatzaileek
aurreko barixakuan egindako
aurkezpenean azaldutakoaren
arabera, “aurreko urteotan bezala, 15 x 20 metroko karparen
azpian ipini da azoka eta berogailua eta egurrezko lurzorua
dauzka, hotzarengatik babesteko. Bestalde, han bertan dagoen eszenatokian zuzeneko
musika emanaldiak eskainiko
dituzte”.
Inaugurazioa gaur eguerdian
egin dute eta arratsaldeko
19.00etan, berriz, piskolabisa
eskainiko diete gerturatzera
animatzen diren guztiei. Gaurtik hasita eta urtarrilaren 5era
arte azoka egunero egongo da
zabalik, 11.00etatik 14.00etara
eta 17.00etatik 21.00etara.
14 artisauren eskaintza
Aurten iaz baino lau lagun
gehiagok hartuko du parte
orotara 14 artisauren lanak

Lau artisau gehiago izango ditu aurten Azokak. / EKHI BELAR

batuko dituen azokan: Victor
(burdina, Gredos), Al Rojo Vivo (esmalteak, Bartzelona),
Colore (beira, Donostia), Taller
Espiral (metala, Azpeitia), Izaro Orbegozo (arropak, Azpeitia) eta Estrella (larrua, Granada) herritik kanpoko artisauak
dira. Horien eskaintzari Eibart
elkartekoena gehitu behar
zaie: Ana Orozko (bitxiak),
Arrate Bidasoro (aromaterapia), Maite Arriaga (pinturak),
Iratxe Unanue (umeen arropa
pintatuak), Marta Irusta (zilarra), Eskulan (beira), Nieves
Maidagan (hadak eta jokoak)

eta Ione Martínez (helduendako arropa pintatuak).

Eskulan tailerrak
Bestalde, tailer bi antolatu dituzte, nahi dutenek parte har
dezaten. Lehenengoa domeka
honetan izango da, goizez
12.00etan eta arratsaldez
17.00etan eta gabonetako arbola apaintzeko apaingarriak egingo dira. Bigarren tailerra abenduaren 27an egingo da,
12.00etan eta koloretako gatzpotetxoak egiten ikasteko aukera izango da (haur bakoitzak bere potea eraman beharko du).

Zuloagatarreneko peatonalizazioa
20.00etan hasiko da

Laguntzak erregulazioan
dauden beharginentzat

ENPLEGU ERREGULAZIO ESPEDIENTEREN
BATEK ERAGINDAKO BEHARGINEK ERABILTZEKO ORDENAGAILU BI IPINI DITUZTE
Armeria Eskolan, beharra egin barik dauden epe
horretan formakuntza ikastaroa egitekotan eskaintzen zaizkien diru-laguntzetarako eskaerak
egin ditzaten. Hobetuz-ek kudeatutako programari jarraituta, Armeria Eskolan formakuntza zein
birziklatze ikastaroren bat egiten duten beharginek ikastaroko ordu bakoitzeko 4 euro jaso ditzake (gehienez 800 euro jaso daitezke). Eskaerak
abenduaren 30era arte aurkeztu daitezke, baina
Armeriako ordenagailuak hilaren 23ra arte baino
ezin izango dira erabili, 08.00etatik 14.00etara,
egun hori igarota ikastetxea itxita egongo baita.
09/XII/18 ...eta kitto!
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ALKATETZATIK ADITZERA EMAN
DUTENEZ, AURREKO EGUENEAN
BILERA EGIN ZUTEN MIGUEL DE
LOS TOYOS ALKATEAK ETA MERTXE GARATE MERKATARITZA ZINEGOTZIAK, EIBARKO DENDARIEN
ELKARTEKOEKIN. Izan ere, eta bileran argi laga zutenez, dendariak kezkatuta daude Errebal eta inguruaren egoerarekin, are gehiago El Corte Inglés

merkataritza gune berria zabaldu berri
dela ikusita. Dendarien egonezinari nolabaiteko erantzuna emateko asmoz,
berehala indarrean sartzeko erabaki bi
hartu zituzten bileran: batetik, aurreko
zapatuaz geroztik Zuloagatarren kalearen peatonalizazioa 20.00etan hasiko
da (orain arte 15.00etan ekiten zioten
kalea trafikoarentzat ixteari). Horrekin
zapatu arratsaldean herri barruan dabiltzan ibilgailuei, behin San
Agustin pasatuta, Bidebarrietara
sartzeko beste aukera bat eskaintzea bilatzen dute. Horrez
gain, eta bigarren neurri gisa, aipatutako bileran parte hartu zutenen ordezkariek osatutako
lan-mahaia eratu dute, bileran
bota ziren proposamen eta eskaerak aztertu eta lehenbailehen Errebal inguruan egon daitezkeen premiak asetzeko moAtzeratu egin dute zapatu arratsaldetako peatonalizazioa. / EKHI BELAR duko neurriak hartzeko.
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Enpresa bi Errebalen
merkataritza-zentroa egiteko prest

EAJ-K JOAN DEN BARIXAKUAN PRENTSAURREKOAN
ADIERAZI ZUENEZ, MURIASGRUPO EMPRESARIAL ETA
CONSTRUCCIONES MOYUA
enpresek Errebalen merkataritzazentroa egiteko interesa izan dezakete eurekin bildu ostean. Alderdiaren nahia hasieratik merkataritza-zentroa egitea zela adierazi zuen Eva Juezek eta mahai
gainean proposamen egingarriak
jarri behar direla azpimarratu
zuen “politiko, elkarte eta dendarien artean analisi eta eztabaida
sortzeko”.
El Corte Inglesak sortutako “desoreka” konpontzea nahi du merkataritza-zentruarekin EAJk. Jel-

tzaleen iritziz, zentru berriak merkatu plaza, supermerkatua, aisialdirako guneak eta 3-4 pisutako
parkinga izan beharko leuke. Bestetik, horren gestioa mixtoa izan
beharko litzateke, eta ez pribatua
lehen egin behar zena moduan.
Moyua eta Muriasekin izandako bileren harira, EAJk alkateari
eman die horren berri eta euren
berbetan, “guk gestio hauek egin
ezean Errebalen autobus geltoki
bat egingo litzateke, merkataritza-gune berri bat egiteko aukerarik ez zegoela ziotelako”. Era berean, onartu zuten agian proiektua ez zela 2010ean gauzatuko,
“egoera ekonomikoa aztertu beharko da”.

Mendaroko Ospitalea gainezka

DEBABARRENEKO NAGUSIEN
KONTSEILUAK, MENDAROKO
OSPITALEKO ITXAROTE-ZERRENDA AZTERTU OSTEAN,
ospitalea gainezka dagoela eta
2011rako handiagotu egin behar
dela ondorioztatzen du. Ospitaleko Zuzendaritza “oso trebea” dela
aipatzen dute, “eta duten baliabide murritzen gestio bikaina egiten
dihardute”.

San Andres
Gozotegia

09/XII/18 ...eta kitto!
703 zkia.

Mendaroko Ospitalean egin
den zabaltzea nahikoa ez dela
deritzo Nagusien Kontseiluak, “ez
bada zabaltzea bizkortzen eta
egonaldi erdi-luzeko ospitalea
eraikitzen”. Zentzu horretan, Debabarrenako 1.000 biztanleko
1,45 ospitaleko-ohe daudela azpimarratzen dute, Euskal Herrian
2,6 dauden bitartean. Aurreko legealdiko Eusko Jaurlaritzaren
Osasun Sailak aurkeztutako 3. faseak ez duela
bost urterako haina aurrekontu dio Nagusien
Kontseiluak, eta hau diseinu-fasean dagoela.
Horrela, zerbitzuek gainezka ez egiteko, zabaltzea 2011a baino lehenago egin behar dela diote.

Toribio Etxebarria Sariak martxan

ATZO EGUERDIAN AURKEZTU ZITUZTEN TORIBIO ETXEBARRIA SARIAK, UDALETXEKO PLENO ARETOAN. “Sormena
eta Eraberrikuntza Teknologikoa Enpresan” eta “Enpresa Asmoak” atalak bereiziko dira XX. edizioa beteko
duen lehiaketan. Udalak eta
BIC Gipuzkoa Berrilanek
1990. urtean sortutako sariak Euskal Herri mailan
ematen direnen artean garrantzitsuenetakoak dira,
saritan banatzen den diru
kopuruari begiratuta. Izan
ere, deitu berri duten edizio
honetan 100.000 eurotik gora banatuko dituzte.
“Enpresa asmoak/proiektuak saria” delakoa Euskal
Herrian jaio edo bizi direnei
zuzenduta dago eta bakarka zein taldeka parte hartzeko aukera dago. Aurkeztu beharrekoa, berrikuntza
teknologikoan oinarritutako
produktu edota asmoak dira. Kategoria honetan merkatuan garantia guztiekin
jarduteko sendotze prozesu
bat behar duten proiektuak
ere aurkeztu daitezke. “En-

presa berriak saria” atala,
finkatu edo sendotzeko,
produktu berri bat sortzeko
fasean edo prozesu berritzaile batean sartuta sariaren laguntza behar eta sortu berriak diren ezagutza
zientifiko-teknologikoko enpresa berritzaileei zuzendua dago.

Arlo Teknologikoaren
Saria
Eusko Jaurlaritzako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren
eskutik Arlo Teknologikoaren Saria sortu da, 24.000
euro artekoa, aipatutako kategoria bakoitzean. Proiektu
irabazlea garapen teknologiko nabarmenekoa izan
beharko da Euskal Herriko
Zientzia, Teknología eta Berrikuntza Sareko Ikerketa
Zentruek lantzen dituzten
diziplinen testuinguruan.
Lehiaketara lanak aurkezteko azken eguna 2010ko urtarrilaren 28a izango da. Informazio guztia, dokumentazioarekin, www.bicberrilan.com helbidean zintzilikatu dute.

tartak
● enkarguak
etxera
●

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

Toribio Etxebarria, 4

ZINTZILIKARIOA:
10 euro

ZINTZILIKARIOA:
18 euro
ESKUMUTURREKOA:
7,60 euro

ZINTZILIKARIOA:
8,20 euro
ESKUMUTURREKOA:
34 euro

BELARRITAKOAK:
30 euro

AHOZAPIA:
3,30 euro
AMANTALA:
20,70 euro

JAIOBERRIENDAKO
TOALLA:
17,60 euro

MAHAI-OIHALAK:
180x200: 48,10 euro
180x250: 60,50 euro
180x300: 70,20 euro

ZINTZILIKARIOA:
7,50 euro

HIGROMETROA:
25,50 euro

...eta
Euskara El
Gabon

KATAL
UMEAK:
2, 4, 6 eta 8
18 euro
NAGUSIAK:
M, L, XL
23 euro

NAGUSIENDAKO
BAINU-BATA:
S, M, L, XL
67,50 euro

TOALLAK:
30x50: 7,30 euro
50x100: 14,50 euro
70x140: 24,20 euro
100x150: 34,80 euro

Etorri Olentzerori zerrenda egiten laguntzera. Egunero, ...eta kitto! Elkartearen bulegoan (Urkizu, 11)

10.00/13.00 eta 16.00/20.00. Zapatuetan: 10.00/14.00

IKUSI, AUKERATU eta ENKAR

kitto!
lkartearen
netako

DISKA, DVD, MAHAI-JOKO ETA LIBURUAK

LOGOA
Katalogoak dituen
irabaziak euskera
sustatzen erabiliko
ditugu

EGURREZKO
OPARIAK
UMEENDAKO
BAINU-BATA:
2, 4, 6, 8
44 euro

ARBOLARAKO
OLENTZERO:
3,75 euro

Iruñeko
KARRIKIRI
Euskara
Elkartea

RGUA EGIN!

BESTE DISKA, DVD ETA JOKOAK:
69 abesti jolasteko (16 euro); Aiko (10); Anari (14,60);
Asko maite zaitut (13,40); Auñamendi (18,80); Betagarri (16);
Bulun-bulunka (13,40); Euskal Herriko Mapa erliebean (106);
Egizu lo (16); Egutegia 2010 (8); Elbereth (12);
Euskara Jendea (32); Etxe (13); Fermin Muguruza Remix (12);
Gari (16); Goazen (12,95); Gose 3 (14,60);
Gu Ta Gutarrak (15); Handitzen Handitzen (13,40);
Kantiruri (18,50); Katramila (25); Ken Zazpi (18,50);
Kerobia (8,30); Kudai (12); L.Iriondo+X.Lete (13,40);
Malenkonia (14,60); Mendeku Itxua (12); Mihiluze (35);
Mikel Laboa Gernika zuzenean (16); Mikel Urdangarin (13);
Norman (14); Olentzero DVD (12,95); Orhipean (24,50);
Patxi eta Konpainia (14); Pello eta Otsoa (20); Petti (9,50);
Piztiak (14,60); Ruper Ordorika (16); Su Ta Gar (22);
Txikia izanik (13,40); Zaharregia Txikiagoa (20);
Zeren Zai (15,75); Zinema Etxean 3 DVD (36).

12 MUSIKA
LITERATURA
Asier Serranoren
B ih ot z a re n l a u z a t i a k

Bazen behin lau zati berdinetan banatutako bihotz gazte bat. Behinola,
zatiek, beste lurralde batzuk konkistatu nahi zituztela erabaki zuten.

Horrela bada, zati bakoitzak puntu kardinal bat aukeratu eta bidaiari
ekin zion, norbanakoari zegokion norantzaren haizeak lagunduta.

kolaborazioa

Urteak igaro eta bihotzaren lau zati jada zahartuak berriro elkartu

ziren bihotz bakarrean. Bidaia luzean aurkitu zutenaz mintzatu ziren,

ezerezean desagertzeko geratzen zitzaien tarte eskasean: Hegoaldera
abiatu zen zatiak maitasunaren erresuma aurkitu zuela adierazi zuen

ahots eztiz; mendebaldera joandakoak aldiz, haserre gaineratu zuen
gorrotoaren eremuak zapaldu zituela; iparra hautatu zatiak begirada

ezin tristeagoz adierazi zuen bakardadearen basamortua deskubritu
zuela. Hiru zatiek ekialdekoari egin zioten so, eta honek, bihotz

dagoeneko bakarrak azken arnasa hartzen zuen bitartean, irrifar

ia nerabe batez aitortu zien lasaitasunaren itsasoan nabigatu zuela.

musika

Iñaki Friera
Zureak egin du

Ruper Ordorika
Haizea Garizumakoa

Oñatiko kantariaren disko berria, ohitura duenez, New
York eta Euskal Herriaren artean burututa dago. Ruper
Ordorikaren marka, kalitate
mailarik altuenaren laguntzarekin dator, melodia iradokitzaileak, bizitzaren zentzuaz
beteriko mezuak... Kantatzeko era zuzena eta erakargarria izango dira lagungarri.

09/XII/18 ...eta kitto!
703 zkia.

Atean zegoela, musu ematera hurreratu zitzaidanean,
profesional batekin berba egiteko agindu nion, egoeraz
pentsatzeko. Senarrarekin
segitu gura bazuen, hari konponbidea eta jokabidearen aldaketa eskatzeko. «Horrela
konpontzen dira gauzak, Sofia», esan nion.

Kepa Junkera
Kalea

‘Kalea’ Kepa Junkerak ‘Etxea’
lanarekin hasitako euskal
abesti tradizionalen gaineko
trilogiaren bigarren diskoa da.
Oraingoan Amerikara egin du
bidaia eta bertako hainbat artistek euskaraz interpretatu
dituzte abesti batzuk, besteak
beste, Juanes, Pablo Milanes, Ximena Sariñana eta lila
Downsek.

Jasone Osoro
Bi marra arrosa

Haurdun-testean bi marra
arrosek haurdun zaudela
konfirmatzen dizutenetik, bizitza iraultzen dizun mendi
errusiarrean sartzen zara. Jasone Osorok, bere bizipenen
bidez, ama guztiek bizi duten
emozio-eztanda hori era hunkigarrian bildu du bere lehen
haurdunaldiaren kronikatik
abiatu duen kontakizun xamur honetan.

literatura

9,50 €-tik

B I D E B A R R I E TA , 1 0 – E I B A R –

Zorionak

34,00 €-tara

Eibarko pultsera

135,00 €

69,00 €

100,00 €

Goi-mailako
bitxigintza

KALEKO 15
INKESTA

LTDa, satelitea, kablea… aukera ezbardiñak
dagoz oin telebisiño arrunta moduan
ezagutzen doguna ikusten jarraitzeko itzaltze
analogikuaren ostian. Urtarrillaren 10ian
emango jako hasieria aro digitalari,
telebisiñua ikusteko modu barri bati.

Itzaltze
analogikorako
prest zagoz?

J OSE FE R N Á N D E Z
60 urte
jubil aua

EMI L IA A LONSO
69 urte
et xeko and ria

Ez desta bape arduratzen itzaltze
analogikuak eta gai honen gaiñian ez dakat ideiarik bez. Ez dakitt zeozer egin dogun etxian
itzaltze analogikuaren gaiñian.
Guk telebisiño barrixa dakagu
etxian eta begittantzen jata horrekin telebisiño digitala ikusi ahal
dogula.

Nik gauza honen gaiñian ez dot
asko ulertzen, holakuak gaztiek
ulertzen dabe nik baiño hobeto.
Telebisiño barrixa erosi neban oin
dala gitxi, holan, prest nago telebista digitala ikusteko eta ez dot
arazorik eukiko itzaltze analogikuakin, hori badakit behintzat.

MA R I S O L FE RNÁNDE Z
44 urte
et xeko and ria

J O S E L U IS A Z P I L L A G A
52 urte
irakaslia

Nik ez dot egiñ ezer berezirik
itzaltze analogikuaren gaiñian.
Oin dala gitxi erosi neban telebisiño barrixa eta berak Lurreko Telebista Digitalerako aparatua daka. Egixa esan ez desta arduratzen ezer itzaltzian kontuak eta
ez dot apropos erosi telebisiñua
horregaittik.

Prest nago, izan be, telebisiño
barrixa dakat eta berak ekartzen
dau Lurreko Telebista Digitala jasotzeko aparatua integrauta. Aurretik etxia LTDrako prestau zeskuen, holan, telebisiño zaharra
zekagunez barrixa erostia pentsatu genduan, biharrezkua zan.

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

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
...eta kitto! 09/XII/18
703 zkia.

16 GEURE
GAIA
Udalak, Euskara
Mintegiarekin
alkarlanian, eibarkoeuskara.com webgunia
barrittu dau eta atzo
arratsaldian Portalean
egindako
presentaziñuan emon
zittuen ezagutzera
barrittasun nagusixak.
Aldaketarik nabarmena,
baiña, begibistakua da:
oiñ arte Eibarko
euskeriari eskindutako
hiztegixa topatzen
genduan aittatutako
helbide horretan, baiña,
aurrerantzian, hiztegixa
ez eze, atal barrixak
topauko dittugu bertan
klikauta: albistiak,
Euskera Biziberritzeko
Plan Nagusia eta horren
ingurukuak, Eibartarren
Ahotan eta
Ahotsak.com
proiektuetara sarbide
eta lotura zuzenak…
Eibarrerari arreta
berezixa eskintzen
detsan euskeriaren atari
konpletua sortu dabe,
internauta guztien
eskura.

A

tzo jendaurrian presentautako webgune barrittuan Eibarko Euskara
Hiztegiarekin batera, Udalak
publikautako eibarrerazko libururik adierazgarrixenak, geure
hizkuntzarekin lotutako albistiak, Euskara Biziberritzeko
Plan Nagusia, Eibartarren Ahotan eta Ahotsak proiektuetarako eibartarrek egindako graba-

www.eibarko-euskara.com
bar r i xa mar tx an

ziñuak eta beste hainbat kontu
ipiñi dittue erabiltzaillien eskura.Oiñ arte ezagutu eta erabilli
dogun Eibarko Euskara Hiztegixaren itxuria gaurkotu egin
dabe webgunian, lehendikan
hiztegixak zittuan edukixak
orraztu eta txukunduta. Arlo
horretan biharrian jardun daben Ane Sarasketak azaldu
deskunez, “hizkuntzalarixak
jardun dabe hiztegixan jasotako berbekin biharrian, neuk

Jose D. Moral Serrano

gehixago jardun dot dana pillatzen. Dana dala, hiztegixa osatzen daben berbak eta bestelakuak gaurkotziaz gain, webgune barrixak berba bakotxaren
aldamenian erretratua edo bideua sartzeko aukeria emoten
detsa jendiari, esteka edo loturak sartu leikez… Azken batian
praktikotasuna billatzen genduan eta, horretarako lehendikan hiztegixa osatzen eban
edukixa txukundu da eta zaharkituta eguan sistemia ordezkatu da, gaur egunian daguazen baliabidiak erabillitta,
beti be jendiarendako erabilgarrixa izatia helburu dakagula.
Dana dala, hiztegixa bizixa izatia da asmua, hizkuntza be bizixa dalako eta, horregaittik,
jendiari proposamenak egitteko aukeria eskintzen jako,
webgunian bertan. Gero administradore batek kudeatu egingo dittu proposamenak, baiña
eibartarrak egin leikiezen aportaziñuak inportantiak dirala be-

Udaleko Euskara teknikarixa dan Junkal Txurruka, webgune barrixaren osaketan biharrian jardun
daben Ane Sarasketa aldamenian dakala, iaz Basauriri eskindutako bazkarixan.

URKIZU, 7 ☎ 943 82 04 94 / 943 12 11 20 Faxa: 943 12 11 40
uthemek@uthemek.com

EGURREZKO LURREN LIXATUA ETA BARNIZATUA

EGURREZKO LURREN ETA PARKETEN EZARTZEA

SITSAREN AURKAKO TRATAMENDUA
LURREN TINDATUA ETA ZAHARTZEA

Juan Gisasola, 6 - 2. eskuma
943 202 219 / 666 988 940

09/XII/18 ...eta kitto!
703 zkia.

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak

GEURE 17
GAIA

gittantzen jaku. Edozelan be,
eta alde horretatik, hiztegixa
ez dago amaittuta, holakuak
ez dirazelako gauza itxixak, ez
dira sekula amaitzen”.

Serafin Basauriri
errekonozimendua
Oiñ arte zintzilikauta egon
dan hiztegixaren oiñarrixan Toribio Etxebarriaren “Lexikoia”
eguan eta baitta Nerea Areta,
Antxon Narbaiza eta beste
hainbatek gehitzen juandakuak. Hiztegixaren osaketan
euren biharrarekin jardundako
eibartar zerrenda luze baten
barruan, baiña, izen batek
aparteko pisua dakala ezin leike ukatu, bestiak beste hiztegixaren proiektuan hasiera-hasieratik buru belarri jardun dabelako: Serafin Basauri euskaltzaiñ urgazliak bizitza osua daroia euskeriaren alde biharrian,
beti be geure herriko berbetiari
arreta berezixa eskinduta. Hori
dala eta, Udalak atzoko ekitaldixa aprobetxau nahi izan eban
Basauriri euskeriaren alde
egindako biharra eskertzeko
eta Oteizaren “Txopitea eta Pakea” eskulturaren erreprodukziñua emon zetsan, errekonozimendu moduan. Basaurik hiztegixaren osaketa prozesu
osuan biharrian jardun dau,

ko materixalak eta Eibarko
euskeriarekin zerikusixa dakenak jaso dittue, asko pdf formatuan jaisteko moduan, gaiñera.
Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusiaren barruan, barriz, Eibarko Plan Estrategikoa eta urteko Kudeaketa Plana dagoz.
Eta Eibartarren Ahotan eta
Ahotsak proiektuetara daguazen lotura zuzenetan klikatuta,
barriz, eibartarren audio eta bideo grabaziñuak ikusteko moduan dagoz.

Herriko euskaltzaliak iazko abenduan omenaldixa antolatu eben, Serafin Basaurik euskeriaren
alde egindakua eskertu nahixan. Atzo Udalaren errekonozimendua jaso eban.

baiña atzo presentautako hiztegixaren osaketan beste lagun
batzuk izan dittu: Asier Sarasua, Eli Kruzeta, Leire Zenarruzabeitia, Aintzane Agirrebeña
eta Antxon Narbaiza, bestiak
beste. Azken honek hiztegixaren azken txanpan bihar haundixa egin dau, batez be zuzenketa arluan eta on-line daguan
hiztegixa “biharrezkotzat” jotzen dau. Dana dala, idatziz jasota materixala oso zabala eta

inportantia izanda be, Narbaizak “desorekia” ikusten dau
idatzizko eta ahozko eibarreraren artian: “Dana dala, hiztegixa biharrezkua da eta berba pillua hortxe dagoz, nahi dabenak konsultatzeko. Berba egittiana eta eibarrera kalian erabiltziarena etorriko dira”.
Atal barrixak Webguniari
gehittutako atal barrixetan argitalpeneri eskindutakua dago,
Eibarren euskeraz argitaratuta-

Euskeriarekin lotutako
notiziendako tartia
Horrez gaiñ, albistien atala
be sortu dabe, euskeriaren gaiñian Eibarren sortzen doiazen
notiziak jaso eta danen eskura
ipintzeko helburuarekin. Atal
horretan Udalak zeiñ herriko
erakunde eta alkartiak sortutakueri tartia egingo detse. Eta,
jakiña, “www.eibarko-euskara.
com Eibarko euskeriaren inguruko kezka, zalantza edo interesa duteneri ez eze Eibarren
euskeriarekin zerikusixa daken
notiziak jaso nahi dittuenentzat
be zabalik daguala” gogoratu
nahi dabe webguniaren arduradunak.

Zorionak
Urkizu, 18

943 120194

...eta kitto! 09/XII/18
703 zkia.

18 GAZTE
KITTO
teenajea

Zaila izango da Juan Bautista Gisasola musika eskolako
soinujoleek Arrasateko Soinu Jaialdian izan duten
arrakasta hobetzea. Urrezko domina bi eta zilarrezko
hiru. Soinujole eibartarren maila handiaren seinale.
Mireia Areitiok zilarrezko domina lortu zuen,
baina ez da lehena izan, beste hiru dauzka.

MIREIA AREITIO, soinujolea:

“Bakarka aritzea
nahiago izaten dut”

- Nolakoa izan zen txapelketa? Zein pieza jo zenuen?
‘Ama zuriak neri’ pieza jo
nuen Arrasateko Soinu Jaialdian. Aurretik beste bost alditan aurkeztu naiz lehiaketa honetara, beraz, baneukan nolabaiteko esperientzia. Esan
nahiko nuke, bestetik, eibartarren artean Nagore Gisasolak
eta Ainhoa Tenak urrezko domina lortu zutela, eta beste txikiago bik zilarrezkoa lortu zutela binakakoan.
- Bakarka ibili zinen zu?
Bai, eta urrea lortu zutenak ere.
- Zer duzu nahiago, bakarka
ala binaka aritzea?
Bakarka hobeto. Izan ere,
besteak akatsen bat egiten badu, zu ere aldrebestu egiten
zara, eta alderantziz.
- Nola joan zitzaizun aurreko
edizioetan?
Nahiko ondo egia esan. Aurreko bost urteetan zilarrezko
hiru domina eta brontzezko bi
lortu nituen.
- Aurreko urteetan lortutako
emaitzak ikusita, horrelako
emaitza lortzea espero zenuen?

-

Pin-ak
Metxeroak
Kamisetak
Boligrafoak...

☎ eta faxa: 943 70 14 97
09/XII/18 ...eta kitto!
703 zkia.

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK
Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

Bai, aurreko urteetan egindakoa ikusita baneukan zilarrezko
domina lortzeko itxaropena.
- Eta urrezkoa?
Urrezkoa ez, hori ez nuen
espero.
- Antzeko beste lehiaketaren
batean parte hartu izan duzu
lehenago?
Beti hartzen dut lehiaketa
honetan parte. Esan, gainera,
hau Arrasateko lehiaketaren
22. edizioa izan dela. Beti hartzen dugu parte lehiaketa honetan, Musika Eskolako irakasleak proposatzen digulako,
beste barik.
- Noiztik zabiltza soinua jotzen?
Zazpi urte nituela hasi nintzen Juan Bautista Gisasola
musika eskolan. Txikitatik gustatu izan zaidan zerbait da eta
beti izan dut musika-tresna hori jotzeko gogoa.
- Zuretzat afizioa da edo bizimodu izatea gustatuko litzaizuke?
Afizioa da, beste barik, eta
ez dut bizimodu bezala ikusten.
Denbora dudan artean, jotzen
jarraitu eta gozatzeko.

GABONETARAKO
erosketa GIDA
TRINMER

Ego Gain, z/g
943 12 73 50

- Erlojuak

Telebista digitalaren
INSTALATZAILE
OFIZIALA

- Zilarra
- Artisautza
- Bitxikeriak

OFERTAK
ETA INFORMAZIOA:
www.trinmer.com

TXUKUNA

E. Garate, 1
943 82 13 08

PITXIAK
Zuloagatarren, 9

943 20 17 40
- Laser depilazioa
- Masajeak /
Osteopatia
- Luzarorako
manikura
- Gel azazkalak
- Oparirako bonoak
- Aurpegi
eta gorputz
tratamenduak
- Mikropigmentazioa

25 URTE ZUEKIN
- Barruko erropa eta pijamak (ume eta helduak)
- Emakumeen erreduktoreak (aukera haundia)

CAPI B9 4i d3e b2a0r 1r i5e t4a7, 5

IZADI
San Juan, 1
943 20 33 29
- Landareak
- Zentru naturalak
eta lehorrak

- Emakume
eta
gizon moda
- Lentzeria
eta
osagarriak

- Etxerako zerbitzua

VALENCIAGA

Zuloagatarren, 1
943 20 22 33

- Poltsoak
- Euritakoak
- Gerrikoak
- ...

- Ume eta
gazte moda
(0 urtetik 16ra
arte)

Andrazko
eta gizonendako

IKUSIMAKUSI

Calbeton, 8
943 20 08 68

NARRUA

Bidebarrieta, 16
943 20 41 02

LEDER
J. Etxeberria, 4
943 20 32 90
- Bidaietarako
artikuluak
- Boltsoak
- Euritakoak

- Menajea

- Narruzko erropa

- Beira

- Osagarriak

- Opariak

JAUREGUI

San Agustin, 4
943 20 16 47

CALBETON
Calbeton, 26
943 20 00 26
- Lentzeria eta
konplementoak

!
k
a
n
o
i
r
zo

- infosecseguridad@yahoo.es

- infosecseguridad@gmail.com

- Enpresa eta partikularrendako
mantenimendu informatiko integrala

INFOCOSTE
BEITTU
J. Etxeberria, 13
943 70 02 30

zorionak!

- Opariak egiteko
aukerarik onena

k!
a
n
o
i
zor
- Ume eta
gazteendako moda

KOPIÑA
San Agustin, 3
943 20 41 81

Bidebarrieta, 27
943 20 80 11

GOIEN
- Guztiondako oinetakoak

BAGLIETTO

Bidebarrieta, 26
943 82 06 37

Errebal, 21
943 20 19 22
San Agustin, 5
943 20 22 31

Goienkale, 7
DURANGO
CALZADOS PABLO
VI Centenario, 19
ERMUA

- Opariak
- Etxerako
osagarriak

Bidebarrieta, 3
943 12 07 35

TXANPU

SELENE
J. Etxeberria, 6
943 20 09 07
- Moda
- Oparietarako
osagarriak

- Plantxak

- Makinillak

GUBY

- Ile lehorgailuak

- Luzapenak...

neskak

LAUMAR
Bidebarrieta, 1
943 20 16 26
- Landareak
- Lora sortak
- Zentru
naturalak
eta artifizialak
- Gusto eta adin
guztietako moda

- Teleflora
zerbitzua

ZENTRAL
OPTIKA
Ego-Gain, 2
943 70 14 08
- Eguzki moda
2010
- Eski maskarak
- Gazte Moda

LIDE
T. Etxebarria, 10
943 20 21 71

- Audifono
digitalak
- Gabonetako
promozioak

J. Etxeberria, 2
943 20 15 51

INFORMATICA

IBARRA

Isasi, 15
943 12 71 77

GRATZINA
- Ordenagailuen
salmenta eta
konponketa
- Ciber-leku
- Jokoen
alokairua

DKORA

!
k
a
n
o
i
r
zo

Zuloagatarren, 2 943 20 09 91

Isasi, 18
943 53 12 59
- Altzariak
- Menajea
- Bainurako
osagarriak

- Ardorik onena
konpainia
onean edaten
dena da

- Ehungintza
- Argiztapena
- Opari
pertsonalak
- Osagarriak

Isasi, 19
943 03 38 00
686 15 48 67

100 m2ko AUTOZERBITZUA

GROW
SHOP
13-14

MAHATSONDO

Urki, 17 - behea
943 53 19 09
- Barruko eta kanpoko
laborantza eta parafernalia
guztia
- Opariak

KERALA
SAN ANDRES
GOZOTEGIA
Bidebarrieta 28
943 20 79 73
- Pastelak, “txikiak”,
pastak, rellenoak,
bonboiak, tartak...
- Enkarguak etxera

Urkizu, 11
943 53 05 25

OPARITZEKO BONOAK:
- Masajeak: Harri bolkanikoekin
Pinda Ayurbedikoekin
Neurolasaigarria olio beroarekin
...
- Aurpegi eta Gorputz tratamenduak
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EGOkoak neguko “tourra” prestatzen
Kontzertuak prestatzeko toki ezin
hobea da EGOrentzat Hezkuntza
Esparrua. Horrela dela ematen du,
behintzat. Izan ere, uda eta neguan
eskaintzen dituzten kontzertuak
prestatzeko egonaldia egiten dute
bertan zenbait astetan zehar.
Inspirazio eibartarra jasotzen dute.

T

alentua daukate, talentu izugarria,
eta etorkizunaz gain, oraina ere badaukate. Gainera, pribilegiatu batzuk dira, izan ere, hainbat froga pasatu
behar izan dituzte dauden lekura ailegatzeko, Euskal Gazte Orkestrara, EGOra.
Euskal Herri osotik eta inguruko herrialdeetatik etorritako musikariek osatzen dute
orkestra. 85 musikarik guztira. 16 eta 26
urte bitartekoak dira EGOko kideak eta euren ikasketa musikalean pausuak ematen
dihardute. Juan José Ocón zuzendariak
gogorarazten duen bezala, “mundu osoko
orkestra sinfoniko ezberdinetan dauden
musikari profesionalen harrobia da EGO”.
Musikari gazteak abenduaren 18tik urtarrilaren 5era arte egongo dira Hezkuntza

www.lakett.com

Esparruan neguko jaialdiak prestatu asmoz. Hainbat uda eta hainbat negu daramatza EGOk bere kontzertuak Eibarren
prestatzen, eta aurtengo neguan egin beharreko kontzertuen entseguak egiteko ere
Hezkuntza Esparrua aukeratu dute. Entseguak egin eta, bide batez, musikari eta irakasleen arteko elkarbizitza sustatu.

Hiru kontzertu
Hezkuntza Esparruan egingo duten egonaldian Gasteiz (Printzipalean), Donostia
(Kursaalean) eta Bilbon urtarrilaren 2, 3
eta 4ean, hurrenez hurren, eskainiko dituzten kontzertuak prestatuko ditu EGOk.
Ocón zuzendariaren berbetan, “kontzertu
hauek publiko berria sortzeko onak dira,
musikari gazte hauen ondorengo bizitza
profesionalarentzat zerbait oinarrizkoa”.

ESTETIKA
MASAJEA

I . P. L . F O T O D E P I L A Z I O A
N EG UK O PR O M O ZI O A
%1 0 E K O D E S K O N T U A

M I K R O P I G M E N TA Z I O A

EZ P AI N A K

BEGIAK

B E K A I N AK

Zezenbide, 4 - behea

Urtarrileko hiru kontzertuak John Williams eta Howard Shorek sortutako pelikulen soinu-bandetan zentratuko dira.
Williams eta Howardek Star Wars eta El
Señor de los Anillos pelikulen soinu-bandak sortu zituzten, besteak beste, baina
hauez gain Jurassic Park, La lista de Chlinder, Hook, E.T. eta Encuentros en la
tercera fase bezalako pelikulen musika
ere eskainiko du EGOk baita ere. Partiturak, bestetik, ez dira egokituta egongo,
“Williams eta Shorek idatzi bezala interpretatuko dira”.
Kontzertuetan, hala ere, ez da soinuaz
bakarrik gozatuko. Zuzenean joko diren
lan bakoitzean pelikula horren eszena
esanguratsu bat proiektatuko da. Horrela,
gazteen musikak irudien laguntza izango
du kontzertuetan.

OR D U T EG I J A R R A I TU A : 0 9 . 0 0 /1 9 . 0 0
L ARUNBATE TAN : 09 .00/1 3.00
T R ATA M E N D U A K

A U RP EG IA N
ADI N AR I A U RRE
A KN E A
GA ZT ETZE A
. ..

MASAJEAK
L AS A I G A R R I A K
R E F L E X OL O G I A
KIR O MAS AJE A
.. .

Telf. 943 53 00 66

GO RPUTZEAN
ER REAFIRMAT ZE A
ZEL U L I T IS A
Z IRKUL AZI O A
.. .

O PA R I B O N O A K

H A R R I B O L K A N I K O AK
TX OK OL A T E A
U R R E T R A T A M E N D U AK:
AUR P EGIAN/ GOR P UT Z EAN
. ..
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ERREPORTAJEA
Urtarrilaren 10etik
aurrera ezin izango da
telebista modu
analogikoan ikusi
Eibarren. Digitalizazioa
iritsi da telebistara
eta seinale analogikoa
moztuko da, VHF eta
UHF seinaleak. Pauso
historikoa izango da,
jauzi teknologikoa, eta,
ondorioz, konplexua.

ITZALTZE
analogikoak aldaketak ekarriko
ditu Eibarko etxeetan, izan ere,
seinalea jasotzeko bide berriak
aurkitu edo aukeratu beharko
dituzte erabiltzaileek. Kable bidezko telebista, satelite bidezkoa edo sintonizatzaile digitala

A g u r te l e b i st a
a na l o g i k o a r i.
Kaixo LTD!
duen telebista izan ezean, Lurreko Telebista Digitalaren
(LTD) aparagailu sintonizatzailea behar izango da seinale digitala prozesatu eta telebistara bidaltzeko, horrela, telebista ikusi ahal
izateko.

Hainbat abantaila
Analogikotik digitalera
pasatzeko prozesuak
urte batzuk iraun ditu
eta urtarrilaren 10ean

09/XII/18 ...eta kitto!
703 zkia.

izango dute amaiera Eibarren
(estatu espainiarrean apirilaren
3an amaituko da itzaltze analogikoa). Izan ere, urteak dira
etxeetan LTDa dagoela, eta are
urte gehiago kable eta satelite
bidezko telebista dagoela.
Espainiako Gobernuak eta
Eusko Jaurlaritzak LTDa instalatzeko kanpaina egiten dihardute eta telebista-seinalea jasotzeko teknika berri hau kokatzen dute telebista analogikoaren ordezkari moduan.

DVB-T estandarra erabiltzen
du LTDak uhin hertziarrak
transmititu eta hedatzeko; eta
LTD bidezko transmisioetan
irudia, soinua eta eduki interaktiboak informazio digital bihurtzen dira.
LTDak hainbat abantaila
dauzka: kate gehiago (lau programa ohiko kate analogiko bakoitzeko), irudiaren eta soinuaren kalitate hobea, irudi panoramikoa 16.9 formatuan, soinu
digital multikanala (CD kalita-

tea), azpitituluak, hizkuntza
hautatzeko aukera, zerbitzu interaktiboak, eta abar.

Arrunta eta ordainezkoa
Hamahiru egun gelditzen dira Eibarren itzaltze analogikorako eta LTDra jauzi egiteko.
Horrela, LTDa etxean instala-

tzeko hamasei enpresa baimenduengana jo beharko da.
LTD arruntaz gain, Ordainezko LTDa ere eros daiteke. Izan
ere, kanal tematikoek audientzia dibertsifikatu dute, kanal
generalisten kalterako. Horrela,
kateek beste bide batzuk bilatu
dituzte errentagarri izateko, ho-

ERREPORTAJEA

rien artean, Ordainezko LTDa
kirol-ikuskizun, zine eta kontzertuen bitartez.

Telebista eta irratia
LTDaren bitartez honako kateak ikusi ahal izango dira, besteak
beste: TVE1, TVE2, Teledeporte,
Antena 3, Antena Neox, Telecin-

EDUARDO LAPEYRA (Trinmer)

Lurreko Telebistaren
Digitalaren gaineko
informazioa jasotzeko stand
informatiboa egongo da
herrian abenduaren 22tik
otsailaren 22ra bitartean.

LTD instalatzeko
enpresa baimenduak

“Espektro
radioelektrikoa
gainezka zegoen”

- Urtarrilaren 10ean egingo da itzaltze analogikoa. Mugimendu gehiago igarri duzue azken momentuan?
Bai, normala da azken momentuan jendea
mugitzea. LTD aparagailuaren bila etortzen dira batipat, izan ere, etxeetako instalazio kolektibo gehienak egokituta daude. Beraz, LTDa
ikusi ahal izateko LTDa duen telebista eduki
behar da edo aparagailua.
- Jendeak ba al daki zertan datzan LTDa?
Batzuk erdi galduta dabiltza, nagusiak batez
ere. Itzaltzeak badu garrantzia, baina aurretik
jendeak bazituen alternatibak, Euskaltel, Digital
+ edo Imagenio kasu. Hala ere, antena kolektiboaren egokitzea derrigorrezkoa zen, seinale
analogikotik digitalera igaro behar delako,
nahiz eta gero LTDa ez erabili. Guk etxeetako
instalazioa egitean dena prest dagoela aipatzen dugu, eta nahi izanez gero LTDa erabilgarri dagoela.
- LTDaren barruan, hala ere, hainbat aldaketa egon dira.

STAND
INFORMATIBOA

Lehen kate guztiak libreak ziren, baina orain
ordainezkoak ere egotea onartu dute. Moldatzaileak eta LTD-dun TBak kate libreak ikusteko prestatuta daude, beraz, ordainezkoak ikusteko beste aparagailu bat beharko litzateke.
Hala ere, gauza konkretuak ikusteko beharko
da hori eta kate arruntak LTD librean daude.
- Beharrezkoa zen digitalerako pauso hau?
Europako kontua da hau eta arauak digitalizatzeko esaten zuen. Espektru radioelektrikoa
gainezka zegoen eta hori liberalizatzeko egin
da. Espektroa garbitu da horrela eta gelditzen
diren hutsuneetan beste zerbitzu batzuk ipiniko
dira. Orain, UHFko kate bakoitzeko beste 5 kate ikusi ahal izango dira. Gainera, orain katea
beti frekuentzia berean egongo dira, hau da,
ETB1, adibidez, frekuentzia berdinean egongo
da hemen eta edonon.

ARGITEL
JULIAN CUADRA
ELECTRICIDAD URKI
JESUS BENGOA
ELECTRIZIDAD ZABALA
JUAN CARLOS AZCARATE
ELECTRICIDAD MAIZTEGUI IBARRA
ANGEL ALDALUR
ELECTRICIDAD EIBAR
ELECTRICIDAD GURIA
ELECTRICIDAD PEROSANZ
ELECTRICIDAD IRIS
NORTEL
BALATZ
TRINMER
co, La Siete, Cuatro, 40 Latino,
La Sexta, Gol TV, Intereconomia
TV, ETB1, ETB2, ETB3, ETB
SAT eta Hamaika. Horrez gain,
irratia ere egongo da entzungai:
Radio Nacional, Radia Clásica,
Radio Marca, Cadena Ser, Europa FM, eta abar.

Helbidea
U R K I Z U PA S E A L E K U A , 1 3
O r b e a k o d o rr e e t a k o
1 . s o l a i ru a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

☎ 9 4 3 1 2 0 2 0 0 Faxa: 9 4 3 1 2 0 2 0 4

1 Kardiologia
2 Zirugia

8 Pediatria
9 Psikiatria

10 Radiologia
4 Dietetika eta Nutrizioa 11 Traumatologia
12 Barne Medikuntza
5 Analisi Klinikoak
13 Koloproktologia
6 Ortodontzia
14 Erizaintza
7 Otorrinolaringologia
Zoru pelbikoaren
15
BERRIA:
errehabilitazioa
Foto-depilazio Unitatea
3 Dermatologia
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G

remioen
IDA

ANTENAK

AROTZAK

ERREFORMAK
Obra gauzatze proiektuak
Obra zibila eta eraikuntza
Obr a osoa, giltza eskura
G r em i oe n k o o r dinazioa
B e h e e r r ehabilitazioa etxe etan
Etx e et ako e rr ehabili tazioa
Fatxadetako errehabilitazioa

S AT, T V C , B i d e o a
Bidebarrieta 37

Tfnoa.
Faxa.

ELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)

943 20 05 08
943 20 04 94

Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
ailapr oiektuak@hotmail.com
Faxa. 943 530 392

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia

Ego Gain z/g

Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
AROTZAK

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

A R R A G U ET A 1 2 - Ei b a r -

Tel. 943 20 06 98

ELEKTRIZITATEA

IÑAKI
Egurrezko mota
guztietako lanak

Milaflores 10

Aroztegia ❐ Ebanisteria
❐ O b ra a r o z t e g i a

Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,
armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,
eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

Otaola Etorbidea, 27

Tel. eta Faxa. 943 201 757

SUKALDE ALTZARIAK
✸
AROZTEGIA
Iparragirre Anaiak
F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27
Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92
Mobila: 657 79 56 78

ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

-

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73

ELEKTRIZITATEA

* Muntaia eta
proiektu elektrikoak
Matsaria 2 - 7. pabilioia

Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27
www.electricidadguria.com

●

Barne apainketak
Mantenimendu
eta automatismoak

MANTELEC, S.L.
●

Ubitxa 7-11

Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

R O S A R I O 1 5 - El g o i b a r-

Tel. 943 74 40 19

GARBIKETAK

INDUSTRIA

Ateak - Tarimak
Altzariak

Tfnoa. 943 20 35 55

Proiektu eta erreformak
Gremioen zuzendaritza

GARBIKETA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08
Faxa. 943 20 67 94
www.escudero.euskalnet.net

- Mantenimendu garbiketa
- Kristal garbiketa
- Garbiketa orokorra
- Garbiketa bereziak

cristaluxbe@gmail.com
Tfnoa. eta Faxa:
943 20 65 08
Mobila:
Ind. Ojanguren,
659 58 35 32

1 - behea (14 ac)

Limpieza
Multiser vicio
Eibar
Superfizie
mota guztietako
garbiketa eta
mantenimendu zerbitzua
Tfnoa. 943 254 615
Mobila 688 609 171

Barrena, 26 - 6. C

T
REJO
GARBIKETAK S.L.
Tel: 943-752557
Faxa: 943-752556
16 Postakutxatila - Soraluze

Garbiketa eta
mantenimendua

Informazio gehiagorako

943 20 67 76
IGELTSEROAK

KLIMATIZAZIOA

●
●

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

santillán
klimadenda

TM

Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
www.irazabal.net
ITURGINTZA

UR, GAS eta
KALEFAKZIO
INSTALAZIOAK

I N D A iturgintza
●

●

Proiektuak
eta aurrekontuak

Bainu eta sukaldeen
erreformak

Tfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)
Mobila: 669 29 34 63

Asua-Erreka, 2

MUGICA

Txaltxa-Zelai, 14
Tel. 943 03 10 00
info@klimadenda.com

Faxa. 943 53 10 18
www.klimadenda.com

ACHA

KRISTALAK

Kristald eg ia

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
ERREKATXU 3an

H A N S G R O H E KANILEN BANATZAILEA

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

San Juan, 15
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

●

Tel. 943 20 34 09

●

LAMINATUAK
KORTXOA
MOKETA
SINTASOLA

●

Mob. 600 587 335

Sostoa, 16 ac behea

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396

Pintura
Goi mailako
dekorazioa
Pago Kalea, 35 DURANGO
Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81
666 74 30 98

SARRAILAGINTZA

☎ eta faxa: 943 20 39 03

PINTURAK
Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa
PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Tfnoa. eta Faxa.
Kortinak
943 20 05 94
Etxerakoak
T. Etxebarria, 8 - behea
Osagarriak

ITURGINTZA

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

●

E g o- G ai n , 3

●

arregui y cortes, C.B.
●

klimatizazioa
energi berriztagarriak
proiektuak

PINTURAK
ESTUKOAK
GOTELE
PAPEREZTATZE

●

PINTURAS
ARRATE, S.L.

●

●

Nexa
Autocolor

Pintura
industriala

3M
produktuen
banatzailea

A R A N E , 1 3 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89

GIL T Z A K
Era guztietako sarrailen salmenta eta mantenua
Segurtasun-instalakuntzak
Sarrailen egokipenak
Segurtasun kutxak
Era guztietako giltzen kopiak
Trabatutako ateak eta segurtasun-kutxak
askatzen ditugu

LARRIALDIETARAKO: 943 701 391
(08.00etatik 24.00etara)

A rr a g u e t a , 3
www.giltzak.com
Tfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99
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KIROLAK
JoserAuto
liderra foball
zaletuan

PUNTU BAKARREKO ALDEA KENTZEN DIO DURANGORI eta hirura daude
Bar Txoko eta EzDok.Bar
Lanus taldeekiko. Jarraian,
22rekin dago Esmorga eta
20rekin Alkideba. Asteburu
honetan 13. jardunaldia jokatuko da: zapatuan, Txoko
vs Clínica Dental, Tankemans vs Sinesponsor, JoserAuto vs KOX Azkena eta
Durango vs XOK Bar Caserío; eta domekan: Tecnografik vs EzDok, Somos
Sporting - Esmorga eta Areto vs Alkideba.

Asier Cuevasendako Bolunburu
Memorialaren 60. edizioa

CUEVASEK IRABAZI ZUEN
BESTE BEHIN ARRATEN JOKATZEN DEN PROBA, goitik
behera agindu zuen proban.
Lasterketak elurraren mehatxuarekin jokatu ziren, gogotik
bota ez arren. Domeka goizean
jokatutako azken proban, aurkari bakarra izan zuen Goierri
Garaia taldeko eibartarrak: Sergio Román hernaniarra. Cuevasek 27 minutu eta 45 segundo
behar izan zituen helmugaratzeko Bolunburun eskuratzen
duen 3. garaipenean eta sei segundo atera zizkion Románi.

Beste mailetan honako hauek
izan ziren irabazleak: Aratz Rodríguez (Bidasoa) seniorretan;
Oubaddi El Hassan (Zabalo)
eta Onditz Iturbe (Laudio) juniorretan; Asier Insausti (Txindoki)
eta Idoia Pico (Bidasoa) jubeniletan; Iñaki Sagarna (Mintxeta)
eta Olatz Flores (Antoniano)
kadeteetan; Oier Calvillo eta
Sara Gómez (Aloña Mendi) infantiletan; Julen Terán Klub Deportiboko ordezkaria eta Ioar
Urkiri (Mintxeta) alebinetan; eta
Mikel Albeniz eta Nerea Amilibia (Zarautz) beteranoetan.

Cuevasek hasieratik hartu zuen probaren
lidergoa, bidea markatuz. / EKHI BELAR

Igeriketako Gabon
Kopa arrakastatsua

GIPUZKOA OSOTIK ETORRITAKO 250
BAT IGERILARIK HARTU ZUTEN PARTE igeriketako Eibarko XXI. Gabon Kopan. Arratsalde interesgarria izan zen
benjamin eta alebin mailetako igerilariek
eskaini zutena eta bikaina Urbat-Urkotronik taldeak egindako antolakuntza lana.
Ekitaldia sari banaketarekin amaitu zen.

Eibar-Barakaldo Gabonetako atsedenaldiaren aurretik

PARTIDU GARRANTZITSUA JOKATUKO DU EIBARREK
DOMEKAN IPURUAN. Barakaldoren aurkakoa Gabon aurreko
azkena izango da eta, azken lau partiduetan garaipenik lortu gabe, eibartarrak Ponferradina zelan puntu bakarrera gerturatu
zaien ikusi dute. Etzi, 17.00etatik aurrera jokatuko den neurketa, beraz, bide onera bueltatzeko egokiena izan daiteke. Lombraña eta Arruabarrena baja izango dira Viaderoren taldean.

Auto gidarientzako
denboraldiko sari banaketa

AUTOMOBILISMOKO GIPUZKOAKO TXAPELKETAKO SARIAK BANATU ZIREN zapatuan. Azken denboraldian honako hauek izan dira sarituak: Rallysprintean, Joseba Zapirain eta
Estibaliz Armendariz; Mendian, Ruben Nogueiras, Aitor Zabaleta eta Iñaki Alberdiren aurretik;
Slalomean, Ion Amiama, Yago Fuentes eta Felix
Astorkia aurrea hartuta. Escudería Eibarkoen artean, Mendiko Gipuzkoako txapelketan, 2 klasean -1.600cc- Cristian Pérezek (argazkian) irabazi zuen, bikain jardun ondoren konpetizioan
egindako lehenengo urtean; eta 3 klasean
-2.000cc-, Joseba García izan zen onena, iaz Aitor Arrietak irabazi zuen lekukoa hartuz.

09/XII/18 ...eta kitto!
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Arrate eskubaloi taldea harpidedun berrien bila

URTARRILAREN 31-RA ARTE LUZATUKO DEN HARPIDEDUN BERRIAK
LORTZEKO KANPAINA IPINI DU
MARTXAN ARRATEK, batez ere denboraldiko 2. itzuliari begira; itzuli horretako zortzi partidu jokatuko dira Ipuruan

eta horietako norgehiagoka askotan
erabakiko da taldearen etorkizuna Asobalen. Prezioak erdira jaitsi dituzte: helduak (70 euro), jubenilak eta jubilatuak
(30), 14 urtera arte (15) eta familia harpidetza (100). Badago beste berritasun
bat ere: Gabon hauetan harpidedun
egindakoek beste lagun bat harpidetzen badute, gonbidapen bi jasoko dituzte nahi duten partidurako.
Informazio gehiagorako: bulegoan,
10.00/14.00 eta 16.00/20.00; 943255001/02 telefono zenbakietan; eta
www.jdarrate.net web orrian edo arrate@jdarrate.net e-mailan.

KIROLAK

Euskadiko errugbi selekzioa Unben bihar

EZ DA LEHENENGO ALDIA
GURE HERRIAN JOKATZEN
DUENA eta, beste behin, Euskadiko errugbi selekzio nagusia ikusteko aukera izango dugu Unben. Partidua Europako
Herrialdeen arteko txapelketari
dagokio eta Armagnac Bigorre

izango dute euskaldunak aurkari. Arratsaldeko 18.00etan
hasiko den neurketa Euskadiko
errugbi federazioak eta Eibar
Hierros Anetxe taldeak antolatu
dute elkarlanean, Eibarko Udalaren eta Kirol Patronatoaren
laguntzarekin.

Eibartar bi squash-eko
Euskadiko Masterrean

EUSKADIKO RANKING-EAN
SAILKATUTAKO
ZORTZI
ONENAK NOR BAINO NOR
JARDUNGO DUTE asteburuan Durangon jokatuko den
Maisuen Trofeoan. Tartean
izango dira Eibarko Klub deportiboko ordezkari bi: Alberto
Ferreiro (5.a ranking-ean) eta
Sergio Salgado (8.a). Eurekin
batera izango dira lehian Ja-

vier Villanueva eta Liam Kane
(Iruñeako Amaya), Aitor Yanguas (Sestaoko Bewnedikta),
Miguel Cabanillas (Bilboko
Squashlari) eta Darren Lynch
eta Jorge Amestoy (Gasteizko
Squashfree). Bihar goizeko
10.00etan hasiko da torneoa
eta arratsaldeko 18.15etan da
hitzordua, bestalde, finalaren
hasiera.

Wu-shuko Euskadiko lau txapeldun

TTATT GIMNASIOKO ORDEZKARIEK BIKAIN JARDUN ZUTEN aurreko zapatuan
Beasainen jokatutako Euskadiko wu-shuko txapelketetan.
Horrela, Eneko Bazek Nang
Quang eta Borrokako modalitateetan nagusitu zen kadete
mailan; gauza bera egin zuen

Erick Lópezek Chang Quang
modalitateko kadeteetan. Emakumezkoetan, Miren Vidalek
urrezko domina eskuratu zuen
eta baita Iker Garcíak 60 kiloko
mailan. Beraz, Euskadiko lau
txapeldun Ramon Quinak zuzentzen duen wu-shu kirol modalitateko taldean.

Irujo-González lehia berri bat Astelenan

Judoken kirol eskolaren jardunaldia

ZAPATUAN KIROL ESKOLAREN JARDUNALDIA JOKATU ZEN
Beasaingo Antzizar kiroldegian, Gipuzkoako federazioak antolatuta. Probintzia osoko ehun
bat judokak hartu zuten
parte hainbat talde ordezkatuz eta Manu Agirrek
zuzentzen duen Kalamua
taldeko hiru judoka dominen jabe egin ziren: Nekane Muguruzak urrezkoa
irabazi zuen eta Eneko
Loresek eta Oier Alzagak
brontzezko bana.

MASTERS BBK TORNEOAREN FINALERDIAK JOKATUKO DIRA ASTEBURUAN eta,
Aspe enpresako lerroetan, lau
eta erdiaren finala jokatu zuten
pelotari biak izango dira, berriro ere, bata bestearen aurka
enpresa horretako finalean.
Norgehiagoka frontoi osoan
izanda, lehia polita espero da
domeka arratsalderako. Horko
irabazleak torneoaren finala jokatuko du Asegarcekoen arteko irabazlearen aurka: bihar jokatuko dute finalerdi hori Olaizola II.ak eta Bengoetxea
VI.ak. Astelenako jaialdia, bes-

talde, honako partiduekin osatuko da: Berasaluze IX.a eta
Beroiz Olazabal eta Laskurainen kontra; eta Cabrerizo II.a
eta Ladis Galartza Ibai Pérez
eta Galartza VI.aren aurka.

Gaur Egaña Astelenan
Zaletuen mailako pelota partidua jokatuko da gaur Astelenan, Klub Deportiboko Egañak
buruz-buru Andoaingo Escudero hartuko baitu; aurreko asteburuan 11-22 nagusitu zen
Egaña Andoainen jokatutakoan. Partidua arratsaldeko
20.15etan hasiko da.
...eta kitto! 09/XII/18
703 zkia.
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KULTURA
S h e re z a d e e t a S u l t a n a r e n m u n d u a e k a r r i k o d u t e
R o s e l a n d M u s i c a l d a n t z a k o n p a i n i a k o e k a b e n d u a r en
2 7 e ta 2 8a n C ol is eo ra 17 .0 0 et a n . I ku sk iz u n h o n et a n
i r u d i m e n a k e r r e a l i t a t e a r i e g i n g o d i o a u r re , l i b u r u e n
i r u d i m e n a o rd e n a g a i l u e n e r r e a l i t a t e a re n a u r k a .

Amuriza AEK euskaltegian

BARBARANA PONS, dantzaria:

“Liburuak garrantzitsuak
dira kultura sustatzeko”

- ‘Las mil y una noches’ moduko klasikoa tratatuko duzue. Forma klasikoan ere?
Ez. Barruan badaude ipuin
batzuk ‘Las mil y una noches’ekoak direnak, baina istorioa
beste bat da. Liburudenda bat
duen andrazkoa bota nahi dute bertatik. Liburuekin ea zer
egingo duen galdetzen du eta
erretzeko erantzuten diote.
‘Las mil y una noches’-eko
Sultana agertzen zaio eta
gauero ipuin bat kontatzen.
Ipuinetako batean lagun batek
azeituna pote bat zaintzeko lagatzen dio lagun bati. Itzuleran, potean zeuden txanponak
desagertu direla ikusten du;
guk istorioan txanpon handi
batekin jolasten dugu. Pertsonek egindako objektuei enfasia ematen diegu, eta atzean,
argi beltzaren artean, lagun
asko daude manipulatzen.
- Beraz, zuen erara egokitu
duzue.
Konturatu ginen ipuinak oso
luzeak zirela eta baita lazgarriak ere (buru-mozketak eta
abar gertatzen dira): beraz,
ipuinetara moldatu genituen.
- Umeei zuzenduriko antzezlana da?
Publiko guztiari dago zuzendua, baina jatorrizko ipuinak leundu egin ditugu. Umeentzako moldaketa da.
- Zein da zure pertsonaia?

09/XII/18 ...eta kitto!
703 zkia.

Alde batetik, liburu-saltzailea dago; bestetik, Sultana,
eta gainontzekoak korua dira:
dantza egiten duten letratxoak
etabar. Nik letra batena egiten
dut, baina baita Sherezaderena ere. Sherezadek sabeldantza egiten du Sultana zoratzeko, honek gauero liburuak erretzea ekiditeko. Pertsonaiak aldatzen joan gara;
horrela ez gara aspertzen.
- Ordenagailu denda bihurtu
nahi duten liburudenda batetan zentratzen da. Zerbait
iradoki nahi da horrekin?
Alokairua ordaindu ezean,
liburudenda uzteko agintzen
dio jabeak liburu-saltzaileari.
Jabeak liburuak erretzeko
agintzen dio, “hemen ordenagailu denda ipiniko dugu-eta”.
Errentagarritasuna emango
dion zerbait ipintzea nahi du
jabeak. Belaunaldi aldaketa
irudikatzen da: inork ez du irakurri nahi. Liburuak eta papera
oso garrantzitsuak dira kultura
sustatzeko umeen artean.
- Irudipena arriskuan dagoela deritzozu?
Modu batean bai, baina uste dut umeek liburuak beste
edozer baino gustukoago dituztela. Hazten goazen heinean albo batera uzten ditugu,
baina eurentzat erakargarriak
dira marrazkiak eta horrelakoak dituztelako.

AURREKO
BARIXAKUAN
XABIER AMURIZA IDAZLE
ETXANOTARRAK “OLATU
BAT KUARTELEN GAINETIK” bere azken liburuaz jardun zuen AEK euskaltegian,
R300 ikastaroa egiten diharduten hamar bat irakasleren
aurrean.
Marcel Proust idazle frantziarrak “Denbora galduaren
bila” bilduman egin zuen moduan, Amurizak “Joan ziren“
izenburupean zazpi bat liburu
idatzi nahi lituzke. Dagoene-

ko, hiru argitaratu ditu: “Dinosauroak horizontean”, “Orain
ezin haiz hil” eta aurretik aipatutako “Olatu bat kuartelen
gainetik”. Laugarrena ere bidean omen du.
Hitzaldian egileak liburuaren
sormen prozesuaz egin zuen
berba, prozesu horretan hizkuntzak dituen mugak (aditza,
hiztegia, joskera…) gainditzeko erabilitako estrategiak azalduta. Udaberri aldean argitaratuko du honen guztiaren inguruko saiakera.

Txistorra gozoekin ekingo diote egitarau bereziari. / EKHI BELAR

Egitarau berezia prestatu dute Errotan

URTEROKO MODUAN, GABONAK DIRELA ETA, KARMEN KALEKO ERROTA GAZTELEKUAK EGITARAU BEREZIA antolatu
du. Gaur bertan, Santo Tomas eguna ospatzeko, txistorra-jana eta
merendola egingo dituzte 18.30etatik aurrera. Horrez gain, Gabonetako oporretan hainbat jarduera garatuko dituzte egunero. Besteak beste, maskara, txapa eta kartera tailerrak antolatu dituzte datozen aste biotarako eta astean behin filmeren bat emateko asmoa
dute. Horrez gain, futbolin, ping-pong eta dardo txapelketak jokatuko dira. Abenduaren 23tik urtarrilaren 6ra arte, gainera, honako ordutegian zabalduko ditu ateak Errota gaztelekuak: 16.30etatik
20.30etara.

Zurea bai
irribarrea
Zure
irribarreari
galdutako
BIZITASUNA
bueltatzen
ADITUAK

ZERBITZUAK
Ortodontzia / Protesiak / Inplanteak
Hortz-estetika / Haurrentzako tratamendua

RPS 04/02

J. Etxeberria, 12 - 1. esk.

Tel. 943 208552

A. ZULUETA, J. ETXANIZ eta S. SIERRA doktoreak

KULTURA
Kulturan gastatzeko 15 euro opari

AYERBE ETA MEGA LIBURUDENDEK EUSKO JAURLARITZAREN KULTURA BONOAREKIN BAT EGIN DUTE eta,
horri esker, herritik irten barik bonoak eskaintzen dituen abantailez baliatzeko moduan izango gara. Urtarrilaren 5era arte
eros daitekeen Kultura Bonoaren bitartez kultura-kontsumoa
suspertu nahi dute: bono bakoitzak 25 euroko kostua du, baina 40 euroko balioa emango dio erabiltzaileari, liburuak edo
musika-euskarriak erosteko edo museo eta zuzeneko ikuskizunetan edo bestelako ekitaldietarako sarrerak erosteko. Bono bakoitzaren 15 euroen diferentzia hori Eusko Jaurlaritzak
ordainduko du.

Gozogintza ikastaro
gozoa amaitu da

TXUTXOAK, PASTEL-KREMA ETA
GAZTA-TARTA EGITEN IKASI ZUTEN
joan den asteko gozogintza saioan, eta
aste honetan, berriz, bizkotxoa eta ijitobesoa. Ainara Holguin-en eskutik ikasi dute parte-hartzaileek postre gozo horiek
denak egiten, ...eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutako ikastaroan. Gabon jaietan
etxekoei postre gozoak eskaintzeko aukera izango dute orain. Bi saioak Kamarroak
elkartean egin dira.

Krema pastelera, txutxoak eta gazta ederrak egin zituzten. / MAIDER ARANBERRI

Gazte musikariei sariak

Andrea González Joaquin Clerch maisuarekin.

ANDREA GONZÁLEZ GITARRAJOLE EIBARTARRAK FRANCISCO TÁRREGA NAZIOARTEKO GITARRA LEHIAKETAKO
43. edizioan lehenengo saria eskuratu berri du. Batxilergoko 2.
mailako ikasleak umetatik sari ugari eskuratu ditu gitarra lehiaketetan, bai estatu mailan baita atzerrian ere.
Eta sari banarekin itzuli ziren etxera Arrasaten jokatutako soinu
txapelketara joandako bost gazte. Juan Bautista Gisasola Musika
Eskolan Marisol Arrillagarekin soinua ikasten diharduten Mireia
Areitio, Nagore Gisasola, Ainhoa Tena,
Malen Illarramendi
eta Garazi Perosanzek urrezko domina
bi eta zilarrezko hiru
eskuratu zituzten.

laburrak
Z E R A M I K A E R A K U S K E TA
Gaur 19.00etan Jesus
Belaustegik zeramika
erakusketa inauguratuko
du Untzaga jubilatu etxean.
Urtarrilaren 3ra arte
martxan egongo den
erakusketa astelehenetik
barixakura 19.00etatik
21.00etara egongo da
zabalik. Horrez gain.
zapatuetan (bihar, hilaren
26an eta urtarrilaren 2an)
eta domeketan (hilaren
20an eta 27an eta
urtarrilaren 3an)
12.00etatik 14.00etara
zabalduko dute.
T XI S T ORRA E G U NE K O
Z O Z K ETA
Txirrindularien Elkarteak
jakitera eman duenez,
Txistorraren Egunean
egindako zozketako
lehenengo (599) eta
bigarren (20, 44) sariak
irabazi dituztenak ez dira
oraindik agertu eta, hori
ikusita, saria jasotzeko
epea hilaren 22ra arte
luzatu dute. Aipatutako
zenbakien jabeek
elkartearen egoitzara joan
beharko dute otarraren
bila, Pagaegi kaleko 3ra,
lanegunetan 19.00etatik
20.00etara.
ZEZENEN DOKUMENTA L A
Eibarko Zezenzaleen
Batzordeak gaur
aurkeztuko du “Toros
en Eibar 1162-2009”
dokumentala Coliseoan,
20.00etan.
Zezenzaletasunaren
historiari errepaso zabala
ematen dio 90 minutuko
iraupena duen
ikus-entzunezkoak
eta eibartar ugariren
testigantzak era bildu
dituzte. Sarrerak euro bi
balio du.

...eta kitto! 09/XII/18
703 zkia.
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KULTURA
Sostoak kontzertu bi eskainiko ditu

Antxon
Narbaiza

Zirikadak eta Eztenkadak

N

orbait zoriondu bihar danian
gizatasunezkoa da zoriontzea
berarekin ostiango gaixetan
bat etortzen garan ala ez begiratu
barik. Gure hiriko udalbatzan gaiñean
dihardugu. Makina bat bider izan
dogu, eta izateko izan gaittiala, haren
jardunen bat kritikatzeko obligaziñua,
baiña zeozer ondo dagoanian aitortu
egin bihar da.
Jakiñaren gaiñean nengoan iges Bilbon
Mogelen Peru Abarkarekin egin zan
estilora gurean be antzeko zerbaitt
egingo zala abenduaren 3an euskerian
eguna dala eta. Kanpoan izan naiz ixa
hile osoan eta eguen arratsaldean poztu
egin ninduen Untzagan kaletik bertatik
gure hizkuntzia entzutzeak. Hor
egunean euskeria plazara urten ebala
esan geinke harro-harro.
Euskerian hau egun hau ezin hobeto
dator gure hizkuntzaren liturgia
apalean. Ez dot nik ukatuko euskerian
egunak urtean 365 izan biharko
litzakezela diñoanakin. Eskatzen
hasitta, ez litzake baitta be txarto
etorriko gure udal ordezkarixak
kontuan hartuko balebe noizbehinkako
sutsutasun hau, eta, urtian zihar,
euskeraz gehixago jardun balebe euren
jardun publikoan; ez da gatxa. Bai
baiña gure herrixa dan modukoa da
eta askorendako euskeria ez da
lehentasuna.
Irakorraldira bueltatuz, nik entzutzeko
aukeria izan neban denboran era
guztietako jentia pásau zan, úmiak,
gaztiak eta nausixak. Batzuek
dramatizaziñua egiñaz oso ondo,
alkarrizketa eran; nahaste piskat erabilli
ebenak be izan ziran, jakiña: hittanoan,
andrazkuak gizonezkuena egitten
eta aldrebes. Danetik egon zan.
Azkarregi irakortzen ebenak astiro
irakortzen ebenak baiño gehixago izan
ziren. Azentua nun jarri ez zekixenak,
batzuk urduri, beste batzuk lasai. Ezin
baiña ukatu guztion ahalegiña. Ez da
harritzekoa; gehixenak Eibarko
euskerian erreferentzia garbirik ez
eukitzea nun jardun apenas dakenez...
Edozein modutan, ia ejenpluak indarra
hartzen daben eta hurrengo urtietan be
antzeko gauzak egitten diran.
Badira urtiak Pello Aldazabalen
omenez ospatzen zirala idatzizko
txapelketak Árraten. Herriko
gaztetxoak izaten ziran parte hartzaille,
nork hobeto burutu bere lana. Giro
politta sortzen zan.
Danan biharrian dago, egoeria ez da
larregi aldatu eta, gure euskeria.

09/XII/18 ...eta kitto!
703 zkia.

2009 AGURTZEKO EGUN
GUTXI FALTA DIRA, BAINA AURRETIK KONTZERTU BI ESKAINIKO DITU
SOSTOA ABESBATZAK
GABONEN INGURUAN.
Lehenengo emanaldia bihar
izango
da,
(zapatua)
20.00etan Karmengo Amaren elizan (Karmelitetan) eta
bigarrena, berriz, eguaztenean, hilaren 23an, 20.30etan San Andres elizan.
Kontzertu biak osagarriak
direla azaldu dute abesbatzakoek: “Ilusio eta maitasun
bereziarekin prestatu ditugu
eta aldamenean hainbat lagun izango ditugu, instrumentuekin laguntzen. Horiei
eskerrak eman nahi dizkiegu”. Horrez gain, 25 urte
hauetan euren laguntza eskaini dieten guztiei esker ona
helarazi nahi diete abesbatzako kideek. Sostoakoei
kontzertu hauetan laguntzen
izango diren musikariak B.
Sagarzazu eta I. Mendicute
(organoarekin), B. Oroz eta
A. Berbois (bibolinarekin),
Isabel Laspiur eta Mari Karmen Etxebarria (pianoare-

25. urteurrena amaitutzat emango dute kontzertu biekin.

kin), Mari Sol Arrillaga (soinuarekin), Vicente Belda, Igor
Belda eta J.A. Ruiz (perkusioarekin) eta Jose Mari Bastida (charangoarekin) dira.
Kontzertuetako egitarauei
begiratuta, besteak beste,
Misa Criolla eta La Anunciación (A. Ramírez) moduko
piezak zein Aita Donostiaren, J. Haydn-en, F. B. Mendelssohn-en, I. Albeniz-en,
M. M. Azpiazu-ren, Jesus
Guridi-ren eta G. F. Haendel-en lanak entzuteko aukera izango da. Bestalde,
kontzertuetan batutako dirua Karmelita elizakoentzat
izango da, Mª Teresa Arrieta
moja eibartarrak Boli Kostan

Guai parkea hilaren 26an
zabalduko dute

GABONETAKO HAUR PARKEAK ABENDUAREN 26AN
ZABALDUKO DITU ATEAK, ARMERIA ESKOLAN. Urtarrilaren 4ra arte egunero zabalduko dute, Urtarrilaren 1ean izan
ezik. Goizez 11.00etatik 13.30etara zabalduko dute eta arratsaldez, berriz, 16.00etatik 20.00etara. Egun guztietarako
balio duten bonoak aldez aurretik saldu dituzte, baina eguneroko sarrerak 3’5 euro balio du eta parkeko txarteldegian bertan erosteko moduan izango da. Parke iraunkorrak 2
eta 12 urte bitarteko umeentzat pentsatutako 9
atrakzio izango ditu eta,
horrez gain, zezen-mekanikoa, puzgarriak, ohe
elastikoak eta beste hainbatekin primeran pasatzeko aukera izango da. Aisialdirako eskaintza osatzeko hainbat tailer eta
lehiaketa antolatu dituzte.

garatzen diharduen proiektuari laguntzeko.
Sostoa abesbatzaren 25
urte hauetako ibilbidea batuko duen CDa eta liburua kaleratzearekin batera, urtemuga ospatzeko antolatutako urte osoko programazioa
amaitutzat emango dute.

EUSKARAREN
EUSKARAREN ERABILERA
BERMATZEKO PLANA
ARABAN. Herrialdean dauden 125.000 euskaldunen hizkuntz eskubideak bermatzeko lehen plan estrategikoa onartu du
Arabako Foru Aldundiak. Planak lau urteko iraupena izango
du eta gizarte eragileek nahiz
erakundeek egindako hausnarketaren emaitza da. Hizkuntza
eskubideak bermatzearekin batera, euskararen erabilera ere
sustatu nahi du planak; horregatik, Koadrila guztietan jarriko dute martxan. 2006ko datuen arabera, Arabako biztanleen %43k
euskaraz komunikatzeko ahalmena dute; horietatik %25 elebidunak dira eta 18 elebidun pasiboak. Laster, gainera, elebidunak erdaldun elebakarrak baino
gehiago izango dira Araban.
Planak zazpi esparrutan parte
hartuko du: gazteria eta aisialdia, helduen euskalduntzea, kultur jarduerak, merkataritza eta
ostalaritza, familia transmisioa
eta hizkuntza, komunikabideak
eta administrazioa.

TXOKOA

laztanak
emoten...

Zorionak, LIBE,
astelehenian sei urte
beteko dozuzelako.
Muxu haundi bat
etxeko guztien partez.

Zorionak, JULEN
Guenaga Zamakola,
gaur urtia betetzen
dozu-eta.
Famelixaren partez.

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

Ongi-etorri berua
hillaren 7xan jaixotako
MAIA txikixari; zorionak
bere amatxo MARIAri,
holako ume zoragarrixa
ekartziagaittik. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, ANE, lau urte
egin zenduazelako.
hareñegun. Patxo
haundixak famelixa
guztiaren partez.

Zorionak eta muxu
haundi bat, AMAIA,
hillaren 21ian hamar
urte egingo dozuzelako.
Asko maitte zaittugun
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, PELLO,
gaur urtebete egitten
dozulako. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, ARIANE,
atzo bederatzi urte
egin zenduazen-eta.
Eibarko famelixaren
partez.

Zorionak, MARTIN,
hillaren 7xan mundura
etorritta oso zoriontsu
egin gaittuzulako.
Amatxo, aitatxo
eta famelixaren partez.

Zorionak,
EÑAUT, zure
bigarren
urtebetetzian,
eta JULENE,
lau urte
egitterakuan.
Etxeko guztion
partez.

JAIOTAKOAK

HILDAKOAK

- Ekain Alonso Gómez. 2009-XII-6.

- Ricardo Azkarate Balza. 84 urte. 2009-XII-14.

- Markel Lazpita Arregi. 2009-XII-8.

- Jose Luis Ceballos Berrozpe. 77 urte. 2009-XII-15.

zinea Coliseoan

Zorionak, PAULA
Rodríguez Fernández,
lau urte egitterakuan,
eta ongi etorri, MARTIN.
Muxu haundi bat
osaben partez.

Zorionak, HODEI,
atzo zure urtebetetzia
izan zalako. Etxeko
guztion partez.

- Irene Azpiri Iriondo. 75 urte. 2009-XII-11.

“Avatar”

AGENDA

- Martin Elortza Aristi. 2009-XII-7.
- June Alkorta Pousa. 2009-XII-7.

- June Peribáñez Casaña. 2009-XII-9.
- Gaizka Bollar Alonso. 2009-XII-9.

18an, 22.00etan; 19an, 16.00, 17.00, 19.15, 19.45
20an, 16.00, 17.00 eta 20.00etan; 21ean, 20.30etan

“Pluk eta garabia”

“Amelia”

eta

22.30etan

“Celda 211”

Zuzendaria: James Cameron
Aktoreak: Sam Worthington,
Sigourney Weaver, Michelle
Rodríguez, Zoë Saldana…

Zuzendaria: B. Sombogaart
Aktoreak: Janieck Polder,
Suzanne Zuiderwijk, Yeshela
Crommelin, Colin Tetterco…

Zuzendaria: Mira Nair
Aktoreak: Hilary Swank,
Richard Gere, Christopher
Eccleston, Ewan McGregor …

Zuzendaria: Daniel Monzón
Aktoreak: Luis Tosar,
Alberto Ammann, Antonio
Resines, Marta Etura…

Jake Sully marine-ohia da
eta gurpildun errobera behar du.
Pandora planetara joateko gonbitea
egingo diote, bertan baitago Lurrak
duen krisi energia konpontzeko
beharrezkoa minerala. Avatar
bihurtuko dute, Pandorako biztanle…

Traktore gorria ailegatu da herrira,
gidaria Pluk izeneko zortzi urteko
mutikoa da eta bizileku baten bila
dabil. Inork ez dio laguntzen eta
Dordoken Lorategira joango da;
Dolly usoa ezagutzen du eta Petteflet
eraikinean logela bat libre ei dago…

Amelia Earhart hegazkinez Pazifikoa
zeharkatzen lehenengo pertsona izan
zen, baita lehenengo emakumezkoa
atlantikoa gurutzatzen. Bizitza
izugarria izan zuen, 1937. urtean
desagertu zen arte. Emakumea
famatuena izan zen bere garaian…

Juan kartzelan hasi behar da lanean
biharamunean, baina bere lanleku
berria bisitatzera joango da. Barruan
dagoela presoek motina hasiko dute
eta Juan kartzela barruan
geratuko da. Presoekin bat egin
beharko du, nor den azaldu barik…
...eta kitto! 09/XII/18
703 zkia.
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AGENDA

horoskopoa
ARIES
Ezin zara hain perfektua izan, hau da,
ezin duzu dena ondo irtetzea espero.
Askotan ez da txarra akatsak egitea,
horietatik ikasten baduzu behintzat.
TA U R U S
Domeka etxean geratzeko eguna
izango da zuretzat. Ez duzu kalera
irteteko gogorik izango. Atsedena
hartu eta pilak kargatu.
GE M I N I
Benetako negua iritsi da eta, harritu
egiten zaitu? Zer espero zenuen,
bada? Abenduan gaude! Arraroa
kontrakoa izango litzateke.
CANCER
Irratian berri harrigarri bat entzungo
duzu eta buruan bueltaka ibiliko
duzu. Ez du zurekin zerikusirik, baina
ezingo duzu burutik kendu.

Barixakua 18
TXISTORRADA

ABONTZATOMASAK

OLENTZERO

12.00.- Txistorra, umeendako
jolasak, musika… Abontzako
parkean.

17.00.- Olentzerok opariak
banatuko ditu. Udaletxean.
18.00.- Kalejira, Musika
Eskolako soinu ikasleen,
trikitilarien eta Kaleetan
Kantuz-ekoen laguntzaz.
San Andres eliza,
Bidebarrieta, Urkizu, Estaziño,
Errebal, T. Etxebarria
eta Untzaga.

ARTISAU AZOKA
19.00.- Piskolabisa,
Gabonetako V. Artisau
Azokaren lehen egunean.
Eibarko Bizikleta Plazan.

DOKUMENTALA
20.00.- “Toros en Eibar”
dokumentalaren estreinaldia.
Coliseoan.

KONTZERTUA
20.15.- Juan Bautista Gisasola
Musika Eskolakoen kontzertua.
San Andres elizan.

Zapatua 19
UMEENDAKO ANTZERKIA
11.00 eta 12.30.- “Gabon
Kontuk” (Deabru Beltzak).
Sarrera (5 euro). Coliseoan.

VI RG O
Leihotik begira orduak eta orduak
pasako zenituzke. Kotila hutsa zara,
zer axola dizu besteen bizitzak?
Arduratu zaitez zureaz

12.00.- Azoka musutruk
(azokan dagoen edozer
musutruk eraman edo nahi
duzuna azokan laga), Tallarra
gaztetxeak antolatuta.
Untzagan.

SC O RP I U S
Esandakoa ez duzu ulertuko
eta akatsen bat edo beste egingo
duzu horren ondorioz. Ulertu ezean,
zergatik ez duzu galdetzen?
S A G I T TA R I U S
Ezin diozu denari konponbidea
atera. Izan ere, dena ez dago zure
esku. Beraz, gauzak lasai hartu
eta ez zaitez gehiegi kezkatu.
CA P RI C O RN I U S
Ate gehiegi itxi dituzu eta orain asko
kostako zaizu horiek zabaltzea.
Gutxienez esperientziarekin ikasi
egin duzu oker egindakoa.
AQUARIUS
Zu ez zara inoren ordezkoa.
Berak zurekin egon nahi badu,
zerbaitegatik izango da, ez inoren hutsunea betetzeagatik.
PISC IS
Ez konplikatu bizitza gehiegi
Gabonengatik. Non ospatu?
Norekin? Nola? Lasai hartu. Ondo
pasatzea da kontua, besterik ez.

09/XII/18 ...eta kitto!
703 zkia.

Eguena 24

18.00.- Txistorra-jana. Errota
Gaztelekuan.

LE O
Kalean zabiltzala norbaitek sorbalda
ukituko dizu, zuk buelta eman eta…
nolako ezustekoa! Zenbat oroitzapen
burura segundu batean.

LIBRA
Faltan botako duzu beroa datorren
astean. Etxean ere, berogailuaren
alboan, hotza pasako duzu. Ea zer
egin dezakezun barruak berotzeko.

Domeka 20

AZOKA MUSUTRUK

ESKULAN TAILERRA
12.00 eta 17.00.Gabonetako arbola
apaintzeko apaingarri-tailerra,
Artisau Azokan. Eibarko
Bizikleta Plazan.

KONTZERTUA
12.30.- Cielito Musika
Bandaren Gabonetako
kontzertua. Coliseoan.

UMEENDAKO ZINEA
17.00.- “G-Force”. Sarrera:
2’80 euro. Amaña Kultur
Aretoan.

Astelehena 21
ZINEA EUSKARAZ
17.00.- “Pluk eta bere
garabia”. Sarrera: 3 euro.
Coliseoan.

ERRUGBIA
18.00.- Selekzioen arteko
norgehiagoka: Euskadi vs.
Armagnac Bigorre (Europako
herrialde arteko txapelketa).
Unben.

KONTZERTUA
20.00.- Sostoa abesbatzaren
kontzertua, instrumentuek
lagunduta. Karmelitetan.

ANTZERKIA:
‘Fugadas’.
Abenduak 22, 20.30.

Domeka 27
ESKULAN TAILERRA

HITZALDIA
19.30.- Kultura, Hezkuntza
eta Askatasuna (3. saioa):
“Euskal Herriaren errealitate
zehatza”. Hizlaria: Jose Mª
Setien. Portalean.

12.30.- Usartza Txistulari
Bandaren kontzertua.
Udaletxeko arkupeetan.

ANTZERKIA
20.30.- “Fugadas” (Pentación
Espectáculos-Focus). Sarrera:
20 euro. Coliseoan.

Martitzena 22

KONTZERTUA

MUSIKALA
17.00.- “Las mil y una
noches” (Roseland Musical).
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

Astelehena 28

ZINEA EUSKARAZ

MUSIKALA

17.00.- “Pluk eta bere
garabia”. Sarrera: 3 euro.
Coliseoan.

17.00.- “Las mil y una
noches” (Roseland Musical).
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

Eguaztena 23
KALEETAN KANTUZ

salgai

GUAI
11.00.- Gabonetako haur
parkea zabalduko dute.
Egunero martxan, goiz
eta arratsaldez (urtarrilaren
1ean itxita). Armeria Eskolan.

12.00.- Koloretako gatz
potetxoak egiten ikasteko
tailerra, Artisau Azokan.
Eibarko Bizikleta Plazan.

EGUNKARIA
16.00.- Egunkariaren aldeko
manifestaziora joateko
autobusaren irteera. Ego
Gaineko autobus geltokitik.

Zapatua 26

17.30.- ‘Kaleetan
Kantuz-ekoen kalejira
(Arragüeta-Coliseo).

KONTZERTUA

Martitzena 29
MAGIA
19.00.- “Anyo-Zañartu”.
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

Eguaztena 30

20.30.- Sostoa abesbatzaren
kontzertua, instrumentuek
lagunduta. San Andres elizan.

MAGIA

ANTZERKIA

19.00.- “Anyo-Zañartu”.
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

20.30.- “Fugadas” (Pentación
Espectáculos-Focus). Sarrera:
20 euro. Coliseoan.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

telefono jakingarriak

erakusketak

farmaziak

– Abenduaren 27ra arte

18, barixakua

EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

ERAKUSKETA KOLEKTIBOA. Topalekuan.

– Abenduaren 31ra arte

19, zapatua

EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

ARGAZKILARITZA DIGITALAren hastapen
ikastaroan jardun dutenen argazki erakusketa.
Portalea tabernan eta Deporren.

20, domeka

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu,
GAUEZ Barandela (Z. Agirre,

– Urtarrilaren 3ra arte

21, astelehena

EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

‘Crisis olvidadas: vidas ignoradas’. MUGARIK
GABEKO MEDIKUEN erakusketa ibiltaria.
Portalean.
‘Consecuencias’, ALBERTO REMENTERIAren
margo erakusketa. Portalean.
JESUS BELAUSTEGIren zeramika erakusketa.
Untzagako Jubilatu Etxean.

22, martitzena

EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

23, eguaztena

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

24, eguena

lehiaketak
- 18. Amodiozko Gutunen lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: Urtarrilaren 7ra arte, Jardun
Euskara Elkartean (Errotalde jauregia z/g. 20.570
Bergara). Informazioa: www.jardun.net edo
943763661 telefono zenbakian.
- `Aratosteak 2010 Eibarren´ kar tel lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea eta informazioa:
Urtarrilaren 15era arte, Pegoran.
- Antzez Ar tikulu eta Gidoientzako
Narruzko Zezen Sariak.
Lanak aurkezteko epea: Urtarrilak 22ra arte,
Hezkuntza Esparruan. Informazioa: eibarres@terra.es
- 3D Counter Strike.
Lanak aurkezteko epea: Otsailaren 5era arte.
Informazioa eta materiala: www.iesunibhi.com

SUDOKUA

4 7

5

6)
4)

6
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2

4 6 8
2
5 7 8
9
6
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9
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1
8
1
4
8 7
6
8 6
2
5 4

EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

25, barixakua

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

26, zapatua

EGUNEZ Barandela (Z. Agirre,
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

27, domeka

4)

EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor.,

46)
28, astelehena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
29, martitzena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

DENBORAPASAK

S O S d e i a k ... ... ... .. ... ... ... .. .. 1 1 2
P e g o r a ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. .. 0 1 0
U d a l e t x e a . ... ... .. 9 4 3 7 0 8 4 0 0
P o r t a l e a . ... ... ... .. 9 4 3 7 0 8 4 3 9
U d a l t z a i n g o a ... .. 9 4 3 2 0 1 5 2 5
M a n k o m u n i t a t e a94 3 70 0 7 99
D e b e g e s a .. ... ... .. 9 4 3 8 2 0 1 1 0
K I U B . ... ... ... ... .. .. 9 4 3 2 0 3 8 4 3
E p a i t e g i a .. ... ... .. 9 4 3 0 3 3 4 0 0
I b e r d r o l a .. ... ... .. 9 0 1 2 0 2 0 2 0
N a t u r g a s ... ... ... .. 9 0 2 1 2 3 4 5 6
D YA L a r r i a l d i a k .94 3 46 4 6 22
G u r u t z e G o r r i a .. 9 4 3 2 2 2 2 2 2
M e n d a r o o s p . .. .. 9 4 3 0 3 2 8 0 0
A n b u l a t e g i a .... .. 9 4 3 0 3 2 5 0 0
T o r r e k u a ... ... ... .. 9 4 3 0 3 2 6 5 0
E r r e p i d e a k ... ... .. 9 0 2 1 1 2 0 8 8
E r t z a i n t z a . ... ... .. 9 4 3 5 3 1 7 0 0
E u s k o T r e n .. ... .. 9 0 2 5 4 3 2 1 0
P e s a . ... ... ... ... .. .. 9 0 2 1 0 1 2 1 0
T a x i a k .. ... ... ... .. .. 9 4 3 2 0 3 0 7 1
.. .. ... ... ... .. ... ... .. .. 9 4 3 2 0 1 3 2 5
A l k o h o l . A n o n . .. 6 2 9 1 4 1 8 7 4
A l - A n o n / A l a t e e n 65 0 26 5 9 63

autobus ordutegiak

E IBAR-DONOS TIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,
15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta
20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00,
17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,
13.30, 14.30 eta 18.30. EIBAR-BIL BO. Laneguna:
06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-E IBAR.
Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua
eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. E I B AR G ASTEI Z. 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. G A STE IZ- EI BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.
Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta
20.30. E IBAR- IRU ÑA. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRU ÑA- EI BAR . Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIB A R - A R R ATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A R R AT EE I B A R . Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. E I BA R- E L G ETA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. E LGETA- E I B AR . 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 21.50era orduro. ME NDARO-ERMU A. Laneguna: 06.55etatik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

tren ordutegiak

AU RR EK OAR E N
EMAITZ A

E IBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EIBAR-DU RAN GO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOST I A. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMU A. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.

...eta kitto! 09/XII/18
703 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Ipuruan 2. pisua salgai. 3 logela, egon-

gela, sukaldea, komun bi eta ganbara.
Berriztuta, bizitzera sartzeko moduan.
Eguzkitsua. 225.000 euro. Tel. 679332949.

1.2. Errentan

– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 943-254063.

– Eibarren pisua alokagai, bariantetik

gertu. 3 logela, egongela, sukalde-jangela eta komun bi. Eguzkitsua. Handia. Tel.
943-201294 edo 645-728317.

– Buhardila alokagai. Deitu 22.30etatik

aurrera. Tel. 634-453097.

1.3. Konpartitzeko

– Neska batek pisua konpartituko luke

neska arduratsuarekin. Tel. 660-409539.

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Txomon garaje itxia salgai. 45.000 eu-

ro. Tel. 644-403759.

3.2. Alokagai

– Lokala alokagai Eibarren. 180 m2. Argi-

tsua eta ibilgailuarentzat sarrera onarekin. Tel. 605-771570.

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. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Iragar k ia k i pi nt zeko : 943-200918.

1. ETXEBIZITZA

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

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. Lana

4.1. Lan bila

– Emakume euskalduna eskaintzen da

– Elgetan lokal itxia alokagai. Autokara-

aurkako sistemarekin. 116 euro hilean.
Tel. 670-755644.

– Mutila eskaintzen da banatzaile mo-

duan, sukalde-laguntzaile gisa edo taile-

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu

eta etxeko lanetarako. Tel. 679-866836.

– Emakumea eskaintzen da 17.00etatik

goizeko 10.00ak arte nagusiak zaintzeko. Tel. 662-247584.

– Neska eskaintzen da orduka edo aste-

152189.

– Neska eskaintzen da goizez edo asteetxeko lanetarako. Tel. 646-821678.

– Emakumea eskaintzen da asteburueta-

mailako ofiziala), igeltsero laguntzaile

edo pintore moduan lan egiteko. Tel.
606-612834.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak

edo umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 636-302237.

– Emakumea eskaintzen da umeak zain-

tzeko. Tel. 686-435056.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu

eta garbiketa lanetarako. Erreferentziak.
Tel. 686-420642.

4.2. Langile bila

– Estetizista behar da Elgoibarko esteti-

ka zentro baterako. Tel. 943-531636.

– Abenduaren 23an olentzero jazteko

jendea behar da Gabonetako ekitaldi ba-

terako. Ordainduko da. Tel. 695-723689.

– Ileapaintzailea behar da Eibarko ilepaindegi batean jornada erdirako. Tel.
943-207249. Sonia.

6. Denetarik

6.1. Salgai

rrean lan egiteko. Tel. 638-344377.

ko gauetan nagusiak zaintzeko. Tel. 638-

– Koltxoia salgai (1,50 x 2,00). Tel. 628-

zaintzeko eta garbiketa lanetarako. Tel.

marero moduan lan egiteko. Tel. 658-

ak, tronak, oheak... Oso egoera onean.

– Emakumea eskaintzen da sukalde-la-

guntzaile moduan, nagusiak edo umeak
610-431118.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna edo goizez. Tel. 630-006792.

– Emakumea eskaintzen umeak edo na-

gusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
943-171583.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-

662-423898.

– Neska euskalduna eskaintzen da ume-

663-655509.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Interna edo externa. Tel. 696-876482.

– Neska eskaintzen da etxeko lanetan

736539. Dori.

– Bikiendako material ugari salgai: karro-

– Emakumea eskaintzen da nagusiak

– Fotokopiadora (zuri-beltz eta kolore-

719676. Enrike.

edo umeak zaintzeko. Interna edo exter-

na. Esperientzia. Tel. 616-397348 edo
626-670510.

– Mutila eskaintzen da banatzaile edo su-

kaldari laguntzaile moduan. Tel. 638-

344377.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Ordutegi zabala. Tel. 630531469.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-

ko. Esperientzia. Tel. 638-482478.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak

edo umeak zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 655-077394.

– Emakumea eskaintzen da lan egiteko.

duan lan egiteko. Tel. 646-432980.

umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-

egiteko. Tel. 669-966611.

terna. Tel. 679-910991.

– Mutila eskaintzen da banatzaile mo-

duan lan egiteko. Tel. 671-826858.

siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
648-603029.

– Mutila eskaintzen da nagusiak edo

Interna edo externa. Tel. 664-881835.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo

Tel. 651-836353.

– Emakumea eskaintzen da orduka lan

– Neska eskaintzen da arratsaldez nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 634-661438.

umeak zaindu eta sukaldari laguntzaile

– Emakumea eskaintzen da edozein la-

18.30etara garbiketak egin edo nagusiak

– Emakumea eskaintzen da nagusiak

moduan lan egiteko. Tel. 664-067280.

– Emakumea eskaintzen da 14.00etatik
paseatzeko. Tel. 634-256471.

573781.

– Mutila eskaintzen da asteburuetan ka-

edo tabernan jarduteko. Interna edo ex-

– Mutila eskaintzen da banatzaile mo-

09/XII/18 ...eta kitto!
703 zkia.

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

buruetan nagusiak edo umeak zaindu eta

ak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.

banak gordetzeko. Lapurreta eta suteen

6. DENETARIK

biketa lanetarako. Tel. 653-010861.

– Emakumea eskaintzen da edozein gar-

jea alokagai. Handia eta trasteak gordetzeko lekuarekin. Tel. 630-391112.

5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

buruetan edozein lanetarako. Tel. 669-

siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.

kagai. 75 euro hilero. Tel. 676-105492.

5. IRAKASKUNTZA

09.30etatik 15.00etara umeak zaindu eta

garbiketa lanetarako. Tel. 615-407948.

– Legarre Behean marradun garajea alo– Asua-Errekan (Urkizu inguruan) gara-

4. LANA

4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

– Mutila eskaintzen da elektrizista (2.

netarako. Tel. 943-530517 edo 645366850.

edo umeak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 662-423898.

Erropa oparituko da. Tel. 665-728504.

tan) salgai. Tel. 943-127191.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Urrezko aliantza aurkitu dute Urkizun.

Galdetu Juanito tabernan.

Irailetik aurrera 5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoak

ORDUTEGIA:
09.30-13.00
15.30-20.30

ZEZEN

BIDE
AUTO
ESKOLA

GIDA-BAIMENAK
San Andres, 1 ac
Tel. 943 20 34 45
EIBAR

Monobolumen berria
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2009ko stock-aren LIKIDAZIO ESKAINTZA:
%30erainoko deskontuak auto berrietan
Km 0-koen likidazioa

