
kitto!
784 zkia.   2011-XI-25                                   ASTEKARIA 

…eta

igogailuak
erreformak
proiektuak
fatxadak
etxebizitzak

Otaola, 27 - eskumako eskilara - 3. ezk.
Tel. 943 820 407 � Faxa. 943 820 724

www.eslaban.com

ZZZZ aaaa pppp oooo rrrr eeee zzzz
bbbb eeee tttt eeee tttt aaaa kkkk oooo

SSSSAAAANNNNAAAANNNNDDDDRRRR EEEE SSSSAAAAKKKK



� Bertoko eta nazioarteko BIDAIAK
� Enpresa eta eskola GARRAIOAK
� TXANGOAK autobusak

BBBBuuuulllleeeeggggooooaaaa::::     999944443333    22220000    11117777    33333333
GGGGaaaarrrraaaajjjjeeeeaaaa::::     999944443333    11117777     33334444    99999999
MMMMoooobbbbiiii llllaaaa::::     666622229999    44448888    11115555    99992222
FFFFaaaaxxxxaaaa::::     999944443333    77770000    11116666    22220000

IIII ssssaaaassss iiii     22220000    ----     bbbbeeeehhhheeeeaaaa            
eeee iiiibbbbaaaarrrrbbbbuuuussss@@@@eeeeiiiibbbbaaaarrrrbbbbuuuussss ....ccccoooommmm
wwwwwwwwwwww....eeee iiiibbbbaaaarrrrbbbbuuuussss ....ccccoooommmm

Bista Eder Hortz Klinika
Bista Eder, 19 - behea -EIBAR-
943 70 00 82 / 943 20 84 75



IIBBIILLEERRAA..-- Ibiltzeko modua. “Txori batena lezkotxe ariña haren ibilleria”.
Jokabidea, portaera. “Haren ibilleria ez jata gustatzen”.
IIBBIILLTTAARR II ..-- Asko ibiltzen dena, ibiltzen zalea dena. “Ibiltarixa, demoniua, leku
baten eziñ iraundakua”.
IIDDEEKKOO..-- Antzeko. “Zure semia eta nire anaia idekuak juan eta etorri
guztietarako”. Adin bereko. “Hórrek bixak idekuak dira, eskolan be alkarregaz
ibilli ziran”.
IIDDII -- HHAANNKKAA  BBAATT  PP EERRRRAA  TTAA  GGUUZZTTII   JJ AANN..-- Goseztoari buruz esateko.
“Horrek idi-hanka bat perra ta guzti jango leuke”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA::
...eta kitto! Euskara Elkartea

HHEELLBBIIDDEEAA::
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AAsstteekkaarriiaarreenn  EE--MMAAIILLaakk::
erredakzioa@etakitto.com
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asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““UUrrttee  oossookkoo  pprreessttaakkeettaa  bbeehhaarr  ddaa  BBeehhoobbiiaa--DDoonnoossttiiaa
mmoodduukkoo  llaasstteerrkkeettaa  bbeerrmmee  oossooaarreekkiinn  eeggiitteekkoo  eettaa  aattllee--
tteekk  uurrtteerroo  hhaaiinnbbaatt  aallddiizz  ssiimmuullaattuu  bbeehhaarrkkoo  lliittuuzzkkeettee
llaasstteerrkkeettaann  eemmaann  ddaaiitteezzkkeeeenn  eeggooeerraakk..  EEzz  lliittzzaatteekkee
ttxxaarrttoo  eeggoonnggoo  oossaassuunn  aaggiirriiaa  eesskkaattzzeeaa  ppaarrttee--hhaarrttzzaaii--
lleeeeii,,  iirrtteeeerraattiikk  kkiilloommeettrroo  bbaatteerraa  ddaaggooeenn  hheerrrriiaallddeeaann
eeggiitteenn  dduutteenn  mmoodduuaann””

((EEnnrriiqquuee  PPéérreezz  ddee  AAyyaallaa,, PPoolliikklliinniikkaa  GGiippuuzzkkooaakkoo  kkiirrooll  sseennddaaggiilleeaa))

““EEnnttzzuutteenn  dduuddaanneeaann  aaggiiaann  eeuusskkaarraa  iizzaann  zzeellaa  IInnggaallaa--
tteerrrraakkoo  MMeessoolliittookkoo  hhiizzkkuunnttzzaa......  AAmmeerriikkaakkoo  kkoonnttiinneenn--
tteeaa  EEuusskkaall  HHeerrrriikkoo  SSoolluuttrree  aallddiikkoo  aazzttaarrnnaatteeggiieettaattiikk
ppooppuullaattuuttaa  ddaaggooeellaa  ddiioottee  eerree..  HHoorrrreekk  kkuuttssuu  aarrrraazziiss--
ttaa  dduu::  EEuurrooppaakkoo  aabbiizzeennaakk  ddiittuuzztteenn  AAEEBBeettaakkoo  aarrkkeeoo--
llooggooeekk  nnaahhiiaaggoo  lluukkeettee  eeuurreenn  hheerrrriiaallddeekkoo  ppooppuullaazziiooaa
EEuurrooppaattiikk  jjooaann  iizzaannaa,,  AAssiiaattiikk  jjooaannaa  iizzaann  bbeehhaarrrreeaann””

((AAllvvaarroo  AArrrriizzaabbaallaaggaa,, aarrkkeeoollooggooaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gutunak kaleratzeko orduan gutxieneko baldintza batzuk betetzea
ezinbestekoa da.  Gutun guztiak sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abizenekin. Horrez gain, norta-
sun agiriaren zenbakia derrigorrezkoa zaigu. Neurriari dagokionez, ez da 20 edo 25 lerrotik gorako testurik ka-
leratuko. Luzera hori gainditzen duten testuak mozteko eskubidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz
gero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu iraingarririk onartuko eta aldizkariak ez du bere gain hartuko ber-
tan kaleratzen diren iritzien gaineko erantzunkizunik. 
Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak gutuna ez kaleratzea erabaki lezake. Bestalde, kartak erre-
dakziora heldu ahala jaso eta orden horretan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali daitezke (Urkizu, 11 -
solairuartea), edo e-mailez: erredakzioa@etakitto.com

E R R E D A K Z I O A

––  OOHHAARRRRAA  ––
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Eibarren euskeria zenbat
erabiltzen dan jakitteko
egitten daben kale neur-

ketako aurtengo datuen arabe-
ra euskeraz jarduten daben ei-
bartarrak %22'8xa osatzen da-
be guztira. Adiñari begiratuz
gero, egixa da ume eta gaztiak
dirala euren artian euskeria
gehixen erabiltzen dabenak
(%44'8 eta %27'1, hurrenez
hurren); hori holan, herrixan
euskeria zabaltzeko oindiok be
egin biharrekuak asko dira eta,
zelan ez, datorren astian Eus-
kararen Nazioarteko Egunaren
aitzakixarekin antolatutako
guztiak mesedegarrixak izango
dira euskeriarendako.

Junkal Txurruka Udaleko
Euskera Teknikarixak kontau
deskunez, "Eibarren 2009xan
hasi giñan Euskeriaren Eguna
herri maillan ospatzen. Orduan
urtian Juan San Martinen "Ziri-
kadak" eta "Eztenkadak" libu-
ruen jendaurreko irakorketia
egin zan eta iaz, barriz, jende
mordua bildu eban "Kantu kan-

tari" izeneko kalejiria antolatu
zan. Eta aurten, Euskeriaren
Naziñoarteko Egunian, Mintzo-
dromua egingo dogu Untza-
gan. Helburua, Eibarko erakun-
de eta alkartietako jendia alkar-
tu eta, euskeria goguan hartu-
ta, ekitaldi alaixa egittia da, ho-
ri da gure asmua behintzat".

Euskeraz gustura 
Mintzodromuan

Mintzodromua antolatzeko
proposamena Diputaziñotik
aillegau jakue Udalekueri eta
Eibarren ez eze, Gipuzkuako
beste 6 herrittan be egingo
da. Ekimenaren izena irakorri-
tta, somatu leike zer izan lei-

kian "Mintzodromo" dalakua,
baiña edozelan be, antolatzai-
lliak gorabehera guztiak azal-
du deskuez: "Lau lagunekin
osatutako taldetxuak, mahai
baten bueltan alkartu eta egu-
neroko gaixen gaiñian, lagu-
narteko giruan barriketan jar-
dutia izango da kontua. Gai-
xak errezak izango dira, ez da
aparteko maillarik euki bihar
parte hartzeko: Eibar eta ei-
bartarrak, euskeria… horrela-
kuen gaiñian berba egittia
pentsau dogu, azken batian
helburua jendiak euskeraz
berba egittia dalako. Horreta-
rako, herriko alkarte, ikastetxe
eta euskaltegixetako jendia
batuko dogu bertan eta, horre-
kin batera, eguardi partian
12.00xak aldera gerturatzen
diran herrittarrak be eukiko
dabe parte hartzeko aukeria.
Aurreikusitta dakagunaren
arabera, 80 bat lagun batuko
dittugu Mintzodromuan euske-
raz berbetan. Bestalde, horre-
tarako preparauko dittugun

MMiinnttzzooddrroommuuaa  
eettaa  gguurraassuuaakk,,  
EEuusskkeerraarreenn  EEgguunneekkoo
pprroottaaggoonniissttaa

Euskararen Nazioarteko Eguna gogoratuko da
abenduaren 3an. Ekimena Eusko Ikaskuntzaren
barruan sortu zan 1949xan eta Nestor Basterretxea
eskultoriak 2005ian egunerako propio diseiñau
eban logua bihurtu da, bestalde, urteroko 
ospakizunaren identifikaziño ikurra. Euskal 
hizkuntzaren unibertsaltasuna aldarrikatzen da 
holako egunian urtero, munduko herrialde 
diferentiak antolatzen dittuen jarduerekin. 
Eibarren be, azken urtiotako martxari jarraittuta, 
programaziño berezixarekin ospatuko da eguna,
abenduaren 2xan eta 3an. Udalak, ... eta kitto!
Euskara Elkarteak, Udal Euskaltegixak, AEK 
Euskaltegixak eta Eibarko Euskal Herrian 
Euskaraz-ek, Diputaziñuak eta Eibar Merkataritza
Gune Irekiak babestuta antolatu dittuenak atzo
emon zittuen ezagutzera.

Mintzodromua, Eibarren ez eze, probintziako beste sei herrittan be egongo da martxan.

Ume txikixen gurasueri orientaziño 
zerbitzua eskinduko detse, umiak 

euskeria gehixago erabiltzeko zelan
motibau eta bestelakuak azaltzen
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mahaixen artian hika jardun
nahi dabenendako mahai be-
rezixak egongo dira".

Aurreko urtiotan egindakua-
ren moduan, herriko alkarte
guztiak dagoz ekitaldixetan
parte hartzera gonbidauta. An-
tolatzailliak diñuenez, "barrike-
tan euskeraz eta gustura, kafe
edo baxoerdi baten inguruan
jarduteko aukera paregabia
izango da, zalantza barik. Hor-
taz, animau eta parte hartu,
iazko moduan aurten be prime-
ran pasauko dogu-eta". 

Gurasuak Berbetan Eguna
...eta kitto! Euskara Elkartian

normalizaziñuarekin ardura-
tzen dan Ainara Labadok azal-
du deskunez, "Gurasoak Ber-
betan izeneko ekitaldi barri ho-
nekin gurasuak euskeriarekiko
daken jarreran eragittia billa-
tzen dogu. Helburua, euskeraz
badakitenak euskeriarekiko ja-
rrera positibua izatia eta hori
seme-alaberi transmititzia da,
euskeria erabiltziaren garran-
tzixaz ohartaraztiarekin batera.

Eta euskeraz ez dakitenak be
seme-alaberi euskerarekiko ja-
rrera positibua helaraztia nahi

dogu. Holan, bakotxak ahal da-
ben neurrixan, etxian ematerik
ez dakena, kasu honetan eus-

keria, beste errekurso edo ba-
liabide batzuk erabillitta (aisial-
dixan, kirolian…) emotia posi-
ble dala erakutsi nahi detsagu
eta horregaittik, Euskeriaren
Egunaren aitzakixarekin, aben-
duaren 3an, zapatuan karpa
haundi bat ipiñiko dogu".

Eskulanak, jolasak 
eta erakusketia

“Emaixozu zure onena: eus-
keria” lemari jarraittuta, karpan
ume txikixeri eta euren gurasue-
ri zuzendutako jarduerak gara-
tzeko asmua dake: "Haur Hez-
kuntza eta Lehen Hezkuntzako
umieri eta euren gurasuendako
pentsautako eskulan-taillerrak,
jolasak eta bestelakuak egongo
dira martxan goizian zihar eta,
horrekin batera Eibarren umien-
dako euskeraz daguan aisialdi
eskintza osua bilduko daben
erakusketia be ipiñiko dogu. Eta
horrez gain, bizpahiru teknika-
ri/dinamizatzaillek gurasuekin
jardungo dabe, bakotxaren se-
me-alaben kasu espezifikueta-
rako lagungarrixa izan leikian in-
formaziñua emoteko. Arratsal-
dian ipuin kontalarixa, DJxa eta
eskulanak egingo dira, egun
osoko programaziñua osatzen".

GEURE
GAIAMintzodromuan 

launaka alkartuko
dabe jendia mahai
baten bueltan, zeozer
hartzen, eguneroko
kontuen gaiñian
euskeraz berba 
egitten.

MMiinnttzzooddrroommuuaa
Abenduak 2
11.00etatik 12.30xetara
Lehen Hezkuntzako ikasliak
12.30xetatik 14.00etara
DBH eta Batxillerreko
ikasliak. Udaletxeko
sarreran (patixuan).

Abenduak 3
12.00xetatik 14.00etara
eibartarrak eta alkarte eta
erakundietako kidiak.
Udaletxeko sarreran
(patixuan).

GGuurraassooaakk  BBeerrbbeettaann

11.00etatik 13.30xetara
eta 17.00etatik 20.00etara
Untzagan, karpan.
11.00etatik 12.00xetara:
eskulan taillarrak (HH2-
HH5: 2 tailer; LH1-LH3:
tailer 1; eta LH4-LH6:
2 tailer).
12.30etatik 13.30xetara:
jolasak (adiñaren arabera
banatuta).
11.00etatik 13.30xetara:
gurasueri zuzenduta, aisialdi
eskintzaren erakusketia
eta aholkularitza zerbitzua.

Globuak banatuko jakuez
bertaratzen diran ume
guztieri.
17.00etatik 18.00xetara:
Peio Añorga ipuin
kontalarixa (HH4-LH1).
17.00etatik 20.00etara:
gurasueri zuzenduta, aisialdi
eskintzaren erakusketia
eta aholkularitza zerbitzua.
18.00xetatik 19.00xetara:
Koko-jantzi eta makillaje
taillarrak. 
19.00xetatik 20.00etara:
DJ Arno.

Abenduak 3

RRUUFFIINNOO GGOORRRROOTTXXAATTEEGGII
AASSKKAASSIIBBAARR

2011ko azaroaren 20an hil zen, 
81 urterekin

Familiaren izenean, eskerrik beroena gure nahigabean lagundu
diguzuen guztioi eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.



...eta kitto!
Euskara Elkartearen

Gabonetako
KATALOGOA

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

ASTELEHENETIK BARIXAKURA, 10.00etatik 13.00etara / 16.30etatik 19.30etara

IKUSI, AUKERATU eta EGIN ENKARGUA!

SOKADUN
ESKUMUTURREKOA:
11,80 euro

EH ZINKILIKARIOA:
22,60 euro

KATEA:
9,45 euro

LAUBURU
ZINKILIKARIOA:
15,80 euro

AMANTALA (LAUKIAK):
T: 1, 2, 3, 4
34 euro

ARGAZKI MARKO HIRUKOITZA:
14 euro

NAGUSIENDAKO
KAMISETAK (S-M-L-XL-XXL):
25 euro

UMEENDAKO
KAMISETAK (4 URTETIK 12RA):
20 euro

BABEROA:
15 euro

JOKOA:
9 euro

ZIBA:
7 euro

ABANIKOA:
15 euro

KITTO-AMANTALA:
10 euro KITTO-AMANTALA:

15 euro

ARGAZKI MARKO ERTAINA:
14 euro

ARGAZKI MARKO HANDIA:
16,50 euro



...eta kitto!
Euskara Elkartearen

Gabonetako
KATALOGOA

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

ASTELEHENETIK BARIXAKURA, 10.00etatik 13.00etara / 16.30etatik 19.30etara

IKUSI, AUKERATU eta EGIN ENKARGUA!

ARBOLARAKO
OLENTZERO:
3,50 euro

DISKA ETA DVDAK

ATERAKO ALFONBRA: 12 euro

GILTZATAKOA:
10,60 euro

Katalogoak dituen irabaziak
euskera sustatzen 
erabiliko ditugu

TIRAGOMA:
3 euro

MAHAI-GAINEKOA:
11,60 euro
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AURREKO ASTEBURUAN DE-
BA, MENDARO ETA ELGOIBA-
RREN ERREKIA GARBITZEKO
SAIUETAN hasittako bidiari segi-
du zetsen domekan Eibarren, Azi-
ttain aldian jardun eben boluntari-
xuak. Hori zan errekiak dakan sar-
biderik txarrena eta, horregaittik,
bertara bakarrik helduak, erretra-
tuan ikusten diran sei lagunak sar-
tu ziran. Boluntarixo moduan jar-
dun nahi eben umiak Ermura bial-
du zittuen. Errekia garbitzeko egin
diran jardunaldi bixak Ibai Lagun
proiektuaren barruan garatu dira.

a u t u a n
MMEEDDIICCUUSS  MMUUNNDDIIRREENN
EERRAAKKUUSSKKEETTAA  UUDDAALLEETTXXIIAANN
Gaur, azaruak 25,
andrazkuen kontrako
indarkerixia salatzeko
eguna da eta, horren harira
astelehenaz geroztik
Gipuzkuako Medicus Mundi
alkartekuak preparautako
"Sexu eta Ugalketa
eskubidiak dira giza
eskubidien artian
gizatiarrenak" izenburuko
erakusketia dago martxan
udaletxeko patixuan
(abenduaren 2ra arte,
astelehenetik barixakura,
09.00etatik 14.00xetara).
Eibarko Emakumien
Mahaixak preparau daben
programaren barruan
antolatu dabe erakusketia.
Hortik aparte, gaur
eguardixan konzentraziñua
egin dabe udaletxe parian
eta arratsaldian, 18.00etan
Portalean (3. pisuko
ikastaro gelan) Nagore
Lafage-ri buruzko
bideoforuma egingo da.

TTAAXXII--TTAARRIIFFAAKK  GGOORRAA
Udalak Gipuzkuako
Taxisten alkartiak
eskatutakuari erantzun
detsa eta, taxistak
kobratzen daben tarifak
2010eko julixotik aurtengo
julixora bittarteko KPIari
jarraittuta %3 igotzia eta
herri-barrurako tarifa
barrixa onartuta. Tarifa
merkiena astegunetan
07.00etatik 22.00ak
bittartian kobratzen dabe

HHAAIITTIIRRII  LLAAGGUUNNTTZZEEKKOO
KKAANNPPAAIIÑÑIIAA
Pedro Zelaia Memorialaren
aldeko taldiak Haití-ra
eguzki-lanparak bidaltzeko
kanpaiñia ipiñi dau
martxan: San Andres
egunian, Untzagan muestra
modura ipiñiko daben
lanpara baten aldamenian
zozketatzeko hiru opari
ipiñiko dittue eta zozketan
sartzeko txartelak salgai
egongo dira han bertan.

AZARUAREN 14-N KEZKA
DANTZA TALDEKUAK EKI-
TALDI BEREZIXA EUKI
EBEN PORTALEAN, entse-
guetarako erabiltzen daben
dantza gelan. Jose Maria Mar-
tinez "Coque" artistaren bizi-
tzaren barri jaso eben zuze-
nian Carmen Kilner,

The Basque Children of 37 UK
alkarteko kidiaren ahotik. Eki-
taldixa, gerratik ihesi Habana
ontzixan Inglaterraraiño juan-
dako artistak 1952xan eginda-
ko "Balletomania" margolana
Kezka dantza taldiari emoteko
aitzakixarekin antolatu eben.
Coquek oso gertutik segidu

eban Pirmin Trekuk dantzan
egindako ibilbidia eta Kezkari
oparitutako kuadroa dantzarixa
Royal Balletean jardundako
sasoikua, entsegu bat ikusi os-
tian margotutakua da. 

“Balletomania” Kezka taldiari opari

Azitaiñen errekia garbitzen

ZAPATUAN OSPATU
EBEN URTEROKO BAZ-
KARIXA AURTEN 60 UR-
TE BETETZEN DITTUA-
NAK. Erretratuan ikusten
dittuzuenak ederto pasau
eben eguna, Untzagan al-
kartu ostian txikiteuan ibilli-
tta eta, jarraixan, Iruki sa-
gardotegixan bapo bazkal-
duta. Asteburu honetan,
barriz, 1937an jaixotakuen
txandia izango da. Untza-
gan 12.00xetan alkartuko
dira talde-argazkixa etara-
tzeko eta ordu erdi geruago piskolabisa hartuko dabe Zezenbide kalian, Peña Txinberan. Ipuruako ta-
bernetan txikiteuan ibilli ondoren, 14.45xetan hasiko da bazkarixa, Iruki sagardotegixan.

1951ian jaixotakuen bazkarixa

Sei lagun ibilli ziran errekia garbitzen.



Julian Etxeberria, 12 - 1. esk.
Tel. 943 208552

ORTODONTZIA IKUSIEZINAREKIN...
irribarrerik onena lortuko duzu! 

...eta atera egiezu etekina hortz-zuriketan ditugun
PROMOZIO BEREZIEI.

Zatoz eta KONTSULTA egin!

RPS 04/02

EEEELLLLGGGGOOOOIIIIBBBBAAAARRRRkkkkoooo    SSSSaaaannnn    MMMMiiiigggguuuueeee llll ggggaaaaiiiinnnneeeeaaaannnn

BBeellaauusstteeggii
BBaasseerrrriiaa

JATETXEA

BBeellaauusstteeggii
BBaasseerrrriiaa

JATETXEA

IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAAZZZZIIIIOOOOAAAA EEEETTTTAAAA EEEERRRRRRRREEEESSSSEEEERRRRBBBBAAAAKKKK::::    TTTTeeeellll ....    999944443333    77774444    33331111    00002222

JJaaiieettaann  oonnddoo  ppaassaattuu......  
eettaa  mmaahhaaiiaann  ggoozzaattuu......

San Andres Menu Berezia

wwwwwwwwwwww....bbbbeeeellllaaaauuuusssstttteeeeggggiiii ....ccccoooommmm

Modistilletan 
Menu Berezia, 
ondoren DJa eta

opari bereziaren zozketa
Abenduak 10, zapatua

– Kalabazin txupitua bost pipetbeltz erara.
– Ahate-foieren moussea Módena eta konpotekin.
– Madagaskarreko otarrainxka basatia plantxan.
– Bakailao kokotxak pil-pil erara.
– Iberikoaren masaila ardo beltzarekin.
– Intxaur biscuit-a txokolatearekin.
– Kafea eta ardoa (kriantza). 39,50¤+ BEZ

garrantzitsua ERRESERBA egitea
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dira, batazbeste, 
Udalak hillian 

tramitatzen dittuan keja
eta proposamenak.

Aurten, hillaren 22xa
bittartian, 1.216

totalian. Horretatik 
249 (%20'47) kaleko
objetuekin lotutakuak

dira, 163 (%13'40) 
argiztapenaren 

ingurukuak eta 133
(%10'93) kaleko 

altzarixekin zerikusixa
dakenak.

asteko

datua
1111 1111 0000

Enpleguaren gaiñeko plana Eibarrerako
GEMMA ZABALETA ENPLEGU
SAILBURUA EIBARREN EGON
ZAN AURREKO ASTIAN ETA, UDA-
LEKO ORDEZKARIXEKIN egindako
billeran esandakuaren arabera, Eusko
Jaurlaritzak 2012. urtiaren hasieran
martxan ipiñiko daben Udaletarako
Enplegu Planarekin bat egingo daben
gure herrixan kokatuko dabe eskualde
osorako bulego nagusixa, Bittor Sa-
rasketa kalian daguan Lanbideren bu-
leguan bertan. Jaurlaritzatik bultzatu-
tako planarekin hasteko, herrirako en-
plegu-plan baten erredakziñua pagau-
ko dabe. Planak Eibarrek prestakun-
tza zeiñ enplegu aldetik dittuan premi-
ñak aztertuko dittu eta, horretarako,
enpleguarekin loturaren bat daken tokixan-tokiko
eragilliekin mahaixak osatuko dittue. Miguel de
los Toyos alkatiaren berbetan, "Plan horretatik
prestakuntza-proiektuak, enplegurakuak eta pres-
takuntza-enplegurako proiektuak sortuko dira. Az-
ken honek Lantegi Eskolia ixtian geratu dan hu-

tsunia beteko dabe, prestakuntza eta enplegua
eskintzeko filosofixiari eutsita. Lantegi Eskoliak
eskintzen eban prestakuntza gehixenbat eraikun-
tzari zuzendutakua zan, baiña Planari jarraittuta
eskinduko dogun prestakuntza enpresak eska-
tzen dabenari moldatutakua izango da".

UNTZAGAKO JUBILAU ETXE-
KUAK HILLEBETE HONETARAKO
PROGRAMAZIÑO ZABALA PRE-
PARAU dabe, lehelengoz atiak za-
baldu zittuala 11 urte pasau dirala
ospatzeko. Bestiak beste, aurreko
barixakuan moda desfilia egiñ eben,
Corral gizonezkuen modia eta El
Corte Inglés-eko andrazkuena era-
kusteko. Pasarelia zein pasarela gaiñekuak
apaintzeko Flores Blanca eta Lakett estetika eta
makillaje zentruaren babesa jaso eben. Eta San
Andres jaixen aurretik, bixar, hildako bazkidien
aldeko mezia ospatuko dabe San Andres elizan,
12.30xetan. Bertan Untzaga abesbatzakuak har-
tuko dabe parte eta, mezia amaittuta, ohorezko
aurreskua dantzatuko dabe. Jarraixan, jubilau
etxian bertan piskolabisa eskinduko jakue bazki-

dieri eta euren famelixakueri eta, horren ostian,
14.30xetan bazkidieri omenaldixa egitteko baz-
karixa hasiko da. Jubilauak azken orduan alda-
keta egin bihar izan dabe eta Arrate hotelian egi-
ttekua zan bazkarixa Kantabrian egingo dabe
(autobusa 14.15etan urtengo da Ego Gaiñetik).
Bazkalostian oroigarrixak banatuko detsez
omendutako jubilaueri eta dantzaldixa be egon-
go da, Jose Airasekin.

GABONAK GERTURATZEN DOIAZE-
NEZ, MERKATU PLAZAKO SALTZAI-
LLIAK KANPAIÑIA BEREZIXA IPIÑI
DABE MARTXAN aste honetan ber-
tan, 50 euroko gastua egitten daben
bezeruen artian 1.000 otar oparitzeko
asmuarekin eta, oparitzeko dittuen otar
guztiak amaittu arte martxan egongo

da promoziñua. Gastua ez da toki edo
egun bakarrian zertan egin bihar, eros-
keta tiketak gorde eta kopuru horretara
aillegatzian horrek aurkeztuta otarra
zuzenian jaso leike. Hori bai, bezero
bakotxak oparixa gehixen jota birritan
jasotzeko aukeria baiño ez dau izango,
kanpaiñia honetan behintzat. 

Plazakuak 1.000 otar oparittuko dittue

Udaletxian egiñ eben billeria Jaurlaritzak eta Udalak.

Giro eziñ hobia euki eben nagusixak./ L. ITURBE

Desfile arrakastatsua 
Untzagan
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DOMEKAKO HAUTESKUN-
DIETAKO EMAITZAK ES-
KUAN, PSE-EE EIBARREN
LEHELENGO INDARRA IZA-
TEN SEGITZEN DAU 4.310
boto eskuratuta, baiña boto-ko-
puruari begira bigarren geratu
zan Amaiurri 200 botoko aldia
baiño ez detsa kendu dome-
kan. EAJ-k, bestalde, oin dala
sei hillebeteko botaziñuan gal-
dutako botuak berreskuratu di-
ttu eta 2008xan 3.447 boto es-
kuratzian lortu eban markia
gainditu dau oinguan, 3.504
boto jasotzian. PP-ren ibilbidia
be antzerakua izan da: udal-
hauteskundietan lortutako bo-
tuak (1.112) ia bikoiztia lortu
dau, 2.047 boto eraman dittu-
eta. Alderdi barruan gorabehe-
rak izanda be, 560 boto esku-
ratuta Ezker Anitzak ixa eutsi
egin detsa maiatzian izandako
emaitziari (573), baiña lau urte
atzera egiñez gero (705) jai-
tsiera nabarmena izan dau. 

Domekakuak Espaiñiarako
Kongresu eta Senadurako hau-
teskundiak izan ziran, udal hau-
teskundietatik diferentiak, baiña
asteburuan izandako emaitzak
geurera, hau da, Udalera eka-
rritta, aldaketa inportantiak iku-
siko gendukez, bestiak beste

aspaldidanik Eibarko Udalian
alderdi konstituzionalistak da-
ken nagusittasuna galdu egingo
leukielako: PSE-k (7) eta PP-k
(3) alkartuta dittuen ziñegotzi-
xak baiño bat gehixago lortuko
leukie Amaiurrek (6) eta EAJ-k
(5) alkarrekin.

Euskal Herrixan PP-UPN
izan da boto gehixen etara da-
ben alderdixa, baiña ezta hurrik
eman be Espaiñian lortutako al-
diarekin (3.000 boto etera de-
tsaz Amaiurri). Eserlekueri be-
gira, ostera, Amaiur da garaille,
zazpi parlamentarirekin; EAJ-
PNV-k jarraitzen detsa, boste-
kin, eta gaiñera indar abertza-
lien alorreko nagusittasuna gal-

duta. Geroa Bai-rena da beste
parlamentari abertzalia (Nafa-
rroan abertzaliak lehelengo al-
diz lortu dittue ordezkari bi Ma-
drillen). PSOEk jaitsiera nabar-
mena izan dau: 2008xan 11 di-
putadu izatetik 5 izatera pasau
da eta PP-k oin dala lau urteko
eserleku kopuruari eutsi detsa
(5). Bestalde, Alberto Unamun-
zaga eibartarrak (Amaiur) sena-
dore eserlekua lortu eban do-
mekan eta azken lau urtiotan
Madrillen izan daben eserle-
kuari agur esan bihar izan detsa
Jose Luis Vallés-ek (PSE-EE).

Domekako hauteskundieri
jarraipen berezixa egin zetsan
…eta kitto!-k, ohikuari jarraittu-
ta: botua emoteko orduan al-

derdi bakotxeko ordezkarixari
kanpaiñaren gaiñian eta emai-
tzen aurreikuspenaren ingu-
ruan galdetu zetsen, egunian
zihar pasautako bitxikerixak ja-
so zittuen, mahai bakotxeko
boto-zenbaketako emaitzak
momentuan batu zittuan eta,
horrek eskuan, alderdi guztieri
emaitzen inguruko baloraziñua
eskatu zetsen. Horrek guztiak
eta emaitzen taulak, grafikuak
eta beste bestelakuak gabian
bertan interneten (www.etaki
tto.com webgunian) zintzilikatu
eban ale berezixan isladatu zi-
ttuan eta astelehenian pape-
lian musutruk banatu eben he-
rriko kiosko eta beste saltoki
batzuetan.

PSE-EE larri ibilli da 
nagusitasunari eusteko

Egunian gertautakuak batu zittuan gure ale berezixak. / LEIRE ITURBE

AURREKO ASTIAN, BARIXAKU GOIZIAN, HERRIKO IKASTE-
TXE ETA ENPRESEN ARTEKO TOPAKETIAK AGURTU EBAN
gurian Udalak lehelengoz antolatu daben barrikuntzari eskindutako
astia. Debegesarekin alkarlanian preparautako jardunaldixan EPC,
Tekniker, Neurtek, APEL, Urkotronik eta Cadenas Iris-eko ordezka-
rixak Uni Eibar-Ermua, IFES, Berritzegune eta Armerixa Eskolako

arduradunekin berbetan jarduteko aukeria euki eben. Bestiak bes-
te, lan-merkauan daguazen premiñak ezagutzera emon zittuen en-
presarixuak eta danen artian horreri ikastetxiak ahalik eta modurik
egokixenian zelan erantzun leikien aztertu eben. Barrikuntzaren
Astiaren barruan hainbat bisita antolatu dittue Armagintzaren Mu-
seuan, Teknikerren eta Alfa Arten.

World Kafiak agurtu eban Barrikuntzaren Astia
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12 PINTXO
LEHIAKETA

Arrate Kultur Elkarteak
antolatutako VIII. Pintxo
Txapelketako irabazle-

ak astelehen iluntzean erabaki
zituzten epaimahaia osatu du-
ten Vicente Belda, Josu Gime-
nez eta Ruben Etxanizek: Pin-
txo Onenari Saria Urkiko Bar
Cepak aurkeztutakoak eraman
du, bertako produktuekin egin-
dako pintxo onenari saria Karri-
ka tabernakoak eta aipamen
berezia egin diote Txoko taber-
nakoak aurkeztutakoari. Horre-
kin batera, lehiaketan parte

hartu duten tabernetan pintxoa
probatu dutenek emandako bo-
toak jasota, publikoaren 1. sa-
ria El Ambigú-k eraman du, 2.
saria Aterpek eta 3. saria, be-
rriz, Cepak. 

Antolatzaile eta epaimahaiki-
deek beste ezer baino lehen
eskerrak eman nahi dizkiete
parte-hartzaile guztiei, "pintxo-
ak prestatzeko eta aurkezteko
orduan erakutsi duten ilusioa-
rengatik eta egin duten beha-
rrarengatik". Aurkeztutako pin-
txo guztien kalitatea azpimarra-
tuta, erabakia hartzeko zailta-
suna aipatu dute. Lehiaketa
antolatzen lagundu duten Eibar
Merkataritza Gune Irekiari eta
Udalari euren esker ona ere
adierazi nahi diete. 

Irabazleek San Andres egu-

nean, azoka eta kartel lehiake-
tetako irabazleekin batera jaso-
ko dute saria.

Gauetik goizera
Horrela erabaki zuten pin-

txoa egitea Juan Carlos Guillé-
nek eta Rosa Revert-ek osatu-
tako bikoteak. “Sasoiarekin lo-
tutako pintxoa izan da gurea,
ondo apainduta hori bai eta,
perretxiko eta onddoak aprobe-
txatuz, zaporeen leherketa es-
kainiz”, azaltzen digu Juan
Carlosek pintxoaren ezauga-

rriak deskribatzerakoan. “Piku-
ogia hartu, gaztaiarekin -Idiaz-
bal bat- busti, etxean egindako
pikillo piper batzuk, porru-en-
tsalada bat urdaiazpiko eta
apioarekin egindakoa eta, gai-
nean, intxaur erdia. Eta txipiroi
saltsa tanta batekin eta Móde-

na ozpina, sagarra eta franbue-
saren beste batekin eginda da-
go. Aurkezpena landu genuen,
ukitu desberdina emanez”, ja-
rraitzen du. Saltsa desberdine-
ko lau ontzi erabili dituzte, “ma-
kina baten antzerako proze-
suari ekinez. Erraza izan da eta
denak nabaritu dute aipatutako
zaporeen leherketa hori”. 

Halakorik espero zuen gal-
detuta, ezetz diosku Guillének,
“baina jendea aurkeztera ani-
matu nahiko nuke, benetan.
Gozamena da”. Aurretik ere,
Bossan lan egiten zuenean,
“2004an izan zen: pintxoetan
berrikuntzei ematen zen saria
irabazi nuen” gogoratzen du.

Herenegun berarekin ber-
betan gengozela pintxoak

izan zuen arrakasta aitortu zi-
gun: “Orain hemen jendea da-
go partidua ikusten telebistan
eta gaur bertan 40 bat pintxo
saldu ditugu, normalean 4-5
baino gehiago ez ditugunean
saltzen”. 

24 parte-hartzaile
Dozena bi taberna animatu

ziren azkenean parte hartzera,
askotariko pintxo modalitatee-
kin: Cepak “Udazkena” aurkez-
tu zuen moduan, Anardik “Ru-
bik-en kuboa” egin zuen, Ambi-
gúk “Jaixa”, Aterpek “Bonboi
sorpresa”, Deporrek “Bakailao
konfitatua”, Foxtter-ek “Kalaba-
zinen sumendia”, Irukik “Txan-
gurro lasagna”, Karrikak “Bro-
txeta ekologikoa”, Kultuk “Sa-
nandreseko rapea”, Koskor-ek
“Lurra itsasoa”, La Terrazak
“Hegaluzea Otxandiano erara”,
Agiñaspik “Baratza eta itsasoa”,
Oishik “Baserria pintxora”, Pau-
laner-ek “Pikilloaren sekretua”,
Suberoak “Otarrainxka”, Txokok
“Maite nazazu Ché”, Zubi-Gai-
nek “Ortuko ostadarra”, Batzo-
kiak “Odoloste kremadun bolo-
bana”, Birjiñapek “Bakailao aza-
loreak”, Bossak “Udazken pin-
txoa” eta Chalchak “Baserriko
kutiziak”, besteak beste.

PPiinnttxxoorriikk  oonneennaa??
CCeeppaa  ttaabbeerrnnaarreennaa  

Epai-mahaiak pintxo onena zein zen erabaki zuen moduan, pintxoak probatu zituztnek ere izan
zuten zer esatekorik txapeketan. / LEIRE ITURBE

Pintxoen presentazioak badu bere garrantzia horrelako lehiaketetan. / LEIRE ITURBE
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birjiñape, 1 behea
tel. 943 20 71 00

GORA SANANDRESAK!!!

guridi rugby
taberna

BBEEZZeeRRoo GGUUZZttiiEENNddaaKKOO
SSaaNN AANNddRReeSS zzOOrrIIOOnnttSSUUaakk!!

Ogitarteko, kazuelita, tapa eta pintxo berezietan 
E S P E Z I A L I Z A T U A K

Zubi-Gain Ego-Gain

UUrrkkiizzuu,,  1111--bbeehheeaa            TTffnnooaa..  994433--225544006600

ANBULATEGIAREN 
AURREAN

URKIZUKO
DORREETAN

JJ..  EEttxxeebbeerrrriiaa,,  22            TTffnnooaa..  994433--220077116655

Tel. 943 20 68 44
irukieibar@hotmail.com
www.irukieibar.com

OOttaaoollaa  eettoorrbbiiddeeaa,,  33  --  aattzzeeaa

((HHiippeerr  EErroosskkiirreenn  aallbbooaann))

San Juan, 4 AC

• Kafe bereziak
• Musika onena...
… GIRO ONEAN
etorri eta ondo 
pasatu Sanandresak

zabalik
goizeko

9.00etatik
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Sanandresak Gaztetxian
Jaixak Herrixak Herrixandako alkartiak eta Eibarko Gazte Asanbla-
dakuak San Andres bezperarako preparau dittuenetarako bero-
tzen juateko, gaur 21.00etatik aurrera Iparragirre kalian daguan
gaztetxian kontzertua eskinduko dabe Awaking The North, Artaza
Combat eta New Breed taldiak (sarrerak 3 eurotan salduko dittue).
Eta hillaren 29xan, 19.00etan Untzagan hasitta Urkizu alderaiño
poteuan abiatuko dira, han 22.00etatik aurrera bertsolarixak lagun-
dutako afarixa hasteko. Afarirako txartelak 6 eurotan salgai dagoz
Depor, Karrika eta Buenos Aires tabernetan.

AAzzaarruuaakk  3300,,  
eegguuaazztteennaa,,  
SSaann  AAnnddrreess  EEgguunnaa
0099..3300..--  XXXXXXIIIIII..  SSAANN  AANNDDRREESS  NNEEKKAAZZAALL
AAZZOOKKAA-ren epai-mahaixaren lanaren
hasieria eta ganadu erakusketia. 
Untzagan.
1111..0000..--  UUSSAARRTTZZAA  TTXXIISSTTUULLAARRII  
BBAANNDDAARREENN  KKAALLEEJJIIRRIIAA..
1122..0000..-- Narbaiza eta Gorrotxategi 
BBEERRTTSSOOLLAARRIIXXEENN  EETTAA  Jainaga 
eta Narbaizaren TTRRIIKKIITTIILLAARRIIXXEENN  
EEMMAANNAALLDDIIXXAA.
1122..3300..--  PPLLAAZZAA  DDAANNTTZZAARRAA  
EERRRROOMMEERRIIXXIIAA Jainaga eta Narbaiza 
trikitilarixekin eta Kezka dantza 
taldiarekin. Untzagan.
1133..0000..-- San Andres Azoka, pintxo 
txapelketa eta kartel LLEEHHIIAAKKEETTAAKKOO
IIRRAABBAAZZLLIIEERRII  SSAARRIIXXAAKK  BBAANNAATTZZIIAA..
Untzagan.

Cuevas, Orbegozo eta Antzerki Jardunaldixak,
Bakillauaren Ohorezko Kofrade
Eibarko Bakillauaren Kofradixiak domekan, hillaren 27xan bere agendako hitzor-
durik inportantienari helduko detsa, XVIII. Batzar Nagusixa edo kapitulua ospatu-
ta. Urteroko martxari jarraittuta, estaduko zeiñ atzerriko herrixetatik etorrittako
kofradixak batuko dittuan ekitaldixan herriko personaje eta talde ezaguneri ome-
naldixa egingo detse, Ohorezko Kofrade izendatuta. Aurtengo omenduak Asier
Cuevas korrikalarixa, Iñaki Orbegozo musikarixa eta Jose Mª Cornago eta Juan
Ortega Antzerki Jardunaldixetako antolatzailliak izango dira. 
Zapatu gabian kofradixetako kidiak afarixa egingo dabe, baiña Bakillauaren
Kofradixaren XVIII. Kapitulua domekan, 10.30xetan hasiko da, kofradixetako or-
dezkarixeri ongietorrixa eta hamarretakua Arrate Hoteleko kafetegixan. Ondoren,
11.30xak aldera Usartza Txistulari Bandakuak lagunduta kalejiran juango dira,
Portalearaiño eta hantxe, Goruntz abesbatzakuak alaittuko daben ekitaldixan
ohorezko kofrade barrixen izendapena egingo dabe.

Egitaraua
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Egun nagusia eguaztena bada ere,
azaroaren 13tik dihardute ospatzen
Sanandresen programaren barruan

daude ekintzak. Gaur, adibidez, …eta kitto!
Euskara Elkarteak antolatutako San An-
dres Gazte Bertso Jaialdia egingo da
22.00etan Portalean; txistorrak izango du
protagonismoa biharkoan VIII. Txistorraren
Egunarekin; domekan, berriz, Bakailao Ko-
fradiaren XVIII. Kapitulua egingo da; San
Andres bezperan dantzaldia egongo da DJ
Arnoren eskutik Untzagan 23.00etatik
02.00-etara; baina benetan herritarren

gehiengoak espero duen eguna San An-
dres eguna bera da, azaroaren 30a.

84 erakusle
San Andres egunean XXXIII. San Andres

Nekazal Azoka egingo da. Untzagan 30x15
metrotako karpa bat kokatuko da hainbat
postu txikiz inguratuta, 50x15 metrotako
beste bat Txaltxa Zelaian eta beste bat

Justizia Jauregiaren parean, non abereen
erakusketa bat egingo den. Guztira 84 era-
kusle batuko dira herrian: 6 esti-ekoizle, 14
barazki-ekoizle, 3 fruta-ekoizle, txakoli
ekoizle bat, 22 ogi-ekoizle, 3 lore-ekoizle
eta 35 gazta-ekoizle.

Egunean zehar, bestetik, Usartza Txistu-
lari Bandak kalejira egingo du 11.00etan;
Narbaiza eta Gorrotxategi bertsolariek, eta
Narbaiza eta Jainaga trikitilariek emanaldia
eskainiko dute 12.00etan; Plazara Dantza-
ra Erromeria egingo da 12.30etan Kezka-
koen eskutik; eta egunari amaiera emate-
ko, Sostoa Abesbatzak Zarzuela emanaldia
eskainiko du Coliseoan.

SSaannaannddrreessaakk,,  jjaaiieegguunn  bbaatt
bbaaiinnoo  aasskkoozz  ggeehhiiaaggoo

35 gazta-ekoizle izango dira azokan. / LEIRE ITURBE

Barazki-ekoizleak hamalau izango dira Eibarren, hiru 
fruta-ekoizlerekin batera.. / MAIALEN BELAUSTEGI

15SAN ANDRES
AZOKAJesusek deitutako lehen apostolua izan zen San Andres. Eibarko patroia

da, baita ere, eta urtero azaroaren 30ean ospatzen da bere eguna. Gure
herria San Andres elizaren inguruan sortuta egonik, jaieguna da azaroaren
azken eguna. Festarako aukera egongo bada ere, inguruko 
baserrietakoentzat zita berezia izaten da Sanandresetakoa, Eibarko azoka
nagusia delako, eta Eibarko eta kanpotik jaieguna ospatzera 
datozenen arreta eurengan eta euren produktuetan egongo delako.

Nekazal Azoka Untzagan
eta Txaltxa Zelaian

kokatuko da, guztira 84 
erakusle batuko dituen
goiz osoko jardunaldian

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA
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16 JATEKO
KONTUAK

Ez, ez dira itsasora joango
eta kainaberarekin arrai-
na arrantzatzen saiatu-

ko. XIX. Bakailao Txapelketan
hartuko dute parte eta su arte-
an euren trebezia erakutsi be-
har izango dute bakailaoa
prestatzen. Euren lana balora-
tzen, gainera, maila handiko
ahoak egongo dira.

Domekan Untzagatik pasa-
tuz gero, lehia bizia somatuko
duzue giroan. Helburua? 50 bi-
koteren artean bakailao goxoe-

na egitea. Hori zein izango den
Josean Azpeitia, Jose Ramon
Agiriano, Hector Barrenetxe,
Jesus Artola, Xabier Osa eta
Josu Mugerzak erabakiko dute,
baina seguru parte-hartzaileek
ez diela erabaki erraza izaten
lagako.

Hasiera batean 67 bikotek
eman zuten lehiaketan parte-
hartzeko izena, baina gehienez
50 egon ahal zirenez, zozketa
egin behar izan zuten antola-
tzaileek. Untzagan elkarren

aurka arituko direnak, beraz,
aukeratuak dira, zorteak auke-
ratuak, eta bikote bakoitzak be-
re aukera aprobetxatu nahi
izango du 19. aldiz egiten den
lehiaketa famatua eskuratzeko.

Janari ederra prestatu eta
gero jateaz, eta irabazi gero in-
guruko sukaldarien artean lor-
tzen den ospeaz gain, bakailao
onenen egileek bestelako sa-
riak ere eskuratuko dituzte.

Irabazleek, adibidez, garai-
kurrak, txapelak, 150 euro, eta

Alkorta Anaiak, Dinastia Vivan-
co, Soc. Coop. Virgen de la Es-
trella olioak (Maimona) etxeek
emandako produktuak jasoko
dituzte; bigarrenek garaikurra,
90 euro, Alkorta Anaiak, Dinas-
tia Vivanco, Soc. Coop. Virgen
de la Estrella olioak (Maimona)
etxeek emandako produktuak;
eta hirugarrenek 30 euro, eta
Dinastia Vivanco, Soc. Coop.
Virgen de la Estrella olioak
(Maimona) etxeek emandako
produktuak.

5500  bbiikkoottee  bbaakkaaiillaaoo
oonneennaarreenn  bbiillaa

Parte-hartzaileen kopuru altua dela-eta, zozketa egin behar izan dute aurten ere. / SILBIA HERNANDEZ

Bihar ondo jan, dan-
tza egin eta ondo
pasa nahi duenak zi-

ta egokia dauka Untzagan
egun osoan zehar. Eibarko
Txirrindulari Elkarteak an-
tolatuta IX. Txistorraren
Eguna egingo da eta kilo-
metroak bizikletan bakarrik
egiten ez direla erakutsiko
dute. Izan ere, kilometro
bateko txistorra jarriko dute

bertara hurbiltzen dutene-
nen eskura.

Eguerdian emango zaio
hasiera ofiziala Txistorraren
Egunari. 12.00etan Iruki sa-
gardotegiaren eskutik ekital-
diraren hasiera emango zaio
txotxarekin Untzagako pla-
zan. Horrela, 15.00ak arte
txistorra eta edari salmenta
egongo da.

Gaztetxoek Sakako Asier
Arrizabalagaren zezentxo
eta poniekin jolasteko auke-
ra izango dute Toribio Etxe-
barrian Eibarko Dultzainero-
ek kalea musikaz girotzen
duten bitartean 12.15etatik
13.00etara. Honen ostean,
bestetik, Memorial Valencia-
ga 2011 II. Argazki Lehiake-
tako sariak banatuko dira,
eta 14.30ak arte Eibarko

Dultzaineroek ekitaldia es-
kainiko dute Untzaga pla-
zan. Antolatzaileek, 15.00-
etan, jatekoa izango dute
Kamarroak elkartean, ondo-
rengo lan eta festarako inda-
rrak hartzeko.

Arratsaldeko saioari go-
gor ekingo zaio Txistorraren
Egunean. 18.00etatik 21.30-
etara Arno DJak disko-festa
eskainiko du Untzagan, eta
18.30etatik aurrera Txisto-
rra eta edarien salmentari
hasiera emango zaio berri-
ro. 21.30etan eguneko mo-
menturik emozionanteena
iritsiko da: zozketa handia.
3.200 euro banatuko dituzte
guztira saritan. Hala ere,
egunean zehar ezustekoak,
esker onak egongo dira bai-
ta ere.

MMuussiikkaa  eettaa  ddaannttzzaa  kkiilloommeettrroo  
bbaatteekkoo  ttxxiissttoorrrraa  eerrrreettzzeekkoo

EGITARAUA:
12.00 – Ekitaldiaren hasiera txotxarekin Iruki sagardotegiaren 
eskutik Untzagan.
12.15-13.00 – Marques de Sakako zezen eta poniak 15 urtetik 
beherakoentzat Toribio Etxeberrian Eibarko Dultzaineroek alaituta.
13.00 – Memorial valenciaga 2011 II. Argazki Lehiaketako sari 
banaketa.
13.00-14.30 – Eibarko Dultzaineroen ekitaldia Untzagan.
18.00-21.30 – Disko-festa DJ Arnorekin Untzagan.
18.30 – Txistorra eta edarien salmentaren hasiera.
21.30 – Zozketa handiaren hasiera. 3.200 euro saritan.
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Rosa Gisasola eta Hector 
Barrenetxe dira aurtengo 
Maridaje jardunaldietan 
omenduak. Eibarren tradizio
handiko gozogile eta saltzaile 
bikote honek ondo merezitako
omenaldia jasoko du bihar
09.00etan Krabelinek 
(autobusak 08.30etan irtetzen
dira). Eibar bihotzean 
daramatela ederki erakusten 
dute eurekin berba egiterakoan.

- Bihar omenaldia jasoko duzue Krabeli-
nen, baina nola hasi zen guzti honen his-
toria?
HECTOR: Eibarren 15 urterekin hasi nintzen
gozogile moduan aitarekin. Solera Eibarre-
san zeukan gozotegia bere bazkidearekin,
estankoko Pedrorekin. Orduan dena nahas-
tuta egoten zen (pastelak eta abar), oso gau-
za bitxia zen. 1959an hasi ginen lanean, Ar-
meria Eskolan ikasketak amaitu eta limarekin
nire abilezia erakutsi ostean aitak gozotegian
hasteko esan zidanean (barreak). 1962an
banatu eta Antxon gozotegia sortu genuen
Estaziño kalean eta gero beste berri bat Dos
de Mayon (gaur egun Toribio Etxebarria de-
na). Anaia eta bere emaztearekin egon ginen
lanean eta, asko ginenez, Donostiara etorri
eta Labeak sortu genuen 1985an (gozogin-
tzarako labeak sortzen zituzten bazkideekin).
1993an bakarrik lanean hasi ginen Donostia-
ko Gipuzkoa plazan, eta gaur egun ia 60 per-
tsonari lana ematen dien zortzi denda eta go-
zogintza-lantegia dauzkagu.
- Kontsumitzaileen gustoak asko aldatu
dira hasi zinenetik gaur egunera arte?
HECTOR: Ez, uste dut jendeari gauza tradizio-
nalak gustatzen zaizkiola.
ROSA: Jendeak produktuak ikusi nahi ditu eta
saltzen duenarekin berba egin, tratu pertso-
nal hori. Gazteek, agian, supermerkatuetara
joateko ohitura gehiago daukate, baina zer-

bait berezia nahi badute, hori egiten duten
profesionalengana jotzen dute. Produktuei
dagokienean, bestetik, orain sorta handiagoa
dago.
HECTOR: Hozkailuek baliatzen dute hori, ho-
tza behar duen generoa erabili baitezakezu
gozoak sortzean. Lehen zera geneukan (ʻso-
ta, caballo y reyʼ), irasagarra, bizkotxoa eta
bizkotxo bustiak. Baina Rosa, nik uste dut
jendea betiko gauza horien bila datorrela go-
zotegira.
Rosa: Egia esan, jendea nahiko klasikoa da.
Gaur egun, adibidez, ez dakizu zenbat sal-
tzen den txokolatea. Baina txokolate ona, eh.
Txokolate ona nahi duenak guregana jotzen
du, baina berdin bazaizu nolako txokolatea
jan, supermerkatuan txokolate tableta eros-
ten duzu eta kitto. Kakao portzentai ezberdi-
nekin egiten ditugu guk txokolateak, bon-
boiak gaur egun lehen baino arinagoak dira,
zapore askokoak, osagai anitzekoak… lehen
bonboi bat jaten zenuen eta denek zapore
bera zeukaten. Gaur ez, alde handia dago
batetik bestera.
Hector: Frantsesak txokolate-kontsumitzaile
handia denaren zorte handia daukagu. Ga-
bonetan, adibidez, ez dute turroirik jaten, txo-
kolatea baizik. 
- Eibarren gozozaleak garela esango ze-
nuke?
ROSA: Demaseko gozozaleak gara eibarta-
rrak!
HECTOR: Donostiara iritsi ginenean… “hemen

jendeak ez du gozorik jaten!”. Eibarren sal-
tzen zen pastel kopurua demasekoa zen. He-
men norbaiten amaren urtebetetzea bazen,
semeeak, loibek, ilobek eta alboko etxekoek
pastelak jasotzen zituzten etxeetan. Hori
gaur egun ez da existitzen.
ROSA: Orain bakoitzak bere kontsumorako
erosten ditu pastelak.
- Zuek tentazioa muturren aurrean zeneu-
katen. Gozozaleak zarete?
BIEK: Asko!
HECTOR: Ez al da igartzen? Eta hori erregime-
na egiten gabiltzala (barreak). Beti gustatu
zaizkigu. Gogoratzen dut nola lehen aitak
apurrak ekartzen zituen.
ROSA: Nik egunero jan behar dut zerbait go-
zoa.
HECTOR: Gainera, gauzak probatu egin behar
dira pastel berriak sortzeko.
- Zer suposatzen du zuentzat omenaldia
jasotzeak?
HECTOR: Pixoihalak jarri behar izan ditu berri-
ro nire emazteak (barreak). Inoiz baino emo-
zio gehiago dauka. Eibar beti izan dugun
gauzarik handiena da. Oso pozgarria da
omenaldia jasotzea.
ROSA: Ezusteko handia.
- Nolakoa izango da biharko eguna?
HECTOR: Urduri egongo gara, ziur.
ROSA: Familia, lagunak… etorriko dira eta be-
rezia izango da.

Elkarrizketa osoa: www.etakitto.com

18 ELKAR
HIIZKETA

“Eibarren saltzen zen pastel
kopurua demasekoa zen”

HECTOR BARRENETXE & ROSA GISASOLA:

“Eibartarra” 
da ekitaldirako 
egin duten pastel berezia.
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A.P.I.: Rosa Juaristi

salerosketak
errentamenduak
traspasoak
balioztatzeak

Arragueta, 2 bis B-behea
20600 EIBAR
Tel. eta Faxa: 
943 20 08 60
rosa@inmobiliariajuaristi.com
www.inmobiliariajuaristi.com

EIBAR Barrena Apartamentu ederra. Ganbara. Igogailua kaletik. 110.000 e

EIBAR Ifar kale Berrizteko. 2 logela. Igogailua. 135.000 e

EIBAR San Juan Igogailua. Kanpora begira. 153.000 e

EIBAR Romualdo Galdos 3 logela. Ganbara. Igogailua. Kalefakzioa. 160.000 e

EIBAR Jardiñeta 3 logela. Balkoi bi. Etxe ederra. Oso eguzkitsua. 162.000 e

EIBAR Muzategi Eraikin berria. 2 logela. Garajea. Trasteroa aukeran (30.000 e). 197.100 e

EIBAR Romualdo Galdos Altua. 3 logela. Igogailua. Ganbara. 205.000 e

EIBAR Eibarko Txikito Bikaina. 2 logela. Igogailua. Ganbara. 207.350 e

EIBAR Barrena (Lidl) Ia berria. Aukera ona. 3 logela. Garajea aukeran. 233.000 e

EIBAR Urkizuko dorreak Bikaina. 2 logela. Altua. Balkoia. 250.000 e

EIBAR Urkizuko dorreak 3 logela, 2 komun. Azkenengo pisua. Sartzeko moduan. 277.000 e

EIBAR Zuloagatarren Ederra. Altua. Balkoia. 110 m2. 4 logela. 306.500 e

EIBAR Ego-Gain EErraaiikkiinn  bbeerrrriiaa:: Aukera ona. Guztiz jantzita. 3 logela Galdetu

LARRAGEST. HELBIDE BERRIA: Calbeton, 22-24 behea
EIBAR Tel. 943 20 00 12 / 690 61 07 15

HHEERRRRIIAA KKAALLEEAA EEZZAAUUGGAARRRRIIAAKK PPRREEZZIIOOAA
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- Espero zenuten Asier Erras-
ti Lehiaketako sari lokala ja-
sotzea?

Ez, beno, guretzat ezustekoa
izan zen finalera pasatzea, ez
genekielako Eibarko zenbatek
hartzen zuten parte lehiaketan.
Gero, finalera heltzean, aukerak
genituela pentsatzen genuen:
soinu eta irudi onak ditu labur-
metraiak; istorioa tontokeri bat
da, baina ideia polita iruditzen
zitzaigun… Aukerak genituen.
Ez genuena uste zen hain ei-
bartar gutxi aurkeztuko ginenik.
12 urte daramatza martxan
lehiaketak, baina badirudi ez
duela arrakasta herrian. Gu
orain dela 10 urte ere aurkeztu
ginen.
- Bai ala?

Umetxoak ginen eta txorrada-
txo bat egin genuen, orain egin
duguna baino handiagoa!
- Txorrada bat izango da, bai-
na irabazi egin duzue.

Nahi genuena islatu dugu eta
gustora geratu gara lanarekin.
- Scheiße da laburmetraiaren
titulua. Zer nahi du esan?

ʻKaka  ̓ esan nahi du. Filma
ikusi aurretik asko esan nahi ez

zuen titulua ipini nahi genion.
Pertsonaia aurkeztu baino le-
hen ez da erakusten bera zein
den eta sorpresa bezala nahi
genuen hori erakutsi.
- Nolakoa izan da sortze-pro-
zesua?

Haitz: Iosuk aspaldi zeukan
ideia buruan, baina lehiaketa
parte-hartzeko epea amaitzeko
3 egun falta zirenean deitu zi-
dan esanez laburmetraien lehia-
keta martxan zela Eibarren. Ez
geneukan beste zerbaitetan
pentsatzen denborarik.

Iosu: Fokoak erosi genituen,
gure kamara hartu…

Haitz: Bestetik, bagenekien
editatzeko programa nola erabi-
li, Iosuk hortan dihardulako ikas-
ten, niri asko gustatzen zaidala-
ko eta orain dela 10 urte espe-
rientzia izan genuelako.

Iosu: Entregatze ordua
13.30etan bazen, guk 13.15-
etan entregatu genuen lana.
- Eta aktoreak zeintzuk izan
ziren?

Gu geu. Kamararen aurrean
eta atzean egon gara.

HAITZ AGIRRE & IOSU TROKAOLA, 
zinemagileak:

“Guk nahi genuena
islatu dugu”

Lehengusuak dira eta, joan den zapatuaz geroztik, Asier

Errasti Laburmetrai Jaialdiko Eibarko lan onenaren

egileak. Scheiße (Kaka) da euren lanaren titulua

eta zuzendari, aktore eta produktore lanak euren gain

hartu dituzte. Epea amaitu baino ordu laurden lehenago

entregatu zuten laburmetraia!

teen-
ajea

Elkarrizketa osoa: www.etakitto.com

Agirre eta Trokaola Portalean egindako sari banaketan.. / LEIRE ITURBE

ssaannaannddrreess  jjaaii  zzoorriioonnttssuuaa  ooppaa  ddiizzuueegguu!!

www.aldatze.org
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Egiten duten Batzar Orokorraren ekital-
diaren barruan banatzen ditu urtero
Ikasleen Guraso Elkarteak Ikasketa

Sariak. Armeria Eskolan ikasten diharduten
ikasle onenei ematen die, horrela, saria, eta
baita espezialitate ezberdinetan nota one-
nak atera dituztenei.

2010-2011ko edizioan Joseba Azpilikue-
tak eta Arkaitz Cascánek jaso dituzte sari
bereziak. Azpilikuetak fabrikazio mekaniko-
aren ekoizpeneko programan egin ditu
ikasketak, eta Arkaitz Cascanek erregulazio
sistema eta kontrol automatikoetan.

Ikasle bi hauek lortutako sariaz gain, bes-
te espezialitate batzuetako ikasleek ere lor-
tu dute eurena: Mekanizatuko 2. mailako
Mayra Gonzalez Lloninek, Telekomunikazio
eta Informatika Sistemen 2. mailako Iker
Martinez Fernandezek, Instalazio Elektriko
eta Automatikoen 2. mailako Alotz Nuñez
Amundarainek, Produktu Mekanikoen Ga-
rapeneko 2. mailako Ander Azpiazu Zubiak,
Mantenu Industrialeko 2. mailako Haritz Al-
dabe Peñak, Ekipo Industrialen Mantenuko
2. mailako Eusebio Duque Romanek eta
Ekipo Industrialen Mantenuko 3. mailako
Igor San Miguel Fernandezek.

Formakuntza profesionala asetu
Inguruko talde sozialen formakuntza pro-

fesionala asetzea da Armeria Eskolak di-
tuen helburuetariko bat, zentruaren eragite-
ko eremuaren garapen sozio-ekonomikoa
sustatuta. Helburu horiek betetzeko, esko-
lak hainbeste urtetan lortutako esperientzia
gizarte eta enpresen eskuetan lagatzen du.

Era berean, zentroarekin hain lotura estua
duten Ikasle Ohien Elkartearekin eta Tekni-
kerrekin harremana ezartzea, eta inguruko
enpresekin hartueman interenpresarialen
katalizatzaile izatea da Armeria Eskolaren
asmoa. Horregatik, gehien nabarmentzen
diren ikasleak saritu nahi izaten ditu estra-
tegia horri jarraituta.

Armeria Eskolako Ikasleen Guraso Elkarteak banatzen ditu urtero sari hauek.

Ikastearen saria, berez, gauza
horretaz jabetzea izaten da, gero
bizitzan zehar horren erabilera
egin edo, beste barik, ezaguera
gehiago edukitzeko. Armeria
Eskolan, hala ere, ikasleei
jakituria hori emateaz gain,
ikasleen artean onenak saritzen
dituzte orain dela urte
batzuetatik hona.

Armeriako ikasle finenak

ARTOLAjatetxea

Lomo iberikoaren carpaccio-a
Etxeko foie-a

Otarrainxkak Martini erara 
Legatza plantxan edo

Bakailaoa pikillo saltsarekin 
Solomilloa plantxan edo

Basurde erregosia 
Degustazio postrea edo

Limoi sorbetea cavarekin edo
Turroi moussea 

Etxeko Errioxako kriantza ardoa,
sagardoa edo beste

25 € + BEZ

ASTEBURUKO
DEGUSTAZIO MENUA

Astelehenetik
barixakura
EGUNEKO 

MENUA
15 €

Tokia gordetzeko:
943206348

Urkizu,  18          943 120194
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XABIER LUJUA ETA JESUS ESTRADA (MITSUBISHI EVO X)
IZAN ZIREN EIBARKO I. RALLYSPRINTAREN IRABAZLEAK.
Euren atzetik Iñaki Alberdi eta
Nerea Odriozola (BMW M3)
geratu ziren eta, hirugarren
postua eskuratuta, Joxe Laba-
ka eta Aitor Otaegik (Mitsubishi
EVO V) 2011ko Euskal Rallys-
printen Txapelketa eskuratu
zuten.

Lehenengo edizio honetan
aipagarria da Escuderia Eibar-
ko Iñaki Narbaiza eta Eneko
Artetxek (Citroen C2 R2 Max)
egin zuten lasterketa. Lehen
aldia zen pilotuak karrera bate-
an parte hartzen zutena eta 4.
postuan amaitu zuen bikoteak.

KIROLAK24

Lujua eta Estrada garaile 
Eibarko Rallysprint-ean

ESIBAR ESKUBALOIKO
TALDE NAGUSIA PROBIN-
TZIAKO 2. MAILAKO LIDE-
RRA DA azken jardunaldian
Ordizia Bikuña Sporti 52-19
irabaziz. Orain arte jokatutako
partidu guztietan egurtu egin
dituzte aurrean izan duten aur-
kari guztiak eta domekan Arra-
saten jokatuko dute, 11.30eta-
tik aurrera. Jubenil mailako tal-
deen artean, A-k
14-48 irabazi
zuen Bergaran
eta B-k hiru golen-
gatik galdu zuen
Beristain Banake-
ta Elgoibarrekin.
Kadeteetan C tal-
deak bakarrik jo-
katu zuen astebu-

ruan, 53-14 irabaziz Ereintza
Aguaplast-i; emaitza horrekin,
maila horretako Eibarko hiru
taldeak sailkatu dira Euskadiko
txapelketara igotzeko hurrengo
faserako. Infantil mailan, bes-
talde, A taldeak 18-40 irabazi
zuen Elgoibarren Txarridunare-
kin, B taldeak 19 na berdindu
zuen eta Melfun Eibar Eskuba-
loiari galtzea egokitu zitzaion.

Eibar Eskubaloiak lidergoa lortu du

Eguraldi ona lagun izan zuten auto-gidariek Rallysprint-ean. Iñaki Narbaizak, bestlade, ezustea
eman zuen eta trofeo mordoa eraman zuen etxera. / LEIRE ITURBE

MANIX MANDIOLAK ZUZENTZEN DUEN EIBAR KE-K TORRE-
LAVEGAKO GIMNASTICA JASOKO DU DOMEKAN 17.00etan
Ipuruan. Joan den astean Amorebietari 0-3 irabazi ostean, 4. pos-
tuan dago kokatuta talde armagina, baina 2. postutik 10.era (Gim-
nastica dagoen postua) dauden taldeak puntu biren aldea daukate
euren artean bakarrik. Eibarrek, beraz, aurkari zuzen bati irabazte-
ko aukera dauka etzi.

V. Alberto Ormaetxea Memoriala
Eibar KE-k, bestetik, Real Socieda-

den aurka jokatuko du V. Alberto Orma-
etxea Memorialean. Hilaren 30ean jo-
katuko dute 18.00etan Ipuruan eta lor-
tutako diru guztia DEPARKELentzat
izango da. Sarreren prezioa 10 euro nagusientzat eta 5€ euro
umeentzat izango da, eta Koskor, Ongi Etorri, Buenos Aires, Ame-
tsa, La taberna de Luis, Bar Juanito, Casino, Trinkete, Markina Es-
tankoa, La Terraza eta Agiñaspin erosi daitezke (partidua hasi bai-
no ordu bat lehenago sarrerak atera daitezke 3. eta 4. lehiatiletan).

Eibar KE - Gimnástica domekan
17.00etan Ipuruan

BEHAR ZUEN IRABAZTEA DE-
BABARRENA ARETO-FOBA-
LLEKO TALDE NAGUSIAK eta
garaipen erraza eskuratu zuen,
CD Zalamabor-en aurrean. Orain
arte taldeak ezin izan du garaipe-
nik eskuratu etxean, nahiz eta au-
rretik ere merezi izan duen beste
hiru partiduetan. Bihar neurketa
garrantzitsua izango du, probin-
tziako bi talde onenak neurtuko
baitituzte indarrak Tolosan: Lasko-
rainen aurkako partidua 18.00etan
jokatuko da, Oria hiriko Usabal ki-
roldegian.

ASTELENA FRONTOIAK DEPORREKO PILOTARIEN HIRU
PARTIDU JASOKO DITU GAUR. 20.00etan Deporreko Narbaiza
eta Santa Maria eta Zegamako bikotearen arteko kadeetako neur-
ketarekin hasiko da jaialdia. Ondoren, Zubizarreta eta Andonegi El-
goibarko bikotearen aurka arituko dira jubenil mailan, eta Lantz eta
Agirresarobe Azkoitiako bikotearen kontra jokatuko dute ostean.

Aurreko zapatuan jokatutako jaialdian, bestalde, Egaña-Bengoe-
txea bikoteak 22-9 irabazi zion Mujika-Zinkunegi Tolosako bikotea-
ri. Bihar 18.00etan jokatuko dute itzulerako partidua eta eibartarrei
nahikoa zaie 10 tanto egitea mailari eusteko.

Hiru pilota partidu gaur Astelenan

Concepto Egileren garaipena (10-3)
Zalamabor-en aurka areto-foballean
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Eibarren

� 994433  2200  2244  0011

ESPEZIALITATEAK
Gosariak

Plater konbinatuak

Egunero goizeko 
07.00etan

zabaltzen dugu

Toribio Etxebarria, 21
Tel. 943 20 70 07

2200660000  EEIIBBAARR

Kafeetan

eta pintxoetan

espezializatua

CHALCHA
J A T E T X E A

Isasi, 7 Tel: 943 20 11 26

Menu bereziak
banketeak

despedidak…
J A I  Z O R I O N T S U A K

GU
RE LEKU

Isasi, 3
20600 EIBAR � 943 20 71 89

Taberna - Snack

POZKARI
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hhoottzzeettaann  eessppeezziiaalliissttaakk

J. Etxeberria, 11 � 943 70 20 37
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pintxo eta
kazuelatxoak

943 70 05 22
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MULTZOKO LEHENENGO
POSTUA JOKOAN IZANGO
DA BIHAR 1. NAZIONAL MAI-
LAN partidurik galdu gabe dau-
den talde bien arteko lehian.
Kostaldeko taldea eta Eibar
Rugbi Taldea sailkapeneko 1.
postuaren bila dabiltza eta ga-
raileak urrats handia emango
du Ohorezko B mailara igotze-
ko play-offetan parte hartzeko.

Asti zelaian jokatuko den neur-
keta 16.00etan hasiko da. Hie-
rros Anetxeko bigarren taldea
ere indarberrituta dago eta, az-
ken jardunaldian, 26-12 irabazi
zion Gernika C-ri.

Errugbi eskolaren 
aurrerapausuak

Infantil mailako taldeak pri-
meran jardun zuen domekan

Unben egindako kontzentrazio-
an, aurrean maila handiko aur-
kari bi izan arren. Alebin maila-

koa, bestalde, Arrasateko jar-
dunaldietan izan zen, bi parti-
duetan nagusituz.

KIROLAK26

Zarautz-Eibar neurketa handia 
bihar 16.00etan Unben

ASIER CORDÓNEK ETA ROIK
LORTUTAKO BI GOLEKIN NA-
GUSITU ZITZAION URKI EI-
BARTARRAK-I UNBEN jokatuta-
ko derbian. Adur atezainak segur-
tasun handia eman zion Alberto
Albistegik zuzendutako taldeari,
defentsak egindako lana borobil-
duz. Emaitza horrekin gure herri-

ko talde biak berdinduta daude
sailkapenean, 14 punturekin, eta
bost puntura dute Gazteak, 1.
erregionalean jokatzen duen Ei-
barko hirugarren taldea. Aurreko
denboraldietan gure ordezkari
onena izan dena kaskarrago dabil
aurten, azken jardunaldian Sora-
luzen bana berdindu bazuen ere.

Urki Eibartarrak baino gehiago izan zen

Infantil mailako taldea.

Asola-Berriko hiru hautagai 
Euskadiko txapela janzteko

BITTOR ASTIGARRAGA DA LIDER BERRIA (14 TXIRLO-
REKIN), AITOR ETXANIZEK JARRAITZEN DIO GERTUTIK
(13) eta Ibai Díez da hirugarrena (11rekin) Elgetan jokatuta-
ko azken jardunaldiaren ondoren. Hor, 93 bolariren artean,

Beñat Gómez eibartarra
eta Francisco García az-
peitiarra izan ziren one-
nak, zazpi txirlo botata,
eta seirekin geratu ziren
Lasturreko Gotzon Uran-
ga eta Jose Mª Larreate-
gi eta Astigarraga Asola-
Berrikoak. Bihar jokatuko
da hurrengo jardunaldia
Markinan, Barinagako
bolatokian.  

METALEZKO ERAIKUNTZAK ETA ALUMINIOZKO ETA PVC-KO AROZTEGIA
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Aluminio, PVC 
eta aluminio-egurrezko 
leihoen fabrikazioa. 
Lan mota guztiak 
burdin eta altzairu 
herdoilgaitzetan.

Bet i
Ber r ia
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EKITALDI BEREZIA ANTO-
LATU DU KLUB DEPORTI-
BOKO XAKE BATZORDE-
AK, EUSKADIKO ETA GI-
PUZKOAKO XAKE FEDE-
RAZIOEN LAGUNTZARE-
KIN, uztailean autobus istri-
puan hildako Manuel López
klubeko kidea omentzeko. 15
minutuko partida azkarrez
osatutako I. Memorial hau,
gainera, Euskal Herrian lehe-
nengo aldiz “Fischerren Au-
sazko Sistema” erabiliz joka-
tuko da: jokalari bakoitzaren
lehenengo errenkadako piezen ordena ausaz erabakita zozketa
baten bidez, horrela 960 posizio posible eskainiz partida hasteko.
Euskal Herri guztiko taldeak etorriko dira, goizeko 10.30etan hasi-
ta, goizez eta arratsaldez jokatuko den torneora. 

AURREKO URTEETAN GU-
RE HERRITIK JOANDAKO
LASTERKETARI GUTXI IZAN
DIRA ELGOIBARKO PRO-
BAN, baina oraingoan sei ei-
bartar izan ziren parte hartzen
aurreko zapatuan jokatutako
igoeran. Guztira 88
atletek hartu zuten
parte Karakateko
igoeran, inoiz baino
gehiago. Igor Fer-
nández izan zen ei-
bartar onena, 26.
postuan eta bere
atzetik sailkatu zi-
ren Jabi Aldai (54.a
izan zen), Iosu Ele-
jalde (57), Ramon

Birigai (71), Asier Garde (74)
eta Ane Ziaran (77). Durango-
ko Oier Ariznabarretak marka
berria ezarri zuen, 28 minutu
eta 17 segundorekin, eta Maite
Maiora izan zen emakumerik
onena, 35ʼ45ʼʼko denborarekin.

Sei eibartar Karakateko igoeran
Manuel Lópezen omenezko 
xake txapelketa berezia

TITIN III.AK ETA BARRIOLAK XA-
LAK ETA MERINO II.AK OSATU-
TAKO BIKOTEARI EGINGO DIO-
TE AURRE eguazten arratsaldean,
17.00etan hasita, Astelena frontoian
jokatuko den San Andres eguneko
jaialdi berezian. Partidu nagusia
maila handikoa izanda ere, aurretik
jokatuko den neurketa ez da maka-
la izango, hor jardungo baitute nor

baino nor Aritz Lasak eta Peñagari-
kanok alde batetik eta Idoatek eta
Pascualek bestetik. Jardunaldiare-
kin amaitzeko, Apezetxea eta Larri-
naga Ongay eta Arruti menperatzen
ahaleginduko dira. Aurretik sarrerak
eskuratzeko, 661-259009 (Olaya)
telefono zenbakira deitu dezakezue,
goizez (12.00-13.00) eta arratsal-
dez (15.30etatik aurrera).

Aspek antolatutako jaialdi berezia 
Astelenan San Andres egunerako

Sanandresetako jaialdiak zaletu asko biltzen ditu Eibarko Katedralean.

ESTETIKA 
MASAJEA

ORDUTEGI JARRAITUA: 09.00-19.00. ZAPATUETAN: 09.00-13.00

ZZeezzeennbbiiddee,,  44
994433  5533  0000  6666

OOPPAARRIITTUU  GGUURREE
BBOONNOO  BBEERRRRIIAAKK::
Kirogolf masajea
Tuina masajea

...

www.lakett.com Ondo pasau
Sanandresak!

Aseguruak

EEmmiilliioo  ddee  llooss  TTooyyooss - C046815351532K Aseguru Agentea

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

ETA KOLEKTIBOAK

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

EEiibbaarrkkoo  TTxxiikkiittoo,,  88  --bbeehheeaa        TTeell..  994433  220000  990088
emilio.toyos@catalanaoccidente.com
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KATALUNIA, ERRIOXA, ARA-
GOI ETA EUSKAL HERRIKO
GIMNASIA ERRITMIKOKO
TALDEEK zita dute bihar Ipu-
ruako kiroldegian XXIII. San
Andres Txapelketa dela-eta.
Zaragozan jokatuko den Espai-
niako Txapelketaren aurreko
lehiaketa garrantzitsuena izan-
go da eta taldeek prestaketara-
ko erabiliko dute biharko zita.

Alebin, infantil, junior, senior
eta lehen mailako 200 gimnas-
tak hartuko dute parte bihar
Ipuruan eta gimnasta errusiar
biren erakustaldia ere egongo
da. Bata, 12 urteko Daria
Anenkova da, Rusiako junior
selekziokoa; eta, bestea, se-
lekzio bereko Alexandra Foca-
nova.

Ipurua taldeak Zaragozara
joango diren talde bi aurkeztu-
ko ditu biharkoan. Batetik,
Olatz Ibaibarriaga, Olatz Las-
kurain, Carmen Gamundi, Jo-
ne Perez eta Irati Alonsok osa-
tzen duten lehen mailako tal-
dea. Eta bestetik, junior maila-
ko Irati Yarza, Noelia Bedia,
Kristina Alegria, Ane Gonzalez
eta Raquel Guerra.

1998ko txapeldunei 
omenaldia

Egunean zehar Lehen Maila
eta 1998ko Espainiako Txapel-
keta lortu zuen taldea omendu-
ko dute. Lur Ibarra, Ane Susa-
eta, Vanessa Cardeñosa, Mi-
riam Merino eta Leire Zamako-
lak osatzen zuten taldea.

KIROLAK28

Gimnasia erritmikako San Andres
txapelketa bihar kiroldegian

JAVIER GARCÍA MUNDUKO
ETA MARIA MERINO EURO-
PAKO AZPITXAPELDUNEK
KALAMUAKO INSTALAZIOE-
TAN azken zapatuan emanda-
ko jiu-jitsu ikastaroan 45 lagun
izan ziren, Errioxatik, Bizkaitik
eta Gipuzkoatik etorrita. Eibar-

ko ordezkariak lehiaketa eta
torneoen sasoi betean jarrai-
tzen dute eta, horrela, bihar
Errioxako txapelketa autonomi-
koetan hartuko dute parte eta
etzi, bestalde, infantil mailako
Eibarko 38. judo torneoa joka-
tuko da Ipurua kiroldegian.

45 neska-mutil jiu-jitsu ikastaroan

WATERPOLO NAVARRA TALDE HANDIARI AURRE EGIN ZIO-
TEN ZAPATUAN ORBEAN Urbat-Urkotronik-eko kadete mailako
waterpolistek eta, 7-12 galdu bazuten ere, laurdenetako bitan ber-
dintzea lortu zuten nafarrekin. Azken hauen maila adierazteko, au-
rreko asteburuan 22-0 nagusitu zitzaien Waterpolo Donostikoei.

Waterpoloko kadeteak asko hobetu
dute urtebetean

URRIKO AZKEN ASTEBURU
BIETAN GURE HERRIKO
ADIN DESBERDINEKO MEN-
DIZALEENTZAT ANTOLATU-
TAKO mendi-martxa bi izan
genituen. Hilaren 23an Gipuz-
koako Eskola Mendizaletasu-
neko Finalistaren Eguna egin
zen Andoainen, 45 ikastetxeta-
ko 976 ikasle eta 585 lagun-
tzaileren partehartzearekin;
tartean 107 ikasle eibartar izan
ziren (28 La Salle Isasikoak, 26
San Andresekoak, 18 Mogel

Ikastolakoak, 13 Aldatzekoak,
zazpina Urkizuko eta Arrateko
Andra Marikoak, hiruna Ama-
ñako eta La Salle Azitaingoko-
ak eta bi Itziokoak). Astebete
geroago, 30ean, Helduen Ibi-
laldi Neurtua egin zen Mutri-
kun, 15 elkarteko 210 mendi-
zaleren parte-hartzearekin; hor
Klub Deportiboko bost mendi-
zale izan ziren (Iñaki Arriola,
Juan Luis Garate, Ernesto
Oiarzabal, Jesus Mª Txurruka
eta Edurne Aldalur).

Kalamuako judokak Maria Merino eta Javier Garcíarekin zapatuko jardunaldian.

Eibarko adin desberdinetako
mendizaleak mendi-martxetan

Gipuzkoako Eskola Mendizaletasuneko Finalista Egun bateko artxiboko irudia.
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Abenduaren 10ean: 
16.30 / 19.00

Abenduaren 11n: 
16.00 / 18.30Lau saio: 4

A S T E L E N A
Azaroak 30

Aritz Lasa / Peñagarikano
Idoate / Pascual

XXAALLAA //  MMEERRIINNOO IIII..aa
TTIITTIINN IIIIII..aa  //  BBAARRRRIIOOLLAA

Apezetxea / Larrinaga
Ongay / Arruti

aspepelota.com
ERRESERBAK

661 259 009 (Olaya)
Goizez: 12.00/13.00

Arratsaldez: 15.30etatik aurrera
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KULTURA30

- ʻZarzuelari keinuaʼ proiek-
tua aurkeztuko duzue
eguaztenean Coliseoan.
Zertan datza?

Keinu berbarekin argi laga
nahi dugu ez dugula zarzuela
bat bakarrik egingo eta ez du-
gula errepresentatuko ere. 17-
18 zarzuela dira ukituko ditugu-
nak, toketxo batzuk, keinutxo
bat zarzuela munduari. Pentsa-
tzen genuena baino handiagoa
da zarzuela, eta aukeraketa
egin dugu 1951 eta 1900 arte-
ko zarzuelen artean. Hor zar-
zuela handia deitzen dena au-
keratu dugu, horrek dira auke-
ratu ditugun gehienak. Horrez
gain, XVIII. mendeko adibide
motz batzuk ere aurketuko di-
tugu. Euskal munduan ere,
1851tik 1900ra, badaude zen-
bait titulu eta bi aukeratu ditu-
gu. Zarzuela munduan ezagu-
nenak direnak kanpoan laga di-
tugu hurrengo baterako.
- Zer berezitasun ditu zarzue-
la batek?

Eszena mundua da hori, or-
duan, guk egingo dugun hor-
tan zerbaitek huts egiten du,
ez dagoela eszenarik. Labur-
pen bezalakoak askotan egi-
ten dira eta era hortatik hartu
dugu. Zarzuelaren zentzua da
errepresentazioa dela musika-
ren munduan, baina guk seku-
la ez dugu errepresentaziorik
egin. Konturatu ginen Eibarren
badagoela mundu hori gusta-
tzen zaion jendea eta horrela-
ko zerbait egitea pentsatu ge-

nuen, adibide batzuk. Era as-
kotarikoa da saioa. 17-18 zar-
zuelen atalak egingo ditugu,
orduan, gizonezkoak bakarrik,
emakumeak bakarrik, koro
orokorra, bakarlariak, bina-
ka… arituko gara.
- Koroak bereziki prestatu
behar izan du saioa?

Prestaketa ez da ezberdina
izan beste kontzertuekin alde-
ratuta. Gure eskura dauden la-
nak aukeratu ditut interpreta-
tzeko. Badaude obra batzuk, ti-
ra, nahiko konplikatuak direnak
(barreak), demasak! Nolakoak
garen eta nolako ezaugarriak
kontutan hartuta osatu dugu
programa. Bestela ez da apar-
teko musika, bakarrik eszenara
egokitutako musika dela.
- Eibarren eskainiko duzue
saioa, baina pentsatu du-
zue beste leku batzuetan
ere aritzea?

Eibarren beste egun batean
egitea zen gure asmoa, baina
ezin izan dugu. Orduan, batzuk
sarrera barik geratu dela daki-
gu, baina ez dakigu hemen
beste saio bat gehiago egitea
merezi izango duen. Kanpora
joatea? Elizetan aukera asko
ditugu aritzeko, arazo gabe,
baina han zarzuelak egitea ez
da egokia. Antzokiak toki ego-
kiak dira, baina programa nahi-
ko luzea da (ordu bi) eta toki
erosoak behar dira. Gainera,
herrien programazioak eginda
daude eta zaila da tokia egitea.
Dena den, begira gabiltza.

JENDETZA BATU ZUEN ROSENDOK ZAPATU GAUEAN, AS-
TELENA FRONTOIAN ESKAINI ZUEN KONTZERTUAN. Lam-
bretta klubekoek antolatutako emanaldiak, gainera, sorpresaren
bat edo beste izan zuen eta, besteak beste, abeslaria frontoian
Lambretta baten gainean sartzea lortu zuten arduradunek, gazte-
tan horrelako batean istripua izan ondoren ez zela berriz Lambre-
tta gainean ibiliko hitz emanda bazuen ere.“Zarzuela errepresentazio

gabe abestuko dugu”

JESUS MARI SAGARNA, Sostoako zuzendaria:

Rosendoren kontzertu arrakastatsua

ZZaarrzzuueellaarrii  kkeeiinnuuaa  
eegg iinnggoo  ddiioottee  SSoossttooaa
aabbeessbbaattzzaakkoo  kkiiddeeeekk
ddaattoorrrreenn  eegg uuaazztteenneeaann,,
SSaann  AAnnddrreess  eegguunneeaann,,
CCoolliisseeooaann  1199..3300eettaann..
EEzz  ddaa  bbeettiikkoo  zzaarrzzuueellaa  
eerrrreepprreesseennttaazziiooaa  
iizzaannggoo,,  bbaaiizziikk  eettaa
kkoonnttzzeerrttuu  aabbeessttuuaa,,
““bbaaiinnaa  kkoolloorreezz
mmaarrggoottuuaa  bbeerree
nnoorrttaassuunnaa
ssuussmmaattzzeekkoo””..

GAUR ARRATSALDEAN HASI ETA ABENDUAREN 4-RA BI-
TARTEAN JOSE LUIS VIVAR ARTISTAK EGINDAKO egurrezko
tailuak egongo dira ikusgai Topalekuan, Arrate Kultur Elkartearen
erakusketa aretoan. Erakusketa ohiko ordutegian zabalduko dute,
astelehenetik barixakura 19.00etatik 21.00etara eta asteburu eta
jai egunetan 12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.

Jose Luis Vivar Topalekuan

UNTZAGAKO JUBILATUEN ETXEAK GOYENECHE FUNDA-
ZIOAREN ARDURAPEKO Garagunean dihardutenen margo era-
kusketa hartuko du datozen egunotan. Erakusketa ohiko ordute-
gian bisitatu daiteke, astegunetan 19.15etatik 21.15etara eta zapa-
tuetan 12.00etatik 14.00etara.

Garagunekoen margoak Untzagan
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GAUR GAUEAN, 22.00-ETATIK AURRERA
PORTALEKO ARETO NAGUSIAN BERTSO
JAIALDIA EGINGO DA, …ETA KITTO! EUSKA-
RA ELKARTEAREN ESKUTIK. Jaialdian Manu
Goiogana, Nerea Elustondo, Xabi Astigarraga,
Odei Barroso, Ainhoa Mujika eta Ainhoa Agirrea-
zaldegi bertsolariek jardungo dute. Sarrerak sal-
gai daude, 5 eurotan Depor, Kultu eta Sagar Bi-
tza tabernetan (egunean bertan erosteko aukera
ere izango da). Jaialdia hasi aurretik, baina, ohi-
koa den moduan …eta kitto! Euskara Elkarteak
antolatutako San Andres Bertso Paper lehiaketa-
ko irabazleek euren bertsoak abestu eta saria ja-
soko dute. Aurreko astean eman zituzten ezagu-
tzera aurtengo lehiaketako irabazleen izenak:
umeen mailako irabazleak Aurelis Dalila Martinez
(Arrateko Andra Mari ikastetxekoa) eta Irati Etxe-
berria (Juan Antonio Mogel ikastola) izan dira eta
helduen mailan Eñaut Uruburu (Abadiño) eta iaz-

ko edizioan garailea izan zen Aitor Albistur orere-
tatarra nagusitu dira, lehiaketara aurkeztutako
150 bertso-sorten artean. 

San Andres bertso jaialdia
gaur Portalean

laburrak
GGAABBOONNAAKK  EELL  CCOORRTTEE
IINNGGLLEESS--EEAANN
Gaur arratsaldean,
19.00etan piztuko dituzte
El Corte Inglés
merkataritza dendakoek
Gabonetako argiak.
Ekitaldira gerturatzen
direnei txanpaina eta
turroia banatuko dizkiete.
Bestalde, zapatu
arratsalderako,
umeendako Gabonetako
tailerra antolatu dute han
bertan (areto nagusian),
Jakin eta Jolas
pailazoekin, 18.00etatik
aurrera.

DDJJ  EEMMAANNAALLDDIIAA
Zapatu gauerdirako minutu
baten faltan, 23.59etan
hasiko da DJ Gaua
Calbeton kaleko Living
Cafe tabernan. Saioa
eskaintzen jardungo duten
disko-jartzaileak Koldo
Intermusic (Nothing
Without) eta Iker vs. Boliki
(Zarata System) izango
dira.

KKAARRRRIIKKAAKK  UURRTTEEBBEETTEE
Karrika taberna zabaldu
zutela urtebete igaro dela
gogoratzeko, zapatu
gauerdian DJ Barraka
Destroy vs. DJ Okerreko
zuzenean entzuteko
aukera izango dute bertara
gerturatzen direnek,
urteurrena ospatzeko
antolatutako saio berezian.

EXFIBAR XLII. SEILU ERA-
KUSKETAK AURTEN ARMA-
GINTZAREN HISTORIA HAR-
TUKO DU GOGOAN. Portale-
an, erakusketa aretoan dome-
kan hasi eta abenduaren 4ra
arte martxan egongo den era-

kusketak ordutegi berezia izan-
go du: astelehenetik barixaku-
ra 18.00etatik 20.00etara eta
zapatu eta domeketan 12.00-
etatik 14.00etara eta 18.00eta-
tik 20.00etara (azaroaren
30ean, San Andres egunean

itxita egongo da). Bestalde, Jo-
sé Angel Lópezek aurtengo
ediziorako sortutako jatorrizko
zigilu-marka ipintzen atzo jar-
dun zuten. 

Bestalde, erakusketa urtero
antolatzen duen Arrate Filate-
lia Elkartearen liburuxkak in-
terneten, sarean zintzilikatu di-
tuzte Ego Ibarra batzordearen
webgunean, asteburuan za-
balduko duten erakusketaren
aitzakiarekin. Ego Ibarrak ja-
sota duenaren arabera, Arrate
Filatelia Elkarteak 1969. urte-
an egin zuen lehenengo era-
kusketa, udaletxe zaharreko li-
burutegian: "Harrezkero, era-
kusketarekin batera Eibarko
gauzen inguruan kaleratu izan
dituen liburuxkak sareratu egin
ditugu".

Armagintza da aurten Exfibar-en ardatza

Gure herriko armagintzaren historiari errepasoa emango diote aurten seiluak erabilita.

MARTITZENEAN SANTA ZEZI-
LIA EGUNA ZELA-ETA, CIELI-
TO MUSIKA BANDAKOEK
ETA USARTZA TXISTULARI
TALDEKOEK asteburuan ema-
naldi bereziekin ospatu zuten
musikarien babeslearen eguna,
emanaldiak asteburura aurrera-

tuta. Usartza Txistulari Bandak
zapatu goizean, 11.00etan kale-
jira egin zuen eta Cielito Musika
Bandak gidatzen duen Santa
Zezilia Serenata, berriz, ohikoa-
ri jarraituta zapatu gauerdian
abiatu zen "Quinto levanta"-ren
erritmora kalejiran. 

Serenatarekin ospatu zuten 
Santa Zezilia asteburuan
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JUAN SAN MARTIN LIBURU-
TEGIAK BIHAR ZAPATUKO
IPUINA HARTUKO DU, BAI-
NA BERTAKO ARDURADU-
NEK AZALDU DUTENARI JA-
RRAITUTA, biharkoa urtean
zehar egiten diren saioengan-
dik erabat ezberdintzen da,
"kultur aniztasunean oinarritu-
tako ekimena Munduko Pai-
saiak kanpainaren barruan ko-
katu dugulako". 

Dar-Dar produkzioak eskai-
niko du "Babel: munduko ipui-
nak munduko kulturak" izen-
buruko lana, 18.00etan hasita.
Baina aurretik, 16.30etan
ipuin-kontakizunarekin lotuta-

ko erakusketa ipiniko dute
martxan liburutegian bertan:
"Helburua ikusleei orokorrean,
haur zein helduak izan, mun-
duko beste kultura batzuk ger-
turatzea da, beste herrialde
batzuetako jendearekin modu
naturalean elkarbizitzen eta
haien kultura baloratzen ikas
dezagun". Erakusketarako,
EAEn gure artean bizi diren
etorkinen jaioterriak hartu di-
tuzte kontuan: Bolivia, Kolon-
bia, Angola, Nikaragua, Nige-
ria, Ekuador, Senegal, Erru-
mania, Txina, Maroko eta
Errusia, hain zuzen ere EAEko
etorkinen artean talderik esan-

guratsuena osatzen dutenen
jatorrizko herrialdeak.

Erakusketak haurren parte-
hartze aktiboa bilatzen du eta,
horretarako, txikienentzat (3-5
urte bitartekoentzat) marrazke-
ta txokoa egongo da martxan
eta 6-11 urte bitartekoentzat,

berriz, irakurketa txokoa eta fi-
txa didaktiko-ludikoak prestatu-
ko dituzte. Gainera bakarrizke-
ta antzeztu baten bidez herrial-
de horietako musikaz, ipuinez
eta bestelakoez gozatzeko au-
kera izango dela aurreratu dute
antolatzaileek.

Erakusketa eta ipuinak 
umeen liburutegian

ORAIN ARTEKO MARKA
GUZTIAK HAUTSI DITU IG-
NACIO ZULOAGA MARGO-
LARI EIBARTARRAK margo-
tutako koadroarengatik enkan-
tean ordaindu duten azken ko-
puruak: 713.250 libera
(830.000 euro) ordaindu dituzte

1921ean margotutako "Mada-
me Souty sofan etzanda" izen-
buruko lanarengatik Londresen,
Sotherby's enkante etxe entzu-
tetsuan egindako enkantean.
Orain arte garestien saldutako
Zuloagaren koadroa "Zezenke-
ta Eibarren" zen, 1995ean Nue-
va Yorkeko Sotherby's etxeak
1.075.000 dolarretan (680.160
liberatan) saldutako margolana.
Nazioarteko bildumagile asko
erakarri zituen enkantean, Zulo-
agaren lanarekin batera Joa-
quín Mir, Jenaro Pérez Villaamil
eta Julio Romero de Torres-en
beste batzuk ere atera zituzten
enkantera.

830.000 euro ordaindu dituzte 
Zuloagaren koadro batengatik

Zuloagak bere marka propioa gainditu du oraingoan Madame Soutyren irudiarekin.

ASTELEHENEAN ABIATUKO
DA TITIRIJAI 2011 XXIX. NA-
ZIOARTEKO TXOTXONGILO
JAIALDIA EIBARREN,
15.00etan Hezkuntza Espa-
rruan eskainiko duten "Pepo
¿a dónde vas?" antzezlanare-
kin (Buenos Aires Títeres, Ar-
gentina; Seña y Verbo, Mexiko;
La Canela, Espainia). Urteroko
moduan, Tolosako jaialdiarekin
elkarlanean antolatutako eki-
menari esker, gure herrian
hainbat antzezlanekin gozatze-
ko aukera izango da. Hurrengo
emankizuna abenduaren 1ean
izango da, hori ere 15.00etan
Hezkuntza Esparruan: "Basura
por ciruelas" (Pro Rodopi, Bul-
garia). Horiek ikastetxeentzat
pentsatutako emanaldiak dira
eta sarrera doan izango da

(erretserbak egiteko 943-
208444 telefono zenbakira dei-
tu behar da). Eta hirugarren
eta azken emanaldia Coliseo-
ak hartuko du, umeendako hi-
leroko antzezkizunen progra-
mazioaren barruan, abendua-
ren 3an 17.00etatik aurrera:
"Zheng-He,cuando llegaron los
barcos dragón" (Karin Shäfer
Figuren Theatre, Austria). Sa-
rrerak 4 euro balio du.

Txotxongiloak protagonista Titirijai-n

Dar-Dar produkzioak “Babel: munduko ipuinak munduko kulturak” eskainiko du.



BBEEZZeeRRoo GGUUZZttiiEENNddaaKKOO
SSaaNN AANNddRReeSS zzOOrrIIOOnnttSSUUaakk!!

UUNNTTZZAAGGAA PPLLAAZZAA,,  1100
2200660000  EEIIBBAARR

Giro alaiaSanandrese
tan!

994433  2200  6677  6655
BBiissttaa  EEddeerr,,  1111

EEgguunneekkoo  mmeennuuaakk
BBookkaattaakk
RRaazziiooaakk
MMeennuu  bbeerreezziiaakk

Ondo pasau!

F. Calbeton, 11                           943 03 12 36
- Gosariak 08.00etatik aurrera

- Pintxo beroak

- Plater konbinatuak

- Ogitartekoak

- Hanburgesak

- Sandwichak

WOK 999
jatetxeaTTEELL..  994433--112211667722

OORRDDUUTTEEGGIIAA::

bbaazzkkaarriiaakk  ((1122..0000--1166..3300))
aaffaarriiaakk  ((2200..0000--2244..0000))

OOttaaoollaa  EEttoorrbbiiddeeaa,,  33 --  22..  ssoollaaiirruuaa
((EERROOSSKKIIrreenn  oonnddooaann))  

buffet eskura

txokolatera

sushi

frijituak

plantxa

Maixa
taberna
- Pintxoak
- Ogitartekoak
- Kazuelitak
- Pizzak

Calbeton, 8
943-031271
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OOLLAATTZZ AASSTTIIGGAARRRRAAGGAA

3388  uurrttee
pprrooiieekkttuu  aarrdduurraadduunnaa

Gure etxian partekatu egitten di-
ttugu biharrak, baiña ez da oin-
diok %50-%50 banaketara aile-
gatzen. Halanda be, nahiko ekili-
bratuta dago. Gurasuenian, bai-
ña, ez da holan. Orokorrian pen-
tsatzen dot gauzak pixkanaka
bardintzen doiazela.

Gizonezkuak 
etxeko-lanetan 
laguntzen dabe?

JJOOSSEE MMAARRIIAA LLUUPPEEÑÑAA

6644  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Ezkongabia nintzanian, gurasue-
kin bizitzen, danetik egitten ne-
ban eurak zaharrak ziralako. Ge-
ro, ezkondu nintzanian, bardin ja-
rraittu dot. Bazkarixa egitten dot,
errekauak… plantxia kenduta,
danetarik. Behin prakak erre jata-
zen eta ordutik ez dot plantxia ba-
rriro hartu.

IIÑÑIIGGOO SSAANN MMAARRTTIINN

1155  uurrttee
iikkaasslliiaa

Gure etxian aittak lantzian behin
laguntzen dau eta batzuetan baz-
karixa egitten dau. Nik mahaixa
ipintzen dot eta ohia egitten dot.
Bihar hori, halanda be, arrebiakin
txandakatzen dot.

NNAATTAALLIIAA AACCOOSSTTAA

2277  uurrttee
ffrruuttaa  ssaallttzzaaiilllliiaa

Begittantzen jata gizon batzuek
egitten dabela etxeko-lanak, bai-
ña gitxik. Gauza batzutan ibiltzen
dira, baiña plantxia egiñ eta arro-
pia eskegi, adibidez, ez dittue
egitten. Bazkarixa egitten dabela
begittantzen jata orokorrian.

Gizon eta emakumien bardinttasuna jende
eta erakunde askoren ahotan dago. Eibarren
juan dan astian izendatu eben Bardinttasun
Zinegotzi barrixa. Miren Gallasteguik hartu
dau kargua eta bide luzia egitteko daguala
esan eban kargua hartzian.

FFaammiilliiaakkoo  eettaa  oonnddoorreennggoottzzeettaakkoo
(herentziak) aabbookkaattuuaa

DDiibboorrttzziiooaakk

GGaaiittaassuunn--eezzaakk

OOnnddoorreennggoottzzaakk

AAiittaattaassuunn  eerrrreekkllaammaazziiooaakk

EErrrreeggiimmeenn  eekkoonnoommiikkooaa

FAMILIA ABOKATUA
ELENA MUGUERZA ORMAECHEA

Juan Gisasola, 4 - 2. eskuma
691 442 424      94 661 22 00
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35AGENDA
llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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.

Zorionak, BASILIO
Txurruka, gaur urtiak
egitten dozuzelako.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, BEÑAT
Castillo Isasi, atzo
urte bi egin
zenduazelako.
Etxekuen partez.

Zorionak, YUNIOR
Manuel Villafañé
Rosario, atzo 32 urte
bete zenduazen-eta. Se-
me-alaben partez.

Zorionak, INTZA
Apellaniz Murillo,
harañegun bost urte
bete zenduazen-eta.
Etxekuen partez.

- J. Gabriel Iturricastillo Gabilondo. 65 urte. 2011-XI-13.
- Agustin Mujika Izagirre. 83 urte. 2011-XI-17.
- Carmen González López. 90 urte. 2011-XI-18.
- Rufino Gorrotxategi Askasibar. 81 urte. 2011-XI-20.
- Justina Olabe Aristorena. 88 urte. 2011-XI-21.
- Jose Mª Laborda Kruzelegi. 84 urte. 2011-XI-21.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Kevin Rojas García. 2011-XI-10.
- Jon Aldalur Ramos. 2011-XI-13.
- Irati Aldalur Ramos. 2011-XI-13.
- Irati Errekalde Arés. 2011-XI-13.

Zorionak, ENEKO
Gómez Chimeno, gaur
lau urte egitten dozuz-
eta. Aitatxo, amatxo
eta famelixaren partez.

Zorionak, LOREA,
zure 9. urtebetetzian.
Oso egun ona pasatu
eta muxu haundi bat
danon partez!!

Zorionak, NAHIA Galán
Azpiri gure printzesa,
hillaren 14an zazpi urte
egin zenduazelako.
Muxu potolo-potolua
famelixaren partez.

Zorionak, Mª CARMEN (hillaren
22xan bete zenduazen urtiak) eta
UNAI (astelehenian lau urte egingo
dozuz, mutill haundi!). Muxu pillua
famelixa guztiaren partez.

Zorionak, NOAH!
Hori bai merendolia
domekakua. Lau urte
badakazuz honezkero,
sorgintxo. Patxo
haundixa danon 
partez. Koko eta Koala.

Zorionak, IKER (4 urte) eta NAHIA
(8 urte). Muxu haundi bana
famelixaren partez.

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

25ean: 22.30
26an: 17.00, 19.45, 22.30
27an: 17.00, 20.00
28an: 20.30

””NNoo  hhaabbrráá  ppaazz  ppaarraa  llooss  mmaallvvaaddooss””
Zuzendaria: EEnnrriiqquuee  UUrrbbiizzuu
Aktoreak: JJoossee  CCoorroonnaaddoo,,  RRooddoollffoo
SSaanncchhoo,,  JJuuaannjjoo  AArrtteerroo,,  HHeelleennaa  MMiigguueell

25ean: 22.30
26an: 17.00, 19.45, 22.30
27an: 17.00, 20.00
28an: 20.30

””EEll  ggaattoo  ccoonn  bboottaass””
Zuzendaria: CChhrriiss  MMiilllleerr
Pertsonaiak: GGaattoo,,  KKiittttyy
ZZaarrppaassssuuaavveess,,  DDuummppttyy,,  JJaacckk

25ean: 22.30
26an: 19.45, 22.30
27an: 20.00
28an: 20.30

””LLaa  ssaaggaa  CCrreeppúússccuulloo::  AAmmaanneecceerr””
Zuzendaria: BBiillll  CCoonnddoonn
Pertsonaiak: KKrriisstteenn  SStteewwaarrtt,,  RRoobbeerrtt
PPaattttiinnssoonn,,  TTaayylloorr  LLaauuttnneerr,,  DDaakkoottaa  FFaannnniinngg

Zorionak, ALEJANDRO
Merino Arnaiz, hillaren
20xan urtia bete
zendualako. Muxu
haundi bat etxeko
guztien partez.

Zorionak, ARRATE,
astelehenian lau urte
beteko dozuzelako.
Etxekuen partez.

Zorionak, HAIZEA,
martitzenian bi urte
egingo dozuzelako.
Famelixaren partez.

Zorionak, amama
MARIA, hillaren 28xan
100 urte beteko
dozuz-eta. Patxo
haundi bat famelixa
guztiaren partez.
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hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Pasa dira hauteskundeak. Agur
alderdi bakoitzaren kartelei eta kale-
an euren musika entzuteari. Politikan
interes gehiago izango duzu orain. 

TTAAUURRUUSS
Proiektu bat aurrera eramateko
ardura izango duzu, baina lehenik
ingurukoen babesa lortu. Bakarrik
ekitea zaila izango da bestela. 

GGEEMMIINNII
Normalean azkarra zara eta sortzen
diren arazoak berehala konpontzen
dituzu, baina orain gertatuko zaizuna
ez da konpontzen hain erraza izango.

CCAANNCCEERR
Ematen du kriseiluko jeinuarekin
topo egin duzula, zure nahi guztiak
betetzen dira-eta! Eskatu zerbait
besteentzat ere, eskuzabala izan.

LLEEOO
Nonbaitera joateko asmoa baduzu,
informa zaitez aurretik errepideen
egoera nolakoa den. Gero ez esan
abisatuta ez zeundenik, lagun!

VVIIRRGGOO
Laga taloren bat besteentzat ere!
Bai, oso gozoak daude, baina nola
jan ahal dituzu hainbeste talo?
Sabela dagoeneko puztuta duzu!

LLIIBBRRAA
Zer daukazu buruan bueltaka?
Ez egiozu duena baino garrantzia
gehiagorik eman. Konponbidea
duela konturatuko zara berehala.

SSCCOORRPPIIUUSS
Diru pixka bat aurreztu beharko
zenuke, hurrengo asteotan gastu
handiak izango dituzu-eta. Ez zaizu
loteria tokatuko; itxulapikoa bete.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Pixka bat inozentea zara eta edozer
gauza sinesten duzu. Ba argi ibili,
demaseko gezurra esango baitizute
hurrengo egunotan. Kontuz! 

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Taldean lan egin beharko duzu,
baina taldeko pare bat kideren
artean hainbat arazo sortuko dira.
Bakegile lanak egin beharko dituzu.

AAQQUUAARRIIUUSS
Pertsona batekin geratu eta berandu
helduko zara. Txarrena izango da
berak alde egingo duela, nazkatuta.
Zergatik zara hain inpuntuala!

PPIISSCCIISS
Ba al dakizu San Andres egunean
azoka dagoela herrian? Normala,
ordu txikietan etxera bazoaz, nola
jaikiko zara goiz ba? Jai duzu!

Barixakua 25
IINNDDAARRKKEERRIIAARREENN
KKOONNTTRRAAKKOO  EEGGUUNNAA
1133..0000..-- "Berdintasun
harremanak bai, eraso
sexistarik ez"
elkarretaratzea. Untzagan
(udaletxe parean).
1188..0000..-- Bideoforuma:
"Nagore Lafage". Portalean
(3. pisuan, ikastaro gelan).

GGAABBOONNEETTAAKKOO
AARRGGIIAAKK
1199..0000..-- Gabonetako
argiak piztea. EL Corte
Inglés-en.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA            
2211..0000..-- Awaking The
North, Artaza Combat eta
New Breed. Sarrera: 3 euro.
Gaztetxean.

BBEERRTTSSOO  JJAAIIAALLDDIIAA
2222..0000..-- San Andres Bertso
Jaialdia eta bertso-paper
lehiaketako irabazleei saria
banatzea. Sarrerak: 5 euro
(Sagar-Bitza, Kultun eta
Deporren eta egunean
bertan Portalean). Portalean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA            
2222..1155..-- Hostoak,
Debagoieneko Osteraren
barruan. Sarrera: 12 euro.
Ermua Antzokian (Ermuan).

KKOONNTTZZEERRTTUUAA            
2233..0000..-- Bikustik (Klasikoak
akustikoan, Elgoibar).
Tas Tas kafe antzokian.

1144..3300..-- Bazkaria eta
omenduei oroigarriak
ematea. Dantzaldia.
Kantabria jatetxean
(autobusa Ego Gainetik,
14.15etan).

MMUUNNDDUUKKOO  PPAAIISSAAIIAAKK
1188..0000..--  "Babel: munduko
ipuinakmunduko kulturak",
Dar-Dar taldearen eskutik
(4-10 urte bitarteko
umeentzat). Iraupena: 50
minutu. Umeen liburutegian.

GGAABBOONN  TTAAIILLEERRRRAA            
1188..0000..-- Umeendako
Gabonetako Tailerra, Jakin
eta Jolas pailazoekin.
El Corte Inglés-ean.

AAFFAARRIIAA            
2211..3300..-- Kanpotik Eibarko
Bakillauaren Kofradixaren
kapitulua ospatzera
etorritakoekin afaria.
Estrella elkartean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA            
2222..0000..-- Etxe eta Lorelei
kontzertuan, Debagoieneko
Osteraren barruan. Sarrera:
8 euro. Andres Isasi Musika
Eskolan (Getxon).

KKOONNTTZZEERRTTUUAA            
2233..0000..-- Tribute Joe
Satriani, Mikel Arrieta
eibartarraren eskutik.
Tas Tas kafe antzokian.

DDJJ  EEMMAANNAALLDDIIAA            
2233..5599..-- DJ Gaua: Koldo
Intermusic (Nothing Without),
Iker vs. Boliki (Zarata
System). Living Cafe-n.

DDJJ  EEMMAANNAALLDDIIAA            
0000..0000..-- Karrikaren
I. urteurrena: DJ Barraka
Destroy vs. DJ Okereko.
Karrika tabernan.

Eguaztena 30
OORRMMAAEETTXXEEAA
VV..  MMEEMMOORRIIAALLAA            
1188..0000..-- Alberto
Ormaetxea V. Memoriala.
Eibar-Erreala (beteranoak)
norgehiagoka. Antolatzailea:
Deparkel Debabarrena
Parkinson Elkartea. Ipurua
foball zelaian.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1199..3300..-- "Zarzuelari
keinua", Sostoa abesbatzaren
eskutik. Atal bitan abestutako
kontzertua. Sarrerak: euro bi
(leihatilan). Coliseoan.

Zapatua 26
TTXXIISSTTOORRRRAA  EEGGUUNNAA
0099..1155//2222..0000..--
VIII. Txistorraren Eguna.
Kilometro bat txistorra
prestatu eta pintxoetan
salgai,kirol erakustaldiak,
musika, jokoak... Eibarko
Txirrindularien Elkarteak
antolatuta. Untzagan.

11993377--KKOOEENN BBAAZZKKAARRIIAA            
1122..0000..-- Untzagan batzea,
talde argazkia ateratzeko.
1122..3300..-- Piskolabisa,
Peña Txinberan.
1144..0000..-- Txikiteoa,
Ipuruako tabernetan.
1144..4455..-- Bazkaria, Iruki
sagardotegian.

UURRTTEEUURRRREENN  JJAAIIAA            
1122..3300..-- Hildako bazkideen
aldeko meza, Untzaga
abesbatzarekin. Ohorezko
aurreskua. San Andres
elizan. Piskolabisa Untzaga
jubilatu etxean.                   

Astelehena 28
TTIITTIIRRIIJJAAII  22001111
1155..0000..--  XXIX. Nazioarteko
Txotxongilo Jaialdia. "Pepo
¿a dónde vas?" (Buenos
Aires Títeres, Argentina;
Seña y Verbo, Mexiko;
La Canela, Espainia).
Hezkuntza Esparruan.

Martitzena 29
SSAANNAANNDDRREESSAAKK
GGAAZZTTEETTXXEEAANN            
1199..0000..-- Trikipoteoa,
Untzagan hasita.
2222..0000..-- Bertso-afaria,
Gaztetxean.

SSAANNAANNDDRREESSAAKK
GGAASSTTEEIIZZEENN            
2211..0000..-- Gasteizen bizi
diren eibartarren XIII. afaria,
Conde de Alava jatetxean
(Cruz Blanca, 8).

SSAANNAANNDDRREESSAAKK            
2233..0000//0022..0000..--
Dantzaldia, Arno DJarekin.
Untzagan.
0000..0000//0033..0000..-- Testing
(sustantzien testa). Drogen
inguruko informazioa
zabaltzeko karpa.
Ego Gainen.

Domeka 27
KKOOFFRRAADDIIXXAARREENN
KKAAPPIITTUULLUUAA            
1100..3300..-- Bakillauaren
Kofradixaren XVIII. Kapitulua.
Kofradietako ordezkariei
ongietorria eta hamarretakoa,
Arrate Hotelean eta Usartza
Txistulari Bandak lagunduta
kalejira (11.30etan),
Portalearaino. Ohorezko
kofradeen izendapena.
Goruntz abesbatzaren ema-
naldia. Portalean.

BBAAKKAAIILLAAOO
TTXXAAPPEELLKKEETTAA            
1111..3300..-- XIX. Bakailao
Txapelketa San Andres
Saria. Untzagan.

Eguena 1
TTIITTIIRRIIJJAAII  22001111            
1155..0000..-- XXIX. Nazioarte-
ko Txotxongilo Jaialdia.
"Basura por ciruelas"
(Pro Rodopi, Bulgaria).
Hezkuntza Esparruan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA            
1122..3300..-- Cielito Musika
Bandaren Santa Zezilia
kontzertua. Coliseoan.
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eerraakkuusskkeettaakk
– Azaroaren 30era arte
DAVID RODRIGUEZen "El clamor del bosque"
argazki erakusketa. El Ambigú kafetegian.
PATXI JATOren argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
“JUAN LUIS ULAZIA OROITUZ” argazki
erakusketa. Klub Deportiboan.
MUNDUKO PAISAIAK, Txinari eskainitako
erakusketa. Juan San Martin Liburutegian.
FERRARI TESTAROSSA automobila ikusgai.
El Corte Inglés-ean (beheko solairuko sarreran,
gizonezkoen departamentuaren aldamenean).

– Abenduaren 4ra arte
JOSE LUIS VIVAR-en egurrezko tailuak.
Topalekuan.
EXFIBAR 2011 XLII. Seilu Erakusketa.
Armagintzaren historia
gogoan. Portalean.
Ordutegi berezia: 
astelehenetik barixakura
(18.00-20.00) eta zapatu 
eta domeketan
(12.00-14.00 eta 
18.00-20.00).

37AGENDA

SSOOSS  ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433  7700  8844  0000
PPoorrttaalleeaa ........................994433  7700  8844  3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433  2200  1155  2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433  7700  0077  9999
DDeebbeeggeessaa....................994433  8822  0011  1100
KKIIUUBB ..................................994433  2200  3388  4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433  0033  3344  0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011  2200  2200  2200
NNaattuurrggaass ......................990022  1122  3344  5566
DDYYAA  LLaarrrriiaallddiiaakk..994433  4466  4466  2222
GGuurruuttzzee  GGoorrrriiaa....994433  2222  2222  2222
MMeennddaarroo  oosspp.. ........994433  0033  2288  0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433  0033  2255  0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433  0033  2266  5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022  1111  2200  8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433  5533  1177  0000
EEuusskkoo  TTrreenn ..............990022  5544  3322  1100
PPeessaa ..................................990022  1100  1122  1100
TTaaxxiiaakk..............................994433  2200  3300  7711
..................................................994433  2200  1133  2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299  1144  1188  7744
AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--
NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.
Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,
19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-
etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-
etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-
nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  La-
neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatuak: 14.15. Jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAA--
TTEE--EEIIBBAARR..  Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,
10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30.
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--
BBAARR..  Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-
ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-
negunak: baita 05.47 eta 06.47. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

ffaarrmmaazziiaakk
2255,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
2266,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
2277,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
2288,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
2299,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
3300,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
11,,  eegguueennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
22,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)

lleehhiiaakkeettaakk
– RRuubbeenn  CCoorrttiijjoo  MMeemmoorriiaallaa  II..  AArrggaazzkkii  LLeehhiiaakkeettaa..
Gaia: San Andres Azoka. Lanak entregatzea: Laurel&Hardy Pub (Untzaga, 11). Abenduaren 11ra arte.
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1. Etxebizitza

– Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko, sukaldari-laguntzaile jar-
duteko eta haurrak edo nagusiak
zaintzeko. Tel. 608-474923.
– Neska eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko, aste-
buruetan barne. Tel. 618-052967.
– Neska arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo haurrak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel.
657-396018.
– Neska arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo haurrak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel.
672-572526.
– Emakumea eskaintzen da arratsal-
dez garbiketak egiteko, haurrak edo
nagusiak zaintzeko eta sukaldari-la-
guntzaile moduan. Esperientzia. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 616-
397348.
– Neska eibartarra eskaintzen da ka-
marera jarduteko. Esperientzia taber-
na eta jatetxeetan. Tel. 627-281938.
– Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta kamarera jarduteko.
Tel. 616-826542.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta etxeko lane-
tarako. Tel. 617-571210.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 669-311385 eta
636-362251.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 676-942532.
– Mutila eskaintzen da igeltsero mo-
duan eta garbiketa lanetan jarduteko.
Tel. 689-286167.
– Emakumea eskaintzen da orduka
etxeko lanak egiteko. Esperientzia.
Tel. 690-925929.
– Emakume erizaintza-laguntzailea
eta ileapaintzaile tituluduna eskain-
tzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 695-
898349.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Tel. 682-533597.
– Gizona eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 657-395980.
– Neska eskaintzen da gauetan na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Tel. 651-836353.

– Bizikleta estatikoa salgai. Oso ego-
era onean. 190 euro. Tel. 620-
608065.
– Haurrentzako Loola Up aulkia sal-
gai. Maxi-cosiarentzako egokitzailea-
rekin. Urtebetekoa, gehigarriekin.
100 euro. Deitu arratsaldez. Tel. 635-
740726.
– 27 pulgadako Philips telebista sal-
gai, orma-euskarria eta TDT barne.
120 euro. Tel. 943-120308.
– 7-8 urteko neskarendako eskiko
arropa eta berokiak salgai. Egoera
onean. Tel. 617-171510.
– Binilozko diskoak, LP-ak eta single-
ak erosten ditut. Tel. 943-572057.

6. Denetarik
6.1. Salgai

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. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

3. Lokalak

1.1. Salgai
– Pisua salgai Eibarren. 3 logela,
egongela-jangela, sukaldea eta ko-
mun bi. Garajea eta trasteroa. Eraiki
berria eta jantzita. Saltzeko presa du-
gu. Tel. 618-400241 eta 648-848581.
– Pisua salgai Deban, Osio kalean. 3
logela, jangela-egongela, sukaldea
eta komuna. Igogailuarekin. Berriztu-
ta. 205.000 euro. Tel. 645-186309.

– Ileapaindegi berria alokagai arazo
pertsonalengatik. Prezio onean. Tel.
667-806737.
– Asua-Errekan garaje itxia alokagai.
Tel. 678-426136.
– Urkizu inguruan garaje marraduna
alokagai. Tel. 609-453946.
– Bi garaje alokagai Abontzan. Bata
marraduna eta bestea itxia (handia).
Tel. 617-688311.
– Lokala edo garajea behar dut altza-
riak gordetzeko. 70 euro ordaintzeko
prest hilero. Tel. 678-641500.

3.2. Errentan

5. Irakaskuntza

1.2. Errentan
– Pisua alokagai Ermuan. Bi logela-
koa. Igogailua. Prezio onean. Tel.
661-653160.
– Familia batek bi edo hiru logelako
pisua hartuko luke alokairuan. Tel.
673-025316.
– Asola-Igartzan babes ofizialeko ati-
koa alokagai denboraldi batean kan-
poan lan egin behar dudalako. Inkili-
noaren soldataren araberako prezioa
(186-426 euro artean). Garajearekin.
Berria, estrenatzeko. Tel. 617-
926344.
– Pisua hartuko nuke alokairuan kon-
partitzeko. Tel. 688-819475.
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– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo haurrak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko. Tel. 676-858210.
– Emakumea eskaintzen da kamare-
ra jarduteko eta nagusiak edo hau-
rrak zaintzeko. Tel. 652-532589.
– Gizona eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 679-912841.
– Emakumea eskaintzen da orduka
garbiketa lanak egiteko. Tel. 638-
527489.
– Emakumea eskaintzen da etxeko
lanak egiteko. Tel. 638-153016.
– Mutila eskaintzen da kamarero eta
sukaldari-laguntzaile jarduteko. Es-
perientzia. Tel. 943-257815 eta 692-
332871.
– Mutila eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 943-257815.
– Neska eskaintzen da orduka nagu-
siak edo haurrak zaintzeko. Espe-
rientzia. Tel. 609-148861 eta 943-
257815.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
haurrak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Tel. 608-180132.
– Gizona eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta tabernak eta sozieda-
deak garbitzeko. Tel. 689-974001.
– Nagusiak zaindu eta garbiketa la-
nak egingo nituzke. Tel. 699-232823.
– Mutil gaztea eskaintzen da kamare-
ro jarduteko, pintore moduan eta na-
gusiak zaintzeko. Erabateko disponi-
bilitatea. Tel. 615-720384 eta 943-
257815.
– Neska eskaintzen da etxeak garbi-
tzeko eta haurrak edo nagusiak zain-
tzeko. Tel. 669-068439.
– Emakumea eskaintzen da haurrak
edo nagusiak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko. Externa edo orduka.
Tel. 623-150376.
– Neska eskaintzen da haurrak zain-
tzeko eta klase partikularrak emate-
ko. Tel. 660-353703.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo haurrak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko. Tel. 638-338816.
– Neska eskaintzen da kamarera jar-
duteko, sukaldari-laguntzaile mo-
duan, garbiketak egiteko eta nagu-
siak edo haurrak zaintzeko. Espe-
rientzia. Tel. 608-376387.

– Gaztetxeko sukalderako materiala
behar da. Altzariak ere bai. Tel. 635-
191352.

6.4. Bestelakoak

– Gizona eskaintzen da kamarero
jarduteko. Tel. 943-531048.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko. Tel. 681-
322442.
– Mutila eskaintzen da kamarero jar-
duteko. Esperientzia. Tel. 608-
293711 eta 943-744492.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 608-
147559.
– Emakumea eskaintzen da jostun
lanak edo garbiketak egiteko. Espe-
rientzia. Tel. 617-043058.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko. Tel. 679-
103469.
– Neska eskaintzen kamarera jardu-
teko, umeak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Tel. 675-607031.
– Mutila eskaintzen da kamarero jar-
duteko. Tel. 658-371925.
– Neska eskaintzen da kamarera jar-
duteko eta sukaldari-laguntzaile mo-
duan. Tel. 627-162936.
– Neska eskaintzen da etxeak garbi-
tzeko. Tel. 673-025316.

– Lizentziadunak DBHko Matemati-
kazko eta Fisikako klaseak ematen
ditu. Tel. 943-702089.
– Euskerazko klaseak ematen dira:
azterketetarako prestaketa, perfilak,
EGA, HABEren mailak. Tel. 620-
608065.
– Batxilergorainoko Matematika kla-
se partikularrak emango nituzke. Tel.
695-718855.

5.2. Eskaintzak

– Emakume euskalduna eta espe-
rientziaduna behar da goizez umeak
zaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel.
610-603631.
– Kamarera behar da asteburuetara-
ko. Tel. 659-539861.

4.2. Langile bila

– Umearendako aulki tolesgarria
oparitzen da. Deitu arratsaldez.. Tel.
635-740726.

6.2. Eman
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CAPICAPI GGGG oooo rrrr ppppuuuu tttt zzzz     tttt rrrr aaaa tttt aaaa mmmm eeee nnnn dddd uuuu aaaa kkkk

masajea OOPPAARRII
ssaaiiooaa  3355  eeuurroo

Bidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547

--  KKOOIIPPEE  GGUUTTXXIITTZZEEAA  
--  ZZEELLUULLIITTIISS  GGUUTTXXIITTZZEEAA
--  AAZZAALL  IINNDDAARRTTZZEEAA09.00-13.00 / 14.30-20.00        Zapatuetan: 09.00-13.00

lehen orain

AAAA uuuu rrrr pppp eeee gggg iiii     tttt rrrr aaaa tttt aaaa mmmm eeee nnnn dddd uuuu aaaa kkkk
BBeerreehhaallaakkoo  
eerraaggiinnaa  dduueenn
GGAAZZTTEETTZZEE
TTRRAATTAAMMEENNDDUUAA

--  KKOOIIPPEE  GGUUTTXXIITTZZEEAA  
--  ZZEELLUULLIITTIISS  GGUUTTXXIITTZZEEAA
--  AAZZAALL  IINNDDAARRTTZZEEAA

ezpaina .............................. 10 €
begitartea............................. 10 €
kokotsa / patillak ........................ 30 €
besapeak ...................................... 35 €
izterrondoak ................................. 40 €
izterrondoak sartuta .....................50 €
izterrondoak + besapeak ............ 70 €
alba lerroa .................................... 15 €
hanka erdiak ................................ 70 €

hanka erdiak + izterrondoak .. 100 €
hanka osoak ..................... 120 €
hanka osoak + izterrondoak .. 150 €
besoak ................................ 70 €
bularra + sabelaldea .......... 65 €
bizkarra + lunbarra ............. 65 €
sorbaldak ............................ 35 €
ipurmasailekoak ................ 35 €

RRRR aaaa dddd iiii oooo ffff rrrr eeee kkkk uuuu eeee nnnn tttt zzzz iiii aaaa

GGEELL  AATTZZAAZZKKAALLAAKK
MMIIKKRROOPPIIGGMMEENNTTAAZZIIOOAA

BBEETTIILLEE  LLUUZZAAPPEENNAAKK
MMAASSAAJJEEAAKK ((OOSSTTEEOOPPAATTIIAA))

SSEENNDDOOTTZZEE  TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK aauurrppeeggiiaann  eettaa  
ggoorrppuuttzzeeaann::BBEESSOOAAKK

lleehheenn                                oorraaiinn

EESSTTRRIIAAKK

lleehheenn                                oorraaiinn

KKKK aaaa bbbb iiii tttt aaaa zzzz iiii oooo aaaa

ZZIIMMUURRRRAAKK
((BBEEGGII EETTAA AAHHOO IINNGGUURRUUAAKK))

5 s a i o r a k o  B O N OA

ZZEELLEETTAA  
BARAZKIAK
ZZEELLEETTAA  
BARAZKIAK

� Landareen produkzioa
� Laborantza kontrola
� Eskuz eginiko aukeraketa
� Banaketa
� Ortutik mahaira: Bertako produktuetan erantzunik gertukoena

ZZEELLEETTAA  BBAASSEERRRRIIAA • San Migel auzoa / ELGOIBAR • Tfnoa. 660099  3355  7766  1199 • www.zeletabaserria.com

EEkkooiizzppeenn  pprroozzeessuuaann  
eenneerrggiiaa  bbeerrrriizzttaaggaarrrriiaakk  

eerraabbiillttzzeenn  ddiittuugguu

NNEEKKAAZZAARRIITTZZAA  TTRRAADDIIZZIIOONNAALLAA EETTAA BBAABBEESSTTUUAA

Eibarko BM-n 

eta Elgoibarko Netto-n

ere bagaude

Kalitateko
Euskal
Tomatea GernikakoPiperra



IZANE
dekorazioa

DIRDAI Toribio Etxebarria, 21 
Tel. 943 20 75 33

bitxitegia

TORIBIO ETXEBARRIA, 17       
Telf: 943 203868

%%1100eekkoo

ddeesskkoonnttuuaa
GGAABBOONNEETTAAKKOO

AARRTTIIKKUULLUUEETTAANN

Finantziazio 
formulak galdetu


