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Eutsi zure xarmari
eta ez estali ahoa
Gure estetikari zuzenean eragiten dioten hortzetako arazo ugari daude.
Eta baita gure autoestimuari eragiten diotenak ere, irribarreak modu garrantzitsuan eragiten
duelako gure xarman. Arazo horiek hainbat izan daitezke, hala nola piezak gaizki kokaturik
egotea (hortzen arteko tarteak, inklinazioak…) edota hortzen forma eta kolorearen aldaketak.
Erakargarritasun fisikoa gure gizartean zein garrantzitsua den kontutan izanik, irribarre polita
ez izateak konplexu estetikoa eragin dezake. Ohikoa da beren hortzak ez erakustearren
ahoa estali edo irribarrerik egiten ez duen jendea ikustea.
PORTZELANAZKO
KARILLAK
Zeramikazko laminatuak
dira eta gure hortzen forma
eta kolorea hobetzen dute.
Odontologia estetikoan
erabiltzen dira, irribarreak
konpondu eta pazienteari
irribarre perfektua
bueltatzeko.
Karillen tratamenduak
hortz-estetika konpontzen du
hortzari kalterik egin gabe,
oso erraz egiten da eta
emaitza bikainak ematen ditu,
hortzei itxura naturala
emanez. Karillak erretxinazko
zementu berezi eta ikusezin
batekin itsasten dira
hortzetara, eta hortzaren
aurreko aldean jartzen dira.
Geroz eta gehiago
eskatzen den tratamendua
da, aktore, abeslari… askok
erabiltzen dute, ezer igarri
gabe erakargarritasuna
hobetzen duelako.
Tratamendu estetiko bat
egin aurretik aho eta hortzen
osasuna ondo begiratu behar
da, garbiketa, enpasteak eta
bestelako tratamenduak
eginez.
KONPOSITE-KARILLAK
Hondatutako irribarre bat
erabat aldatzen duen
tratamendu estetikoa da.
Enpasteetan erabilitako
material bera erabiliz egiten

da, soilik aitzineko
hortzetarako erabiltzen dira
(erdiko eta aldeetako
ebakortzak eta betortzak),
eta hortzaren aurreko aldean
jartzen dira.
Teknika honen bitartez
bizkorrago eta zuzenago
jardun ahal izaten dugu saio
bakar batean.
Itsasgarri gogor batekin
itsasten dira hortzetara, eta
pazientearen lehentasunen
arabera in situ diseinatu eta
modelatu daitezke.

HORTZ-ZURIKETA
Gure hortzek hainbat
arrazoirengatik galtzen dute

beren kolore naturala:
ohikoena tabakoa erretzea
edo kafea, kolazko
freskagarriak edo ardoa
edatea izaten da, oso kolore
fuertea dute-eta; baina
hortzen kolorea galtzeko
bestelako arrazoirik ere
badago: tetraziklinekin
(antibiotiko mota bat)
tratamendu luzea jasan
izatea; hortzen konposizioan
arazoak izatea, fluorosia
(fluor gehiegi) edo kaltzio
falta, adibidez.
Hortz-zuriketarik ohikoena
karbono peroxidoa (H2O2)
erabiltzen duen tratamendua
da, eta gainera ez da

agresiboa. Osagai hori
beroarekin edo argi berezi
batekin kontaktuan
jartzerakoan, erradikal
askeetan banatzen da
hortzaren kanpoalde zein
barnealdean eraginez, eta
esmaltea eta dentina zuritzen
dituzte; bi horien araberakoa
izaten da hortzen kolorea.
Hortzen tonua kolore-gida
batekin neurtzen da; hortik
abiatuta, hortzen kolorea,
2-7 tonu artean jaitsi daiteke,
eta horri esker, irribarre
horixka edo grisaxka irribarre
zuri bihurtzen da.
Hala ere, kasu batzuetan
pazientearen hortzek oso
orban sakonak izaten dituzte
edo kolore horixka bizia.
Muturreko kasu horietan
karbono peroxidoarekin
eginiko hortz-zuriketa ez
litzateke nahikoa izango
hortzei ohiko kolore zuria
emateko. Horregatik,
paziente horien hortzak
zuritzeko aukerarik onena
hortz-karillak erabiltzea
izango litzateke,
portzelanazkoak edo
konpositezkoak.
Irribarre perfektua izateko
hortz zuri eta distiratsuak
izatea ezinbesteko ezaugarria
dela kontutan izanik, hortzzuriketa bihurtu da hortzestetika tratamenduetan
gehien eskatzen denetarikoa.
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ASTEAN
ESANAK
“Smartphone-ek orain
arte ezagutu ez dituen
egoeretan jartzen
dute garuna eta arreta
defizita sortzen: gure
batez besteko arreta
denbora 12 minututik
5 segundora jaitsi da
azken hamar urteotan.
Informazio jarioa
gehiegizkoa da“

(JJ.P. LACHAUX, NEUROZIENTZIALARIA)

“Orain dela 30 urteko
ikasleak politizatuta
iristen ziren gelara.
Paco Ibáñezek
musikatutako
Góngoraren poesia
batekin gozatzeko gai
ziren. Gaur egun,
badaki inork zein
bandotatik bota zuten
Bilintx hil zuen bonba?“

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
I SI LKU ME.- Sasiko, sasikume. “Isilkumia izan arren, gizon haundixa izatera heldu zan”.
I X I L PO LT S A. - Norberarentzat apurka-apurka, ezkutuan gordetzen den dirua. “Txomo zaharran
andriak, ixil poltsiakin etxia egiñ eban”.
I XI LL EKO.- Ezutukoa. “Baebillen Mariño bere kañiorrekin ixilleko peskan”.

eskutitzak
A Z A R O A R E N 1 0 - I A N D E N O K B A I O N A R AT
Hainbat hamarkadetan iraun duen gatazkari irtenbidea emateko aukera berriak zabaldu dira Euskal Herrian eta, horren inguruan Frantziako gobernuak ere zerikusi haundia duenez, Iparraldeko, Frantziako eta nazioarteko hainbat kolektibo, erakunde
eta pertsonaia garrantzitsuekin batera, Herrirak
erraldoia izan nahi duen manifestazioa antolatu du
Baionan azaroaren 10ean, 15.30etan, Euskaldunen
Plazan. Euskal Preso eta Iheslari Politikoen Giza Eskubideak defendatzea izango da bere helburua.
Eibartik bertara joateko autobusak antolatu di-

tugu. Txartelak salgai dituzue, 12 eta 8 eurotan, nor
bere diru sarreren arabera, Depor, Karrika eta Buenos Airesen. Goizeko 09.30etan irtengo dugu EgoGainetik; goiza Baiona ezagutzen pasako dugu, turismo, paseo, poteo etabarretan; bazkaria nork bere kontu egin beharko du, Manifestazioaren ondoren, Eibarrera itzuliko gara. Gure ustez, egun eder
eta osoa pasatzeko aukera daukagu eta eibartarrak
animatzea besterik ez zaigu falta. Animo ba: ea zenbat autobus betetzen ditugun.
E IBAR KO H ERR IRA

(MIL A BELDARRAIN, IRAKASLE-OHIA)

“Gidaririk gabeko
autoak ibiliko badira
ere, beti egon
beharko du pertsona
batek bolanteari adi.
Hegazkinetan ere,
gaur egun oso
gutxitan gidatzen du
abioia pilotuak:
aireratzean eta lur
hartzean bakarrik.“

(HUMBERTO BUZTINTZE, FISIKARIA)

“`Gizona naiz: ezin
ditzaket bi gauza
batera egin´ ateraldia
sarri erabiltzen
dutenak alferrak dira
edo azkar-ustekoak.
Azken hauek
emakumeoi aparteko
gaitasunak onartzen
dizkigute, bide batez
ezer ez egiteko“

(ARANTXA ITURBE, KAZETARIA)

ERREDAKZIOAREN OHARRA:
Hilaren 25a jai eguna denez, datorren barixakuan ez da astekaririk izango.
Hurrengoko asteko alea, bestalde, eguaztenean, hilaren 31n, kaleratuko dugu
(Domusantu egunaren bezperan). Edozein informazio edo zorion agur gurean
kaleratu nahi baduzue, izan ezazue kontuan.
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EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

4 danon ahotan
Ekitaldixan belaunaldi
diferentietako
eibartarrak hartu eben
parte. SILBIA HERNANDEZ

autuan
ETORKIÑEKIN GERTUAGO
Azaruaren 18rako "Bizilagunak"
izeneko ekimena eruango da aurrera SOS Arrazakeria-ren eskutik. Jardueria geure artian bizi diran etorkiñen gaiñian gehixago
jakin nahi dabenendako pentsauta dago eta asmua parte hartzera animatzen diran famelixak
domeka horretako bazkarira
atzerritarren bat gonbidatzia da,
alkar ezagutzeko aukeria eukitzeko. Informaziño gehixagorako
www.nexdoorfamily.eu helbidera
sartu leike edo, nahixago dabenak, Udaleko Inmigraziño zerbitzuarekin harremanetan ipintzeko aukeria be badauka, Portaleko buleguan (4. pisuan) edo
943708440 telefonuan.

GAZTETXEKO ASANBLADA
Eibarko gaztetxiak asanbladak
egitteko eguna aldatu egin dau
eta, aditzera emon dabenez, aurrerantzian martitzenetan 19.00etan batuko dira. Bide batez, herriko gaztiak bertara agertu eta
parte hartzera animau nahi dittue.

MARIDAJIA KRABELIÑEN
Arrateko Krabelin jatetxiak 9.
Maridaje Jardunaldixak antolatu
dittu eta ehiza eta ardauak bat
egitteko afarixetako batian izena
emon nahi dabenak horretarako
aukeria badauka, 943202727 telefono zenbakira deittuta. Afarixak azaroko barixakuetan izango
dira, 21.30xetan eta preziua 56
eurokua izango da (San Andres
egunekuk 48 euro balixoko dau).
Preziuaren barruan Arratera juan
eta Eibarrera bueltatzeko autobusa sartzen da.

Pobreziaren
Kontrako
Eguna
gogoratzen
Eguaztena Pobreziaren Kontrako Naziñoarteko Eguna gogoratu zan eta, horren harira, Eibarko Elkarkidetzarako Mahaixak antolatuta ekitaldixa egin zan Untzagan. Euskadiko GKEin koordinakundiak aurtengo
kanpaiñarako aukeratutako goiburua "Murrizketeri bai, aberastasunian, desberdintasunian eta gehiegizko gastuetan" izan da
eta ekitaldixan irakorri eben manifiestuak,

bestiak beste, munduan 1.300 millioi lagun
egunian euro bat baiño gitxiago gastauta
bizi bihar dabela gogora ekarri eban. Ekitaldixan belaunaldi diferentietako eibartarrak hartu eben parte eta Aldatze eta La
Salle ikastetxietako ikasliak, globuak eskuan, ekitaldixa agurtzeko plaza erdixan
Zero Pobrezia kanpaiñaren logotipua irudikatzeko puzzlia osatu eben.

Makilla emon detse
Armerixari 100 urtiengaittik
Ehun urteko ibilbidiari
errekonozimendu modura,
astelehenian makilla jaso
eban José Luis Novoa Armerixa Eskolako zuzendarixak Bilbon, Euskadiko
Kutxak antolatutako Euskal Enpresaren urteroko
hitzorduan. Ekitaldixak
Bernabé Unda Industria
sailburua izan eban buruan eta Jose Antonio Jainaga Gerdauko kontseillari delegatuak eta Lantek
taldiak be jaso eben sarixa. Hórrekin batera Vicinay Cadenas-eko zuzendari nagusixa
izandako Luis Cañada Vicinay-k oroigarrixa jaso eban. Bere sorreriaren mendeurrena
dala eta, Armerixa Eskoliak datorren astian be beste errekonozimendu bat jasoko dau,
hillan 25ian Eusko Jaurlaritzak antolatutako ekitaldixan: Patxi López jarduneko lehendakarixak Lan Onari bereizgarrixa emongo detsa eskolako zuzendarixari. Bestalde, azaruaren 15era arte herriko dendetako eskaparatietan mendeurrenaren harira antolatutako kartel lehiaketara aurkeztutako lanak ikusteko moduan ipiñi dittue.

Clara Barinagarrementeria Gandiaga
(2012ko urriaren 8an hil zen, 90 urterekin)

Familiaren izenean,
ESKERRIK ASKO hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi.
...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

danon ahotan 5
Jesus Bilbaok jaso dau Gure Balioak Sarixa
Gure Balioak Sarixaren III. ediziñuan, Jesus Bilbao
Azpiri elgoibartarrak jaso dau errekonozimendua,
"batez be enpresa munduan egindako biharragaittik". Sarixa emoteko ekitaldixa atzo egin zan Elgoibarko Inazio Bereziartua Musika Eskolan, Debegesak antolatuta. Sarixa emoteko orduan epaimahaiko kidiak Jesus Bilbaoren "gaitasun ekintzaillia"
nabarmendu eben. Euren berbetan “aurtengo irabazlia persona ekintzaillia izateko jaixotakua da,
ausarta eta sortzaillia, ekimen haundiko gizasemia
eta, jubilatuta egonda be, proiekto barrixeri ilusiñuarekin ekiten detsena".
Bilbao hirugarrena
da sarixa jasotzen.

Esperientzia Eskolakuak hasi dittue klasiak
Aurreko asteko eguaztenian ekin zetsen ikasturte barrixari Debabarreneko Esperientzia Eskolakuak, Armerixa Eskolako aretuak hartu eban ekitaldixarekin. Bestiak beste Maite eta Ander Arroitajauregi anai-arrebak hartu eben parte ekitaldixan, musikia eskinduta. Ikasle barrixekin batera, Diputaziñoko, Udaleko, Debegesako, Untzaga jubilau etxeko eta Ikasten Esperientzia Eskolako ikasleohien alkarteko hainbat ordezkari be egon ziran. 50 urtetik gorako ikasliak osatu
daben talde barrixak aste
honetan hasi dittue klasiak
eta 2013ko maiatzaren 30ian
ikasturtia amaittu arte astian
hirutan eukiko dittue, Armerixa Eskolan, martitzen,
eguazten eta eguenetan,
09.30xetatik 12.30xetara.
Arroitajauregi anai-arreben emanaldixa.

Hauteskundieri jarraipen berezi eta zuzena
Domekarako deittuta daguazen Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundiak dirala eta,
ohikuari jarraittuta oinguan
be …eta kitto!-k lantalde
berezixa ipiñiko dau martxan, egunian bertan gertatzen diran guztien barri
emoteko, domekan bertan
internet bittartez (www.
etakitto.com webgunian,
Facebook-en eta Twitterren, #u21 berba klabia
erabillitta) eta bixaramunian, herriko 60tik gora
puntutan duan banatuko
dan hauteskundietako ale
berezixarekin. Aliak, Eibarko emaitzekin batera, gure

herriko ordezkari politikuen eritzixak ez eze,
botua emoteko orduan egindako galderen
erantzunekin eta botuak
kontau eta gero, emaitzak
eskuan egindako baloraziñua be jasoko dittu. Eibarren botua emoteko 10
hautesleko egongo dira zabalik, 09.00etatik 20.00etara: udaletxia (8 mahai),
Arrateko Andra Mari (4),
Gerontologikua (2), Amañako dorriak (2), Amañako
parrokixa (2), Coliseua (3),
EPA (7), San Andres ikastetxeko jangela (4), San Andreseko aretua (4) eta Urkizu ikastetxia (8).

Enrike
Gisasola

Vespa Velutina
Ber r ir o b e .. .et a ki tt o! -n
i r i t z i z u t a b i a k ikustian
poztu egin nintzan.
Leire, Mikel, Oier eta
gaiñontzekuen burutaziñuak
dira nire lehelengo
irakurgaixak barixakuero.
Poza eziñegona bihurtu zan
aldizkarikuen deixa jaso
nebanian. Ekologixa eta
nekazaritza gaixak tratatuko
nittuan “gonbidapenarekin”.
Zein tonotan, baiña? Kejia,
negarra eta aldarrikapenaz
nazkatuta ei dago jendia; eta,
gaiñera, politikari be ezin
zuzenian heldu, badaezpada.
Informaziñua emon eta
gauzak zeharka adieraztia
onena, esan nahi dana
iradokiz.
Hasi naiñ, ba, udako
errepasuan. Sikutia aitttatu
barik ezin laga. Majo gorrittu
dira gure bazterrak.
Ganaduzaliak negurako
gordetakuak gastatzen,
ortuarixa geldi eta basarri
askotan ura faltan, ... Stop.
Negarrik ez!
Iraillian Eibarren nekazaritza
ekologikuaren I. astia egin
zan. Azokia, taillarrak,
mendi urteeria, mahaingurua
eta hitzaldixak egitarau betebetia osatu zeben. Eta gure
herrixan, nun bestela! Euskal
Herri maillako desmartxa
barri baten aurkezpen
ofiziala: EHKOlektibua.
Mugaz gaindiko nekazarixak
gure ekoizpenak
identifikatzeko lantzen
dihardugun egitasmo
barritzaillia. Saltoki haundi
eta esportatzailliak
bultzatzen ari diran eredu
industrialaren aurrian,
Euskal Herriko laborariok
natura, justizia soziala, ...
Stop, kasu! Politikarik ez!
Ez, ez, uda honetako benebenetako protagonistia eta
tertulia danetako izarra
Asiako erlamiñua izan da:
Vespa Velutina. Iparraldetik
sartu jaku Txinako etorkiña.
Horretako erlamiño bakotxak
ehun erle akabatzen dittu
egunero. “Akabo erliak,
akabo mundua” zioen
E=MC2-en asmatzailliak.
Gorosta baillarako erlazain
batek hogei harrapatu dittu
bere erlategixan, eta
harrigarrixa da zelan... Stop,
karakteriak (jarraittuko dau).

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.
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lagun egon dira gripiak jota
Debabarrenian 2011ko
azarua eta 2012ko martxua
bittartian. Bakunaziño
kanpaiña hillaren 31n
amaittuko da eta, ordurako,
65 urtetik gorako
herrittarren %67 bakunauta
egotia nahi dabe.

Txaltxa Zelaiko
parkiaren
atzerapenarekin
“arduratuta”
Bilduren udal taldiak martitzenian
eskindutako prentsaurrekuan, Txaltxa Zelaiko parkia estaltzeko biharrak oindiok hasi barik daguazelako
arduratuta agertu ziran. Biharrak
Subenziñua galtzeko arriskuaz ohartu dabe Bildukuak.
330.000 euroko laguntasuna jaso
nahi dogu oin dala bost urtetik hona, hain zuahal izateko "abenduaren 31rako amaittuta
zen be 2007aren hasieratik PSEren udal goegon bihar dirala" gogoratu eben, "bestela
bernuak obria egiñ ahal izateko presupuessubenziñua galduko" leukielako. Kezkarik
tuetan 300.000 euroko partidia ipintzen ebahaundixena "adjudikaziñua %34ko jaitsieriala esaten diharduela, umiak eguraldi txarrarekin eginda be, adostutako epiak betetzeko
rekin toki bi eukitzeko eta hórretako bat Txalarazuak dittuen enpresa batekin" egiñ izanak
txa Zelaikua zan. Bost urte pasau dira, bihaeragiten detsela esan eben eta "atzerapenak
rrak atzeratzen juan dira eta aurrekontuetan
proiektua bera arriskuan ipiñiko ete daben"
hórrek egitteko jasota eguan dirua beste parbeldur dira.
tida batzuetara bideratu dabe".
Bilduko ordezkarixen berbetan, "gogoratu

Mikroenpresendako laguntasuna

Amañarako
pasarelia
jasotzeko
biharrak
Otaola hiribidia eta Amaña batuko dittuen pasarelia
erakitzen hasitta dagoz eta, horren eragiñez, Torrekua kalian errepideko errailletako bat moztuta dago
30 metroko luzeran. Udaltzaiñak aditzera emon dabenez, biharrak azaruaren 6ra arte iraungo dabe.

Debabarreneko ekintzailliak eta 2009tik aurrera sortu diran mikroenpresak diru-laguntasunak eskatzeko aukeria dake. Laguntzak %75eraiñokuak izan leikez eta kopuru hori %5 igoko da proiektua andrazkuak
sustatzen badabe eta beste %5 jardueria "ekonomia berdia" dalakuaren barruan sartuz
gero. Eskaeriak aurkezteko epia urrixaren 31n amaittuko da
eta interesa dakenak
Debegesara jo leikie
(943820110 telefono
zenbakira deittuta
edo ekintzaile@debegesa.com helbidera idatzitta).

Estaziño kalia zabaltzear
Egunotan Estaziño kalian elektrizistak dihardue biharrian, farolak eta bestelakuak ipintzen. Kalia peatonalizatzeko moduan izateko biharren ondorioz azken hillioitan kalia
trafikuarendako moztuta egon da. Biharrak ixa amaittu dittue eta dana ondo
badoia, datorren astetik aurrera kalia
atzera be zabaltzeko
moduan izango dala
aurreikusten dabe
arduradunak.

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

Eskintza berezixak
Merkatu Plazan
Astelehenaz geroztik Udalak diruz-lagundutako kanpaiñia barrixa abiarazi dabe
Merkatu Plazan. Zortzi astetan (abenduaren 3tik 8ra bittarteko astera arte) martxan
egongo dan kanpaiñiari jarraittuta, Bidebarrieta kalian (Rialto ohian) daguan Merkatu
Plazako postuetan astetik astera kanbixatzen juango diran eskintza berezixak egingo dittue hainbat produktutan.

teen ajeak

gaztekitto
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Datorren astean hartuko du Floridarako bidea Eñaut Salegi
22 urteko gazteak, hango frontoietan zesta-puntista
profesional modura jarduteko. Eibarren esku pilotak
zaletasun handiagoa izan arren, Abuaga
aitxitxa-amamaren baserria Aginaga auzoan dago
eta pelotari gazteak zesta puntista ugari eman dituen
Markina-Xemeinerako bidea jarraitzea erabaki zuen.
- Nolatan hasi zinen zesta puntan? Zenbat urterekin?
12 urterekin hasi nintzen,
Markinan horren inguruko
nahikoa zaletasun dago eta.
Umetan esku pelotan hasi nintzen, baina gero lagun bat zestan hasi zen, nik ere probatu
nuen eta, gustatu zitzaidanez,
gaur arte horretan jarraitu dut.
Biak oso ezberdinak dira, zesta askoz bizkorragoa da eta
politagoa begitandu zitzaidan.
- Gure artean, baina, esku pilota zesta punta baino zabalduago dago, ezta?
Gaur egun hala da, besteak
beste telebistaren eraginez,
baina ez da beti hala izan. Lehenago zestak indar handiagoa zuen.
- Non entrenatzen duzu? Hemen inguruan badago zesta
puntan jarduteko frontoi egokirik?
Bai, Markinakoa oso frontoi
handia da, 50 metro dauzka
eta hantxe ibiltzen gara, 3 egunetan zesta puntan gabiltzanak entrenatzen dugu eta beste egunetan esku pilotan dabiltzanek erabiltzen dute,
txandakatu egiten gara.

- Zelan egokitu zaizu Ameriketara joateko aukera?
Zesta puntako txapelketetan ondo jardun dut azken aldi honetan. Iaz 22 urtetik beherakoen artean mundu mailako txapela lortu nuen, Euskal Herriko txapelketa ere irabazi dut, Markina, Gernika,
Garazi eta Hossegorren jokatutakoetan ere txapela jantzi
dut… oso bolada ona daroiat.
Iraila hasieran ailegatu zitzaidan AEB-tara, Daniara joateko
eskaintza eta baietz erantzutea erabaki nuen.
- AEB-tan zesta puntak jarraitzaile asko izan arren, orain urte batzuk hango frontoi batzuk
itxi behar izan zituzten. Badakizu gaur egungo egoera nolakoa den?
Oraindik ere egoera ez da
bere onera bueltatu erabat,
baina pare bat frontoi zabalik
daude oraindik ere, horietako
bat Daniakoa. Gauzak horrela,
urtebeterako kontratuak egiten dituzte orain eta ni ere hala noa. Markinatik joandako
beste pelotari batzuk han bizi
dira eta euretako batekin batera bizitzera joango naiz.

FILOAULA
Ikasi ikasten!!

Estudiatzeko Orientabide ikastaro berezia.
Ikaslearen baldintza eta helburuei, eta hezkuntz
sistemaren eskakizunei, egokitutako ikaste teknikak.
Filosofia klaseak.
Irakurketa Ulerkorrerako tailerrak.
www.filo aula.com
S an Juan, 3 - 1.
Maila guztiak: LH, DBH, Batxilergoa...
Tel . 65 8-71082 7
c

Eñaut Salegi
(ZESTA-PUNTISTA)

"Esku pilota
baino politagoa
da zesta-punta"
San Andres
Gozotegia

ta rta k
● enkarguak
etxera
●

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.
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historia

Udal Artxiboaren laguntzarekin

Kalifikatibo edarrak
Eibar definitzeko
ib ar: he rr i kul tua ,
kez ka ti xa et a es k u z a b a l a . Euskal
Herriko onena onenen artian.
Aktibua, zintzua eta umilla. Alperriko ostentaziñorik bakua.
Harrokeri flamenkuak baztertzen dittuana, bizkaittarren inbasiñuak alde batera lagatzen
dittuan moduan. Horrek aukeria
emoten detsa, patxadaz, gero
eta kultura gehixago bereganatzia, instruitzia. Horretarako antolau dittu, sakrifizixo asko
eginda, garrantzi haundixa
izango daben A r t e a k e t a I n d ust r ia re n Es pos iz i ñua,
ekaiñaren 24an zabalduko dana.
Arte Ederretako sekziñuaren
arluan, esposiziñoko garrantzitsuenian duda barik, zortzi lienzo ekarriko dittu Zuloaga maisu haundixak -bere izena aittatziarekin bakarrik, munduko
edozein lehiaketetan ikusle
mordua batzeko gauza da beraeta, kuriosidadia haunditzeko,
esposiziño hori antolatzen
diharduen komisiñuak Baroja,
Brossa eta Unamuno nobelista
eta literatu entzutetsuengana jo
dau hainbeste meritu daken euren kolaboraziñuak eskatzeko
eta, baitta, hitzaldi bat edo beste emon deixen. Komisiñuak ez
dau baztertzen ezta oin dala gitxi hildako Dario de Regoyos
artistaren obrak erakutsiko leuken esposiziño ofiziala ekartzia
gurera.

E

Argazkixan Benjamin Villabella Eibarko alkatia izango zana 1922xan. Aurretik, 1913aren
amaieran, beste hiru lagunekin Picos de Europan egindako ehizaldiko protagonista izan zan.
EIBARKO UDAL ARTXIBOA. CASTRILLO-ORTUOSTE FONDOA.

XX. mendearen bueltan

Hona hamen 1913/14an gure herriko korresponsalak publikatutako testo batzuk. Gaur egungo errealidadiarekin
zerikusi gitxi daken gertakizunen barri emoten deskue. Aldamenekuan gure herrixaren izen ona goraipatzian motz
ez zirala geratzen ikusi geinke, batez be 1914an Eibarren egin zan Arteak eta Industriaren Esposiziñua gogoratuz.

Hartza ikusgai

Heldu dira gurera Tomas Garate, Joaquin Fernández,
Bonifazio Sarasketa eta Benjamin Villabella herriko
ehitzari gaztiak Picos de Europan ehiza larriko partida
batian parte hartu eta gero. Automobillian etorri ziran
eta, txoferraren onduan, hamabi arroba eta erdi pisatzen eban hartza zekartzaten eta sarrio bat, bixak be

hango mendixetan ehizatutakuak. Atzoko egun guztian
egon ziran pieza bixak jendiarentzat ikusgai Pabellón
Alfonso XIII zinian, 0’15 zentimoko preziuan, eta diru
asko jaso zan. Gaur gabian hainbat afaritan likidauko
dabe hartza ehitzarixak eta euren lagunak herriko
hainbat jatetxetan,

Aldameneko Soraluzeko etxe batian -Vicente Agirre
da bertako jabia- Eusebio Basauri igeltserixa zebillen
sukalde ekonomikua ipintzeko lanetan eta beste obra
txiki batzuk egitten. Tabike bat botatzerakuan, ontzi
batekin egiñ eban topo eta barruan urrezko hainbat
txanpon eguazela ikusi eban. Piezak zenbatuta, Car-

los III.aren bustua zeken 54 ontza eta Fernando
VII.arena zeken beste batzuk aurkittu ziran, 18 ontza
erdi 20 pezetako 11 txanponekin batera. Igeltseruak
etxia oin dala urtebete erosi zeban jabiari emon zetsan diru guztia eta azken honek, aurkikuntzaren barri
izaterakuan, erdixa emongo zetsala agindu zetsan.

Bihargiñen alkartiak Maiatzaren 1-a ospatzeko antolatzen dittuen ekitaldixen barruan, jatorrenen artian dago ofizialki “Asilo Regional” deitzen dan baliaeziñen
kuartelian egitten dana. Eurekin akordau eta, bihargiñen jairako egun batzuk falta diranian, asilo horretan
daguazenekin batzen da Komisiñoko ordezkari bat
eurekin adostutako jaixaren programia osatzeko. Holan egin dabe aurten be eta hortik haiñ ondo urtetzia
dana. Betiko gosarixaren ondoren, mistela ukitutxua
izan zan danentzako. Behin sabela altxatuta, ondo girotutako barriketaldixa izan eben eta pasiua ondoren.

12.00xetarako danak eguazen euren postuetan eta,
etxiak izaten daben puntualtasunarekin, ondo erretako lau bildots etara zetsen. Bakotxari raziño politta
egokittu jakon eta, baitta, gehixago nahi ebanak errepikatzeko aukeria be, letxuga samurraz lagunduta. Ardaua be herrixan saltzen dan onenetakuena, Rioja ospetsua. Ez dira aurrezten ibilli ez kantidadian ezta kalidadian be eta, postriak eta dagokixen kafia hartu ondoren -Casa del Pueblon egindakua, okasiñorako-, bakotxa bi zigarro-puroren jabe, asilauak une batez Donostiako Palais Hotelian eguazelakuan izan ziran.

Altxorra ondo banatuta

Maiatzaren 1-aren bueltan

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.
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Eibar-Athletic Kopan
Atzo eguerdian egindako zozketan Bilboko Athletic egokitu zitzaion Eibar KE-ri Kopako hurrengo kanporaketarako. Lehenengo
partidua Ipuruan jokatuko da hilaren 31n, Domu Santu bezperan,
eta itzulerakoa San Mamesen azaroaren 28an. Asko kostatu zitzaien Garitanoren mutilei partidu bakarrera jokatu zen azken kanporaketan aurrera egitea, Arroyori luzapenean irabazi baitzioten,
Jitoren golarekin. Athletic kanporatu ezkero, Málaga eta Cacereñoren arteko irabazlea izango litzateke hurrengo aurkaria.
Alex Aranzabal gaur egungo presidenteak jaso zuen
lekukoa Jaime Barriusoren eskutik.

Jaime Barriusok laga gaitu

Hierros Anetxeren berdinketa
28na berdindu zuten aurreko asteburuan Hierros Anetxe Eibar
Rugbi Taldeak eta Sant Cugat-ek Unben jokatutako 2. maila nazionaleko Ligako lehen jardunaldian. Bigarren jardunaldia ere
etxean jokatuko du Eibarko taldeak, oraingoan Santanderreko
Bathco Independientearen aurka (azken honek 38-14 irabazi zion
Oviedo Tradebiri lehen jardunaldian)

Eibar KE-ko presidentea izandakoa aurreko eguenean hil
zen, 64 urterekin, eta zapatuan egin zen hiletan bera
ezagutu zuten jende asko batu zen San Andres parrokian.
Une gogoangarriak bizi izan
zituen Eibarrek Barriusorekin,
tartean taldea 1. mailara igotzeko tenorean izan zenean
edota Kopako kanporaketan
Real Madril handia egokitu zi-

tzaionean. Maila galdu bazuen ere Eibarrek Barriuso
presidete zela, hurrengo urtean berreskuratu zuen berarekin. Jaime presidente zela berritu ziren Ipuruako instalazioak eta Eibar KE estatuko lehenengo taldea izan zen kalitateko ziurtagiria jasotzen; horrez gain, Foball Profesionaleko Ligaren presidente-ordea
izan zen.

Larreategi Euskadiko hirutxirlo txapelketaren bila
Igor Fernandez
14. Euskal
Herriko
Mendi Kopan

Txapelketako azken tiraldia jokatuko da bihar, Asola-Berrin hain zuzen ere. Eta Euskadiko txapelketaren 23. edizio honetako txapelaren
bila jardungo du Jose Mari Larreategi eibartarrak. Ez du lan erraza
izango, txirlo bakarrera baitago Iruzubietako Luis Guenaga eta biko
aldea ateratzen baitizkie San Migueleko Angel Ibarluzea eta Elgetako Sebastian Aranzabali. Aipatutako bi lehenak, gainera, nagusien
mailakoak dira.

Bigarren urtez jarraian, eta sei proba jokatu ondoren, Igor Fernández Eibarko korrikalariak Euskal Herriko Mendi Kopako txapelketa lehenengo hamabosten artean amaitzea lortu du. Iaz 13.
postua eskuratu zuen Fernándezek, aurten baino postu bat gorago. Lasterketarako puntuak Aralar-Lakuntzan, Lezaman, Urbasan eta azken zapatuan Gorbeian (28 kilometro, 2.000 metrotik
gorako desnibelarekin) lortu ditu Igorrek.
Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA-BEILATOKIA
●

K OR OA K

●

E SK E L A K

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

●

H I L A R R IA K

●

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564

K O N F E K Z I O A K
☎ 943 20 22 33

Z ULOAGATARREN , 7

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.
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kirola
140 bolari: ikaragarrizko marka Asola-Berrin

Hormonak
fedearentzako
Lan ce Armstron gen
a r i m a e t a b i z i t z a atalka
biluzten ari dira egunotan.
AEBetako dopinaren
aurkako agentziak (USADA)
iritzi publikoaren esku laga
du bere txostena eta
salatariak banaka-banaka
irteten ari dira mitoa zena
larrutzeko. Ez da USADAk
etxeko heroi bat amiltzen
duen lehenengo aldia;
Balco auzian, esaterako,
Marion Jones desmuntatu
zuen. Dopinaren erabilera
zabaldua dago kirol
profesionalean; eta baita
afizionatuan ere, ezer gutxi
jokoan dutenen artean.
Mugak jartzen zaizkion
arren, eraginkorrak eta ez,
aldiro aldiro agertzen dira
medikuak dopinaren
aurkakoa borroka galdua
dela esaten, eta hurrengo
pausoa dopin genetikoa dela.
Dopinak txapeldun asko
lurperatu ditu, baina biktima
nagusia ez da txirrindulari
edo atleta bat izan, gure
inozentzia baizik. Lehen
balentria homerikoek
txunditzen gintuzten, eta
pozik sinesten genuen hegan
egiten zuen atleta hura gure
planeta berekoa zela. Orain,
baina, dena aldatu da, eta
kirolari bat marka bat
hobetzen ikusi bezain laster,
“ea zer hartu duen!”
galdetzen dugu. Eta,
okerragoa dena,
inuzentetzat jotzen dugu
garbitasuna defendatzen
duena. Dopinak fedea
lapurtu eta ipurterre bilakatu
gaitu. Ez dugu ahaleginean
sinesten: fede kontua da,
eta hori da berreskuratu
beharrekoa. Ilusioa da
kirolaren motorea, eta agian
hark behar du hormona
gehien.

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

sietan Angel Aldalur eta gazteetan Ander Urkia, hirurak ere eibartarrak; eta gaztetxoetan
Bruno Mendez azkoitiarrak irabazi zuen.

Eskubaloiko Euskadiko
selekzioarekin
Aitor Oregi eta Mikel Guerra Eibar Eskubaloia taldeko jokalariak jubenil mailako Euskadiko selekzioarekin entrenatuko dira abenduan jokatuko diren hainbat torneo eta
Erregeetako asteburuan jokoan izango den selekzio autonomien arteko Espainiako txapelketa prestatzeko. Jokalari biak lehen urtekoak dira maila horretan eta gazteenetakoak selekzioan.

Amets Txurruka Caja
Ruralean urtebete
Azken sei urteotan Euskaltel-Euskadin jardun eta
gero, afizionatuetan Dabebarrenarekin aritutako
Markinako txirrindulariak urtebeterako sinatu du
Caja Ruralekin hurrengo denboraldirako. Martitzenean aurkeztu zuten Txurruka Bilbon, Omar
Frailerekin batera. Batzuk sartzeko beste batzuk
tokia egin behar eta, horrela, Igor Romero mendaroarrak (hau ere Debabarrenan jardundakoa) Caja
Ruralen baja jaso du.

JAUZIRIK HANDIENA

apuntia

Imanol
Magro

Guzti horietatik, gainera, gazteenak
nagusi. Marka berria ezarri zen Asola-Berriko bolatokian zapatuan, 140
bolarik jokatu baitzuten bertako Sari Nagusian. Inoiz ere ez da ezagutu
halako parte-hartzaileen kopururik
eta, hori horrela, parrekoak jokatu
behar izan ziren. Txapela janzteko
sei bolarik borrokatu zuten, euretako bakoitzak sei txirlo botata, eta hor
Elgoibarko 19 urteko Julen Ibarluzea
izan zen garailea. Elgoibartarrak aurrea hartu zien Asola-Berriko Aitor Etxaniz, Javier Sarrionandia eta Antonio Gonzalori. Emakumeetan Laura Rivas izan zen onena, nagu-

Felix Baumgartner austriarrak inoiz egin den jauzirik handiena egin zuen domekan,
39.000 metroko garaietatik salto eginez. Bide batez, hotsaren lastertasuna hautsi duen
lehena da, orduko 1.342 kilometroko abiada hartu baitzuen (1.224 da hotsarena).
Kemena izan behar du batek bere burua estratosferatik horrela botatzeko, abioi batek
hotsaren lastertasuna apurtu zuenetik 65 urtera. Zelan egin daiteke horrelakorik?
Aurretik pare bat proba eginez: 22 kilometrotik eta 30etik saioa eginda zegoen Felix
gure laguna. Kapsulatik irten zuenetik, 9 minutu behar izan zituen lurra hartzeraino,
paratxuta lurretik kilometro eta erdira zabaldu eta gero. Jauzia egin aurretik, ordu eta
erdi eman zituen oxigenoan aberastutako airea arnasten, odoleko nitrogenoa ezabatze
bidean. Altuera kontuei helduz, badago hegazti bat abioiei irabazten diena: gutxi dira
10.600 metrotik gora dabiltzanak, baina batek putre batekin egin zuen topo 11.277
metroko altueran. Animaliarik azkarrena, dena dela, belatz handia da: 300 km/orduko.

kirola
Bihar talde aurkezpena
egingo du Eibar Eskubaloiak

berriak
PILOTA ASTELENAN

Eibar Eskubaloia klubak talde guztiak aurkeztuko ditu bihar
eguerdian Untzagan. Ekitaldia 13.00ean hasiko da eta pintxo
batzuk dastatzeko aukera izango da. Talde nagusiak, bestalde,
denboraldiko lehenengo porrota jaso zuen Iruñean, Anaitasunarekin 32-30 galduz, ia partidu osoan atzetik joan eta gero.
Bihar jokatuko dute eibartarrek hurrengo jardunaldiko partidua: Ipuruan, 19.00etan hasita, sailkapen eurekin berdinduta
dagoen Zaragozako Dominicosen aurka.

Gaur arratsaldean, 19.15etan
hasita, pilota partidu bi jokatuko dira Astelena frontoian.
Biak ere Kluben Arteko torneokoak izango dira eta Klub
Deportiboko Ruiz eta Larrauri pilotariek Debako ordezkariak izango dituzte aurkari
jubeniletan eta Larreategik
eta Agirrebeñak Usurbilgoak
seniorretan.

Concepto Egile:
partidu serioa
Siguenzan

Urki liderra
Erregional mailan
Indartsu hasi du denboraldia Urki gure herriko taldeak,
1. Erregional mailako seigarren multzoko lidergoa lortzeraino. Azken jardunaldian, dena dela, ez zuten erraza izan partidua irabaztea, batez ere Unben jokatutakoa derbia izan zelako. Eibartarrak B multzo bereko azken postuan dago, baina gogor egin zion aurre lider berriari, 1-0 amore emanez.
Maila bat gorago, Preferenteko bigarren multzoan, Eibartarrak-eko lehenengo taldeak hiruna berdindu zuen
Zestoan eta sailkapenean erditik behera dago.

11

Hori besterik ezin daiteke esan
markagailuak (0-9) kontrakoa
erakutsi arren Siguenza eta Concepto Egileren artekoa ez zelako
inondik inora paseoa izan. Debabarrena areto-foballeko lehen
taldeak maila ezinhobea erakutsi zuen denboraldiko bidaia luzeena egin eta gero eta Buitrek,
gainera, hack-tricka egin zuen hiru golekin. Lehenengo zatia 03ko emaitzarekin amaitu zen.

SASKIBALOIA
Gipuzkoako 2. mailan diharduen Ruibal Alquiler-ek Donostian jokatuko du gaur,
STL Azkuneren pistan, garaipen berri baten bila. KatuKale, bestalde, estreinaldian
galdu eta gero, atzo zen jokatzekoa: Donostian honek
ere, Tecnum-em aurka.

MAQcenter ere garaile
Eibarko taldeak 7-4 irabazi
zion Eraso Aiarari, atsedenaldian
ere 4-1 aurretik joan eta gero.
Erik-ek lau gol sartu zituen.

H elbi dea
URKIZU PASEALEKUA, 13
Orbeako dorreetako
1. solairua
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 04

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kardiologia
Zirugia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa
Analisi Klinikoak
Ortodontzia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psikiatria

10
11
12
13
14
15
16

Barne Medikuntza
Radiologia
Urologia
Traumatologia
Koloproktologia
Erizaintza
Zoru pelbikoaren
errehabilitazioa
17 Foto-depilazio
Unitatea

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

remioen
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ANTENAK

ELEKTRIZITATEA

Limpieza
Multiser vicio
Eibar
Superfizie

mota guztietako
garbiketa eta
mantenimendu zerbitzua

i ns t al ak un tz ak et a k onpo nket ak
ant en ak - tel ebi s ta
Tfnoa. 943 20 05 08
Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

Faxa.

Tfnoa. 943 254 615
Mobila 688 609 171

943 20 04 94

Ego Gain z/g

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

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONAL AK
AROTZAK

GARBIKETAK

ELEKTRIZITATEA
Muntaia eta
proiektu elektrikoak

Matsaria 2
7. pabilioia
Tel. 943 70 08 95
Fax. 943 82 00 27

www.electricidadguria.com

Barrena, 21 - 1. F

TREJO
GARBIKETAK S. L.

Tel: 943-752557
Fa xa : 943-752556
16 Postakutxatila - Soraluze

Garbiketa eta
mantenimendua
HODI-LIBRATZEAK

IÑAKI
Egurrezko mota
guztietako lanak

Milaflores 10

Ateak - Tarimak
Altzariak

Tfnoa. 943 20 35 55

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

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia

baita toldoak, gortinak, estoreak etabar
Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50
ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

— Hodi-libratzeak
— Saneamenduen garbitzea
presio handiko makinariarekin
— Ur ateratzea ufalen ondoren
www.desataxcos.com
LARRIALDIETARAKO (
ordutan): 673 304 222

24

I nform azio gehiag orako

943 20 67 76
IGELTSEROAK

ITURGINTZA

IGELTSERITZA

CAMILO
ALVAREZ

OROKORREAN

– Barne erreformak
(sukaldeak, bainugelak, leihoak etb.)
– Gremioen koordinaketa
Jardiñeta, 25 - behea
Etxeko tfnoa. 943-207678
Mobila. 620 060 104

Fontanería
Jardines

Gasa
Kalefakzioa
Klimatizazioa
Eguzki Energia
206 913
615 782 638
615 782 637
Fax. 943 254 929
Tel. 943

Jardiñeta, 11 B

fontaneriajardines@euskalnet.net

MUGICA
ITURGINTZA

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

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

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

●

PINTURAS
ARRATE, S.L.

●

●

Nexa
Autocolor

Pintura
industriala

3M
produktuen
banatzailea

M ATSA RI A , 3 4 behea - A
parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04
Faxa: 943 70 06 89

H A N S G R O H E KANILEN BANATZAILEA

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

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

Egigurentarren, 18
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

KRISTALAK

ERREKATXU, 3an

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
c.acha@euskaltel.net
☎ eta faxa: 943 20 39 03

Sostoa, 16 ac behea

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

VICTOR GONZALEZ FRAIZ
PINTURA
OROKORREAN

BARN E e ta K ANPOk o
dek or az ioa eta p intu ra,
F AT X A D A K , P I N T U R A B E R E Z I A K ,
E N PA P E L AT U A K , G O T E L É . . .
Bizkaia Etorbidea, 9 -ERMUA696-565394 / 943-030540
victor-fraiz@hotmail.com
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geure gaia

Lau kontzertu XX. Musikaldian
1969xan hasi ziran Tolosan haiñ ospetsua egin dan Abesbatzen Lehiaketia
antolatzen, beti be Domu Santu egunaren inguruan ospatzen dabena. 44. ediziñua
egingo dabe aurten, 12 herrialdetatik datozen 17 abesbatzen parte-hartziaz (mundu
osoko milla bat koru izan dira lehiatzen urte guzti hauetan Oria ibaiaren onduan).
Eta oin dala hogei urte ekin gentsan hamen Musikaldia antolatziari, koru guzti
horrek kilometro gitxitara izanda gurera ekartziari. Izan dira urtiak ordezkaritza
haundixagua izan doguna, baiña oinguan lau talde izango dittugu euren onena
Eibarren emoten, ahots nahasixen arluan eta beste bi ahots taldietan.
olosako Lehiaketaren
helburua da herrialde
bakotxeko estilo, interpretaziño, abesbatza literatura eta ahots heziketa trukia
egitteko asmuarekin, munduko abesbatza edo koru onenak biltzia eta, bide batez,
Euskal Herriko musika tradiziñua eta kultura ezagutzera
emotia. Aurtengo txapelketan
Alemania, Eslovenia, Estatu
Batuak, Erresuma Batua, Filipinak, Finlandia, Frantzia, Indonesia, Irlanda, Letonia,
Ukraiñia eta Venezuelako
abesbatzak hartuko dabe par-

T

te. Ahots nahasixetako zazpi
(20 eta 40 abeslarixen artekuak) folklore eta polifonia
modalidadietan lehiatuko dira eta ahots-taldeko beste hamarrak (4tik 16ra arteko abeslarixekin) musika erlijiosua
eta profanuaren modalidadietan parte hartuko.
Krisixak eraginda, aurkezpen kontzertua eta kontzertu
berezixa kendu dittue programaziñotik, beste gauza batzurekin batera: tartian, antolatzailliak behartuta ikusi dabe
euren burua Haurren Lehiaketia kentzera, “ahal dogun be-

zain azkar errekuperatzen
saiatuko bagara be”.
Lehiaketako emanaldiez
aparte, abesbatzak beste
hainbeste kontzertu eskinduko dittue Euskal Herrixan
zihar, guztira 70etik gora. Hórrek kontzertuok dira, estatu
osotik etorrittako koru-musika
zaliekin batera, “jardunaldixeri giro aparta eta bizixa emoten detsenak”. Leidor antzokixan azaruaren 1etik 4ra arte
emongo dira kontzertuak eta,
horren aurretik, gure herrixan
izango dira lehen aittatutako
lau koruak. Lehelenguak, Kiev

Ukrainako hiriburutik datorren Credo abesbatzak eguaztenian, hillaren 24an, eskinduko du saiua Coliseoan, arratsaldeko 20.30xetan hasitta.
Sarrerak 3 euroko preziuan
salduko dira.
Prezio eta ordutegi bera
izango dabe hurrengo hiru
saiuak be, hillaren 28tik 30era
bittartian eskinduko diranak.
Domekan Riga Letoniako hiri-

The Latvian Voices

Credo
Urriaren 24an abestuko daben taldia 17 emakumek eta
19 gizonezkok osatzen dabe, Bogdan Plish zuzendarixaren
aginduetara. Kamara Abesbatz hori 2002xan sortu zan
Grechaninov-en liturgia domestikua interpretatzeko.
Hasieratik melomanuak erakarri zittuan eta herrialdeko
eragiñ haundiko musikarixen kritika paregabiak izan zittuan.
Ukraniako ekitaldi kultural ospetsuenetan ohiko gonbidatua
dogu. 2005etik 2012ra Errusian, Polonian, Alemanian, Italian,
Holandan eta Suitzan abestu dute. Poloniako “Hajnówka2005” Eliz Musikako XXIV. Naziñoarteko Lehiaketako
irabazliak izan ziran eta parte hartu dabe Rottenburgeko
Eliz Musikako IV. Naziñoarteko Lehiaketan: hor abesbatzak
egiñ eban parte-hartzia lehiaketako momenturik gorenena
moduan irudikatu eben kritikuak.

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

Urriaren 28xan abestuko daben taldia 7 emakumek osatzen
dabe. Letoniako Riga hiriburuko gaztiak osatzen dabe korua
eta, itxurakerixarik bako soiñuaren bittartez, eta euren ahots
garbi eta naturalarekin lagunduta, abesten daben toki
guztietan entzulerixa harrapatzia lortzen dabe eskintzen
daben interpretazio dotoriarekin. Halanda be, ez dira estilo
zihatz batian zentratzen eta euren errepertorixua etengabe
zabaltzia gustatzen jakue, hasi Berpizkunde sasoitik eta
gaur egun arte, gregorianotik folk musikara edo swing-era
pasatzen diran moduan. Gurian eskinduko daben
errepertorixuak Letoniako musikarixen lanak erakutsiko
dittu, haiñ eurena dan folklore aberatsarekin kasu
batzuetan eta musika garaikidiari helduz beste askotan.

geure gaia
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Quatuor Meliades
Urriaren 29xan abestuko daben taldia 4 emakumek osatzen
dabe, Marion Delcourt zuzendarixaren aginduetara. Anaïs
Vintour, Delphine Cadet, Marion Delcourt eta Corinne
Bahuaud-en arteko alkartze artistikuari esker sortu zan,
2006xan. Ibilbide desbardiña eta aberatsa izan daben talde
horren filosofixia emakumezkuen ahots musika ahalik eta
entzulego zabalenari helaraztia da. Horretarako, oso gitxi
zabaldu dan XX y XXI. mendeko polifonia ezagutzera emon
nahi dabe, musikagille barrixen belaunaldixarekin
alkarlanian. Atzerriko herri musika gustokua badake be,
bereziki Frantziako herri musikia lantzen dabe: musikagille
barrixen lanak, melodia tradizionalak horren konponketetan
dagualako. Euren errepertorixua zabala eta askotarikua da.

U. of the Visayas
Urriaren 30ian abestuko daben taldia 18 emakumek eta
17 gizonezkok osatzen dabe, Anna Tabita Piquero
zuzendarixaren aginduetara. 1999xan sortu eben eta Cebu-ko
Visayas-eko Unibertsitateko abesbatza ofiziala da. 2007xan
bultzada barrixa emon zetsen taldiari, Piquero sartu zanian.
Ordutik hainbat sari eta errekonozimendu izan ditu
abesbatzak, bestiak beste, 2009ko Filipinetako Abesbatzen
I. Lehiaketan eta Tomohoneko (Indonesia) Naziñoarteko
Abesbatza Lehiaketan, azken horretan urrezko garaikurrak
bereganatuta. Manilako Broadcasting Company´s Paskong
Pinoy Abesbatza Lehiaketa Nazionalian be bittan saritu dabe
taldia: 2009xan eta 2011n. 2010ian, Filipinetako Artearen
bikaintasunaren errekonozimendu moduan, Aning Dangal
Saria irabazi eban.

burutik datorren The Latvian
Voicesek abestuko dau. Hurrengo egunian, astelehenian,
Frantziako Ladapeyretik etorrittako Quatour Meliadesek
kantatuko dau. Eta, amaitzeko, hillaren 30ian, martitzenian, Filipinetako Cebu hiritik

honaiño etorrittako University
of the Visayas Choralek emongo dau bere onena.
Unibersidade Laborala
Tolosatik honaiñoko bidia
egitteko iniziatibia Unibersidade Laboraletik sortu zan.

Bertatik esan deskuenez,
“Txema Cornagoren esku hasi
ziran, on dala hamarkada bi,
beste aktibidadien artian:
Txotxongilluen jaialdixa be
halan hasi zan. `Extensión Coral de Tolosa´ deitzen zan. Urtero koro bat egoten da ha-

men instalauta, inguruko herrixetara kontzertuak emoten
hau base moduan hartuta.
Oinguan filipinarrak izango dittugu: 26xan helduko dira eta
azaruaren 5ian lagako gaittue.
35 abeslarik osatzen dabe taldia izango da gure artian”.

SALGAI DUZU

UDAL EUSKALTEGIA
AEK Euskaltegia
ISASI okindegia
ZABALETA okindegia
UNTZAGA prentsa
URKIZU prentsa
KULTU taberna
MUJIKA harategia

35.176

VALENCIAGA jantzidenda
IZADI loradenda
ZUBI-GAIN kafetegia
SAN ANDRES gozotegia
DIBUTEC fotokopiadenda
BOLINTXO okindegia
BANKOA
...ETA KITTO!

...eta kitto!-ko
G AB ON ETA KO
LOTERIA

L o t er ia h a r tz ai l een a rt ea n , a b en d u ar en 1 9 an
G A BO N- OT A RR A zo zk et at u ko d a

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.
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kultura
XIV. Jardunaldi Mikologikoak

IÑAKI SALVADOR musikaria

"Mikelen abestiek bereziki
motibatzen naute"
Urriaren 26an, 20.30etan Coliseo antzokian egongo
da Iñaki Salvador "Lilurarik ez. Mikel Laboarekin
solasean" izenburuko emanaldia pianoan eskaintzen.
25 urte Laboari pianoan lagundu eta gero, "Ihesa
zilegi balitz", "Izarren hautsa", "Baga, biga, higa",
"Txoria Txori" eta beste hainbat jazzera moldatuta
entzuteko aukera eskainiko digu Salvadorrek.
- Nolakoa izango da Coliseoan eskainiko duzun emanaldia?
Bakarrik jardungo dut, pianoarekin. "Lilurarik ez" CD-an grabatutako abestiak joko ditut, besteren batzurekin. Disko horrek
kontrabaxuarekin eta bateriarekin batera hirukote modura egindako lana jasotzen du, baina Eibarko kontzertua formatu intimoagoan emango dut: inprobisazioak garrantzi handia izango du.
- Laboari laguntzen, pianoarekin jardun zenuen luzaroan. Musikari modura ahalegin berezirik eskatu zizun horrek?
Luxua izan zen, bai musika arloan bai maila pertsonalean ere.
Hala ere, berarekin jardun nuen bitartean ez nuen sekula izan
horren handia zen norbaiten aldamenean beharrean jardutearen
sentsazioa, Mikelek sortutako harremana oso gertukoa zelako.
- Ardura handia da Laboa moduko norbaiten kantak moldatzea?
Bere abestiak jazzera moldatzeko egokiak dira ala aukeraketa
bereziren bat egin duzu?
Ardura sentitzen dut, baina ez beldurrik. Niretzat oso garrantzitsua da emozionaletik egitea, harreman profesionaletik haratago lagun modura izan genuen harremanarengatik. Bestela oso
sentsazio organiko eta naturala da: gehienetan sarritan berarekin jo izan nituen abestiak dira eta orain bere ahotsa ez izatearen
nostalgiatik eta oso modu askean forma emateko aukeratik abiatuta heltzen diet. Abesti oro, eta Mikelenak ez dira salbuespena,
inprobisaziotik birsortzeko aukera eskaintzen dute. Hala ere, nigan bereziki motibatua eta zintzoa sentiarazten nauten sentsazio
eta usain gozoak eragiten didate.
- Atzo bertan estreinatu zenuten "Soinujolearen semea". Ikuskizuneko musika zuk konposatu duzu eta, gainera, taula gainean
zu zara soinujolea. Nolako esperientzia izan da?
Okasiorako sortu dudan musika zuzenean jotzen dut ikuskizunean. Esperientzia modura erronka zoragarria izan da, bai egileagatik (Bernardo Atxaga), bai aukeratutako musikagatik eta baita ikuskizuna sortzen jardun duen lantaldeagatik; ilusio handia
daukagu. Antzezlanetan musika zuzenean eskaintzen bereziki
eroso sentitzen naiz, askotan bizi izan dudan esperientzia da eta
oraingo honetan dena zoragarri joan da. Gainera, kontuan izan
behar da muntaiaren zuzendaritza Fernando Bernués-en eskutan egon dela eta aurretik ere antzerako lanetan hamaika aldiz
jardun izan dudala berarekin batera.

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

Eibarko Klub Deportiboak antolatzen dituen
Jardunaldi Mikologikoak 14. edizioa biziko
dute hurrengo asteburuan, hilaren 27an eta
28an. Ohikoari jarraituta, zapatu goizean
mendi irteerak antolatu dira Oleta aldera
(Ikastolakoa eta haur
eta gurasoena), biak
ere 08.15etan irtengo
direnak Ego-Gainetik.
Egunean jasotako espezieak klubera eramango dira, bere aukeraketa eta sailkapenerako, Aranzadi Zientzia
Elkarteko partaideek
eskainiko dien laguntzarekin. Perretxiko bilketa egunak perretxiko
jaiaren egunari utziko
dio lekua eta domekan
bezperan jaso eta aukeratutako espezieen erakusketa egin go da
Toribio Etxebarria kalean (euria bada, udaletexeko arkupetan).
Produktu mikologikoak eta gastronomikoak izango dira ikusgai
eta aurten, gainera, perretxiko dastaketa bazkaria egingo da Deporren (15 euro helduak eta 7 umeak). Mendi irteeran parte hartzeko, izena eman beharko da aurretik Deporren bertan, astelehen, eguazten edo barixakuan. Eta bazkarirako ere komenigarria
da aurretiaz apuntatzea.

Koldo Karrilloren
argazkiak Topalekuan
Gaur inauguratuko dute Topalekuan Koldo Karrilloren argazki erakusketa, 19.00etan. Arrasaten 1985an jaioa, kazetaritza
ikasketak egin eta gero Italiara (Florentziara) argazkilaritza
ikastera joan zen Karrillo eta harrezkero, doan tokira doala,
beti eramaten du aldean argazki-kamera. Bere lanetako batzuekin osatutako erakusketa hilaren 28ra arte egongo da
ikusgai, ohiko ordutegian: astegunetan, 19.00etatik 21.00etara eta zapatu, domeka eta jai egunetan, berriz, 12.00etatik
14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.

kultura
Bonbardaketa
baten
berreraikuntza
Portalean
Gaur arratsaldean hasi eta
azaroaren 11ra arte "Bonbardaketa baten berreraikuntza" izenburuko erakusketa egongo da ikusgai
Portalean. Erakusketak Miriam Isasi (Gasteiz, 1981)
artistaren proiektuaren
emaitza erakutsiko du:
abiapuntu modura Indalezio Ojangurenek 1937ko

laburrak
1947-AN JAIOTAKOAK

Azaroaren 11ra arte iraungo du erakusketa bereziak.

bonbardaketen ostean
egindako argazkiak hartu
ditu, "irudi horietatik
abiatuta gertakizun intuitibo bat birsortzeko". Horretarako artxiboko da-

tuak eta gerra bizi izan zutenen oroitzapenak hartu
ditu artistak, bere interpretazioa egin eta, erakusketari esker, jendaurrean erakusteko.

Eibarko euskararen inguruko ikastaroa
Udalak, Udal Euskaltegiak eta Badihardugu Euskara Elkarteak "Eibarko Euskara" ikastaroa antolatu dute. Iraupena 10 ordukoa izango da eta klaseak azaroko martitzenetan
(6,13, 20 eta 27) eta abenduaren 4an emango dituzte, 18.30etatik 20.30etara Udal Euskaltegian. Eibar eta inguruko jendearentzat bereziki pentsatutako ikastaroan Eibarko euskararen oinarrizko kontzeptuak
jaso eta praktikatzeko aukera izango da.
Izena emateko Badihardugu Euskara Elkartera jo daiteke zuzenean (Markeskua
jauregian), e-posta idatzi (admin@badihardugu.com) edo telefonoz deitu
(943121775) hilaren 31rako. Ikastaroak 10
euro balio du eta matrikula egitean edo
lehen klase egunean ordaindu beharko
da. Partaide kopurua mugatua izango da.

Zapatuko ipuina
hurrengo asteburuan
Hilero legez, oraingoan ere
azken zapatuan ipuin kontalari saioa eskainiko dute
Juan San Martin Liburutegian (umeen liburutegian).
Urriaren 27an 18.00-etatik
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aurrera Lur Kortak "Ibili
alai ipuinetan blai" izenburuko lana aurkeztuko
du. Emanaldia Kutxak babesten du eta, beraz, sarrera doan da.

Urte horretan jaiotakoek azaroaren 24an egingo dute bazkaria,
honako programari jarraituta:
13.00etan batu eta talde-argazkia egingo dute, jarraian kalejira
eta txikiteoa eta bazkaria
14.45etan hasiko da, Unzaga Plaza hotelean. Joan nahi dutenek
65 euro sartu beharko dituzte
(izen-abizenak zehaztuta) Kutxako kontu korronte honetan: 2101
0035 150128373362.

HOLIDAYS IN BASQUE
Azaroaren 3an Eibarko gaztetxean Holidays in Basque Country
jaialdia ospatuko da 17.00etatik
aurrera, honako talde hauekin:
BC Bombs, Rat-zinger, Kruders,
7Balas, Derailed, Nafarroa 1512,
In Your Face, Kaleko Urdangak
eta Secuestro Express.

`IXTORIO MIXTORIO´
Aurreko astebururako iragarrita
zegoen "Ixtorio Mixtorio" umeendako dantza ikuskizuna atzeratu
egin dute eta, azkenean, datorren hilean eskainiko dutela
adierazi dute antolatzaileek. Coliseoan taularatuko da, azaroaren 10ean.

SARA BERGARECHE ECHEVERRIA
(SENARRA: TOMAS MONTOYA QUINTANA)
Iruñean hil zen 2012ko uztailaren 14an

PÉREZ, BERGARECHE ETA ECHEVERRIA SENDIAK haren aldeko
MEZAra gonbidatzen zaituzte: hilaren 21ean (domekan)
ospatuko da, 12.00etan hasita, San Andres parrokian.

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.
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kultura
❍ Euskaldunak agerian Osakidetzan

Unai
Artetxe

Gora zezenketa
gorriak!
D ira, d ira, / zez enak
d i r a / buztana motza, /
adar zorrotza / harrapatzen
bazaitu, / harrapatzen
bazaitu, / jo ta bertan hilko
zaitu / jo ta bertan hilko zaitu.
Hala dio abesti ezagunak,
eta doinu eta hitz horiekin
gogoratu nintzen domekan,
mundu mailako gertaera
historikoa telebistaz ikusten
ari nintzela.
Historikoa idatzi al dut?
Hobe marketing ekintza
erraldoia adierazi izan banu!
Honezkero asmatuko
zenuten zeri buruz ari
naizen! Felix Baumgartner
kirolariak eta Red Bull edari
markak egindakoaz dihardut.
Mundua guztiz geldiarazi
zuten: ez krisirik, ez goserik,
ez hauteskunderik, ez... Ezer
ez. Red Bull eta historia.
Ordu batzuk besterik ez.
Munduko zezenketarik
handiena. Besterik ez.
Une ezin hobean egin dute
balentria: gizarteak
superheroi baten beharra
duenean. Ilusioa berpizteko
beharra dagoenean. Orduan
azaldu da Red Bull,
ezinezkoa zirudiena posible
dela erakusten, ametsak
egia bihurtuz. Eta ilusioa
piztea da, hain zuzen ere,
marka batek merkatuari
eskaini diezaiokeen gauzarik
onena. Gizarteak marka bat
goraipatzeko osagarririk
onena delako ilusioa.
Ez nago ziur hemendik
aurrera Red Bull askoz
gehiago kontsumituko ote
den, baina argi dut gizarteak
orohar begi onez ikusiko
duela zezen gorriaren marka,
orain arte bere produktuaren
osasungarritasuna zalantzan
egon den arren. Irudi
negatiboa izan zezakeen
produktuari oso bestelako
balioa eman dio
Baumgartnerren jauziak.
Gora zezenketa gorriak!

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

❍ Euskara gaztelaniaren itzalpean

Azkenean, langile euskaldunak identifikatzeko ekimena abian jarriko du Osakidetzak. Euskaraz dakitenek e urdin bat
eramango dute soinean, begien bistan,
paziente euskaldunek ezagut ditzaten
eta haiekin euskaraz egin ahal izan dezaten. Mediku euskaldunek eta arretan
lan egiten duten langileek ere seinalea
ikusgai jarriko dute ateetan. Gaixo eta
pazienteek ere, etorkizunean, zeinu horiek erabiltzeko aukera izatea aztertzen
dihardute. Urrian hasiko da Osakidetza
ekimena abian jartzen eta azaroan zabaltzeko asmoa du, Euskaraz bai sano!
izeneko kanpainaren barruan.

Hori da euskal administrazioak hartutako bidea, erakunde publikoek erdara lehenesten baitute. Komunikazio lanean,
paperezko ohar eta deialdiak ele bitan
egiten dituzte sarri, baina ahozkoan
gaztelaniaz aritzen dira gehienbat. Ele
bitan egitea ezinezko zaienean, inoiz ez
dute euskara lehenesten, gaztelania
baizik. Araban elebitasuna paperetan
bakarrik ikusten bada, Bizkaian argazkietarako hizkuntza izatera mugatzen
da, Gipuzkoan ezin nagusituz dabil, Ipar
Euskal Herrian desertuan barrena eta
Nafarroan ahoz ia beti erdaraz egiten
dute. Jaurlaritzan, gaztelania nagusi.

e u s k a r a r e n t x o ko a
Indalezio Ojanguren
lehiaketako lanen
erakusketa
Datorren asteko barixakuan hasi eta azaroaren 18ra arte, Indalezio Ojanguren XXV. Argazki Lehiaketan saritutako lanak eta beste
hainbat argazki ikusgai ipiniko diztuzte Portalean. Lehiaketarako lanak aurkezteko epea
amaituta, epaimahaiko kideek bihar emango
dituzte ezagutzera aurtengo edizioko irabazleen izenak eta sari-banaketa ekitaldia, berriz,
hilaren 26an izango da, erakusketaren inaugu-

razioan bertan. Erakusketa, berriz, ohiko ordutegian bisitatzeko aukera izango da, martitzenetik domekara 18.30etatik 20.30etara.

Bakailaoak adiskidetuta
Bihar adiskide egiteko jardunaldia ospatuko dute Eibarko Bakillauaren Kofradixakuek eta Lleidako
Amics del Bacallà elkartekoek. Bakailaoarekiko zaletasunak bultzatuta sortutako elkarte bietako ordezkariek elkarrekin bazkalduko dute bihar Eibarren,
Unzaga Plaza hotelean.

Virginia Zuazok Sagardo
Eguneko lehiaketako
saria jaso du
…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutako Sagardo Egunean sare sozialak erabili zituztenen
artean 13 sagardo botilako saria Virginia Zuazok
irabazi du. Argazkian, irabazlea saria gure bulegoan jasotzera etorri zenean ikus dezakezue.
Zorionak!

agenda

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

Zorionak, ENEKO,
gaur bederatzi urte
betetzen dozuz-eta.
Aupa gure txapelduna!

Zorionak, AIORA, atzo
urtia bete zenduan-eta.
Muxu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, EKHI, 15ian
hiru urte bete
zenduazelako. Patxo
potolua aitatxo,
amatxo eta famelixaren
partez.

Zorionak, NAIA,
hillaren 11n bi urte
egin zenduazelako.
Muxu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, JONE eta ANE, bixak urtiak egin
dozuez-eta. Segi haiñ alaixak eta “txintxuak”
izaten. Aitatxo, amatxo eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, JUNE,
martitzenian bederatzi
urte egin zenduazeneta. Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, UNAI, bixar
bost urte beteko
dozuzelako. Muxu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MIKEL,
hillaren 25ian zortzi
urte beteko dozuz-eta.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, EKAINTXO,
hillaren 7xan bi urte
egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
gurasuen partez.

Zorionak, INHAR,
aurreko domekan bi
urte egin zenduazeneta. Muxu haundi bat
etxeko guztien partez.

Zorionak, PAUL Urizar
Arruti, martitzenian bi
urte egin zenduazeneta. Muxu haundi bat
famelixaren partez.

hildakoak
- Jaime Barriuso Villanueva. 64 urte. 2012-X-11.

- Pako Alberdi Peña. 78 urte. 2012-X-12.

- Eusebio Ajuriagerra Bengoa. 91 urte. 2012-X-14.

- Ignacio Alkorta Benco. 73 urte. 2012-X-16.

jaiotakoak
Zorionak, EDU (hillaren 16xan)
eta ITZA (hillaren 23an), zeuen
urtebetetzian. Laztan haundi bana
danon partez.

Zorionak, AITANA, zure lehelengo
urtebetetzian (hillaren 12xan izan
zan). Laztan haundi bat danon
eta, batez be, Markelen partez.

- Jule Arévalo Agirregomezkorta. 2012-X-5.

- Laia Prieto Cófreces. 2012-X-8.

- Peru Sasieta Chimeno. 2012-X-11.

- David Linares Silva. 2012-X-11.

- June Lazkano Diéguez. 2012-X-11.

- Aitor Gisasola Arizmendiarrieta. 2012-X-12.

5
4
2 3
1
8 2
6 9
1 8
7
6
4
3
1
2
8 9
2 7
4 3
1
8 7
6
2

SUDOKUA

A U R R E K O A R E N E MA I T Z A

Hauteskundeak
direla-eta,
ez da zinerik
egongo
COLISEOAN
Hurrengo asteburuko
karteldegia eguenean (25)
-jaia denez- hasiko da.
Guztiz zehaztuta ez badago
ere, pelikulak honakoak
izan daitezke:
“Bypass” (azpitituluekin),
“Lo imposible”, “Looper”
eta “Frankenweenie” 3D.

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

20

agenda

BARIXAKUA 19
GAZTELEKUA

16.30. Eskulanak.
Indianokua gaztelekuan.

TAILERRA

17.30. "Eskeleto
mugikorra, marraztu eta
pintatu" 3-12 urte bitarteko
haurrentzako tailerra.
El Corte Inglés-ean.

KALEETAN KANTUZ

ZAPATUA 20
BAZKARIA

12.00. 1962an jaiotakoen
bazkaria. Harrera
udaletxeko arkupeetan.
13.00. Lunch-a.
14.00. Talde-argazkia
(Untzagako harmailetan).
14.15. Txikitoa Arkupen.
15.00. Bazkaria Iruki
sagardotegian. Dantzaldia.
20.00. Pintxo-potea
Kultun.
21.30. Jaia, Punto y
Aparte diskotekan.

BAZKARIA

13.00. 1956an jaiotakoak
Untzagan elkartuko dira
(jubilatuen aldean).
13.15. Talde-argazkia.
13.30. Arratera igotzeko
autobusa jubilatuen
aldetik) irtengo da.
14.00. Krabelin jatetxean
ongi etorria eta lunch-a.
14.45. Bazkaria eta
dantzaldia Arno DJarekin.
20.30. EIbarrera buelta.

BAKILLAUAREN
KOFRADIXIA

14.30. Eibarko Bakillauaren Kofradixia eta Amics
del Bacallà (Lleida) elkarteak adiskide bihurtzeko
ekitaldia (bazkaria).
Untzaga Plaza hotelean.

GAZTELEKUA

HOROSKOPOA

17.00. Eskulanak.
Indianokua gaztelekuan.

19.30. Kaleetan
Kantuz-ekoen irteera.
Untzagatik hasita.

DOMEKA 21
GAZTELEKUA

17.00. Eskulanak.
Indianokua gaztelekuan.

MARTITZENA 23
IKASTEN

10.00. "Dolua", Iñaki
Bidegainen eskutik.
Armeria Eskolan.

HITZALDIA

20.00. Laringe-tumoreen
inguruko hitzaldia, Angel
Ispizua otorrinoaren
eskutik. Eibarko
Medikuntza Zentruak
antolatuta. Portalean.

EGUAZTENA 24
IKASTEN

09.40. Mendi-ibilaldia:
Sestao-Zierbana.
Eibar-Bilbo autobusaren
irteera Ego-Gainetik.

XX. MUSIKALDIA

20.30. Credo (Kiev,
Ukrainia) abesbatzaren
kontzertua. Sarrera:
3 euro. Coliseoan.

BARIXAKUA 26

DOMEKA 28

DESFILEA

XIV. JARDUNALDI
MIKOLOGIKOAK

18.00.- Emakumeentzako
Udazken/Neguko moda
desfilea. El Corte Inglésean.

GIZA-KATEA

19.30. “Euskal presoak
etxera” giza-katea, Eibarko
Herrirak deituta. Untzagatik.

KONTZERTUA

20.30. "Lilurarik ez. Mikel
Laboarekin solasean",
Iñaki Salvadorren eskutik.
Sarrera: 8 euro. Coliseoan.

ZAPATUA 27
XIV. JARDUNALDI
MIKOLOGIKOAK

08.15.- Mendi irteera,
perretxikoak biltzeko.

IRTEERA

09.30.- Oiassoko
erromatar museora irteera,
Arrate Kultur Elkartearekin.
Autobusa Ego-Gainetik.

GAZTELEKUA

17.00. Halloween
apainketa. Indianokua
gaztelekuan.

ZAPATUKO IPUINA

18.00. "Ibili alai ipuinetan
blai" ipuin kontalari saioa,
Lur Kortaren eskutik
(euskaraz). Liburutegian.

DESFILEA

20.30. Emakumeentzako
Udazken / Neguko moda
desfilea. El Corte Inglésean.

12.00.- Perretxikoen
erakusketa. T. Etxebarrian.
Jarraian, bazkaria
Klub Deportiboan.

KONTZERTUA

12.30.- Cielito Musika
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.

XX. MUSIKALDIA

20.30. Latvian Voices
(Riga, Letonia)
abesbatzaren kontzertua.
Sarrera: 3 euro. Coliseoan

ASTELEHENA 29
IRTEERA

10.00.- Untzaga jubilatu
etxeak Gernikara
antolatutako txangorako
autobusa. Ego-Gainetik.

XX. MUSIKALDIA

20.30. Quatuour Meliades
(Ladapeyre, Frantzia)
abesbatzaren kontzertua.
Sarrera: 3 euro. Coliseoan.

MARTITZENA 30
IKASTEN

10.00.- "Astronomia",
Javier Gorosabelen
eskutik. Armeria Eskolan.

XX. MUSIKALDIA

20.30. University of the
Visayas Chorale (Cebu,
Filipinak) abesbatzaren
kontzertua. Sarrera:
3 euro. Coliseoan.

ARIES
Kexaka zabiltza beti. Zein konponbide
proposatzen duzu? Kexatu aurretik,
konponbideaz pentsatzen hasi zaitez.

CANCER
Berehala beldurtzen den horietakoa zara
eta susto ederra hartuko duzu. Barreneko
ikara hori ez zaizu berehala joango.

LIBRA
Gogoratzen uda hasieran ezagutu zenuen
pertsona hori? Orduan sentitzen zenituen
kilika horiek hasiko zaizkizu sabelean.

CAPRICORNIUS
Inoiz baino aktiboago sentituko zara.
Edozer gauza egiteko gogoz, baita
goizero ohetik gogotsu jaikitzeko ere.

TAURUS
Familiakide batek zure beharra izango
du egunotan; bere egoera ez da oso ona.
Erakutsiozu zenbateraino maite duzun.

LEO
Zirikatzaile galanta eginda zaude, kontu
barregarriekin. Zure txantxak ulertzen
badituzte ere, kontuz hemendik aurrera.

SCORPIUS
Bizitza lasterketa da zuretzat. Zergatik
nahi duzu beti lehena izan, azkarrena,
gero besteei itxaron behar badiezu?

AQUARIUS
Ez egin inongo planik. Oso lanpetuta
ibiliko zara eta ezin izango duzu
inongo konpromisorik hartu inorekin.

GEMINI
Istorio amaigabea da pertsona horrekin
duzuna, txakurra eta katua bezala
zabiltzate-eta. Horrela zaudete egokien.

VIRGO
Tentazioa handia da; ezetz esatea ia
ezinezkoa. Pentsa eroriz gero sortu
dezakezun kaltean. Benetan merezi du?

SAGITTARIUS
Buruan dituzun buruhausteak argituko
zaizkizu. Zure zalantzek alde egingo
dute eta bake egoerara bueltatuko zara.

PISCIS
Joan ordenagailuko lanak gordetzen,
egindako guztia galtzeko arriskua
duzulako. Hori bai atsekabea zuretzat.

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

agenda
eguraldia (EUSKALMET.NET)

telefono jakingarriak

farmaziak
✔ barixakua 19

ORDU ALDAKETA

HURRENGO ASTEBURUKO zapatutik domekarako
(urriak 28) goizaldeko 03.00ak heltzean, erloju
guztiak ordubete atzeratu egin beharko ditugu,
02.00etara. Beraz, ofizialki ordubete gehiago
izango du asteburu horretako domekak.
Neguko ordutegi honek martxoaren 31ra arte
iraungo du; egun horretan udakoa jarriko da
berriro indarrean.

erakusketak

EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)

✔ zapatua 20
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

✔ domeka 21

KOLDO KARRILLO. Argazki erakusketa.
Topalekuan.

✔ Urriaren 31ra arte

LOS RAMOS. “Buenos Aires Maitia” argazki
erakusketa. El Ambigú kafetegian.
JOSE LUIS IRIGOIEN. “India” argazki
erakusketa. Portalea tabernan.
JESUS BOTARO. “Camboya” argazki
erakusketa. Klub Deportiboan.

✔ Azaroaren 11ra arte

✔ astelehena 22
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

✔ martitzena 23
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

MIRIAM ISASI. “Bonbardaketa baten
berreraikuntza” proiektuaren erakusketa.
Portalean.

EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)

✔ eguena 25
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ barixakua 26
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

✔ zapatua 27
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor.,

46)

✔ domeka 28
EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

✔ Azaroaren 18ra arte
INDALEZIO OJANGUREN XXV. ARGAZKI
LEHIAKETA. Saritutako lanen erakusketa.
Portalean.

lehiaketak
Lanak aurkeztea eta informazioa: Urriaren
31ra arte, www.beldurbarik.org.

✔ Beldur Barik Lehiaketa

Lanak aurkeztea eta informazioa:
Azaroaren 5era arte, …eta kitto! Euskara
Elkartean (Urkizu, 11 solairuartean).

✔ San Andres Bertso Paper Lehiaketa

✔ astelehena 29
EGUNEZ Elor za
GAUEZ Alberdi

(J. Gisasola, 18)
(Zubiaurre, 9)

✔ martitzena 30
EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón,
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

✔ eguaztena 31
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

S O S de i a k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
P e go r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 0
U da l e t x e a . . . . . . . . . . 9 4 3 7 0 8 4 0 0
P o r ta l e a . . . . . . . . . . . . . 9 4 3 7 0 8 4 3 9
U da l t z a i ng oa . . . . . . 9 4 3 2 0 1 5 2 5
M a n k o m u ni t a t e a 9 4 3 7 0 0 7 9 9
D eb eg es a . . . . . . . . . . 9 4 3 8 2 0 1 1 0
K I U B . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 2 0 38 4 3
E p ait e gia ......... ..943 0 3 34 0 0
I b e r dr o l a . . . . . . . . . . . 9 0 1 2 0 2 0 2 0
N a t ur g a s . . . . . . . . . . . . 9 0 2 1 2 3 4 5 6
D YA Lar riald iak ..943 4 6 46 2 2
G u ru t z e G o r ri a . . . 9 4 3 2 2 2 2 2 2
M e nd a r o o s p . . . . . . 9 4 3 0 3 2 8 0 0
A n bu lat e gia ..... ..943 0 3 25 0 0
T o rr e k u a . . . . . . . . . . . 9 4 3 0 3 2 6 5 0
E r re p id e ak ....... ..902 1 1 20 8 8
E r tz ain t za ........ ..943 5 3 17 0 0
E u s ko T r e n . . . . . . . . 9 0 2 5 4 3 2 1 0
P e sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 1 0 12 1 0
T a x i a k . . . . . . . . . . . . . . . 943 2 0 30 7 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 2 0 13 2 5
A lk oh o l.A n o n. .. ..629 1 4 18 7 4
A l - A n on / A l a t e e n . . 6 5 0 2 6 5 9 6 3

autobus ordutegiak

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

✔ eguaztena 24
✔ Urriaren 28ra arte

21

19)

EI B AR -DONO STI A. Lanegunak: 07.00etatik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
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. DONO STIA-EI BAR .
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.
E I BA R -B I L BO . Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BI LBO-E IBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
E I BA R -G AS TEI Z . 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.
G ASTEIZ- EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
EI BA R- IR U ÑEA . Lanegunak: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:
11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EI BA R- AR RATE. Egunero: 15.00. Zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00.
E IB AR -EL GETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta
jaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. E I B AR - ME ND AR O . Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro. M EN DARO -EI BAR. Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara orduro eta 21.55.

tren ordutegiak

E IB AR -DO NO STI A. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13. DO NO STI A-EI BAR . Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak: baita 05.47 eta 06.47.
E IB AR -B I LB O. Egunero: 08.13etatik 22.13etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BI LBO-EI BAR. Egunero: 06.57etatik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

...eta kitto! 12/X/19 ● 822 zkia.

1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Pisua salgai Jardiñetan. 2007ko
eraikuntza. 2 logela, egongela, sukaldea, komuna eta trasteroa. Garajearekin. Tel. 677-088320.
– Pisua salgai Estaziño kalean. 2 logela, egongela, sukalde-jangela, 2 komun eta trasteroa (8 m2). 81 m2. Igogailuarekin. Guztiz berriztua eta altzariekin. Tel. 660-739563.
– Pisua salgai J.A. Mogelen. 76 m2.
75.000 euro negoziagarriak + auzo
errehabilitazio gastuak (zati bat subentzionatuta). Tel. 645-008496.
– Pisua alokatuko nuke Ermuan edo
Eibarren. Tel. 698-433561.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Urgentea. Tel. 603-484877.
– Pisua salgai Eibar erdialdean (Eibarko Txikito). 2 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Igogailua.
149.000 euro. Tel. 672-622774.
1.2. Errentan

– Pisua alokagai Eibarko erdialdean.
2 logela, sukalde-egongela eta komuna. Kalefakzioa. Jantzita. Tel. 659757572.

3. Lokalak

3.2. Errentan

– Garaje itxia alokagai Txomon. Autoa
garbitzeko aukera eta komuna. 135
euro hilero. Tel. 670-931564.
– Garaje itxia alokagai Arrate-Biden.
Garbitokiarekin. 90 euro. Tel. 679310083.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da garbiketat egiteko eta nagusiak zaintzeko goizez. Tel. 943-127018.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 688-302653.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko orduka. Tel. 618-050902.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko orduka. Tel. 680-775138.
– Neska eskaintzen da garbiketa lanak egiteko eta umeak edo nagusiak
zaintzeko. Tel. 622-162798. Maribel.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 638-560617. Onni.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna. Tel. 689-483646.

12/X/19 ...eta kitto!
822 zkia.

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

– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako orduka. Tel. 608-928766.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 681-065683.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 608-147559.
– Gizonezkoa eskaintzen da tabernak
garbitzeko eta nagusiak zaintzeko.
Esperientzia. Tel. 645-555265.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Orduka. Tel. 645-557141.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko, garbiketak egiteko
eta dendari jarduteko. Tel. 688691544.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, sukaldari-laguntzaile moduan eta etxeak garbitzeko. Tel. 619507664.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, garbiketak egiteko eta mekaniko jarduteko. Gidatzeko baimena.
Tel. 603-066671.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 617-571210.
– Gizonezko euskalduna eskaintzen
da nagusiak zaintzeko. Tel. 638241910.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko-lanak egiteko.
Orduka. Tel. 659-080186.
– Gizona eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko-lanak egiteko.
Orduka. Tel. 602-110441.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, baita ospitalean ere. Tel. 618354218.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, baita ospitalean ere. Tel. 629994385.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta sukaldari-laguntzaile moduan. Tel. 659101631.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 638233739.
– Emakumea eskaintzen da orduka
asteburuetan nagusiak edo haurrak
zaintzeko. Tel. 689-436454.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 605-129530.

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

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 695-303237.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 685-552352.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 650-152866.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko-lanetarako. Tel. 638-884104.
– Laguntzailea eskaintzen da nagusiak zaintzeko egunez, gauez edo orduka. 28 urteko esperientzia. Tel. 660511781. Elena.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko
eta baserrian jarduteko. Esperientzia.
Tel. 652-248893.
– Emakume arduratsua eskaintzen
da nagusiak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 662252150.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko-lanak egiteko. Tel. 632-253170.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko-lanak egiteko. Tel. 636-362251.
4.2. Langile bila

– Neska behar da Eibarko erdialdeko
kafetegi batean. Curriculum-a bidali:
tre@euskalnet.net

5. Irakaskuntza

5.2. Eskaintzak

– Atzerriko hizkuntzan diplomatuak LH
eta DBH-rako klase partikularrak ematen ditu. Tel. 651-503971.
– Kontabilitate eta Matematika klase
partikularrak ematen dira. Maila guztiak. Euskaraz eta gaztelaniaz. Tel.
943-127365.
– LH, DBH eta Batxilergo klase partikularrak ematen dira (Matematikak,
Ingelesa, Euskera, Ekonomia). Talde
murriztuak. Tel. 685-739709.
– Ingeles irakaslea eskaintzen da goizez ingeles klaseak emateko. Tel.
628-061783.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Dibal Novaplus markako komertziorako balantza salgai. Tel. 676-753898.
– Vending makinak salgai: snack-eko
bi eta janari beroko eta palomiten bana. Ia berriak. Tel. 619-547188.
– 40 eta 30 diametroko hodiak salgai.
Oso merke. Tel. 943-120308.
– MP4 eta Panasonic haririk gabeko
telefonoa salgai. Berriak. 25 euro biak.
Tel. 943-120030.

Zuloagatarren, 3
Tel. 943 20 84 39
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ESKERRIK ASKO GUZTIOI!!!
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