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“Kamerak erabiltzea debekatzen dituzten musika
taldeek gero eurek, inolako erreparorik gabe, era-
biltzen dituzte ikusleen irudiak zuzeneko diskoak
kaleratzerakoan. Hemengo taldeekin ez dago ara-
zorik; flashekin ez ateratzeko eskatzen dute, beste-
rik gabe. Baina kanpoko ospe handikoek berehala
bidaltzen dizkizute segurtasun zaindariak”

(Jon Iraundegi, argazkizalea)

“Orain dela berrogei urte ehundik gora saregin
zeuden Bermeon; bost taldetan beharrean ari-
tzen zirenak. Orain, bi bakarrik; talde ez, sare-
gin. Laster garau bat bera ere ez. Gizonen arte-
ko mundu honetako andrazko bakarra naiz gaur
egun, sare beltz handia gobernatzen dabilena.
Haria garestiegia eta txitxarroa 0,3 zentimoan”

(Begoña Laiuno, saregina)
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
EERRAATTSSII//JJAATTSSII..-- Abere eme batzuei errapetik esnea atera. 
“Kalera aurretik, behixak biarko dittuzu eratsi”.
EERRAATTXXII..-- Lurrera bota, jausiarazi. 
“Eratxi arte emon eta obeidu esan arte egon”.
EERRAAZZ..-- Sasoiz, une egokian. 
“Eraz amaittu detsa agindutako lana”.

asteko HHEEMMEERROOTT EEKKAA esaldiak

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Iñaki Egaña historialariaren artilulu paregabea
etorri zait burura, Eibarko Udalak buruturiko biktimen
aldeko omenaldia dela-eta. Gazteleraz idatzi zuen
“Víctimas sin inventariar” izenburupean. Bertan, zera
zioen Egañak, besteak beste: “Recordamos, que no
es poco, los hitos de  nuestra historia mientras las
micro-historias caen al fondo del saco. El proceso de
Burgos es uno de esos hitos, con sus condenas,
movilizaciones, conmutaciones de penas… Nadie
conmutó la condena a muerte, sin embargo, que re-
cayó sobre un chaval, Roberto Pérez Jáuregui, que
se derrumbó sin vida en una manifestación de apoyo
a los procesados reprimida a tiros por la Guardia
Civil, en Eibar”.

1970.eko Gipuzkoa Salbuespen Egoera Estatuan
murgilduta zen. Eibar elkartasun greba orokor ani-
tzen barrena, oinarrizko eskubideak zapalduta oro-
har eta egunero… Omenaldi hau dela-eta testuingu-
ru hartan zer ez zen terrorismoaren biktima galde-
tzen diot nire buruari. Roberto erahil zuen organizazio
terrorista legez kanpoko Estatua izan zen. Horixe zen
eta da egi bakarra. 21 urte zituela hil zuten aben-
duaren 4an, eta horren ondorioz, beste hainbat indul-
tu edo eta zigor permutak etorriko ziren gerora,
tartean, Mario Onaindia eibartarrarena, PSE-EEko
buruzagi izan baino urte asko lehenago. Robertori,
aldiz, ez zion inork heriotza zigorrik barkatu eta 38
urte eta gero ahaztuen artean dirau, oraindik.

Inbentariorik gabeko herrialde oso bat dugu. Ha-
laxe bukatzen zuen Egañak berak aipatutako idatzia.
Baita gure herrian, Eibarren bertan ere, zoritxarrez.
Biktimen Asoziazioak beraienen artean aintzat ez
hartzea ulergarria deritzot. Aldiz, gurea bezalako
Udal batek, gure herriko historia berreskuratzearen
aldeko lan aipagarriaren ildo berean, Robertoren
senitartekoak omenalditik at lagatzea ez dago inolaz
ere ulertzerik. Omenaldi honek 78ko Konstituzioaren
ondorengo biktimak baino hartu ez balitu nire idatzi-
ak ez luke zentzurik izango. Baina ez da hala izan,
aurreko biktimak ere bere baitan hartu ditu, beraz,
saminarekin ikusten dut Roberto berari uko egitea-
gatik. Are gehiago Memoriaren Legea indarren da-
goela aintzat hartuz, izan ere, lege horrek, Diktadura
garaian bortizkeria pairatu zuten pertsonen
errekonozimendua aurrikusten du, norbanako eta
senitarteko memoriaren eskubide indibiduala gisa,
berorien erreparazio morala aitortuz. 10. artikuluan,
zehatz mehatz, hala dio: “Demokraziaren defentsan
zendutako pertsona ororen errekonozimendua,
1968ko urtarrilaren 1etik 1977ko urriaren 6ra”.

Aurretik esandakoari eusten diot: erabat larria den
terrorismo eredu baten biktima izan zen Roberto,
talde terrorista gisa jardun zuen legez kanpoko Es-
tatuarena, alegia. Nire omenaldia Miro, Jorge, Ar-
rate, Aitziber eta Jon senitartekoei.

Begoña Vesga Allende
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Matematikarioi askotan
galdetzen digute ea
Matematikak zertarako

balio duen. Batzuk ausartzen
dira galdetzera zerbaitetarako
balio duten ere. Demasekoa!
Baina, bestalde, normala ere
bada, erantzuna ez baitago,
lehen begiradan behintzat,
horren argi. Arkitekturak,
Biologiak, Medikuntzak,
Kimikak edota Ingenieritzak...
denok dugu argi zerbaitetarako
balio dutela eta zertarako.
Baina Matematika…
Ondo pentsatuz gero, laster
konturatuko gara gure gaur
egungo gizartea Matematikarik
gabe ezinezkoa litzatekeela.
Gaurko teknologiak,
telekomunikabideak...
matematikarik gabe ezinezkoak
lirateke. Badira beste gauza
asko ere. Zelan zenbatu urteak?
Zelan etxebizitzaren helbidea,
edo gure kutxako kontuaren
ezaugarriak eman? Nola hiriak
antolatu, biztanleen kopurua
jakin gabe? Eta pentsioak edo
eskolak, nola banatu, zelan
antolatu? Eta lantegiko
ordutegiak? Nola antolatu
lagunarteko afaria, zenbatzeko
gai ez bagara, afaltzera zenbat
etorriko diren jakin gabe?
Matematika, berez, edonon
dago. Baina Einstein-ek berak,
fisikaria izanik, historiako
matematikari bikainetarikoak,
kontrakoa argi lagatzen saiatu
zen esan zuenean: “Zenbatu
ahal den guztia ez da
garrantzizkoa eta, aldi berean,
garrantzizkoak diren gauza asko
ezin dira zenbatu”. Hor dira,
adibidez, zoriona, amodioa,
alaitasuna, edertasuna…
eta egunero, erregai nagusi
moduan, erabiltzen ditugun
hainbat sentimendu. Maite
ditugun begi dirdiratsu horiek
zenbatu ahal dira? Saiatzea ere
txotxolokeria litzateke…
Matematikak baditu, beraz,
mugak. Baina, muga guztiak
bezala, gainditzeko sortuak dira.
Bertan, Euskal Herrian, ditugu
adibide bikainak. Orain dela
gutxi Mikel Laboa joan zaigu.
Berak erakutsi zigun, “Baga,
biga, higa” delako abestiaren
bidez, matematika olerki eta
musika bihurtu ahal dela.

Baga, biga, higa,...

Enrike 
Zuazua

Alfako 
beharginak 
murrizketen aurka
ALFA TALDEA osatzen duten
enpresetako beharginek, 350
batek protesta egin zuten au-
rreko asteko martitzen arra-
tsaldean, enpresak planteatu
dizkien murrizketekin ados ez
daudela agertzeko. Salatzen
dutenez, "krisiaren aitza-
kiarekin lehenengo behin-be-
hineko beharginak kaleratu zi-
tuzten, ondoren enpresak
egutegia nahi izan duen modu-
an moldatu du eta orain
Gabonetako paga erdia lapurtu
digute". Horrez gain, urte berri-
ari begira murrizketa gehiago
aurreikusten dituztela salatu
nahi izan zuten. Besteak beste,

taldeko beharginen soldatak
jaitsi nahi dituztela eta plantila
erdiari erregulazio espedien-
teak aplikatzeko asmoa dutela
agertu dute beharginen or-
dezkariek. Enpresak horiek
guztiak beharginen iritzia kon-

tuan hartu barik aplikatzen di-
harduela-eta, udaletxe parean
kontzentrazioa egitea erabaki
zuten, “Alfak lapurtzen digu eta
Dekretazoari ez”, paga extra
exigitu egiten dugu zioten
pankartak zabalduta.

GABONETAKO ARTISAUTZA Azoka urtarrilaren 5era
arte egongo da zabalik Eibarko Bizikleta plazan. Aben-
duaren 19an ireki zituen ateak azokak eta, bertan, hamar
artisau postu aurki daitezke. Hauez gain, tailerrak ere
egongo dira. Horrela, gaur 18.00etatik 20.00etara zerami-
ka tailerra egongo da, eta urtarrilaren 2an arrautzak mar-
gotzeko tailerra (ordu berean). Azoka, bestetik, 11.00etatik
14.00etara eta 17.00etatik 21.00etara egongo da zabalik.

Erregeen kabalgata urtarrilaren 5ean
ERREGEAK HERRIRA hel-
duko dira, urtero moduan, ur-
tarrilaren 5ean. Opariak ekar-
riko dituzte eibartarrentzat,
baina hauek banatu aurretik,
herriko kaleetan zehar kabal-
gata egingo dute arratsaldean.
Euren etorrera ospatzeko,
gainera, dantza emanaldia
egongo da Astelena frontoian.

Urtarrilaren 5eko 17.00etan
Astelenan, Ipuruako polikirol-
degiko dantza taldeko eta Ipu-
rua Gimnasia Erritmikoko
taldeek emanaldia eskainiko
dute Astelena frontoian. Em-

analdiaren ostean, 18.00etan,
Erregeen kabalgata hasiko da.
Horrela, Eibarko musika ban-
dak lagunduta, Untzagan ha-
sita herriko kaleetan ibiliko dira

Erregeak, gero, Untzagara
bueltatzeko. Gainera, 19.30ak
arte, Erregeek haiei zuzendu-
tako azkeneko gutunak jasoko
dituzte udaletxean.

5

Artisautza Azoka 
urtarrilaren 5era 
arte zabalik

Gabon bezperan egindako protestaren irudia. / SILBIA HERNANDEZ
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ʻGUAI  ̓GABONETAKO haur parkeak ateak
ireki zituen joan den barixakuan Armeria Es-
kolako frontoian eta urtarrilaren 4ra arte egon-
go da zabalik (urtarrilaren 1ean itxita egongo
da). Ordutegiari dagokionez, goizean
11.00etatik 13.30etara eta arratsaldean
16.00etatik 20.00etara egongo da irekita.

Monitoreen begiradapean, umeek au-
kera ezberdinak izango dituzte Gabonetan
ondo pasatzeko ʻGuaiʼ parkean. Horrela,

Txirrista, Basetxe, Spiderman, Untzi,
Parke, Dragoia eta Trineoa izena darama-
ten puzgarrietan jostatu ahal izango dira.
Bestetik, hainbat tailer ere daude parkean
(irratia, gozogintza, makilaje eta ileapainde-
gia, eskulanak eta heziketa biala. Horiez
gain, bizikleta zirkuitu bat ere badago, bai-
ta zezen mekanikoa ere. Gainera, lehiake-
ta ezberdinak antolatu dira umeek parte
hartu dezaten.

Urtarrilaren 4ra arte badago gozatzeko aukera. / EKHI BELAR

Gabonetako otar biren zozketa Merkatu Plazan
DENDARIEK GABONETAKO otar bi zozketatu zituzten abenduaren 22an Merkatu Plazan,
bertan erosketak egin dituztenen artean eta argazkian agertzen diren Andresi Zabala eta
Pili Arrieta izan dira irabazleak. Emakume biek pozarren jaso zuten zozketan irabazitako
saria eta seguru ederto on egin diela otarrean zetorrenak, etxekoek lagunduta. Abenduaren
hasieran ekin zioten erosleen artean zozketarako txartelak banatzeari.

Laukotea laneko azken egunean. / LEIRE ITURBE

6

EIBARKO EUSKO ALDERDI JELTZA-
LEAK Batzoki berria izango du Isasi
kalean, eraikitzen diharduen etxe berri-
etako lokal batean. Lanak amaitzeko hil-
abeteak falta badira ere, aurreko asteko
astelehenean itxi zituen ateak Urkizuko
Batzokiak. Bulegoak ez ezik, bertako
jatetxea ere itxi egin dute. Argazkian,
azken bederatzi urteotan taberna eta
sukaldearen ardura izan duten Conchi,
Carmen, Cynthia eta Vanessa, lan egin
zuten azken egunean. 

Gabonetan `guai´ pasatzeko parkea

Batzokia itxi dute

AURTENGOAN HERRITIK kanpora joan da ...eta kitto! Euskara Elkarteak
Gabonetako Loteriarekin zozketatzen duen Gabonetako otarra, Zarautzera
hain zuzen. Abenduaren 19an saria jasotzera eta argazkia ateratzera etor-
ri da irabazlea, 34 zenbakidun txartela duen Josune Cáceres. Aurtengo
saria Marisol Uriartek eman du, zen-
baki irabazlea berak saldu-
tako loteria txarteletako
batean zegoen-eta. Zori-
onak irabazleari eta
gozatu saria!

...eta kitto!ren Gabonetako otarra Zarautzera
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...ETA KALEJIRA EGIN ondoren, opariak
banatu zituen Portalean eguaztenean.
Olentzerok mendia laga eta herrira jaitsi
zen eguaztenean opariak banatzera. Hor-
rela, aurreko egunetan Pegora eta Por-

talean gutunak laga zituzten umeek opariak
jaso zituzten Portalean Olentzeroren esku-
tik. Aurten, bestetik, berritasun bezala,
ʻmegairakurleekʼ ere sariak jaso zituzten,
haur liburutegiak bultzatuta. Opariak ba-

natu ostean, Olentzerok kalejira egin zuen
herriko kaleetan zehar. Ume eta guraso
askok lagundu zuten Olentzero kalejiran
eta, gainera, Musika Eskolako soinu eta
trikitixa ikasleek giro aparta ipini zuten.

Txistorra Santo Tomas 
eguna ospatzeko
SANTO TOMAS EGUNA zela-eta, ekintza ezber-
dinak antolatu ziren herrian duela aste bi. Aben-
duaren 21ean, adibidez, Abontzako Iturrixa Elkar-
tearen ekimenez Abontzatomasak ospatu ziren.
Horrela, Egigurentarreneko parkean umeentzako
joko eta jolasak egon ziren, eta txistorra eta sal-
daz hartzeko aukera egon zen musikaz girotuta.
Errota Gaztelekuan ere Santo Tomas eguna
ospatu zen hilaren 19an. Horretarako, txistorrada
egin zuten euren lokalean.

Opariz josita etorri zen Olentzero herrira
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MMAARRIISSOOLL AARRAANNEE
6633 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

2009. urtia nahiko tristia ikusten
dot hasiera batian. Ez dot ikusten
gauzak asko hobetuko diranik,
bai maila ekonomikuan, bai da-
nian. Izan be, maila ekonomikuan
gauzak txarto badoiaz, danian
eukitzen dau eragiña horrek.
Holan, datorren urtia nahiko tris-
tia ikusten dot danontzat.

Zeiñ asmorekin 
egitten detsazu 
aurre 2009 urtiari?

JJOOXXEEMMII BBAASSUURRKKOO
3388 uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Hasi aurretik, nahiko txarto
ikusten dot 2009xa. Arazo haun-
dixak egongo diran urtia izango
dala begittantzen jata, batez be
alde ekonomikuan eta laboralian.
Bestela, famelixiarekin eta abar
ondo pasatuko dogula uste dot,
arazo barik eta aurrera. Ia 2010.
urtian gauzia hobetuago doian.

CCRRIISSTTIIAANN MMOOLLIINNAA
2222 uurrttee
iikkaasslliiaa

Ondo egitten detsat aurre, gogo
askorekin. Hasteko, behintzat,
perspektiba onarekin hasiko dot,
gero ikusiko da zelan doian au-
rrera. Espero dot, holan, aurrekua
baiño onagua izatia. Halanda be,
ez dot ezer berezirik egittia
pentsau urte barrixan. Osasuna
eta zoriona da biharrezkua.

MMAARRIIAA LLUUIISSAA UUZZKKUUDDUUNN
6699 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Ia 2008xa baiño onagua dan
2009xa, baiña neri begittantzen
jata nahiko txarto etorriko dala.
Oiñ artian ondo pasatu dogu,
nahiko urte ona bizi izan dogula
begittantzen jata, baiña 2009xa
ezberdiña ikusten dot nik. Jaun-
goikuak osasuna emon izanez
gero, neretako nahikua.

2008. urtia amaitzeko egun gitxi falta dira.
Urte bisiestua atzian laga eta 2009xa hasiko
dogu. Bakotxak beran planak egitten dittu,
ilusiño berrixak dagoz, baiña baitta
nolabaiteko beldurra be, gauzak ez dagoz
eta haiñ argixak. Holan diñue behintzat.

Arregi - Dominguez ARRAINDEGIA

Mariskoak
Arrain freskoa eta izoztua
Enkarguak hartzen ditugu 

Ondarruko arraina

Bidebarrieta, 4

943 20 11 38

Rialtoko Merkatu Plaza

943 20 32 09

Zorionak

Urte Berri On

Arregi - Dominguez ARRAINDEGIA
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EIBAR

943 12 07 91

Arriagane Ind., 3
Zornotza

94 673 10 16

Arrasate, 7
Donostia

943 42 86 50

ZEZENB I D E
A U T OESKOLA
Auto, autobus, kamioi eta motorrentzako gida-baimenak

Teorikako irakaslea egun osoan

AUTO
ESKOLA

ZEZEN
BIDEEgo Gain, 4 - behea

(San Andres pasealekutik)
Tel. 943 20 34 45
EIBAR

GIDA-BAIMENAK
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DANBAKA10

Norman musika talde ei-
bartarrak Danbakako
III. edizioko finalerako

txartela lortu du. Lehiaketan
parte hartu duten taldeen arte-
an, The Wet Band, Adi Holden
eta Norman izango dira Elgeta-
ko Espaloia kafe antzokian ur-
tarrilaren 16an egingo den par-
te hartuko duten taldeak. Ira-
bazleak diskoa grabatzeko au-
kera izango du Gaztelupeko
Hotsaken laguntzarekin.

Epaimahaiak jakitera eman
duenaren arabera, “maila bikai-
na erakutsi dute 24 taldeek”, be-
raz, ez da erreza izan eurentzat
hiru finalisten izena erabakitzea. 

Gogoratu behar da, bestetik,
Ni_neu eta Flipin Folk talde ei-
bartarrek ere parte hartu dutela
Danbakan, baina ezin izan dute
Normanen bidea jarraitu eta fi-
naletik kanpo geratu dira.

Norman 2007an sortu zen
eta Gorka Bocos, Beñat, Kepa
eta Alex Ariznabarreta dira tal-
dekideak. Eibar eta Ondarroan
artean banatzen den talde ho-
nek definitzen zaila den musika
lantzen du, baina etiketa bat ipi-
ni nahi izanez gero, punk-rocka
lantzen dutela esan daiteke.

"Potentzia handiko taldea”
Epaimahaiak, bestetik, arra-

zoi ezberdinak eman ditu hiru
talde hauek zergatik aukeratu
dituzten azaltzeko. Normani
buruz zera dio epaimahaiak:
"Potentzia handiko taldea: abe-
ratsak erritmikoki eta irmoki in-
dartsuak. Ahotsa pertsonala
eta testura handikoa. Zurrunbi-
lo guztiaren jabe egin eta ohi-
koari beste buelta bat eman
zioten. Aurreikuspen guztiak
gainditu zituzten; ez zuten inor
epel utzi. Loratuegia izan barik
ere,  eraginkorrak dira instru-
mentu guztiekin eta baita kon-
posizioan ere".

The Wet bandi buruz, hona-
koa aipatzen du epaimahaiak:
"Bete egin zuen kontzertua, gu-
txitik gehiagora joan zen. Azpi-
marragarria gitarra jotzailearen
lana, tresnari probetxu guztia

atera zion. Kantariak ere ahots
berezia du, distiraduna eta
erregistro zabalekoa. Kantu ba-
koitza bakarrik defendatzen da
eta bikain ezkondu zituzten es-
tiloak. Kantuz kantu, melodia
zaindu eta txukunez jantzi zi-
tuzten abestiak".

Adi Holden talde bergararra-
ren gainean, azkenik, honakoa
dio epaimahaiak: "Eszenara-
tzea, basatia eta muturrekoa.
Emanaldia, ongi egituratua eta
intentsitate handikoa. Abeslaria
animalia da eta kantuak eta tal-
dea bera muturrera eroan zi-
tuen. Kantu berean gai dira une
baten zati melodikotik berehala
entzuleen azala urratzeko.
Ikuskizuna eskaini eta klimaxa
ukitu zuten. Eromen kontrola-
tua taula gainean".

TTaallddee eeiibbaarrttaarrrraarreekkiinn bbaatteerraa,, TThhee WWeett BBaanndd
eettaa AAddii HHoollddeenn jjaarrdduunnggoo dduuttee EEllggeettaakkoo
EEssppaallooiiaann uurrttaarrrriillaarreenn 1166aann

Norman 
Danbakako 

finalean

Kamiseta eta DVD-a
Nora Arrillagarentzat

Nora Arrillagak irabazi du
…eta kitto!-k antolatzen

duen <a href="http://www.
danbaka.com">Danbakako</a>

bosgarren lehiaketa. Gazte
honek Danbakako kamiseta
eta aurreko edizioko DVD-a

eskuratu ditu horrela.
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Urte berriari begira oso
entzunak dira hitz-ema-
te, gurari eta nahiak:

“Erretzeari lagako diot”, “Kirola
egingo dut”, “Ikastaro horretan
emango dut izena”… Horietari-
ko asko ezerezean geratzen
dira, hala ere, horiek egiteko
aukera badago. Ikastaroren
bat egin nahi duenak aukera

izango du 2009. urtea haste-
an. Horrela, Udaletik aukera bi
eskaintzen dira: giza eskultura
ikastaroa eta sukaldaritza be-
getarianoarena.

Giza eskultura
Giza eskulturaren ikastaroa-

ren helburua historian zehar
erabilitako kanon ezberdinen
bidez eman den giza irudiaren
eboluzioa aztertzea da. Horre-
tarako, Esther Galarzaren gi-
daritzapean bolumena, forma
eta gorputz nahiz aurpegi es-
presioak landuko dira buztina-
rekin. Zeramika udal eskolan
egingo da ikastaroa otsailaren
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 eta
martxoaren 3, 5, 10 eta 12an,
19.00etatik 21.00etara. Eiba-
rren erroldatutakoentzat 65 eu-
roko prezioa izango du ikasta-
roak, eta besteentzat 100 euro.

Sukaldaritza begetarianoa
Amaia Estivallesen eskutik,

bestalde, sukaldaritza begeta-
rianoaren ikastaroa egingo da
Portalean otsaileko astelehen
eta eguaztenetan 19.00etatik
21.00etara. Bertan, sukaldari-
tza begetarianoan oinarrituta-
ko errezeta desberdinak pres-

tatuko dira osagai arruntak
erabiliz. Helburua errezeta be-
getarianoak ezagutzea eta
hainbat menu prestatzea da.
Ikastaro honek aurrekoaren
prezioa berdina izango du, eta
bietan izena emateko epea ur-
tarrilaren 12tik 30era dago za-
balik Portalean.

Urte berriarekin... ikastaro berriak
Urte berriarekin

ikastaro berriak

egiteko aukera

eskainiko da herrian.

Giza eskultura,

sukaldaritza

eta makilaje

ikastaroen artean

aukeratzeko beta

egongo da, gauza

berriak ikasteko inoiz

ez delako berandu.
Bolumena, forma eta gorputz nahiz aurpegi espresioak landuko dira. / EKHI BELAR

…ETA KITTO!-K ERE IKASTARO BAT ANTOLATU DU URTARRILERA BE-
GIRA. Bertan, eguneko eta gaueko makilajea nola egiten den ikasiko da. Ikas-
taroa urtarrilaren 21 eta 28an egingo da, baina baliteke egun bat gehiago luza-
tzea. Izena emateko epea urtarrilaren 9tik 19ra egongo da zabalik, plazak mu-
gatuak dira (16 pertsona gehienez), eta bere prezioa euro 2koa da (Berbala-
gunekoentzat eta …eta kitto!-ko bazkideentzat doan).

Makilaje tailerra ...eta kitto!-n

Untzaga 5, behea Gabon 
Zaharra

ondo
pasatu

... 

... eta
etorri 

Lurpera,
dantza

egitera!

ZONA         WIFI

www.barlurpe.com

EEIITTEEKK SS..LL..
EErraakkuusskkeettaa:: Bidebarrieta, 50
ZZeerrbbiittzzuu tteekknniikkooaa::Urtzaile, z/g

(Aurrera eraikina, 2. lokala)
wwwwww..eeiitteekk oonnlliinnee..ccoomm

994433 220033009900

UURRTTEE BBEERRRRII OONN!!

BB ee zz ee rr oo aa rr ee nn dd aa kk oo  tt ee ll ee ff oo nn oo aa

994433 220033009900
BB ee zz ee rr oo aa rr ee nn dd aa kk oo  tt ee ll ee ff oo nn oo aa
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Pilota jaialdia Bergaran

Urbat-Urkotronik Avilesen garaile

BIGARREN JARDUNALDIAREN ostean (abenduaren 23an), De-
porreko xake taldeko Edu Olabe zegoen Eibarren jokatzen ari den
Jubenilen Gipuzkoako Txapelketaren buruan. Aldizkariaren edizio
honen amaieran oraindik 3 txanda geratzen ziren txapelketa
amaitzeko (hilaren 28, 29 eta 30ekoak). Bestalde, Deporreko Diego
Olmo eta Julen Garrok garaipen eta berdinketa bana lortu zuten,
eta Jokin Mendia, Mikel Baena eta Galder Irisarrik garaipen bana.

Olabe xakelaria jubenilen lidergoan

URTEA HASTEKO pilota jaialdia egongo da Bergarako frontoian
eguenean, urtarrilaren 1ean, 17.00etatik aurrera. Partidu nagusian
Titin III.a eta Goñi III.a Gonzalez eta Barriolaren aurka arituko dira,
nor baino nor. Neurketa honen aurretik, bestalde, Mikel Goñi eta
Arruti, Berasaluze IX.aren eta Galarza VI.aren kontra lehiatuko dira.

Aurreko asteko domekan, abenduaren 21ean, BBK Masterraren
finalerdikoa jokatu zuten Astelenan Martinez de Irujo eta Gonza-
lezek. Bertan, 22-12 gailendu zitzaion iberoarra lapurtarrari. Hilaren
25ean, bestetik, Xala eta Pascualek 22 eta 13 irabazi zien Titin
III.ari eta Goñi III.ari.

Argazkian, partidu nagusia jokatuko dutenetako hiru pelotari.

URBAT-URKOTRONIKEK Avilesko Gabonetako Waterpolo
Txapelketa eskuratu zuen abenduaren 20an CN Aviles, CN
Oviedo, CW Padron eta McDonald Sestaoren aurka lehiatu ostean.
Eibartarrek lau neurketa jokatu zituzten, laurak irabaziz (Oviedori
17-5, Padroni 13-2, Sestaori 7-5 eta Avilesi 8-6). Urbat-Urkotro-
nikeko jubenilek, bestetik, Donostiako Tximistarri taldearen aurka
jokatu zuten Euskadiko ligan. Nahiz eta euren jokoa hobetu, eibar-
tarrek 16-9 galdu zuten.

Igeriketa ikastaroa
Urtarrilaren 5ean igeriketa ikastaroa hasiko da (oinarrizko maila).

Hau astelehen eta eguaztenetan egingo da 20.00etatik aurrera.

KALAMUA TALDEKO judokek emaitza bikainak lortu zituzten
abenduaren 13an Logroñoko Adarraga frontoian egin zen txapelke-
tan. Izan ere, zazpi urrezko domina (Nekane Muguruza eta Julen
Ramon alebinetan, Aitor Villalba eta Sergio Hidalgo juniorretan, Na-
talia de Dios 23 urte azpikoetan, eta Natalia de Dios eta Unai So-
raluzek seniorretan), zilarrezko bat (Nekane Muguruza infantiletan)
eta brontzezko hiru (Aitor Villaba, Sergio Hidalgo eta Garikoitz del
Barrio seniorretan) lortu zituzten.

Judoken emaitza bikainak Logroñon



UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations

Authorised Centre
INFORMAZIO ETA MATRIKULAK:

ARRASATE: Parlance 943 77 06 83
Mondragon Lingua 943 71 20 55

BERGARA: Espolon School of English 943 76 03 53

EIBAR: Anglo-American 943 20 64 57
Link Idiomas 943 20 39 59

ERMUA: Akerlei 943 17 66 32

ELGOIBAR: Kensington School of English 943 74 02 36
Key Academia de Inglés 943 74 30 44

OÑATI: Mondragon Lingua 943 71 60 00

ONDARROA: Howdy 94 683 23 79

DEBA: Akabi 943 19 16 79

DURANGO: San Jose Maristak 94 681 00 58

MENDARO: Akabi 943 75 50 55

BERRIZ: Speak up 94 622 52 94

ZUMAIA: Golden Gate 943 86 50 20

AZKOITIA: Irving 943 30 83 81

MUTRIKU: Gogoz 943 60 43 58

AZTERKETAK 
EIBARREN eta DURANGON

MATRIKULAK:
Urtarrilaren 7tik 22ra arte

MARTXOKO DEIALDIA

-AZTERKETA DATAK-

F.C.E.F.C.E. AHOZKOA Martxoak  7, larunbata

F.C.E.F.C.E. IDATZIZKOA Martxoak 14, larunbata

C.A.E.C.A.E. AHOZKOA Martxoak  7, larunbata

C.A.E.C.A.E. IDATZIZKOA Martxoak 14, larunbata

CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS CENTRE ES438
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URTARRILEKO LEHENENGO egunean eibartar
asko Urkora igo ziren. Errege Magoak ere bisitan
izan genituen eta egun horren inguruan elkartu
ziren Gureak lantegikoak, Auzokoak elkartekoek
prestatzen dieten bazkari-jaialdian. Ez zuten kale
egin beste hainbat zitak: Azitainen San Anton
ospatu zuten eta San Sebastian egunean dan-
borradaren kontzertua egin zen Astelena fron-
toian. Lagun Taldeak Hotela ikuskizun arrakasta-
tsua aurkeztu zuen. Eibar.org elkarteak webgune
berritua eman zuen ezagutzera Eibartarrak posta
zerrendaren 10. urtemugarekin bat eginez. Urte
hasierarekin batera onartu zuten ia 37 milioi eu-
roko aurrekontua. Eta Eskolak Euskaldundu lelo-
pean ekitaldi berezia egin zen, herritarren artean
107.768 sinadura batu ondoren. Aratosteak inoiz
baino lehen ailegatu zitzaizkigun, gainera, berrita-
sunekin: baserririk baserri ibili ziren Kezkakoak
koko-eskean.

KEN FOLLET IDAZLEAK Gasteizko Kate-
dralean ʻThe World Without Endʼ bere liburu
berria aurkeztu zuen. Errealean, berriz, Iñaki
Badiola izendatu zuten presidente. Dakar
rallya bertan behera laga zuten, antolatza-
ileak Mauritanian atentatua jasateko beldur
zirelako. Eta Kenian krisia zabaldu zen
hauteskunde iruzur batengatik.

KOKO-ESKEAN

PLAZARI AGUR

DANBOR KONTZERTUA

NTRA. SRA. DE BEGONA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGG IIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564

EMAKUME ETA GIZON
MODA

�� 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K
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OTSAILA HASTEAREKIN batera, gurean
tradizio handia duten jai bi ailegatu zitzaizkigun:
San Blas eta Santa Ageda. Herriko elizetan opi-
lak bedeinkatzeko meza bereziak egin ziren eta
Santa Ageda gogoratzen, berriz, haur zein na-
gusiak kalera irten ziren, santa-eskean eta Agi-
nagan erromeria ospatu zuten santaren
omenez. Herriaren itxurari begiratzen hasita, bat
baino gehiago aho-zabalik geratu zen Errebalgo
merkatu plaza nola eraisten zuten ikustean.
Egun gutxitan hutsune ikaragarria geratu zen
Coliseo parean. Berri txarrak ailegatu ziren Piri-
neoetatik: Asier Urzelai mendizale gazteak
istripua izan zuen eta hil egin zen. Altzoa elkar-
tekoek herrian dauden 2.000 bat alargunen in-
guruan egindako azterketaren emaitzak aurkez-
tu zituzten, 230 andraren artean datuak jasotzen
ibili eta gero. Eibar Factoring neguko beherape-
nen azoka antolatu zuten dendariek.

GARZON EPAILEAK EHAK eta EAE-ANV
alderdien jarduerak etetea agindu zuen, eta
LAB sindikatuak eta ezker abertzaleak deitu-
tako greba orokorra izan zen horren ondorio-
etako bat. Atzerrian, Kosovok independentzia
lortu zuen eta Raul Castrok bere anaia Fidel-
en kargua hartu zuen Kuban, presidente
berria bihurtuz.

SAILBURUA BISITAN

KALEAN KANTUZ

GASTE ELKARTEA

Zentruko sendagilea:
Ricardo Ibarra

� Errekuperazio funtzionala
� Fisioterapia ariketak

Eibarko 
Patronatua

EE RR RR EE HH AA BB II LL II TT AA ZZ II OO  ZZ EE NN TT RR UU AA

� Osakidetzarekin                 
konkordatutako Zentrua

� Mutua eta Aseguru      
guztiekin egiten dugu lan

UUrrkkiizzuu 99  //  TTeell..  994433 1122 1122 8800  //  FFaaxxaa.. 994433 1122 0033 5588  //  2200660000 EEIIBBAARR
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MARTXOA16

MARTXOAREN 8-AN Emakume Langileen
Nazioarteko Eguna gogoan, aurtengo ekitaldien
ardatza zaintzaileen figurak osatu du. Eibarko ar-
maginen ordezkaritza zabalak Madrilerako bidea
hartu zuen hilabete honetan, han ospatu zen Ve-
natoria-Fitac azokan parte hartzeko. Aurten urte-
bete zabalik egin duen Armagintzaren Museoak
ere bere tartea izan zuen azokan. Zortea lagun
izan zuten hainbatek, ONCEren zozketak
350.000 euro banatu baitzituen Ipuruako Maxi
Eroskiko saltzaileak saldutako 10 kupoitan.
Abontzako Itturrixa elkartekoek, bestalde,
udaberriari ongietorria emateko jaialdia ospatu
zuten auzoan eta Arrate Kultur Elkartekoek ber-
tsolaritzari tartea eskaini zioten. Eibarko Pedru-
cho Zezenzaleen Elkartekoek Salamancara
txangoa egin zuten eta, bide batez, asteburuko
irteera Eibar foball taldeak han jokatu zuen par-
tidua ikusteko aprobetxatu zuten.

EUSKAL KOSTALDEAK jasandako enbatak
kalte ugari eragin zituen, bereziki Bermeo,
Zarautz eta Donostian. Bestetik, Aimar
Olaizolak eta Oier Mendizabalek irabazi
zuten eskuz binakako txapelketa. Espainian,
PSOEk hauteskunde nagusiak irabazi zituen.
AEBtan, berriz, Mumia Abu-Jamalen aurkako
heriotza zigorra bertan behera utzi zuten.

BAI INDUSTRIARI

ARTISTEN ELKARTEA

UDABERRI JAIA

� ttaarrttaakk
� eennkkaarrgguuaakk
eettxxeerraa

Bidebarrieta, 28 
�� 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

Toribio Etxebarria, 4
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APIRILA 17

APIRILEAN ERREPUBLIKAREN 77. urtemu-
ga gogoratu zen eta beste behin errepublika-
rren koloreak ikusi ziren Untzagan. …eta kitto!
aldizkaria hobetzeko asmoarekin, irakurleei
inkesta helarazi zitzaien, idatziz euren iritzia
emateko. Errebalen merkataritza gune berria ja-
sotzeko proiektuarekin kejatzen hasi ziren ingu-
ruan bizi diren hainbat herritar eta alegazioak
aurkezteari ekin zioten eta bloga ipini zuten
martxan. Nagusien XV. Hamabostaldiaren ba-
rruan herriko jubilatuek hainbat ekitalditan hartu
zuten parte eta ikasleek, berriz, primeran
pasatu zuten Eskolarteko Antzerki Erakusketan.
Eta urteroko moduan, Eibarko Artisten Elkar-
tekoek taldekako erakusketa egin zuten Por-
talean. Amaitzear zegoela, berri txarra ekarri zi-
gun hilabete honek: Gaizka Sola eskalatzaile
gazteak istripua izan zuen mendian eta apiri-
laren 29an hil egin zen.

ETA-K ISAIAS CARRASCO hil zuen Arrasa-
ten, eta Garzon epailearen aginduz Ino Gal-
parsoro Arrasateko alkatea espetxeratu zuen
poliziak. Piratek, bestetik, Playa de Bakio eus-
kal atunontzia bereganatu zuten Somalian.
Italian, Silvio Berlusconik berriz ere hauteskun-
deak irabazi zituen. Gauza bera egin zuen,
bestalde, Fernando Armindok Paraguayn.

ZEZENZALEEN IRTEERA

OLERKIAK PORTALEAN

KEZKAK 50 URTE

Euskal Okela
salmentarako
harategi
baimendua

Harategia-Urdaitegia
OBERENA
Bidebarrieta, 20
943 20 16 69
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MAIATZA18

MAIATZAREKIN BATERA poliki-poliki jai giroa
zabaltzen joan zen gurean: Santa Kurutzeko
jaietan Emilio Azurmendiri omenaldia egin
zioten auzoko eta lagunek. Baserri girotik
aldendu barik, hilaren 15ean San Isidroren
omenezko jaia ospatu zuten Arraten. Eta herri-
ra jaitsita, As Burgas Galiziako Etxekoek Dia
das Letras Galegas ospatu zuten. Abontzakoek
ere jai-giroko egun batzuk eman zituzten. Eta,
nola ez, Klub Deportiboaren eskutik Euskal Ja-
ia ailegatu zitzaigun. Klub bereko argazkilaritza
batzordekoek, berriz, erakusketak, ikastaroak
eta beste ekitaldi batzuk prestatu zituzten
Argazkilaritza Maiatzean-en barruan. Ardantza-
ko babes ofizialeko etxeen azpiko lokaletan
Afagi eta Deparkel elkartekoentzat egoitza
inauguratu zuten. Zuloagaren omenezko
zezenketa arrakastatsua egin zen. Eta Ama-
ñako Jai Batzordeak 30 urte bete zituen.

TRANTSIZIOAZ GERO lehen aldiz Donostia-
ko udaletxean Espainiako bandera ezarri
zuten. Maria San Gilek, bestetik, uztailean
PPko zuzendaritza eta Eusko Legebiltzarreko
eserlekua lagako zituela iragarri zuen. Iñaki
Otxoa de Olza mendizalea hil zen Annapur-
nan. Leku berean, Nepalen, errepublika alda-
rrikatu zen, 240 urteko monarkiarekin amaituz.

EUSKAL JAIA

LETRAS GALEGAS

SAN ISIDROAK

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

UUrrkkiizzuu,, 1133 // 943 120200

BBeelleenn MMoolliinnaa MMaarrttíínn ––eerriizzaaiinnaa––

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA

OPARITZEKO BONOAK � ETXERA banatzen dugu
� Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua



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

su
K A F E T E G I A

Astegunetan
eguneko

menua dugu

EDARITEGIA

San Juan kalea, 11      Tfnoa. 943 70 18 28

� Laser 
depilazioa

� Gorputz 
tratamenduak

� Solariuma � Pedikura

� Mikropigmentazioa

ESTETIKA
ZENTRUA

� Aurpegi 
tratamenduak� Gorputz tratamenduak 

Bakunterapiarekin
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EKAINA20

EKAINA JAIEZ BETETA ailegatu zitzaigun:
sanjuanetako ekitaldiez gain Urki auzokoek
jaiak ospatu zituzten egun batzuk lehenago,
gazte asko erakartzea lortu zuen ACDCren
omenezko kontzertu arrakastatsuarekin; eta hi-
labete amaieran San Pedro jaiek hartu zuten
erreleboa behealdean. Sanjuanetako giroan
murgilduta, Pedro Palacin musikariak gaztez
osatutako ganbera-orkestraren aurkezpena
egin zuen, Coliseoan kontzertua emanda. Atze-
gi elkartekoek bazkaria egin zuten lagun eta fa-
miliakoekin batera. Eta Kantabriako Etxeak 50
urte bete zituen. Albiste bitxiak ere laga zizkigun
hilabeteak: batetik, jatetxe txinatarreko jabea
atxilotu zuten, beharginak lan-baldintza kaska-
rretan zituelako. Eta, bestetik, ETB-ko Mi queri-
do Klikowski telesailerako irudi batzuk gra-
batzeko asmoarekin, Ipuruako foball zelaian
helikoptero batek lurra hartu zuen.

EURI-JASAK UHOLDEAK eragin zituen
Euskal Herriko udalerri askotan. Ibarretxe
lehendakariaren herri galdeketa egiteko lege
proiektuak, Eusko Legebiltzarraren onespena
jaso zuen. Espainiako foball taldeak Eu-
rokopa irabazi zuen. Contadorrek irabazi
zuen Italiako Giroa. Eta Lisboako Itunari eze-
tza eman zioten Irlandako Errepublikan.

ATZEGIKOEN BAZKARIA

SANJUANAK

ESPERIENTZIA ESKOLA

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, 
GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,
PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR…
HHAANNSSGGRROOHHEE KANILEN BANATZAILEA
ZORU ERRADIATZAILEA
EGUZKI-ENERGIA

SSaann JJuuaann,, 1155
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

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

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
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UZTAILA 21

UZTAILA HASTEAREKIN batera, ezohiko
ikuskizuna izan genuen: Gipuzkoako Batzar Na-
gusien pleno ibiltaria hartu zuen udaletxeak.
1985az geroztik ez zen holakorik egiten Eibarren.
Amañako eta Sankristobalgo jaiek bat egin zuten
asteburu berean, baina bietan jende ugari batzea
lortu zuten. Armeria Eskolakoek andrazkoen
lehenengo promozioa batu zuen, aspaldiko kontu-
ak gogoratu eta talde-argazkia ateratzeko. Ikas-
turtea amaitu zuten askok, tartean Debabarrenako
Esperientzia Eskolako ikasle-ohiek osatzen duten
Ikasten elkartekoek. Beste batzuk, berriz, udako
egunak aprobetxatu zituzten Udako Euskal Uni-
bertsitateak eskainitako ikastaroetan parte
hartzeko. Eta ikasturtea agurtu aurretik, Uniko
ikasleak herriko kaleetan gora eta behera ibili ziren,
herriko WIFI mapa osatzeko asmoarekin. Udako
sasoia agurtu aurretik, dendariek udako Factoring
azoka berezia antolatu zuten.

BILBOKO ATHLETIC-EK bere kamisetan
historian lehen aldiz enpresa pribatu baten
babesa eramateko akordioa sinatu zuen
Petronorrekin. De Juan Chaosek gose greba
hasi zuen, bestetik. Carlos Sastre espainia-
rrak Frantziako Tourra irabazi zuen. Ingrid Be-
tancourt Kolonbiako hautagai ohia askatu
zuten beste 14 pertsonekin batera.

BATZAR NAGUSIAK

AMANAKO JAIAK

UEU-REN IKASTAROAK

ERA GUZTIETAKO ASEGURUAK
JJ UU AA NN  LL UU II SS  GG AA RR MM EE NN DD II AA

PISUAK eta LOKALAK salgai eta alokairuan
San Juan 7, behea    � 943 203 413    Faxa: 943 200 324    -EIBAR-

MAPFRE GARMENDIA 
INMOBILIARIA



EIBARKO KIROL SARIEN XIV. edizioa
BBiihhaarr,, eegguuaazztteennaa,, aabbeenndduuaakk 3311,, dagoeneko ohitura denez, ...eta kitto! astekariak
antolatzen duen Eibarko Kirol Sarien edizio berri batek bere zita izango du 
Eibarko kirol munduarekin. Hamalaugarrena izango da biharkoa. 

PPoorrttaalleekkoo AArreettoo NNaagguussiiaann,, ggooiizzeekkoo 1122..0000eettaann hasiko den ekitaldian, 
modalitate bakoitzean izendatutako kirolariek euren saria jasoko dute; 
modalitateei dagokienez, 24 sari banatuko dira eta, euskeraren saria 
eta sari bereziarekin batera, 26 izango dira guztira emango direnak.
Horiez gain, beste hiru errekonozimendu ere egingo dira ekitaldi berean. 

Lerro hauetatik, eibartarroi ekitaldira joateko gonbitea egiteaz gain, parte hartu duten 
kirol talde guztiei eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen. Zorionak irabazleei!
Eta baita gure herriko kirol taldeei, urte guztian egiten duten lanarengatik.

KARATEA

Javier Murillo
Urki-Amaña Karate

JUDOA

Nekane Muguruza
Judo Club Kalamua

HERRI KIROLAK

Ernesto Ezpeleta
Eibarko Euskal Jokoak

GIMNASTIKA ERRITMIKOA

Olatz Laskurain
Gimnasia Ritmica Ipurua

ESKUBALOIA

Marius Jurkiewicz
Juventud Deportiva Arrate

FOBALLA

Josu Etxaniz
Eibar Kirol Elkartea

AUTOMOBILISMOA

Josemi Gabilondo
Escuderia Eibar

ATLETISMOA

Eider Agirrebeña
Eibarko Klub Deportiboa

HIRU TXIRLO

Juan Luis Rodriguez
Asola-Berri Elkartea

IGERIKETA

Maider Perales
Urbat-Urkotronik Igeriketa

ARETO-FOBALLA

Agustin Valenciaga
Eibarko Areto-Foballa

SARI BEREZIA

Miriam Merino
Gimnasia Ritmica Ipurua

Olatz Ibaibarriaga



BESTELAKO ERREKONOZIMENDUAK

Eli Ojanguren

Sariak izango dira ere Ojanguren eta Sola aurten laga gaituzten
mendizale handientzat eta Sporting taldearentzat bere 50. urteurrenean

XAKEA

Jon Arana
Eibarko Klub Deportiboa

EUSKERA SARIA

Urbat-Urkotronik

WU-SHU

Javier Valdivieso
Ttatt Gimnasioa

WATERPOLOA

Zigor Etxeberria
Urbat-Urkotronik Waterpoloa

TXIRRINDULARITZA

Irene San Sebastian
Debabarrena

URPEKOAK

Asier Eraso
Eibarko Klub Deportiboa

TRIATLOIA

Jonan Rodriguez
Eibar Triatloi Taldea

TIRO OLINPIKOA

Dionisio Fernandez
Club Tiro Dinbi-Danba

SASKIBALOIA

Felix Morquecho
VL Baloncesto Eibar

SQUASH

Sergio Salgado
Ipurua Kiroldegia

RUGBIA

Iñaki Arrizabalaga
Hierros Anetxe Eibar Rugbi

PELOTA

Igor Egaña
Eibarko Klub Deportiboa

MENDIA

Esther Bilbatua
Eibarko Klub Deportiboa

MOTOZIKLISMOA

Iñaki Del Rey
Motos IRH

Mertxe Agirre

Gaizka Sola Somos Sporting

abenduak 31, 
eguaztena, 

12.00etan, Portalean
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ABUZTUA24

ABUZTUAN, BESTE urte batzuetako martxari
jarraituta, herria konpontzeko lanek hartu zuten
protagonismo nagusia. Aurten, gainera, berezi-
ki astunak egin zitzaizkien herrian automobilez
ibili behar izan zuten gidariei: herriko erdialdeko
kaleetan egiten hasi ziren obren ondorioz hain-
bat kale moztuta egon ziren eta horrek aldake-
tak eragin zituen herri-barruko trafikoan. Dena
dela, lanek eragindako eragozpenak arintzeko,
Cielito Musika Bandakoek udako gauak
girotzeko kontzertuak eskaini zituen eta Azitain
aldean, berriz, Andra Mari jaiak ospatu zituzten
herritar askok. Udako opor egunak Europako
unibertsitateak eta hiriak ezagutzeko aprobe-
txatu zituen Ane Zabala gazteak, ikasle fina iza-
teagatik eman zioten beka bereziari esker, per-
tsonaia interesgarriak ezagutu zituen. Hilaren
28an, berriz, Jose Kareaga artista eta bitxigile
ezagunak betirako laga gintuen.

ARNALDO OTEGI espetxetik irten zen.
Garoñan, bestetik, zentru nuklearrak bere jar-
duera eten zuen. Barajasko aireportuan
Spanair konpainiako hegazkin batek istripua
izan zuen. Beijinen joko olinpikoak egin ziren.
Errusiak, bestetik, Hego Osetia eta Ab-
khaziaren independentzia onartu zuen egun
batzuetako istiluen ostean.

AZITAINGO JAIAK

UDA OBRAZ LEPO

MERKADILOA TXIKITON

urki s.a.

INDUSTRIA 
INSTALAZIOAK
BOBINATUAK
AUTOMATISMOAK
TRANSFORMADOREAK

Arragueta zeharbidea, 1
Tel. 943 12 05 95 / 72
Faxa. 943 20 38 53

AUTOEN MEKANIKA

DDEEBBAA BBEEHHEEKKOO EELLKKAARRTTEEAA
ESKUALDEKO BATZORDE ERAGILEA

Sindikatua zuen zerbitzura

Isasi, 2 - 1. -EIBAR- 
� 943 82 07 82

Faxa. 943 82 04 09

Urte berri on!
ZORIONAK

“Denon Sindikatua”

ELEKTRIZITATEA

DEBABARRENA
UROLA KOSTA
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IRAILA 25

IRAILA HASTEAREKIN batera Ramadana eta
berarekin batera doan baraualdia ospatzen hasi
ziren mundu osoko musulmanak, tartean gure
herrian bizi direnak. Zer ospatu ere ez zen faltan
izan Arraten, ama birjinaren omenezko jaietan
eta Kofradia egunean. Eta, Arrateko Amaren
jaiak pasatu eta biharamonean 4.000tik gora
ikaslek eskolarako bidea hartu zuten berriz ere,
udako oporrei agur esanez. Udako ikastaroak
agurtu berri, UEUk udazkenerako prestatu-
takoen aurkezpena egin zuen Markeskua jaure-
gian. Herriko euskaltegi biek ere ikasturte berri-
ari gogotsu ekin zioten. Arrateko jaiei agur esan
arren, Arrate izeneko emakumeek urteroko bi-
lera egin zuten egun hori jai giroan emateko. Agi-
naga auzoak ere jai giro ederrean ospatu zituen
San Miguel jaiak. Ospatzeko gutxi izan zuten
Txontako hainbatek, hilaren 18an ezohiko bilku-
ran auzoa botatzeko proiektua onartu zuten-eta.

RICHARD ORIBEK urrezko domina lortu zuen
igeriketan, eta marka hautsi, Pekingo Paralin-
piar Jokoetan. Castrok gizonezkoetan eta Ga-
liziak emakumezkoetan irabazi zuten arrau-
neko Kontxako Bandera. Suitzan, bestetik,
LHC partikula-azeleragailua ipini zuen martxan
CERNek. Eta Hugo Chavezek AEBtako en-
baxadorea Venezuelatik kanporatu zuen.

ARRATEEN EGUNA

BARRENENGUA ITXITA

ARGAZKILARI TALDEA

ZZAAMMAARRAAKKOO EETTAA BBIIDDAAIIAARRIIEENNDDAAKKOO
((55eettiikk 99 ppllaazzaarraaiinnoo)) FFUURRGGOONNEETTAAKK

HHAARRTTZZEEKKOO EETTAA LLAAGGAATTZZEEKKOO
ZZEERRBBIITTZZUUAA

FFUURRGGOONNEETTAAKK EERROOSSTTEEKKOO
AAUUKKEERRAA
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URRIA26

URRIAN SUSTO EDERRA hartu zuten Barre-
nenguako obrako beharginek eta inguruan zeu-
den oinezko zein gidariek, euste-horma batek
behea jo eta errepidea hondoratu baitzen. Zori-
onez, beharginak atsedenaldian zeuden eta ez
zen inor zauritu. Errepidea hondoratzearekin
batera, pasatzen ziharduen automobila lurrak
irentsi egin zuen eta gidariak lasaitzeko la-
guntza jaso behar izan zuen. Urriaz geroztik
errepidea itxita dago eta aldaketa ugari eragin
ditu horrek herriko trafikoan. Obrekin jarraituta,
Erisonon hasitakoek keja ugari sortzen hasi
ziren eta hainbat irregulartasun eman direla
salatu dute herriko hainbat taldek. Urte birik be-
hin Armeria Eskolak hartzen duen eztei-azokak
bikote ugari erakarri zituen martxan egon zen
asteburuan eta jende asko erakartzen di-
hardute baita ere Alfa Arte enpresak Ekainberri-
rako egindako erreplikek.

EDURNE PASABANEK bere hamaikagarren
zortzimilakoa igo zuen: Manaslu. Txile, Brasil
eta Mexikon udal-hauteskundeak egin ziren,
eta Kanadan hauteskunde legislatiboak. Su-
daneko iparraldean 2008TC meteoritoak lurra
jo zuen. Krisi finantzarioari aurre egiteko,
berriz, Bushek laguntza finantzariorako neu-
rriak eman zituen jakitera.

LIBURU AZOKA

EIBAR NODOAN

IPUIN KONTAKETA

EEEEgggguuuunnnneeeerrrrooookkkkoooo
ooooggggiiiiaaaa

� 943 20 40 66 (Ibarkurutze) � 943 20 42  24  (Amaña)



Dirulaguntzaileak
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AZAROA28

AZAROAREN AZKEN egunean ospatutako San
Andres azoka ezhoikoa izan zen. Haizeak azoka
ipintzeko prestatuta zeuden karpak hankaz gora
bota zituen eta postuak Armeria Eskolan eta
Isasiko La Sallen ipini behar izan zituzten. Klub
Deportiboko mendi taldeak antolatutako jar-
dunaldi mikologikoen barruan egindako irteeran,
herriko ikasleek 181 perretxiko mota sailkatu eta
erakutsi zituzten. Plano Cortok antolatutako
laburmetraia lehiaketan 173 lan jaso zituzten eta
horietako asko Coliseoan ikusteko aukera egon
zen. Eta proiekzioekin jarraituta, NODOak jaso-
tako Eibarko irudiak lehenengoz ikusteko aukera
izan zen. Lehenengoz egin zen, baita ere, he-
rriko kale baten izena aldatzeko bozketa:
Paziano Arosa kaleari San Kristobal deitzearen
alde agertu ziren botua ematera joandako au-
zokide gehienak. Musikariek Santa Zeziliaren
omenezko emanaldi bereziak eskaini zituzten.

JOKIN MUNOZEK irabazi zuen Euskadi Lite-
ratura Saria. Cauterets-en (Frantzia) Garikoitz
Azpiazu "Txeroki" ETAko komandoen burua
atxilotu zuen poliziak. Groenlandiarrek au-
todeterminazioaren aukera jasotzen zuen au-
tonomia onartu zuten erreferendum bitartez.
Barack Obama demokratak irabazi zituen
AEBtako hauteskunde nagusiak.

MAHAI JOKOA

BAKAILAOARI OHORE

SANTA ZEZILIA

UUNNTTZZAAGGAA PPLLAAZZAA,, 1100
2200660000 EEIIBBAARR

Giro alaiaGabon Zaharrean!

Bista Eder, 10

“Eguneko Menua”
Afariak Asteburuetan
Pintxoak 
Ogitartekoak

Portalea 
Jatetxea

IGANDEETAN ITXITA943 20 68 68
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ABENDUA 29

ABENDUA HILABETE berezia izan da …eta
kitto! aldizkariarentzat, lehenengo alea kaleratu
zela 20 urte bete baitira eta aldizkariaren bi-
lakaera jasotzen duen ale berezia aurkeztu zen
eta asteroko aldizkarian hainbat aldaketa egin
dira, besteak beste koloretarako saltoa eginda.
Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoen Piratak
ikuskizunak arrakasta izugarria izan zuen. Urtea
amaitzear dagoen honetan inauguraziorik ez da
falta: Muguruzatarren monolitoa tokiz aldatu
dute, Bidebarrietara, eta horrekin batera Antxon
Narbaizak sendagile horiei buruz idatzitako libu-
rua aurkeztu zuten. Amaña Kultur Aretokoek sis-
tema digitala estreinatu  dute. Santo Tomas in-
guruan Abontzatomasak izan dira gurean eta
Gabonen inguruan hamaika ikuskizun antolatu
dira. Eta aurten joandako mendizaleen zerren-
darekin jarraituta, abenduan hil zen Klub Depor-
tiboko aitzindarietako bat: Eli Ojanguren.

ABENDUAREN 1-EAN Mikel Laboa abeslari
eta musikari donostiarra hil zen 74 urterekin.
Oposizioaren protesten ostean, Gorte Kon-
stituzionalak Gobernua desegin zuen Thai-
landian krisi politikoa eraginez. Grezian,
bestetik, poliziak 15 urteko gazte bat hil eta,
horren ondorioz, manifestaldiak egin ziren
herrialde osoan.

MUNIOZGUREN BIDEGILE

PAILAZOAK

MUGURUZATARRAK

LLaauurreell && HHaarrddyy
PPuubb

Untzaga plaza, 11
Tel. 943 20 10 15

20600 EIBAR

Urte Berri On!!
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- Baltasar Garzon epailearen
aginduz Eibarko lagun BI ATXI-
LOTU zituzten otsailean: Joseba
Zinkunegi eta Mikel Garaion-
do. Batasunaren Mahai Nazio-
nalaren berregitean jardutea le-
poratu zien epaileak.

- MARIASUN GARTZIA Aralar-
eko zinegotzi berria izendatu
zuten otsailean. Aitor Baroja
alderdikidearen lekua hartu zuen
Gartziak.

- EAE-ANV-REN jarduna eteteko
erabakia dela-eta, mozioa aur-
keztu zuen alderdiak Eibarko
Udalean otsailean. Aralar alder-
diak baino ez zuen aldeko botoa
eman eta mozioa ez zuen onartu
Eibarko Udalak. Bigarren mozio
bat aurkeztu zuen Udalean Ez-
ker abertzaleak urrian, baina hori
ere atzera bota zen.

- HAUTESKUNDEAK izan ziren
MARTXOAREN 9-AN. Alderdi
sozialistak garaipen historikoa lor-
tu zuen, 6.780 boto lortu eta gero.
Inoiz lortu duen emaitzarik onena
izan zen, jeltzaleek lortutako boto-

kopurua ia bikoiztuta (3.477 boto).
PP alderdiak 2.002 boto lortu
zituen, EAk 860 boto, Ezker Batu-
ak-ek 705 eta Aralarrek 608.
Guztira 15.014 lagunek eman
zuen botoa Eibarren, %65,72ko
parte hartzearekin; abstentzioa
%34,28koa izan zen. …eta kitto!
aldizkariak jarraipena egin zuen
egun osoan, astelehenean ale
berezia kaleratu eta banatu zen
kioskoetan eta www.etakitto.com-
en datu danak daude eskuragarri.

- Urteroko moduan, II. ERRE-
PUBLIKAREN URTEURRENA
ospatu zen Eibarren apirilaren
14an. Ezker Batua alderdiak
errepublikaren bandera igo zuen
Untzagan. Egunean bertan,
txapligoak bota zituzten Eibarko
sozialistek Txaltxa Zelain.

- Eibarko EZKER ABERTZA-
LEAREN ASTEA ospatu zuten,
maiatzaren 12an hasita. Aste
osoan egin ziren kontzen-
trazioak, hitzaldiak eta erakuske-
tak. Zapatuan egun osoko ekital-
dia antolatu zuten, tartean herri
bazkaria eta kantaldia.

- Maiatzaren 17an Gipuzkoako
PSE-EE alderdiko idazkari nagusia
izendatu zuten INAKI ARRIOLA.
Donostian egin zuen Kongresua
alderdi sozialistak eta, 119 bototik,
117 lortu zituen Arriolaren hauta-
gaitzak. 25 urtetan Eibarko alkate
izan eta gero, lan berriak alkatetza
lagatzera behartu zuen Arriola.

- Maiatzaren 30ean izendatu
zuten MIGUEL DE LOS TOYOS
EIBARKO ALKATE, ezohiko
plenoan. Iñaki Arriolak egun
batzuk lehenago aurkeztu zuen
ofizialki bere karguari uko egiteko
eskaera. Plenoa normaltasunez
garatu zen, baina botoen kon-
taketarekin batera Txonta auzoar-
entzat ʻ0 kostua  ̓ eskatzen   oi-
hukatzen hasi zen pleno aretoan
batutako hainbat lagun, beste
batzuk txaloka hasi ziren bitartean.

De los Toyos-ek hamairu urte
darama Udalean lanean eta kargu
desberdinak bete ditu alkate izen-
datu aurretik. Eibarko 17. alkatea
da 1931az geroztik, Egoibarra ba-
tzordeak bere webgunean jaso-
tako datuek ondo erakusten duten
moduan. Bestalde, Asier An-
duezak hartu zuen Arriolak la-
gatako zinegotzi lekua.

- GIPUZKOAKO BATZAR NA-
GUSIAK pleno ibiltaria egiten
dute urtero uztailaren 2an; aurten
Eibarren egin zen pleno berezia
udaletxeko aretoan.

- ARCADIO BENITEZ Eibarko
PSEko idazkari berria izendatu
zuten irailean. Iñaki Arriolaren
lekua hartu du Benitezek herriko
alderdiaren zuzendaritzan.

Miguel de los Toyos da alkatea maiatzean Iñaki Arriolak kargua laga eta gero. / SILBIA HERNANDEZ



OMENALDIA
BIKTIMEI
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Eibarko Udalak terrorismoaren bikti-
mak omendu zituen joan den
domekan, abenduaren 21ean. Eki-

taldian talde armatuek hildako eibartarren
eta bere bizitza Eibarren laga zutenen
oroimen eta omenezko plaka bat agerian
laga zen. Gainera, ekitaldian parte hartu
zuten familiakoei damaskinatzaile-bola eta
diploma bana eman zieten.

Ekitaldian, besteak beste, Javier Rojo
senatuko presidentea, Jesus Egiguren
PSEko presidentea, Rafaela Romero
Gipuzkoako Batzar Orokorreko presiden-
tea, Iñaki Arriola Gipuzkoako PSEko
idazkari nagusia, Arantza Quiroga Eus-
kadiko PPko lehendakari ordea eta Regina
Otaola Gipuzkoako Batzar Orokorretan PP-
ko bozeramailea egon ziren.

“Kalte moralak konpentsatu”
Miguel de los Toyos alkateak ekitaldian

aipatu zuenez, “errudun bakarrak euren
ekintzekin, tamalez, gure herrialdearen pai-
saian odola eta mina sortzen duten talde
terroristak dira”. Bere berbetan, omenal-
diaren helburua gizartean zauriak ixtearen
garrantzia azpimarratzea izan zen. Era
berean, “gure ez egiteekin sortu ditugun
kalte moralak konpentsatzea nahi dugun

ahal den heinean”, adierazi zuen Miguel de
los Toyosek.

Ekitaldian, bestetik, honakoak omendu
nahi izan ziren: Joaquin Alfonso Etxebarria,
Tomas Alba Irazusta, Jose Humberto Fouz
Escobero, Jose Aldaolea Abaitua, Francis-
co Zaragoza, Mario Gonzalez Blasco, An-
gel Lozano, Carlos Garcia Fernandez,
Eibarko Guardia Zibilaren koartela, Ramon
Baglietto eta Esperanza Arana.

Hainbat biktima falta
Herriko alderdi politiko guztiek ere pre-

sentzia izan zuten ekitaldian, nahiz eta au-
rreko egunetan Aralar eta Ezker Batuek
hainbat biktima falta zirela salatu zuten.

Alde batetik, Aralarrek ekitaldiaren gaineko
informazioa ez zuela “behar den moduan
jaso” salatu zuen. Bestetik, nahiz eta ekital-
dian biktimek gizarte osoaren, eta erakun-
deen errekonozimendua eta hurbiltasuna
merezi dutela uste dutelako parte hartu
izan zuten, oraindik biktima guztien
errekonozimendura ailegatzeko asko falta
dela salatu zuen gutun baten bitartez.

Ezker Batuak, era berean, omenaldian
egon behar ziren guztiak ez zeudela salatu
zuen. Horrela, 1970. urtean Gipuzkoa sal-
buespen egoeran murgilduta zegoela,
Eibarren elkartasun greba orokor batean
poliziak hildako Roberto Perez Jauregi
omenalditik kanpo geratzeaz kexatzen da
EB. “Erabat larria den terrorismo eredu ba-
ten biktima izan zen Roberto, talde terror-
ista gisa jardun zuen legez kanpoko estat-
uarena, alegia”.

Terrorismoaren biktimak
omendu ditu Udalak

Alkateak estalgabetu zuen plaka udaletxe barruan omenduen familiekin batera. / LEIRE ITURBE

Udaleko pleno 
aretoan, alderdi 

politikoetako 
ordezkariez gain,

omenduan familiak
eta herritarrak 

batu ziren.
/ LEIRE ITURBE

OKINDEGIA
OPILDEGIA

Kafe  goxoa
das ta t z eko  auke ra

Rialtoko Merkatu Plaza    943-700897

Ibarkurutze, 5
943 20 37 15

altzariak, 
koltxoiak eta 
SUKALDEAK
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- Eibar Merkataritza Gune Irekiak BARNE MERKATARITZAREN III.
JARDUNALDIAK antolatu zituen urtarrilaren amaieran. Merkata-
ritza gune irekien gaia aztertu zuten egun horietan Portalean egin-
dako jardunaldietan.

- DEBEGESA berrikuntzarako agente izendatu zuten otsailean. On-
dorioz, Euskadi Innova ekimenarekin bat egin du, eskualde lehia-
korra lortzeko berrikuntzaren alde lanean.

- MERKATU PLAZA ERAITSI zuten otsailean. Errebalgo lursailean
merkatal zentru berria jasoko da eta, bitartean, merkatu plazako
postuak Bidebarrietara lekualdetu dituzte, Rialto zinema zenaren
egoitzara.

- Holandako Science Allainza elkarteak saria eman zion otsailean
BIC-BERRILANI. Enpresa berrien sorrera bultzatzen egindako lana
saritu nahi izan zuen Holandako elkarteak.

- Martxoaren 3tik 8ra arte MAKINA-ERREMINTA BIENALA izan
zen Barakaldoko Bilbao Exhibition Centre-en. 788 stand batu zituen
bienalak, tartean Eibarko 12 enpresa: Acha, AGME, Crucelegui her-
manos, Danffor, Delteco, Divimek, Egasca, Tekniker, Industrias Mail,
Izalan, Metronic eta Neurtek.

- Kanada eta AEB-tako ENPRESARIAK BISITAN izan ziren
otsailaren amaieran. 12 enpresarik osatzen zuten ordezkaritza eta
Armeria Eskola eta Tekniker bisitatu zituzten.

- ʻBAI INDUSTRIARI  ̓ekimena
aurkeztu zuen Debegesak, es-
kualdeko beste hainbat agen-
terekin elkarlanean. Ekimena-
ren asmoa gazteei industria-
enpresak gertu sentiaraztea
da. Armeria Eskolak eta Uni
Eibar-Ermua ikastetxeek hartu
dute parte ekimenean, AGME,
Tekniker eta Jaz-Zubiaurre en-
presekin batera.

- Sidenor enpresak Eibarko
VICENTE GABILONDO E HI-
JOS enpresa erosi zuen
ekainean. Gabilondo enpresa
aitzindaria zen bere sektore-
an; erosketa horrekin, Side-
norrek bere lehiakide guztiak
erosteko asmoa lortu zuen.

- TEKNIKER ERISONON kokatzeko lanak hasi ziren udan. Eztabai-
da handia sortu du herrian lekualdatze horrek, tartean Ezker
abertzaleak eta Aralarrek aurkeztutako zalantzek.

- Eskualdeko enpresa txiki eta ertainei laguntzeko asmoarekin sortu
da GIGA PROIEKTUA. Abenduan aurkeztu da proiektua eta enpre-
setara bisitak egingo dituzte asmoa erakusteko.

- Abenduaren 15ean banatu zituzten T. ETXEBARRIA SARIAK Co-
liseoan egindako ekitaldian. Aurten ez da saririk Eibarren gelditu.Kanada eta AEBtako enpresariak Armeria Eskolan egindako argazkian.

Eibarko 12 enpresak hartu zuten parte BEC-eko Makina-Erremintako Bienalean.

GIGA Proiektua aurkeztu berri du Debegesak.

www.ccoo-euskadi.net
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2008. urtea ez da ahazten erraza
izango Urkotronikentzat. 25 urte 
bete ditugun honetan, emozio
handiak bizi izan ditugu, zorionak
jaso eta eguneroko lanean jartzen
dugun ilusioa indartu eta berritu.
Izan ere, eguneroko jarduera
horretan ipinitako ilusioa da
Urkotroniken ikurretariko bat,
bezeroen zerbitzuarekiko 
konpromezuarekin batera.
Urkotronik-etik, gure bezeroekin 
daukagun konpromisoari eusteko,
etengabeko formakuntza izatea 
ezinbestekoa dela ikusten dugu. 
Hori ez da, hala ere, Urkotronikek
ustea bakarrik, eta horrela entzun 
eta ikusi ahal izan zen gure 
urteurrena ospatzeko Colisoean 
egin genuen ekitaldian.
Jose Luis Novoa Armeria Eskolako
zuzendariak, Esteban Heredia
Elkargiko Finantza Eremuko 
zuzendariak eta Angel Castrillo
Adegiko Berrikuntza Zuzendariak 
formakuntzaren garrantzia 
azpimarratu zuten.
Novoaren berbetan, “krisi egoeretan
ikusten da formakuntzaren paperaren
balioa. Formakuntza eta formakuntza
jarraitua ezinbestekoak dira”.
Castrillok, bestetik, pauso baten
garrantzia azpimarratu zuen. “Laga
krisia, zorigaitza eta zoritxarrak alde
batera, eta sartu egitekoen, 

irtenbideen eta sormenaren 
espazioan. Pauso bat eman behar
da soilik”. Herediak, azkenik, zera
gehitu zuen: “Enpresen arrisku
handiena ez aldatzea da. Aldatzen
ez dena atzean gelditzen da.
Mundua azkar aldatzen da, beraz,
enpresa ere azkar eta ondo mugitu
behar da”.
Urkotronik-en argi daukagu azkar 
eta ondo mugitze hori ezinbestekoa
dela. Horrela, besteak beste, gure
zerbitzuak hobetzeko, euskararekiko
dugun konpromezua berritu dugu
Euskara Planaren bitartez. Zentzu
horretan, …eta kitto! Euskara
Elkarteari egindako lana eskertu 
nahi genioke.
Iragana badugula erakutsi dugu, 
25 urte bete baititugu, baina 
etorkizuna ere badugula erakustea
da gure nahia, Urkotronik-en guraria.
Etorkizun elebiduna.

UUUUrrrr kkkkooootttt rrrroooonnnniiii kkkk----eeee tttt iiii kkkk  gggguuuurrrreeee  22225555....   uuuurrrr tttteeeeuuuurrrr rrrreeeennnnaaaa  oooossssppppaaaatttt zzzzeeeeaaaa  ppppoooossss iiiibbbblllleeee  iiiizzzzaaaatttteeeeaaaa  
llllaaaagggguuuunnnndddduuuu  ddddiiiigggguuuuzzzzuuuueeeennnn  GGGGUUUUZZZZTTTTIIIIOOOOIIII   eeeesssskkkkeeeerrrr rrrraaaakkkk  eeeemmmmaaaannnn  nnnnaaaahhhhiiii   ddddiiii zzzzkkkk iiii zzzzuuuueeeegggguuuu....

ZORIONAK ETA URTE 
BERRI ON GUZTIOI!

Formakuntza. 
ZERTARAKO?
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- JOXE AZURMENDIK otsailean aurkeztu
zuen bere azken lana: ʻHumboldt. Hiz-
kuntza eta pentsamenduaʼ.

- KOKEINEK disko berria kaleratu zuen
otsailarekin batera, ʻMundu margotu
berriaʼ. Aurkezpena Coliseoan egin zuten,
kontzertu berezian.

- ANTZERKI JARDUNALDIAK arrakasta-
tsuak izan ziren aurten ere. Otsailaren 11n
hasi eta martxoaren 15era arte antzerkiaren
hiribua bihurtu zen Eibar. 12 antzezlan es-
kaini ziren Coliseoan eta beste 10, berriz,
Hezkuntza Esparruan.

- Topaguneak antolatutako Euskal Herriko
III. IKUSENTZUNEZKOEN RALLYAN bi-
garren postua lortu zuen ʻLoguriaʼ taldeak.

- Itzio eskolako ikasleek irabazi zituzten
otsailean banatutako NARRUZKO sarietako
gehienak. Antzerki jardunaldietako egita-
rauaren barruan banatu zituzten sariak.

- KEZKA DANTZA TALDEAK 50 URTE
bete ditu aurten; hori dela-eta, lan handia
izan dute urte osoan. Otsailean Arriaga
antzokian egindako ʻAxeri bodaʼ ikuski-
zunean parte hartu zuten, baina Urbeltzen
lan hori eskaini zuten Eibarren ere, aben-
duan. Bisitaren bat ere izan dute Kezkako
lagunek: AEBko Utah-ko unibertsitateko
18 dantzari izan ziren herrian, Kezkarekin
euskal dantzak ikasteko asmoarekin. Eta
bidaiak ere egin dituzte: horrela, apirilean
York-en izan ziren. Urteurren hori dela-eta,
ikuskizun berezia eskaini zuen azaroaren
15ean taldeak Coliseoan: ʻSaria bete
dantzaʼ. Antzokia bete zen eta Udalak
Txopitea eta Pakea eman zion Kezkari
egun berean.

- Apirilean lehenengoz izan zen OPERA bat
ikusi eta entzuteko aukera Eibarren. Hasie-
ran Bizet-en ʻCarmenʼ eskaintzeko asmoa
bazegoen ere, arazo batzuk medio, Verdiren
ʻLa traviataʼ izan zen Coliseoan. Antzokiak
gainezka egin zuen apirilaren 17an eta 18an
egindako emankizunetan.

- PAULINO LARRANAGAREN lanak ba-
tzen dituen katalogoa aurkeztu zen api-
rilean Portalean. 96 orriko liburu katalogoa

prestatu dute, 90 urte bete berri zituen
Eibarko artistaren lana gogoratzeko as-
moarekin.

- GRABAZIOAK egiteko leku egokia da
Eibar eta hori ETB-k badakiela erakutsi du.
Txirri, Mirri eta Txiribitonen ʻTrikitraka Tri-
kitronʼ saioa grabatu zen Coliseoan maia-
tzaren 12an eta 13an. Maiatzaren 5ean eta
ekainaren 8an, bestalde, ʻMi querido
Klikowsky  ̓ sailaren grabazioak egin zi-
tuzten Txaltxa Zelain eta Ipuruako zelaian.

- Maiatzean ezagutarazi zituen …eta kitto!
Euskara Elkarteak aurtengo IPURTERRE
lehiaketako ipuin irabazleak. Hezkuntza Es-
parruan egin zen sari banaketa ekitaldia eta
ipuin saritu guztiak kaleratu ziren Txikitto! hi-
labetekarian.

- KULTUR ERROTAREN emanaldi berezia
izan zen maiatzean Coliseoan. Topagunea
Euskara Elkarteen Federazioaren proiektua
da Kultur Errota eta 10 urte bete ditu aurten.
Hori ospatzeko, Ander Lipus, Kokein eta
Asier Serrano batu zituen, besteak beste,
Portaleko areto nagusian.

- Aurtengo EUSKAL JAIXA berezia izan zen;
izan ere, Eibarren ʻEuskal Lore jokoakʼ
ospatu zirela 100 urte bete dira aurten. HoriUrteroko moduan, Argazkilaritza Maiatzean izan genuen.

Narruzko Zezen sarietako irabazleek Antzerki Jardunaldietako egitarauaren barruan jaso zituzten euren sariak. / EKHI BELAR

IFAR KALE 8
Tel. eta Faxa. 943 20 67 17

20600 EIBAR

Laguntza Teknikorako 
Zerbitzu Ofiziala

Elektrodomestiko txikien mikrouhinen
konponketa, musika kateak,
sukaldeko menajea,
elektrodomestiko txikien piezak,
eta abar…

GAUR
ELEKTRIZITATEA

Zuloagatarren 9, behea                   20600 EIBAR
Telefonoa 943 20 62 40          Faxa 943 05 69 23

Instalazio eta 
konponketa 
elektrikoak

Atezain 
automatikoak eta
bideo-atezainak
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dela-eta, Euskal Jaixarekin batera aurkeztu
zuten erakusketa berezia eta liburu digitala.

- AMANAKO JAIEK 30 URTE bete dituzte
aurten; hori ospatzeko egun osoko ekitaldi
berezia antolatu zuten Untzagan maiatzean
eta, urtero lez,  Amañako jaiak uztailean.

- EKAINBERRI PROIEKTUA zabaldu dute
aurtengo udazkenean. Eibarko Alfa Arte
enpresak parte hartze zuzena izan du erre-
plika hori egiterako orduan. Enpresan azal-
du ziguten moduan, “proiektu honek bide
berriak zabaldu dizkigu”. Hainbat talde eta
ikastetxek, tartean Kultuk, egindako errepli-
ka ezagutzeko irteerak antolatu dituzte.

- Urrian LIBURU ETA DISKO AZOKA izan
zen Untzagan; 22 saltoki izan ziren. Azoka
itxi bezain pronto hasi zen XVI. Musikaldia.
Lau kontzertu eskaini ziren Coliseoan urria-
ren 27a eta azaroaren 2a artean.

- Kontzertu berezia izan zen Coliseoan urri-
aren 25ean: 70. HAMARKADAKO ROCK
IZARREN ABESTIAK entzuteko aukera
izan zen Elgoibar eta Zestoako talde biren

eskutik. Bestalde, ʻLos Secretos  ̓ taldeak
Astelena frontoian azaroan eskainitako
kontzertuak erantzun handia izan zuen eta
astebete lehenago ez zen sarrerarik
gelditzen.

- ILLUNABARRIAN proiektuak hitzaldiak
eta ikastaroak bat egin ditu aurtengo es-
kaintzan: otsailean ʻArtzainak ameriketanʼ
hitzaldia; apirilean ʻ1936: Gerra zibila eta
errepresioaʼ hitzaldia; maiatzean bertso
afaria Bide Alde soziedadean, urrian
ʻBasetxeaʼ hitzaldia, azaroan abalorio ikas-
taroa eta abenduan gabonetako menua
prestatzeko ikastaroa. Lehenengoz bate-
ratu ditu …eta kitto! Euskara Elkarteak
hitzaldiak eta ikastaroak, baina izandako
arrakastak bide horretatik jarraitzera ani-
matu ditu.

San Andres elizako 
erretaularen
berritzearekin batera,
Satur Peñak idatzitako
“San Andres de Eibar”
liburuaren aurkezpene
elizan bertan egin zen.
Egilearekin batera, 
egon ziren aurkezpenean
Fran Lasuen 
eta Mikel Beorlegi.

Paulino Larrañagaren katalogoa kaleratu zen. / JOSE VALDERREY

Corrado Masacchiren txotxongiloak ikusteko aukera izan da.

Tfnoa. 943 12 15 62

ILEAPAINDEGIA

Bidebarrieta, 60
EIBAR

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1  Kardiologia
2  Zirugia
3  Dermatologia
4  Dietetika eta Nutrizioa
5  Analisi Klinikoak
6  Ortodontzia
7  Otorrinolaringologia
8  Pediatria

9  Psikiatria
10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Koloproktologia
14  Urologia
15  Erizaintza
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- Eskaintza zabala egin du UDAKO EUS-
KAL UNIBERTSITATEAK Eibarren. Egoitza
nagusia gure herrian duela aprobetxatuta,
udaberrian zortzi ikastaro eskaini zituen eta
udazkenean ere ikastaroak antolatu dituzte.
Gainera, UEUk urtean zehar egiten duen
eskaintza nagusian, Udako ikastaroetan,
egoitzetako bat izan da Eibar: hamaika ikas-
taro eskaini ziren ekainaren 30a eta uz-
tailaren 11 artean.

- Indarberritu egin da HARIXA EMOTEN
proiektua aurten. Lan egiteko modua aldatu
dute eta, egun, Antxon Narbaizak, liburua
irakurtzen hasi aurretik, hainbat pista ema-
ten ditu, gero guztien artean lantzeko.
Besteak beste, Juan Martin Elexpururen
ʻHamaika ipuinʼ eta Patxi Zubizarretaren
ʻMila eta bat gauen gauakʼ liburuak irakurri
eta landu dituzte.

- AHOTSAK PROIEKTUA aurkeztu zuen
Badihardugu elkarteak apirilean. Ahozko
ondarearen garrantzia azpimarratu zuten
aurkezpenean. Ahotsak.com webgunean
Euskal Herriko hainbat pertsonari egindako
elkarrizketak daude eskuragarri.

- Euskara esparru guztietan erabili daite-
keela erakutsi dute berriro ere eibartarrak
posta zerrendako lagunek. Apirilaz geroztik,
TOM TOM GPS NABIGATZAILEA eus-
karaz izateko aukera dago. Grabazio horrek
deskargatzeko aukera dago, egun, eibar.org
webgunean.

- BERBETAN programak euskalgintzako
elkarte guztien laguntasuna izan du aurten;
udazkenean plan berria eta gizarteratze
berezia egin zuten. Talde gehiagoren lagun-
tasunarekin, euskaldun zaharrak eta eus-
kaldun berriak batu eta, astean behin gutxi-
enez, euskaraz berba egiteko proiektuak
aurrera darrai.

- BERBIA EMON saria jaso zuen Cielito
musika bandak azaroan, Coliseoan, domeke-
tan eskaintzen duten kontzertua eta gero. Hi-
labete berean, Berbia Emon hitzarmenarekin
bat egin du aurten Eibart elkarteak.

- FERNANDO MUNIOZGURENEN biografia
batu du Eusko Jaurlaritzak ʻBidegileak  ̓bil-
duman. Urrian aurkeztu zen bilduma Donos-
tian eta abenduan Eibarren. Fernando
gogoan, abenduaren 4an egindako ekital-
dian …eta kitto! aldizkariak 20 urte betetzen
zituela eta, gertatutako guztiak batzen duen
ale berezia aurkeztu zuen. Astebete geroa-
go ale berritua hasi zen kaleratzen …eta ki-
tto! Euskara Elkarteak.

Ipurterre lehiaketako azken edizioko irabazleak. / EKHI BELAR

Berbetan programak euskalgintzako elkarte guztien laguntasuna jaso du. / KOLDO MITXELENA

Eskolak Euskaldundu kanpaina aurkeztu zuen urte hasieran herriko euskalgintzak. / MAIDER ARANBERRI

Julian Etxeberria, 14-16                 Tel. 943 70 15 90

Super BM IFA taldea,
zure eguneroko erosketa
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KONTSEILUAK 10 URTE BETE DITU
AURTEN eta, urteurrena ospatzeko, giza-
katea egin zen Urkizutik Untzagara,
Arragueta, Errebal eta Toribio Etxebarriatik
pasatuz. Maiatzean egin zen giza-katea,
Euskal Jaiaren barruan, eta Eibarko
euskaltzale asko bildu zen bertan.

Antolatzaileen berbetan, aurreikusitakoa
baino pertsona gehiago batu zen giza-katea
osatzeko, beraz, eurek espero baino
luzeagoa izan zen katea. Pertsona batetik
bestera, gainera, urez betetako gantxila es-
kurik esku pasatu zen, ʻeuskeraren olatuaʼ
osatuz.

Urkizun gantxila bete eta, eskurik esku,
Untzagaraino iritsi zen Javier ʻManixʼ Mandi-
ola Eibar foball taldeko entrenatzailearen
eskuetara. Honek, giza-kateari amaiera
emateko, pregoia bota zuen.

EUSKERAREN EGUNA ZELA
ETA, bestetik, Eibarko Eus-
kalgintzak ekitaldi berezia an-
tolatu zuen abenduaren 3an.
Horrela, Untzagan eta herriko
ikastetxeetan euskeraren al-
deko mezuak idatzi eta pa-
perez bildutako kaxetan pe-
gatu ziren, ʻeuskeraren dorreaʼ
osatuz. Ikastetxeek, bestetik,
ekitaldi ezberdinak garatu zi-
tuzten: puzgarriak, bertsoak,
bazkariak… denetarik.

Urkizun betetako gantxillak ibilbide luzea egin zuen Untzagaraino. / LEIRE ITURBE

Giza Katea eta dorrea euskararen alde

OREKA
TERAPIA  ZENTRUA

ESKU TERAPIAK. ARIKETA POSTURALAK.

JJaavviieerr AAzzppiilliikkuueettaa.. EEsskkuu tteerraappeeuuttaa..
Osteopatia estrukturala, Kirol masajea, 
Esku terapeutika, Masaje reflexogenoa 
eta Terapia kraneo-sakralean diplomatua.

METABOLISMOAREN AZTERKETA. DIETA 
PERTSONALIZATUAK. PISUAREN KONTROLA.

SSiillvvaannaa HHuueegguunn.. NNuuttrroollooggooaa.. �� 665566 7711 6611 1199
Dietetika eta Nutrizioan tituloduna Nafarroako 
Unibertsitatean; Naturopatian diplomatua.

MEDIKUNTZA NATURALA. AKUPUNTURA ETA HOMEOPATIA.

RRiiccaarrddoo AArrrriioollaa.. MMeeddiikkuuaa..
Akupuntura eta Homeopatian diplomatua. 
Sendabelarrekin tratamenduak.

Urki, 17-19
Tfnoa. 943 20 86 06

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
l Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
l Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
l Nazio eta Nazioarteko trasladoak

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

Mugica 
Ehorzketa
Funeuskadi taldea
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Omenaldi beroa jaso zuen
Serafin Basaurik joan
den zapatuan, aben-

duaren 20an, Eibarko herriaren
eskutik. Basaurik bere bizitza
osoa igaro du euskararen eta kul-
turaren alde lanean, eta egindako
lan guztia eskertzeko asmoz
bazkari-omenaldia antolatu zuen
Eibarko hainbat elkartek (Arrate
Kultur Elkarteak, Badihardugu
Euskara Elkarteak, Eibar.Org
Elkarteak, Klub Deportiboak,
Mogel Ikastolak eta ...eta kitto!
Euskara Elkarteak).

Untzagan 110 lagun baino
gehiago bildu ziren (senide, la-
gun eta lankideak tartean),
gehienak eibartarrak, baina bai-
ta Eibartik kanpo etorritako
hainbat lagun ere, Bilbotik,

Donostiatik, Oñatitik, Bergaratik
eta Soraluzetik, besteak beste),
lehendabizi, talde argazkia ate-
ratzeko. Ondoren, Arrate Hote-
lera joan ziren, bapo bazkaldu
eta bazkalostea jai giroan
emateko.

Oso giro polita
Bazkaldu ostean hainbat

oroigarri jaso zituen Serafin
Basaurik, besteak beste makila
eta eguerdian Untzagan ate-
ratako erretratua. Ondoren,
iluntzera arte kantuan jardun
zuten han bildutako guztiek, jai
giro ederrean.

Beraz, oso giro polita bizi
izan zen ekitaldian: musika,
kantua, dantza eta jendearen
aldetik giro ezin hobea.

Bizitza euskeraren alde
Legarre auzoan jaio zen

Serafin Basauri 1935. urtean.
Umetatik ezagutu zuen giro
politiko eta euskaltzalea etxe-
an bertan eta euskararen
munduan Juanito San Marti-
nen eskutik sartu zen 1953.
urte inguruan. San Martin eta
Imanol Laspiurrekin batera,
klandestinitatean, burrukarekin
euskara eta euskal mundua
hobetzeko aukera izango zela
uste zuen.

1960. hamarkadan euskera
kalera irtetzen hasten da (eus-
kal jaiak sortzen eta ugaritzen
dira, besteak beste). Orduan,
Serafin euskarazko klaseak
ematen dihardu. Garai horre-
tan, gainera, Eibarko Ikastola
ere sortu zen. Serafin Basaurik
1966. urtean hartu zuen ikasto-
laren ardura eta hainbat kargu
eta lan burutu zituen 1972.
urtera bitartean.

Azken 20 urteotan Eibarko

Udaleko Euskararen Mintegiko
kide izan da eta Udalak kale-
ratutako hainbat liburutan Se-
rafinen eskua dago ("Eibarko
aditza", "Eibarko deklinabidia"
edo "Eibarko Hiztegi Etno-
grafikoa", esate baterako). He-
rri hizkerak jasotzen lanean di-
harduen Badihardugu elka-
rteko presidente izan da eta
Eibarko Hiztegi Digitala da
bere azkenengo lana.

Serafin Basauriri 
omenaldi beroa

Euskal makila eta goizean egindako argazkia jaso zituen omenduak. / SILBIA HERNANDEZ

Ordubatean batu ziren Untzagan argazkia ateratzeko. Ezustea gero izan zen Serafinentzat, argazki hau egunean bertan jaso baitzuen marko ederrean. / JULEN & ENERITZ FOTOGRAFOS

Arrate Hoteleko jangela bete egin zen omenaldian. / SILBIA HERNANDEZ
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- Jose Luis Juaristi Ostolaza. 91 urte. 2008-XI-24.
- Angel Etxeberria Agirre. 77 urte. 2008-XII-5.
- Eusebia Gisasola Aldazabal. 86 urte. 2008-XII-17.
- Pilar Domínguez Albizua. 85 urte. 2008-XII-18.
- Valentina Mandiola Arizmendiarrieta. 94 urte. 2008-XII-20.
- Felisa Loidi Erkizia. 86 urte. 2008-XII-20.
- Isidoro Pernudo González. 77 urte. 2008-XII-21.
- Donata San Martín Bernedo. 93 urte. 2008-XII-23.
- Jesus Domínguez Abeitua. 86 urte. 2008-XII-26.
- Fernando Agirre Bildosola. 59 urte. 2008-XII-27.

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.

6 9 2 4
7 3 2

7 1 6
7 4

9 3 4 6 5
4 2 5 9 7

7 6 3 1
1

8 4 5 9

Zorionak, XABIER Zufiria 
Garcia, badira-eta 9 urte
Olentzerok gure artera ekarri
zinttuela. Gurasuen partez.

AURREKOAREN EMAITZA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
-  Patxi Basaras Pérez. 2008-XII-11.
-  Carla Marrón Dosantos. 2008-XII-12.
-  Julen Guenaga Zamakola. 2008-XII-18.
-  Anartz García Kortazar. 2008-XII-9.
-  Peio Bergaretxe Mtnez. de Lejarza. 2008-XI-18.

Zorionak, ARETX, 27xan 
lau urte egin zenduazen-eta.
Illargiraiño eta bueltan maite
zaittugu. Aitatxo, amatxo 
eta Enekoren partez.

Zorionak, IÑIGO eta IKER Jauregibarriari (8 urte) 
urtarrillaren 5ian eta 11n urtiak beteko dittuzue-eta.
Muxu bat famelixaren partez.

Zorionak, MARTXEL, hillaren
13an urtia bete zendualako. 
Muxu haundi-haundixa gure
txikitxuari. Aitta, ama 
eta Iraiaren partez. Zorionak, GORKA (eneruaren 8xan, 

28 urte!) eta EKHI (3an, urtebete) urtiak 
egingo dittuzue-eta. Famelixaren partez.

S
U
D
O
K
U
A

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Bidebarrieta, 46 - behea
311 postakutxa       20600 EIBAR 

Tel. 943 20 86 12 
Faxa. 943 20 88 23

egokopsll@euskalnet.net

FOTOKOPIAK - LASER - KOLOREA
PLANOEN ERREPRODUKZIOA

ENKUADERNAZIOA - PLASTIFIKATUAK
FAX ZERBITZUA - CD-TIK INPRESIO DI-
GITALA Z/B - PEN-DRIVE-TIK
INPRESIO DIGITALA Z/B

Tel. 943 120 350      Faxa. 943 127 087
Urkizu Pasealekua, 10    (20600 EIBAR)
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hhoorroosskkooppooaa

Martitzena 30
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1199..0000..-- Andres
de Egiguren ganbera
orkestraren kontzertua.
Coliseoan.

Martitzena 6
BBIILLEERRAA IIRREEKKIIAA
2200..0000..-- Alkoholismoaren
inguruko bilera irekia,
interesa duen edozeinentat.
San Andres elizako
lokaletan.

Eguaztena 14
GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1144..3300..-- El ejercicio
de la autoridad: nunca sé
si me paso o no llego.
Probidentziako Andra Mari
ikastetxean.

TTAAIILLEERRRRAA
1188..0000..-- Digderidoo 
umeentzat, Iban Nikolairekin
(Australiako instrumentua 
joten ikasteko tailerra, 
euskeraz). CANen
(Errebal, 22).

Eguaztena 31
KKIIRROOLL SSAARRIIAAKK
1122..0000..-- Urteko kirolari
onenei saria. Portalean.

SSAANN SSIILLBBEESSTTRREE
1166..1155..-- San Silbestre 
lasterketa. Aixolan.

ZZAAPPAATTUUKKOO IIPPUUIINNAA
1188..0000..-- Ipuin magikoak,
Bihar txotxongilo taldearekin.
Umeen liburutegian.

DDAANNTTZZAA
2200..3300..-- Iker Gómez:
Absurdo. Sarrera: 8 euro.
Coliseoan.

Astelehena 5
EERRRREEGGEEEENN
KKAABBAALLGGAATTAA
1177..3300..-- Dantza
emanaldia Kiroldegiko 
dantza taldearekin
eta Gimnasia Erritmika 
taldearekin.
1188..3300..-- Kabalgata: 
Untzaga, Calbeton,
San Agustin, Errebal, Toribio
Etxebarria eta Untzaga.
Amaieran erregeek umeak
hartuko dituzte udaletxean.

Eguena 1
UURRKKOORRAA IIGGOOEERRAA
1100..0000..-- Urte berriari
ongietorria emateko,
Urkora igoera.
Hamarretakoa doan Ixuan.

Zapatua 10
BBAAZZKKAARRIIAA
1144..3300..-- Gureak-ekoen
bazkaria, Auzokoak
elkartekoen eskutik.

Eguena 15
IIKKAASSTTEENN
0099..3300..-- Los sin tierra.
Hizlaria: José A. Mendicute
(Mundukide GKE). EPAn 
(Isasi, 31).

EEGGOO IIBBAARR
ZZIINNEE KKLLUUBBAA
1177..3300 // 2211..0000..--
This is England. Sarrera:
euro bi. Hezkuntza
Esparruan.

AARRIIEESS
Ailegatu da negua, eta horrekin 
katarroa. Zaindu gehiago, jantzi 
hobeto eta ez duzu mukizapia 
gehiago beharko. Zure esku dago!

TTAAUURRUUSS
Urte berri egunean promesak egitea
gustoko duzu, baina gero bete egin
behar dira, Taurus. Pentsatu ondo 
zer esaten duzun…

GGEEMMIINNII
Maiteminduta zaude eta ez diozu
ezer esango? Ez galdu denborarik, 
biharko eguna, gainera, 
aproposa izan daiteke.

CCAANNCCEERR
Opariak gustoko izan dituzu, 
aurten… Jakina, zuk egindakoak 
ikusita, jendeak gogoz hartu du 
lan hori!

LLEEOO
Pixka bat zaintzea ez dago txarto,
baina horrenbeste ordu sukaldean
eman eta gero, platerak ez 
bueltatu beteta, mesedez!

VVIIRRGGOO
Zure buruan gehiago pentsatu 
eta ahaztu besteen arazoak.
Zorte handiko pertsona zara, 
aprobetxatu.

LLIIBBRRAA
Olentzerok ez dizu nahi zenuena
ekarri? Jakina, horrenbeste eskatu
eta eskatu, nazkatu egin dituzu 
ingurukoak, baita Olentzero ere!

SSCCOORRPPIIUUSS
Lana ez da guztia; lasaitu 
eta aprobetxatu denbora… 
Zuretzako denbora hartzeagatik 
ez da mundua akabatuko.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Sorpresatxoa eman beharko 
zenioke norbaiti hilabete amaieran.
Espero ez duen oparia prestatu,
merezi du-eta.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Zeinen ondo joan diren gabonetako
erosketak. Zuk uste baino gutxiago
gastatu duzu. Aprobetxatu 
kapritxo hori lortzeko…

AAQQUUAARRIIUUSS
Zure lagunak entzutea duzu gogoko
eta eurek asko eskertzen dute. 
Hala ere, pentsatu zer esaten duzun,
mina ere egin dezakezu-eta.

PPIISSCCIISS
Zure ametsak egia bihurtuko dira 
bihar. Gabon zahar eguna 
zoragarria izango da zuretako, 
zure bizitzako onena. Zorionak! 

Astelehena 12
HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..-- La escultura
humana. Hizlaria: Cristina
Ayuso. Musika Eskolako
auditorioan (Portalean).

Eguaztena 14
IIKKAASSTTEENN
0099..3300..-- Zinea: laburme-
traiak. Hezkuntza Esparruan.

GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1188..3300..-- El ejercicio
de la autoridad: nunca sé
si me paso o no llego.
San Andres ikastetxean.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- American
gangster. Sarrera:
3’50 euro. Coliseoan.
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

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.. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 08.00, 15.30 eta
20.30.  Jaieguna: 09.30 eta 20.30. DDOONNOOSSTTIIAA --EEII--
BBAARR.. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30 eta 20.45.
Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. La-
neguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEII--
BBAARR.. Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapa-
tua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EEII--
BBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta
18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaie-
gunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta
20.30. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30
eta 20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑAA.. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IIRRUUÑÑAA--EEIIBBAARR.. Lanegu-
na: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EEII--
BBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--
EEIIBBAARR.. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEE--
TTAA.. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEIIBBAARR.. Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. EERRMMUUAA--MMEENNDDAARROO.. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduer-
diro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-
era orduro. MMEENNDDAARROO--EERRMMUUAA.. Laneguna: 06.55eta-
tik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegu-
nak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara or-
duro. + 10.35 eta 21.38. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EEII--
BBAARR--DDUURRAANNGGOO.. Egunero: + 22.18. EEIIBBAARR--DDOONNOOSS--
TTIIAA.. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DDOONNOOSSTTIIAA --EEIIBBAARR--EERRMMUUAA.. Lane-
gunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordutegiak

eerraakkuusskkeettaakk
– Abenduaren 28ra arte
MMIICCHHEELL TTYYGGAATT. Topalekuan.
– Abenduaren amaierara arte
Klub Deportiboko AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAA
IIKKAASSTTAARROOkoen lanen erakusketa. Depor tabernan.
– Urtarrilaren 4ra arte
NNAATTUURRAARREENN AARRGGAAZZKKIILLAARRIIAAKK.. Portalean. 
– Urtarrilaren 9ra arte
LLUUCCAASS AALLBBEERRDDIIri buruzko erakusketa. Untzagako
jubilatu etxean (astelehenetik zapatura, 
19.00etatik 211.00etara eta domeketan 12.00eta-
tik 14.00etara).
– Urtarrilaren 11ra arte
IINNEESS MMEEDDIINNAA:: BBUURRNNTT DDOOLLLLSS. Portalean.
– Urtarrilaren 9tik otsailaren 1era
OOTTEEIIZZAA.. BBIIZZIIRRAAKKOO PPRROOIIEEKKTTUUAA. Portalean.

lleehhiiaakkeettaakk
– Urtarrilaren 6ra arte. AAmmooddiioozzkkoo gguuttuunneenn
XXVVIIII.. LLeehhiiaakkeettaa eettaa SSMMSS mmeezzuueenn VVIIII..
LLeehhiiaakkeettaa.. Informazioa: www.jardun.net  
– Urtarrilaren 16ra arte. AArraattoosstteeaakk 22000099
EEiibbaarrrreenn kartel lehiaketa. Informazioa / lanak
entregatzea: Portalea eta Pegora.
– Urtarrilaren 19ra arte. Aiton-amonen eta biloben
artean osatutako iippuuiinneenn lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa / lanak entregatzea: Debegesan.
– Otsailaren 2ra arte. Antzez Artikulu
eta Gidoientzako XXXXIIVV.. NNaarrrruuzzkkoo ZZeezzeenn
SSaarriiaakk.. Informazioa / lanak entregatzea:
Hezkuntza Esparrua (943208444)

ffaarrmmaazziiaakk
30, martitzena
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
31, eguaztena
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
1, eguena
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
2, barixakua
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
3, zapatua
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
4, domeka
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
5, astelehena
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
6, martitzena
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
7, eguaztena
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
8, eguena
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
9, barixakua
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
10, zapatua
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
11, domeka
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
12, astelehena
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
13, martitzena
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
14, eguaztena
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
15, eguena
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
16, barixakua
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

Michel Tygat-en lana.
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– Etxebizitza salgai Torreviejan. Logela
bi, egongela, sukaldea eta komuna. Te-
rrazarekin. Dena irekia. Igerileku komu-
nitarioa. Igogailua. Sartzeko moduan.
13.500.000 pta. Tel. 965-709005 eta
652-755513.
– Etxebizitza salgai Murrategi 4 - 3. pisua
ezkerra. 3 logela, egongela, sukalde jan-
tzia eta komuna. Prezio onean. Tel. 943-
120045.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komun bi, bal-
koia eta despentsa. 40,9 milioi pezeta.
Tel. 653-733357.
– Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40
m2. Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.
Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 peze-
ta, adostekoak. Tel. 651-678454 edo
943-204117.

– Txalet bateko 1. solairua alokagai. 3 lo-
gela eta bainugela bi. 100 m2. Oso eguz-
kitsua. Dena kanpora begira. Ondo ko-
munikatuta Bilbo-Donostia errepidean.
Tel. 645-728317.
– Eibarko erdialdean logela alokagai. Tel.
626-917395.
– Pisua edo logela hartuko nuke alokai-
ruan Eibarren. Tel. 657-779628.
– Logela alokatzen dut Eibar erdialdean.
Tel. 617-942407.
– Pisua alokairuan hartuko nuke Ermuan.
Neska arduratsua. Tel. 680-281125.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Emakumea eskaintzen da 10.00etatik
16.00etara edozein lanerako. Tel. 630-
521469.
– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 626-328404.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
646-235195.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Interna, externa edo aste-
buruetarako. Tel. 648-724168 edo 669-
966611.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 679-878676.
– Mutil gaztea eskaintzen da edozein la-
nerako. Tel. 627-802643 edo 943-
127168.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 690-783065.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 659-742233.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta taberna garbiketarako.
Arratsaldez eta gauez. Tel. 671-476869.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du eta garbiketa lanetarako. Tel. 669-
233273.

– Emakumea eskaintzen da, etxean edo
lantegian, muntaia lanak egiteko. Tel.
660-155631.
– Neska eskaintzen da ileapaindegi ofi-
zial moduan edo garbiketa lanetarako.
Tel. 669-064252.
– Neska eskaintzen da goizez astean ze-
har garbiketa lanetarako. Tel. 650-
455685.
– Errehabilitatzaile fisikoa eskaintzen da
fisioterapia zerbitzuak emateko eta nagu-
siak zaintzeko. Tel. 648-738091.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
netarako edo nagusiak zaintzeko. Tel.
943-530718 eta 646-048823.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Arratsaldez edo gauez.
Tel. 671-972733.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako.
18.00etatik 09.30etara arte. Tel. 699-
813826.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, sukaldari laguntzaile moduan
edo garbiketa lanetarako. Tel. 678-
939382.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. In-
terna edo externa. Tel. 669-064252.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Arratsaldez edo gauez.
Interna edo externa. Tel. 671-972733.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Arratsaldez edo gauez.
Tel. 666-747139.

4. Lana
4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
– Emakume euskalduna behar da ume
bi zaintzeko. Deitu 20.00etatik 22.00eta-
ra. Tel. 685-771884.
– Neska behar da umea zaintzeko. Tel.
628-330634.
– Neska euskalduna behar da arratsal-
dez umeak zaintzeko. Tel. 605-772606.
– Gitarra jolea behar da. Entzuteko:
www.myspace.com/mirenproiektua.aitor.
Tel. 665-732640.
– Neska behar da umea zaindu eta etxe-
ko lanetarako. Tel. 678-785247.
– Emakumea behar da tabernako ba-

rran orduka lan egiteko. Tel. 655-
722967.
– Emakumea behar da tabernan sukal-

dari jarduteko. Tel. 655-722967.
– Kamarera eta sukaldaria behar da

Arraten. Tel. 677-638184.

5. Irakaskuntza

– Mikropatin berria salgai. 30 euro. Tel.
652-703464. 
– Masajerako kamilla salgai. Tel. 943-
200345.

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. IIrraaggaarrkkiiaakk iippiinnttzzeekkoo:: 994433--220000991188..

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Eskaerak
4.2. Eskaintzak

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

– Alemanierazko klaseak ematen dira Ei-
barren eta Ermuan. Tel. 647-275374.

5.1. Eman

– Abenduaren 19an Ametsa tabernan
abrigo beltza eraman zuten nahastuta.
Nirea duenak deitu. Tel. 699-024156

6.3. Galdu/Aurkitu



CAPI
Bidebarrieta, 5          Tel. 943 201 547

- Aurpegiaren        
fotogaztetzea

- Antizelulitikoak      
eta gorputza        
sendotzekoak

- Opari bonoak
- Masajeak
- Mikropigmentazioa
- Solariuma

PROMOZIOA
50 €

CAPI

Lehen

Orain

LASER DEPILAZIOA

MEDIKUNTZA 
ESTETIKOA
- Zimurrak (Botox)
- Mantxak
- Barizeak - Couperosis
- Azido hialuronikoa
- Bitaminak

BETILEEN LUZAPENA

Medikuntza
Estetikoa

Laser 
Depilazioa

Betileen
Luzapena

ezpainak ............................ 10 €
izterrondoak + besapeak 100 €
erdiak .............................. 120 €
erdiak + izterrondoak ..... 160 €
osoak ............................... 200 €
osoak + izterrondoak ..... 250 €

EEIIBBAARRKKOO

UUDDAALL
EEUUSSKKAALLTTEEGGIIAA

EEIIBBAARRKKOO

UUDDAALL
EEUUSSKKAALLTTEEGGIIAA

TTeelleeffoonnooaa:: 994433 7700 0099 1122     FFaaxxaa:: 994433 8822 0000 8899     eeuusskkaalltteeggiiaaeeiibbaarr@@tteelleeffoonniiccaa..nneett       

BBiissttaa EEddeerr 1100 --PPOORRTTAALLEEAA--

Urte Berri eguna
ez da egun txarra
kortara jausi dala
gure zapai zaharra

Zori
onak

!



SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

EEssttaazziiññoo kkaalleeaa,, 88          TTeell.. 994433 7700 2233 8844

GGII DD AATTZZ EEKK OO
KK AARR NNEETT
GGUUZZ TTIIAAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


