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“Instalazioen erosotasunak goi mailako
zerbitzua bermatzen dio bezeroari”

Aho-tratamenduetarako teknologiarik 
aurreratuena.

ANTONIO MURILLO doktorea AINHOA ZULUETA doktorea

UDAZ GEROZTIK ERABAT 
BERRITUTAKO IRAZABAL HORTZ KLI-
NIKAREKIN TOPO EGINGO DUTE
BERTARA DOAZEN BEZERO GUZTIEK.
Beti ere funtzionaltasuna 
helburu, inauguratu berri duten
klinikan ez diote diseinuari uko
egin eta instalazio berriek 
erosotasun osoa eskaintzen
diete pazienteei: punta-puntako
teknologiarekin hornitu dituzte
kontsultarako gelak eta, horri
esker, ahoaren zainketa
integralerako behar diren
tratamendu guztiak eskaintzeko
moduan daude Irazabal Hortz Kli-
nikan. Baina tratamenduetan ez
ezik, bezeroari arreta               es-
kaintzeko orduan ere nabari dira
aldaketak. Izan ere,
kontsultan eman beharreko
denbora ahalik eta erosoen egon
dadin pentsatuta daude altzariak,
dekorazioa eta bestelako 
elementu guztiak eta, hori gutxi
balitz, kontsultan dagoen 
bitartean bezeroak telebista
ikusteko aukera dauka. Doktore-
ek eurek ere erosoago jardunda,
zerbitzuaren goreneko kalitatea
ziurtatuta dago eta 
klinika berrian, gainera, bezeroei
arreta eskaintzeaz gain beste
dentista batzuei ikastaro 
bereziak ematen hasi dira. 
Klinika goitik behera berritu du-
ten arren, atearen beste 
aldean lehendik ezagunak 
zaizkizun profesionalak aurkituko
dituzu, Antonio Murillo eta Ain-
hoa Zulueta doktoreak 
buruan direla. Zain dauzkazu
ODONTOLOGIA, AHO-KIRURGIA, PE-
RIODONTZIA ETA INPLANTOLOGIA
ARLOETAKO EDOZEIN PREMIARI
ERANTZUNA EMATEKO PREST. Zain egoteko harrera-gela erosoak.
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GGOONNAAZZAALLEE..-- Andrazale, neskazale. “Alde batera laga ezkero, nagia zala,
jokolarixa eta gonazalia, ostian ona eta maittia zan nere senarra”.
GGOONNEETTAANN..-- Umeek gona janzten duten sasoia. “Gure umia atzo arte
ojalietan; gaur gonetan eta berihala ipiñiko dogu fraketan”. 
GGOORRAANNTTZZ IIAAKK   AASSKKOO,,  MMEERRKK IIAAKK   DDIIRRAA  TTAA..--   Eskuminak ematea askotan
formulismo edo kunplimendu hutsa baino ez dela adierazten du esaldiak.
“Heldu zaittianian herrira, gorantziak asko deneri, merkiak dira ta”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““EEzz  dduutt  uussttee  bbiiddeeoojjookkooaakk  hhaaiinn  ttxxaarrrraakk  ddiirreenniikk::  iikkuussii
ddaa  bbiiddeeooeekkiinn  jjaarrdduunnddaakkoo  zziirruujjaauu  bbaatt  eehhuunneekkoo  4400  gguu--
ttxxiiaaggoo  hhuuttss  eeggiitteenn  ddeellaa  ooppeerraazziiooaakk  eeggiitteerraakkooaann..  OOrr--
ddeennaaggaaiilluueettaakkoo  kkoonnttssoolleekk  eettaa  bbiiddeeoojjookkooeekk  iikkuussmmeenn
aaddiittaassuunn  sseelleekkttiibbooaa  ddeeiittzzeenn  ddeennaa  eesskkaaiinnttzzeenn  ddiigguuttee
kkaarrttaarraa  eettaa  aappaarraattuu  hhoorriieekk  eerraabbiillttzzeerraa  oohhiittzzeenn  ddiirreenn
ggaazztteeeekk  aazzkkaarrrraaggoo  iikkaasstteenn  dduuttee  bbeenneettaann  ggaarrrraannttzziizz--
kkooaa  ddeennaa  ggeehhiiggaarrrrii  ddeenneettiikk  ddeessbbeerrddiinnttzzeenn””

((EEdduuaarrddoo  PPuunnsseett,,  kkoommuunniikkaattzzaaiilleeaa))

““MMeennddeebbaallddeeaakk  ssuussttaattuuttaakkoo  IIrraakk  eettaa  AAffggaanniissttaannggoo
ggeerrrreekk  mmiisseerriiaa  ggeehhiiaaggoo  eekkaarrrrii  ddiiee  eemmaakkuummeeeenn  eesskkuu--
bbiiddee  eettaa  oonnggiizzaatteeaarrii..  FFeemmiinniisstteeii  llaagguunnttzzeekkoo  mmeennddee--
bbaallddeeaakk  dduueenn  nnaahhiiaa  ffeemmiinniissttaa  mmuussuullmmaanneekkiikkoo  eerrrreess--
ppeettuu  ffaallttaa  iizzuuggaarrrriiaa  ddaa;;  ffeemmiinniissmmoo  iissllaammiikkooaa  aarrrraakkaass--
ttaattssuuaa  iizzaatteekkoo,,  eemmaakkuummee  mmuussuullmmaanneekk  eeggiinn  bbeehhaarr
dduuttee..  MMeennddeebbaallaakk  mmeesseeddee  iikkaarraaggaarrrriiaa  eeggiinnggoo  lliiookkee
mmuunndduuaarrii  eettxxeekkoo  eesskkuubbiiddeeaakk  zzaaiinndduukkoo  bbaalliittuu””

((EEttiinn  AAnnwwaarr,,  IIssllaammaarreenn  iikkeerrttzzaaiilleeaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Sasoi gogorrak bizitzen dihardugu; udazken
hau ez dogu berehalakuan ahaztuko, ez. Guri be
tokatu jaku udal honek bermatzen daben obrismo
kronikuaren eragin latza jasatia; Tallarra gazte-
txia bota egin nahi dabe eta udazkenak eruango
daben beste hosto bat izango da hori.

Leku hori geuk egin genduan, tallarra hutsa iza-
tetik sistema nazkagarri honetan bizirauteko ba-
besleku bihurtu baikenduan. Errespetua, okupazi-
ñua, autogestiñua, borrokia eta, batez be, bizimo-

dua ulertzeko eta bizitzeko tresna garrantzitsu ho-
rri esker hezi eta hazi gara. Asko ikasi dogu: gure
buruan siñesten dogula ikasi dogu, eta beste gau-
za askotan ez dogula siñesten be bai.

Tallarra, udazkeneko azkenetako hostua baldin
bada, ez detsagu udalari orbel hori errazten laga-
ko. Paretak bota arren, ideiak iñoiz ez diralako
galduko. Tallarra beti egongo da bizirik gure biho-
tzetan!!!

TALLARRA GAZTETXIA

TTAALLLLAARRRRAA  EETTAA  GGUUNNEE  AASSKKEEAAKK  MMAAIITTEE  DDIITTTTUUGGUULLAAKKOO
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a u t u a n
IIZZEENNDDAAPPEENNAA
Eibar Zientzia eta
Berrikuntzaren Hiri izendatu
deixen hautagaitza presentau
dabe. Espaiñiako gobernuak
egitten daben deialdixan
20.000 eta 50.000 biztanle
bittarteko hirixak onartzen
dittue eta aste honetan
bertan emon dabe aditzera
gure herrixa izendapen hori
jasotzeko aukerak dittuenen
artian daguala. Urte amaieran
jakingo da bereizgarri hori
jasotzeko aukeratzen daben
herrixaren izena.

EELLKKAARRTTAASSUUNN  ZZOOZZKKEETTIIAA
Elkartasun zozketan sarixa
jasotzeko urten diran
zenbakixak jarraixan emoten
dittugunak izan dira:
lehelengua 070.570
(ordezkua 063.592),
bigarrena 035.373 (ordezkua
075.816) eta hirugarrena
047.816 (ordezkua 012.828).

11993377--AANN  JJAAIIXXOOTTAAKKUUAAKK
Azaruaren 19xan (barixakua)
1937xan jaixotakuak
alkartuko dira eta aurten,
gaiñera, 73. urteurrena
ospatzeko aukeria eukiko
dabe. 12.00xetan Untzagan
elkartu, taldiaren erretratua
etara eta, jarraixan, Peña
Txinberan piskolabisa eukiko
dabe. Handik urten eta
txikiteuan ibilliko dira,
15.00etan Arrate hotelian
bazkaltzen hasi aurretik.
Musikiarekin girotutako
bazkalostia eukiko dabe.
Juan nahi dabenak 50 euro
sartu bihar dittu Kutxako
21010109180127599090
zenbakixan.

SAN JUAN KALIAN URAREN TUBERIXAK
ESPALOITTIK SARTZEKO BIHARRIAN
dihardue egunotan eta, udaltzaingotik aditze-
ra emon deskuenez, biharrak hor kalian da-
guan autobus geltokixa tokiz kanbixatzia era-
gingo dabe: oiñ arte 9. zenbakixaren parian
egon dan paradia 11-13 zenbakixen parian
ipiñiko dabe, tuberixak sartzen segidu ahal
izateko. Honezkero hasi dittue kanbixua egiñ
ahal izateko biharrak.

Autobus geltokixa
mugiduko dabe

ERREBAL PLATAFORMA-
KUAK UDALARI ESKAERIA
EGIN DETSE, betebiharreko
baldintzak jasotzen dittuan
agirixaren kopixia eureri eman
eta, holan, plataformako kidiak
idatzixak jasotzen daben infor-
maziñua repasatzeko aukeria
euki deixen eta, bide batez,
aportaziñorik egitteko aukera-
rik ikusiko balebe, aportazi-
ñuak egiñ ahal izateko.

Plataformako ordezkarixen
berbetan, “aurretik Errebale-
rako egon zan proiektua eza-
gutzera emoteko modua, gure
iritziz behintzat, oso egokixa
izan ez zanez eta herrittarrak

informaziñua bihar dan mo-
duan ez ebela jaso pentsa-
tzen dogunez, guri kopixia
emotiaz gaiñ Urbanismorako
aholkularitza batzordiak be
irakortzia eskatu nahi dogu,

behin-betiko onartu aurretik.
Holan herrittarren artian za-
baldu leike eta baten batek
zeozer gehittu edo gaiñeratzia
nahi badau, horretarako auke-
ria eukiko leuke”.

Errebal Plataformia kondiziñuen kopixia eskatzen

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRR IIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564Toribio Etxebarria, 4

9. zenbakittik 11-13 zenbakixetara kanbixauko da geltokixa.  / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ

BESTE ASKOREN MODURA,
1955. URTIAN JAIXOTAKO EI-
BARTARRAK BE euren jaixa euki
eben eta, erretratuan ikusi zeinkie-
nez, deialdixak arrakasta haundixa
euki eban, talde politta batzia lortu
eben eta. Honezkero ohitturia
bihurtu danari jarraittuta, taldiak
Untzagan erretratua etara eban
eta, jarraixan, txikiteuan ibilli ziran,
bazkaltzera juan aurretik.

1955kuen jaixa
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ZAPATUAN TALLARRA GAZTETXIAN ESKINDU ZITTUEN
KONTZERTUEKIN eta ondorengo jaixarekin agurtu nahi izan
eben Tallarra gaztetxia han batu ziranak. Izan be, gaztiak azaldu
deskuenez, “eraikiñaren jabia dan Udalak Tallarra hustutzeko agin-
dua azaruaren 2rako, 11.00etarako emon dau”. Horren aurrian,
“desalojua salatzeko eta gune aske eta autogestionatuak defendi-
tzeko”, gaztetxekuak martitzenerako manifestaziñua deittu dabe.
19.00etan hasiko da, Untzagan.

auzorik auzo

Aste bittik hona eguena “Piskolabis Eguna” da Urkizu
aldian. Hori holan izatiaren arduria, barriz, Urkizuko
tabernarixak dake. Izan be, eta hor inguruan txikiteua berpiztu
eta indartzeko asmoz, zeozer berezixa antolatzia pentsau eben
eta, euren kontuen gaiñian jarduteko eukitzen dittuen
billeretako batian baten batek proposamena bota eban: asteko
egun bat hartu eta arratsaldian, jendia txikiteuan ibiltzen dan
tartian bezerueri eskintza erakargarrixa egittia eta, herrittarrak
poltsikuan dittuen xotxeri sekula baiño gehixago begiratzen
detsen sasoi honetan, oso ondo hartu daben ekimena ipiñi
dabe martxan. Piskolabis Eguna izenarekin “bataiatu” dabenari
esker, eguenetan 18.00etatik 21.00etara Urkizuko taberna
gehixenetan, ekimenarekin bat egin dabenetan behintzat,
tragua eskatzian pintxo edo tapa modokua duan etaratzen hasi
dira. Ibai-Ondo, Arno, Guri Guri, Sagar-bitza, Agiñaspi, Fausto,
La Jara, Iturri, Valle, Etxegiña, Manuel, Zubi-gain, Baisi
eta Galiziako Etxea dira horretara animau diranak eta, euren
karteletan azaltzen daben moduan, “etorri zaittez pote bat
hartzera eta piskolabisa gure kontura”.

Legarre kalia
Legarre kalia Torrekua eta Arrate-Bide tartian daguana da eta
izen horrekin deittu izan jako kaliari ez eze haren inguruari be,
auzuari. Gaur egunian desagertuta badago be, sasoi batian
Legarre izeneko basarrixa egon zan Mandiola ballian.
Pegora kopurua: 10. 
Erroldatutakoak: 414

eibar kaleka

Eguen arratsaldiak berezixak dira Urkizun

Agur Tallarra gaztetxiari

URTEROKO MODUAN, EHI-
ZA-SASOIAREKIN BATERA
HASIKO DIRA ARRATEKO
KRABELIN JATETXIAN Mari-
daje Jardunaldixak, jatetxeko
ugazabak diran Mireia Alonso
eta Jon Odriozolak antolatzen
dittuen zazpigarrenak. Aurreko
urtietan azaroko barixakuetan
izan dira jendiaren artian arra-
kasta haundixa izaten daben
afarixak, baiña aurten ez dira
konformau lau jardunaldirekin

eta bosgarrena be preparau da-
be, San Andres jaixen bueltan
(azaruaren 27xan, zapatuan):
Codorniú taldiaren eskutik egin-
go dan jardunaldixan José Ra-
món Agiriano adituak gidatuko
daben Idiazabalgo gaztekin de-
gustaziñua eskinduko dabe. Az-
ken jardunaldi horrekin hamaika
lehiaketatan epaimahaiko kide
modura lagun izan daben Jesús
Artolazabali omenaldixa eskin-
du nahi detse.

Krabeliñeko maridajia gaur hasiko da

URRIAREN HASIERAN UDALAK PRESENTAU EBAN “II.
ERREPUBLIKAREN ETA GERRATEAREN MEMORIALA EIBA-
RREN” proiektuaren laburpena interneten ipiñi dabe. Orduan pre-
sentau eben proiektuaren bersiño laburtua www.egoibarra.com
helbidian dago eta pdf-ia jaitsi leike. Asmua, nahi dabenak hori ira-
korri ondoren bere iritzixa emotia edo proposamenak egittia da.

Gerra sasoiko memorialaren proiektua
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kua izango da Eibarko
Udaleko funzionarixuak
soldatetan batazbeste

eukiko daben
murrizketia.

EUDELek egindako
proposamenari
jarraittuta, aste

honetan bertan hartu
dabe erabagixa eta,

beraz, ekaiña eta
abendua bittarteko

soldatetan aplikauko
dabe murrizketia.

asteko

datua
%%%% 2222 ,,,, 8888

Tere Gantxegiri errekonozimendua

EIBARREN, BESTE HERRI ASKOTAN EGINDA-
KUAREN BIDETIK, UDALBILTZA AUZIAN AUZIPE-
RATUTAKUERI ALKARTASUNA erakusteko asmoz
alkarrataratzia egin zan zapatuan. Honezkero amai-
ttu da julixuan hasittako epaiketia eta, auziperatuta-
kueri babesa emoteko taldietakuak diñuenez, “defen-
saren abokatuak goittik behera bota dittue akusazi-
ñuak, baiña fiskalak hamarna urteko kartzela-zigor
eskaeriari eutsi detsa”. Auziaren oiñarri bakarra “po-
lizien txosten partzial eta okerrak” dirala ohartarazi
dabe eta abokatuak argi ikusten dabe “epai posible
bakarra absoluziñua” izan leikiala. Horregaittik, de-
fensak “justizia egiñ eta auzipetu guztiak absolbitze-
ko” eskatu dau. Javier Gómez Bermúdez buru dakan
epaimahaixak saioa epaiaren zain laga dau.

Udalbiltzako auzipetuak 
epaiaren zain

AURREKO ASTEKO ALIAN AURRERATU GENDUAN MODUAN, DEBA-
BARRENA ETA DEBAGOIENAKO hainbat odol-emotaillek omenaldixa jaso
eben Elgetan, urtietan odola emoten jardun eta gero 25, 40, 50 eta batzuk
60tik gorako donaziñuetara aillegau diralako. Errekonozimendu modura Gi-
puzkoako Odolemaileen Elkartearen intsignia eta diploma bana jaso eben
aurten omendu dittuen
lagunak, tartian erretra-
tuan agertzen diran 36
eibartarrak. Horrez gaiñ,
eguna jai giruan emon
eben urtero ospatzen
dan ekitaldira juan ziran
guztiak eta, bestiak bes-
te, Espaloia Kafe Antzo-
kixan bapo bazkaltzeko
aukeria euki eben.

Odol-emotaillieri esker ona azaltzen

EGUAZTENIAN EMON ZE-
TSEN GIZARTE BALIOEN I.
SARIXA TERE GANTXEGIRI
DEBEGESAN, garapenerako
agentziaren 25. urteurrena
ospatzeko antolatu daben
programaren barruan. Herri-
xan oso ezaguna dan Tere
Gantxegi eibartarrari sarixa
emoteko arrazoia, “Debaba-
rrenian sustatu nahi diran lau
balioak primeran ordezkatzen
dittuala” izan zala azaldu
eben epaimahaiko kidiak eta,
horrekin batera, bizi guztia
bestieri laguntasuna eskin-
tzen emon daben andra ho-
nen partehartze zuzena jaso
eben hainbat proiekto ekarri
zittuen gogora: Mercedes Ka-
reagarekin batera Goi Argi an-

drendako soziedadia (Espai-
ñia osuan holako lehelena)
eta bestela biharren bat nekez
topauko leukien gaztiendako
Cayetano Careaga Babestu-
tako Taillarra sortzia. 1972xaz

geroztik Eibarko Patronatuan
egitten dau biharra, oindiok be
bestieri laguntasuna eskin-
tzen. Markel Olano ahaldun
nagusixaren eskutik hunkittu-
ta hartu eban oroigarrixa.

Tere Gantxegik Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusixaren eskutik jaso eban errekonozimendua.

AZARUAREN 3-A BAIÑO LEHEN IPIÑIKO DABE MARTXAN EIBARREN
BULEGO JUDIZIAL IZENAREKIN ezagutzera emon dabena, Irunen eta Ge-
txon egindako esperientzia pilotuarekin lortu dittuen emaitzekin pozik geratu
baitira Justizia saillekuak. Oraingoz aldaketia Eibarren, Irunen, Azpeittian,
Amurrio eta Getxon baiño ez dabe egingo. Beraz, estadu maillan sistemaren
erreforma hori aplikatzen lehelenguetakua izango da gure epaitegixa, aittatu

barri dittugun herrixetako buleguekin bate-
ra. Gaiñontzeko epaitegixak poliki-poliki
juango dira sistema barrixarekin bat egi-
tten, aurreikusitta dittuen epieri jarraittuta,
eta 2013. urterako bulego guztiak epaitegi-
xetako biharra arintzia billatzen daben sis-
tema barrixaren parte izango dira.

Bulego Judizial barrixa

Ekitaldian bildutako 
Eibarko taldia.
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Ez dakat ospatzeko ohitturarik,
baina beste batzuk ospatzia ez
dot txarto ikusten. Holakuetan ba-
kotxak ikusi bihar dau…

Halloween ospatzeko
ohitturia badakazu?

MMªª  EEUUGGEENNIIAA AAGGIIRRRREE

4455  uurrttee
pprroommoottoorriiaa

Ez dot ospatzen. Badakitt taber-
na batzuk apaintzen eta ospa-
tzen  hasi dirala, baiña nik ez dot
ikusten hamen. Nere alabak os-
patzekotan dagozela uste dot,
baiña… Tontokerixia begittantzen
jata.

IIGGNNAACCIIOO UURRUUÑÑUUEELLAA

5500  uurrttee
mmeettaalluurrgg iikkuuaa

Tontokerixia begittantzen jata Ha-
lloween gure artian ospatzia. Le-
kuz kanpo ikusten dot halako
gauza bat hamen.

AARRRRAATTEE UUNNZZEETTAABBAARRRREENNEETTXXEEAA

6688  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Ez dot ospatzen; horrek gauzata-
rako adiña pasauta dakat nik. Da-
na dala, amerikanuen gauzia da-
la begittantzen jata; ez da guri
dagokigun gauzia.

Halloween edo sorgiñen gaua Estatu Batuetan
ospatzen da, batez be, urriaren 31n gabaz.
Berbiak be Domu Santuko bezperia esan nahi
dau eta anglosaxoi herrixetatik mendebaleko
kulturetara juan da zabaltzen. Ohikuak dira
koko-jantzixen jaixak, sorgindutako etxietara
bisitak egittia eta beldurrezko istorixak kontatzia.

7KALEKO
INKESTA
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Saturrarango kartzela antzi-
ña baiñuetxia izan zan,
baiña proiektu honetan

biharrian jardun dabenak diñuen
moduan, “gitxik jakingo dabe ge-
rraosteko gertakaririk gogorre-
netakuak bizi izan zirala bertan
1938. eta 1944. urtien bittartian.
5.000 bat andra iñolako motibo
barik kartzelaratu zittuen, aska-
tasuna kendu zetsen. Seme-ala-
bak lapurtu eta umiak famelixa
falangisteri adopziñuan emon
zetsazen. Hori guztia Vallejo
doktoreak zittuan gitxiagotasun
mentalaren teorixa ankerra oiña-
rri hartuta”.

Errepresiño ikaragarrixa su-
fridu eben andra horrek go-
guan, memorixa historikua be-
rreskuratzeko ahalegiñ honetan
orduan sasoian bizi izan ziran
andren figuriak hartzen dau pi-
su gehixen eta, egilliak esplika-
tzen daben moduan, “pelikulia
andrazkuen ikuspegittik, gene-

ruari erreparatuta egindakua
da. Andrazkuak eta memorixa
historikua batzia billatzen gen-
duan, hain zuzen be Euskadin
holako zeozer egittia falta jakun
oindiok be”. 

Ezkutuan egondako bizipenak
Memorixa historikua berres-

kuratzeko premiñaren inguruan
iritzi kontrajarrixak dagoz, ba-
tzuk alde dagoz (horren artian
gehixenak errepresiñua sufridu
eben famelixetakuak dira) eta
beste batzuk kontra (horrek as-
paldiko kontuak dirala eta oin
atzera be hautsa astintzen ibil-
tzeko premiñarik ez dabe ikus-
ten). Edozelan be, badira urte
batzuk “memorixa historikua”
esaten detsagun hori berresku-
ratzeko mugimendua, bestela
izan ez leikian moduan, mugi-
tzen hasi zala. Eta, gustau se-
guruenik iñori gustatzen ez ja-
kozen ipuiñak atzera be entzu-
ten hasi ziran. Eta, zorionez,
kontakizun asko eta asko histo-
rixaren parte horretan protago-
nista izan ziranen ahotik zuze-
nian urtendako berbekin osatu-
takuak dira. Saiakeriak urtietan
oso nagusi harrapau badittu be,
argi dago euren memorixiak,
benetako memorixa historikuak
ez detsela kale egiñ. Eta holan

juan dira urtetzen, etxerik etxe,
herririk herri, historixia ikertziari
ekin detsen profesional eta zale
askoren ahalegiñari esker, iño-
ren gustokuak ez diran istorixo
gordiñak. Gure herriko histori-
xia berreskuratziaz aparte, on-
dare hori gorde eta ahal dan
neurrixan zabaltzen arduratzen
dan Ego Ibarra batzordiak jaso-
ta dakan Pilar Calvo eibartarra-
ren historixa latzaren moduko
millaka eta millaka istorixo.
Gustatzeko ezer ez daken, bai-
ña danok ezagutzia komeni dan
istorixuak. 

Pilar Calvo, lekuko zuzena
Saturrarango kartzela barruan

pasautakuak bertan preso euki
zittuen andrak baiño hobeto ez
dau iñork jakingo eta Eibarren

be badakagu estrenau barri da-
ben pelikuliak kontatzen dittua-
nak zuzen-zuzenian sufridu eba-
nik: Pilar Calvo Arnaiz da Satu-
rraranen egon ziran eibartarren
artian bizirik geratzen dan leku-
ko bakarra. Bere bizitzaren go-
rabehera latzen barri emoten
deskue Ego Ibarra batzordekuak
euren webgunian pelikularen es-
trenuaren harira irakortzeko mo-
duan ipiñi daben artikuluan. Izan
be, batzordetik bertatik azaldu
deskuen moduan, “Saturrarango
emakumien kartzelaren historixa
latza ederto asko kontau zei-
kian, bere 95 urtiekin osasunak
lagunduko baletsa. Pilar, Talave-
ra de la Reinan jaixo zan 1916ko
uztaillaren 11n, José Rocarekin
ezkondu eta alaba bakarra izan
eben. Santa Laya bere herrixan,

Aurreko asteburuan
estrenau eben Coliseo
antzokixan “Izarren Argia”,
Saturraranen
andrazkuendako egon zan
kartzelaren inguruko
gorabeherak kontatzen
dittuan pelikulia.
Baleukok ekoiztu daben
lanaren proiekziñuak
irauten daben
90 miñutuetan ikusliak
denporan atzera egitten
dau, askorendako
fikziñozko kontuak
besterik ez diran zulo
baltzenetan sartzeko
inbitaziñua luzatuta. Baiña
gure errealidadiaren eta
pelikulan agertzen diran
personajiak erakusten
dabenaren artian 70 urte
besterik ez dira pasau.
Eta Saturraran hortxe
daukagu, aldamenian.
Baiña, sarrittan, zeozer
gertu eukitta be arrotza
egitten jaku. Horrekin
konturatu dira ikusle asko
zinetik urtetziarekin
batera.

GEURE
GAIA

8

IIZZAARRRRAAKK oorrooiimmeennaarreenn  
zzeerruuaa  aarrggiittzzeenn

Pilar Calvo da Saturraranen egon ziran eibartarren
artian bizirik geratzen lekuko bakarra. Benetan
gorrixak ikusi zittuan gerra sasoian eta ostian.
Saturraranen ikasi eban irakortzen eta idazten:
lehelengo idatzixa aldameneko dedikatorixia.
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Josék alderdi komunistaren tal-
dia sortu eban”. 

Eta senarrak egindakua, jaki-
ña, orduan sasoian nahikua
“pekatu” zan, hil ostian ez eze,
aurretik be infernua bizi izateko:
“Gerra sasoian auzoko batek
salatu zittuan eta andra-gizo-
nak kartzelara eruan zittuen.
Eta 1939ko ekaiñaren 29xan
Gerra Kontseilluak zigorra eza-
rri zetsen: Pilar Calvori 30 urte-
ko kartzela eta Joséri heriotza-
zigorra. Gizona Ocañan hill
eben, baiña, fusilau aurretik,
borreruek elizatik ezkontarazi
nahi izan zittuan”. 

Kartzelarik kartzelara
Holako situaziñuan geure bu-

rua kokatzeko kapazidaderik ez
dakagunok kostata ulertu geinke
jende honek aurrera egitteko in-

darra nundik etaratzen eban,
baiña, edozelan be, ezkontza
proposamenarekin juan jakoze-
nian Pilarrek ezetz, zibilletik ez-
konduta eguazela eta bere gizo-
na hala hilko zala erantzun ze-
tsen. Horren ostian Pilar Toledo-
ko kartzelara eruan eben; han-
dik, Madrillera, Durangoko ko-
mentura gero, Zornotzara ondo-
ren; Barbastroko kartzela be
ezagutu eban eta, azkenian, Sa-
turraranera eruan eben. Konta-
tzen dabenez, “gorrixak ikusi zi-
ttuan han: jatekua urri, alabia
bere famelixarekin Talaveran la-
gata, famelixakuen kartarik ez...
Halanda be, gazteak ziran eta
kanturako eta dantzarako tarte
batzuk be topatzen ei zittuen.
Asko eskertzen dabe, inguruko
herrixetako jendiak emoten ze-
tsen laguntasuna be”. Bestete-

tik, orduan oso ohikua zan mo-
duan, aurretik sekula eskolara
juan bakua zan eta Saturrara-
nen ikasi eban irakortzen eta
idazten.

Esaten daben moduan, egoe-
rarik okerrenian be beti agertzen
dala itxaropenari atiak zabaltzen
detsazen argitxoren bat eta, ur-
tietan sufritzen jardun ondoren,
azkenian zigorra kommutatu eta
kartzelatik etara eben: “Handik
urten eta Ondarroako famelixa
batek etxian hartu eban. Baiña
kanpuan egonagaittik ez zittuan
espetxe barruan lagatako lagu-
nak ahaztu eta astero, eguene-
tan bisittan juaten jakuen, jateko
zeozer eruatera”. 

Handik denpora gitxira Pilar
Eibarrera etorri zan bizitzera eta
gernikar batekin ezkondu zan.
Bigarren gizonarekin seme bi
eta alaba bat izan zittuan, baiña
bizitzak arnasia hartzeko tarte-
txo bat eskintzen zetsala emo-
ten ebanian, gauzak atzera be
okertzen hasi ziran: senarra
gazterik hil jakon eta bizimodua
aurrera eteratzeko, bere situazi-
ñuan eguazen beste guztien
modura denetarik egiñ eban:
apopiloak etxian hartu, pegorak
garbittu, etxiak... 1960xan hiru-
garrenez ezkondu zan. Oin dala
pare bat urte eta oroimena lau-
sotzen doiala, sorterrira bueltau
zan eta han bizi da gaur egu-
nian be.

Malkorik ez, baiña ez ahaztu
“Izarren argia” pelikuliak Pila-

rren moduko bizipen latzak kon-
tatzen deskuz, negarguria eragi-
tten daben fotogramak, bata
bestiaren atzetik ikusten amai-
tzen dabenian, ikusliak korapillo
bat dakela urtetzen dabe zinetik.
Baiña, halanda be “negarrik ez,
gogora gaitzazue” eskatzen da-
ben ahotsak diñuena entzutiak
estuasun-une hori pasau biharra
eta gehixago merezi dabe. Ho-
rrenbeste zor detsagu egunetik
egunera eta bizilegez desager-
tzen doian generaziño osuari.

9GEURE
GAIA

Memorixaren autobusa presentatzeko oin dala egun batzuk egindako ekitaldixan parte hartu
ebenak diñuen moduan, “Izarren Argia pelikulia baiño zeozer gehixago da, gizartian zabalduta da-
guan sentimientuaren, herrittarrak euren senide eta lagunen oroimenari eusteko, eurekin akordatzen
segitzeko eskatzen daben garraxixaren oihartzuna izan nahi daben proiektua da”. 

Gerra sasoian zapalduta egon ziranen sufrimendua, errepresiñua jasan bihar izan eben guztiak sen-
tidu ebena islatu nahi dabe, baina, izaera soziala dakan historixia dan aldetik, gizartiak be kontatzen
dabenarekin bat egittia billatzen dabe, moduren batian parte hartzeko aukeria eskindu nahi izan detse,
“herrittarrak proiektuarekin bat egitteko, esaten dabena nunbaitten entzun egitten dala sentitzeko… az-
ken batian, parte hartzeko aukeria euki deixen”.

Ideia hori goguan jaixo zan memorixaren autobusa, memorixaren izarren autobusa: “Garraiobide so-
ziala, memorixaren bidieri jarraittuta eta ʻez nigarrik egin, baiña ez zaittie gurekin ahaztu  ̓esaldixa go-
guan, benetan ekimen soziala aurrera eruateko”. 

Autobusak, bidiari ekiñ aurretik hutsik eguan zerua eta aittatu barri dittugun berbak batu dittu. Baiña
herririk herri, ibilbidia betetzen doian neurrixan, zeru hori dir-dir egitten daben izartxoekin betetzen
juango da eta izar hórretako bakotxian militarren altxamenduan edo ostian etorri zan errepresiño fran-
kistan hildako lagun baten izena egongo da idatzitta: “Izar eta firmekin betetako zerua osatzen juatia
da kontua, gure memorixia erabillitta izarrak gaur egungo sasoiraiño ekartzeko, atzera berpizteko eta,
holan, justizia egitteko”. 

Autobusak urriaren 16xan
ekin zetsan bere bidiari On-
darru-Mutriku aldian eta,
Hernani, Arrasate, Aretxaba-
leta,Bilbo, Irun, Gasteiz, Ses-
tao, Iruña, Durango, Sarta-
guda eta Legazpittik pasau
eta gero, memorixia gidari
izango daben ibilbidian az-
ken geldiunia Gernikan egiñ
aurretik, azaruaren 5ian Ei-
barren eta Elgoibarren geldi-
ttuko da, geuk be zeru horre-
tan betirako argixa emongo
daben, sekula amatauko ez
diran izarrekin memorixaren
zeru hori apaintzeko aukeria
izateko.

MMEEMMOORRIIXXAARREENN bbaarrrreennaa  
bbiiaajjaattzzeekkoo  AAUUTTOOBBUUSSAA

Autobusa Eibarren azaruaren 5ian izango da, Txaltxa-Zelaixan, 12.00xetatik 19.00etara arte.
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ZINEA &
ANTZERKIA

10

ERRAUTSAK EGITASMOA ORAIN DELA 4 URTE SORTU ZEN ARTEDRA-
MA ETA LE PETIT THEATRE DE PAIN TALDEEN ESKUTIK. Beren bali-
abideak elkartu eta euskarazko sorkuntza garaikidean batera lan egitea eraba-
ki zuten. Urteetan elkarren berririk izan gabe egon ondoren, gaztaroko lagun
baten hiletan bilduko den lagun taldearen esku-
tik dator antzezlana. Azaroan hainbat herritan
eskainiko da lana. Informazio gehiagorako begi-
ratu www.errautsak.com helbidean.

Kimuak-ek katalogo berria aurkeztu du
EUSKO JAURLARITZAKO KULTURA
SAILAK ETA EUSKADIKO FILMATE-
GIAK ANTOLATUTAKO PROGRAMAK
AUKERATU DITU BERE KATALOGO
BERRIAN SARTUKO DITUEN 9 KOR-
TOAK. Lehiaketara aurkeztu ziren 76 lane-
tatik aukeratu dituzte bederatzi horiek, eta
nazioartean ezagutzera emateko aukera
emango zaie. Iaz baino lan bat gehiago
sartu da aurten katalogoan, eta antolatza-
ileek jakitera eman dutenez horrek adier-
azten du euskal kortoen kalitateak gora
egin duela azken urteetan.

ZINEA

ANTZERKIA

Ibilbide luzeko aktorea
antzerki, zinema zein telebistan

ESANA
Marivi Bilbao-k

“Nik ZINEMA egiten segitu nahiko nuke.
Horrek mugitzen dizkit barrenak. Gertatzen
dena da amona xahar bat behar dutenean,
lodixka eta arratsaldetan puntua egiten
ibiltzen dena nahi izaten dutela, eta ni
ez nautela sekula horretan irudikatzen.
Nik saiatzen lagatzeko erregutzen diet,
gustura eta ondo egingo dudala, baina
alferrik. 

ANTZERKIA egiteko, ordea, zahartu egin
naiz. Goizean esnatzen zaren momentutik, 
badakizu iluntzean teloia igoko dutela, 
eta horrek asko baldintzatzen dizu eguna. 
Antzerkia oso polita da, asko ikasten duzu,
asko irakasten dizu, baina nire adinean 
ez nago geratzen zaizkidan egunak 
baldintzatzeko prest.

TELEBISTA eta zinemaren industria
negozio interesatuegia da edertasun 
hutsean oinarritzeko. Ez pentsa jendea 
ederra delako soilik aukeratzen duenik. 
Hor badaude, jokoa ematen dutelako da”. 

GAUR HASI ETA AZAROAREN 7-RA ARTE LANIK
BERRITZAILEENAK IKUSTEKO AUKERA ES-
KAINIKO DU JAIALDIAK. 11. edizio honek antze-
zlanik abangoardistenak ekarriko ditu Bilbora. Bilbao-
Eszena Bilboko Baliabide Eszenikoen Zentroaren
programaren barruan sortutako bost proiektu es-
kainiko dira bost egunetan. Horrez gainera, Arte Es-
zenikoetako profesional eta zaletuen arteko hartu-
emana bultzatuko da.

Antzerki eta Dantza Garaikidearen
Jaialdia Bilbon

GASTEIZKO ZINEMAGILEAREN “JUGAN-
DO CON LA MUERTE” LANAK SITGES-
EKO ZINE-JAIALDIKO SAIL OFIZIALEAN
LEHIATUKO DU LABURMETRAIEN
ATALEAN. Lehen aldiz hartu du parte Urkijok
Kataluniako jaialdi horretan eta pozarren
agertu da, nazioartean proiekzioa duen jaial-
dia da-eta. Sitges-en atzetik hainbat jaialditan
aurkeztuko du bere azken lana, eta besteak
beste, luzemetrai bat egiten hasteko asmoa
duela esan du gasteiztarrak.

Paul Urkijoren azken lana
Sitges-en

Errautsak antzezlanaren aurkezpena
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ERREPORTAJEA

Jeff Espinoza eta Francis-
co Simónen arteko aspal-
diko adiskidetasunaren

eta eskarmentu handiaren
emaitza da Red House. Tan-
dem honen historiak Espai-
nian, Flying Gallardos taldeko
kide gisa elkar ezagutu zutene-
an du abiapuntua. Harrezkero,
elkarrekin garatu duten lanaren
ondorioz, Europako blues tal-
derik onenetakoa bihurtu da.
Red House bakarrik zuzeneko
emanaldietan bizi dezakegun
indar eta dotoretasunaren sino-
nimo da, txundituta uzten bai-
kaitu haren indar ikaragarriak
eta gustu onak, emanaldi guz-
tiak guztiz gogoangarri eta

ahaztu ezin bihurtuta. Taldea
1988. urtean plazaratu zen au-
rrenekoz, “Red House” izenbu-
rua zuen diskoarekin. Lan ho-
rretan eurek sortutako hamabi
gai biltzen dira, bluesaren eta
R&B musika moldearen tradi-
ziorik zintzoenari jarraituz.  Lan
horrek berehalako ondorioak
ekarri zituen, eta Espainia, Por-
tugal eta Frantziako jaialdi eza-
gunenetan parte hartzeko gon-
bitak jaso zituzten. Jaialdiotan
kritikarik onenak izan zituzten,
eta ikus-entzuleen aldetik ere
ezin harrera hobea jaso zuten.

2000. urtean argitaratutako
“Hold On” izenburuko bigarren
albumak are emaitza onak ja-

so zituen. Bitartean
taldeak birak eskain-
tzen zituen atsede-
nik hartu gabe, be-
tiere zuzeneko kon-
tzertuak eta bestela-
ko emanaldiak eta
proiektuak tarteka-
tuz; izan ere, 2003.
urtean Europan ze-
har eskainitako bi-
ran, Scott Hender-
son Blues Band tal-
deari sarrera egiteko
ohorea izan zuten,
filmentzako doinu
bandentzako gaiak
idatzi zituzten,
ekoizten jarraitu zu-

ten, etab. Bi urte iraun zuen bi-
ra horrek oso emaitza ona es-
kaini zuen: “Redhouse Captu-
red Live”, jarraitzaileen aspal-
diko irrika aseko zuen zuzene-
ko album bikoitz berria, taldea-
ren muina, eta agertokian era-
kusten duen maisutasuna eta
talentua, argi eta garbi islatzen
duena.

Laugarren albuma 2007. ur-
tean iritsi zen: “Rattlesnake Ro-
ad”. Molde klasikoen eta hots
berrien nahasketa eztandaga-
rria, “bluesy touch” erakusga-
rriarekin taldearen izaera age-
rian lagata; hitz gutxitan esan-
da, XXI. mendeko bluesa. Gra-
bazio lanetan EEBBetako musi-
kari hoberenetako batzuek par-
te hartu dute; esate baterako,
John Parsons, Gaby Jogeix eta
Chojínek berak, Espainian egi-
ten den hip-hoparen ordezkari
nagusiak. Gisa honetan bi mu-
sika molde eta bi hizkuntza el-
kartzen dira modu harrigarrian.

Aurtengo udazkenean Red
House errepidera itzuli da arte
horretan urte askotxo darama-
ten artisten lan berri eta ondo
zaindutakoarekin, artisau pro-
fesionalen modura landutako
eta zaindutako obrarekin.
Oraingo honetan, gainera, na-
zioarteko izarrek lagundurik
ageri dira; horien artean aipa-
garri dira, besteak beste, Blues
Brothers talde mitikoaren sor-
tzaile eta saxofoi jotzaile Lou
Marini, Blasters eta Fabulous
Thunderbirds taldeetako kide
Gene Taylor, Espainiako artista
ezagunenetako batzuk ahantzi
gabe: Ramón Arroyo (Los Se-
cretos), Gaby Jogeix, Carlos
Sánchez eta Manuel Bagüés
(Marlango , Revolver).

Beraz, hemen da berriro ere
Red House, molde klasikoko
R&B talderik onena agian,
“Chihuahua Boogie” disko be-
rria aurkezten.

Errabal Jaialdi Ibiltariak ez dio huts egin urteroko 
zitari eta aurtengo bigarren emanaldia Coliseoan 
eskainiko du, Red House Bandaren aktuazioarekin.
AAzzaarrooaarreenn  66aann,,  zzaappaattuuaann,,  2200..0000eettaann hasiko da 
XXI. mendeko blues zale porrokatuenentzat prestatutako
kontzertua. Aurten jazz-a, blues-a eta musika beltza 
batu dituen Errabal jaialdiak azken jardunaldia izango
du handik aste bira, Elgetako Espaloia Kafe Antzokian
entzun ahal izango den Kase.O Jazz Magnetism
emanaldiarekin; saio hori azaroan 20an izango da,
22.00etan hasita. Aurretik, urriaren 23an, DeDiego
Brothers-ek jo zuten Soraluzeko Kiroldegiko aretoan.

Bluesa maite 
dutenek galdu ezin 
duten kontzertua

EErrrraabbaall  
JJaaiiaallddii  IIbbiillttaarriiaakk

aauurrkkeezzttuuttaa
RREEDD  HHOOUUSSEE

mmoollddee  kkllaassiikkookkoo
RR&&BB  ttaallddeerriikk
oonneenneettaakkooaa

““CChhiihhuuaahhuuaa  BBoooogg iiee””
ddiisskkoo  bbeerrrriiaarreekkiinn
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Barixakuan hasi zen Elgetako Espa-
loian Danbaka musika lehiaketaren
laugarren edizioa. Jarraitzaileak ha-

sieratik taldeen aldamenean egon ziren;
lehenengo ilaran dantzan. Danbakaren
laugarren edizioa abian da. Aurten ere
maila altuko kontzertuak ikusiko ditugula
argi geratu zen.

Gaztetasuna eta indarra
Oñatiarrek estreinatu zuten Danbakaren

laugarren edizioko lehenengo gaua. For-
matu akustikoan hasi zuten gaua: abesla-
ria eta gitarra aulki batean eserita eta ba-
lada goxo batekin. Hortik aurrera indartsu
jardun zuten. Metal melodikoa egiten dute
Black Riverrekoek eta gazteak izan arren
sekulako indarra erakutsi zuten. Bigarren
abestirako lehenengo ilarara jende mor-
doxka gerturatzea lortu zuten. Bigarren
taldearendako Espaloia berotuta utzi zu-
ten oñatiarrek.

Punka bete-betean
Bergara, Arrasate eta Soraluzetik punk-

rock doinuak ekarri zituzten Desprezioko-
ek. Jarraitzaileak hasieratik izan zituzten
aldamenean, jo ta ke dantzan. 80ko ha-

markadan Euskal
Herrian jorratu
zen punk-rocka
ekarri zuten gogo-
ra eta baita doinu
ilunagoak ere, si-
niestroagoak. Hirukotea izanda ere inda-
rra erakutsi zuten: bat-batekotasuna,
amorrua eta gaztetasuna. Abesti motzak
eta zuzenak egin zituzten, salaketa eta
umorea tartekatuz.

Jarraitzaileak zoratzen
Gaueko talde beteranoaren txanda eto-

rri zen ondoren: Bergarako Lord Witch.
Taula gainera igo orduko jarraitzaileak
zain zituzten euren taldearen izena oihu-
katzen. Danbakara aurkezten diren biga-
rren aldia da eta bergararrak nobedadee-
kin etorri dira: teklatua gehitu diote talde-
ari eta abeslari berria dute, orain arteko
gitarra eta frontman-ari laguntzen. 

Lord Witchekoek zoramena ekarri zuten
Espaloira: lehenengo ilarak jendez gai-
nezka eta guztiak kontzertuan zeharo sar-
tuta. Heavy-rock klasikoa egiten duen tal-
de bergararrak argi utzi zuen sekulako es-
karmentua duela.

Alemaniako elektronika
Musika elektronikoarekin amaitu zen

gaua. Danbakan orain arte entzun gabeko
proposamena ekarri zuen La-Toxek, ikusle-
ak Alemaniara eramanaz. Gustora hartu
zen nobedadea eta txalo eta animo-oihu
asko entzun ziren Txusentzat.

Oñatiar eta bergarar asko Espaloian
Danbakaren laugarren edizioa giro ezin

hobearekin hasi da. Barixakuan Espaloia
bete egin zen hasiera-hasieratik. Oñatiko
Black Riverrek eta Bergarako Lord Witchek
jarraitzaile asko eraman zituzten Elgetara.
Dena dela, besterik gabe, eta Danbakak
eskaintzen duen musika ikuskizunaz goza-
tzera joan zirenak ere asko izan ziren; urte-
roko jarraitzaileak, Debagoieneko eta ingu-
ruko musikaren jarraitzaileak. Lehenengoa
izateko ez zen hoztasunik igarri eta lehe-
nengo kontzertutik jendea dantzan ibili zen
lehenengo ilaratan.

Punka, heavy-a, 
elektronika eta 
metala gau berean

Lord Witch taldearen irudia Espaloian jotzen.



EZTEIEN GEHIGARRIA

2244..  zzeennbbaakkiiaa      22001100eekkoo  UUDDAAZZKKEENNeekkoo  ggeehhiiggaarrrriiaa
PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA::  IIttzziiaarr  AALLBBIIZZUU eettaa  BBeelleenn  UULLAAZZIIAA

TTeelleeffoonnooaa..  994433  2200  6677  7766        FFaaxxaa..  994433  2200  2288  7722
ppuubblliizziittaatteeaa@@eettaakkiittttoo..ccoomm
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H amarkada askotan traje beltzak
baino ez dituzte erabili Eztei
egunean senargaiek. Gizonez-

koendako aukera gutxiago dagoela ai-
tzakia dela, kolorea ez da larregi erabi-
li. Baina azkeneko urteetan kolore bizi
eta ausartagoak erabiltzen hasi dira se-
nargaien diseinuak egiterako orduan.
Garai bateko korbatek oraindik pisu

handia badute ere, zapi, lazo eta horrela-
koek gero eta aukera anitzagoa eskain-
tzen diete gizonezkoei. Eta, gainera, az-
keneko urteetan gizonezkoak kolore bi-
ziak erabiltzen ausartu dira. Errazagoa
da gizonezkoak kolore biziko korbata
eta txalekoa erabiltzea, emakumezkoak
bere soinekoan kolore biziko osagarriak
erabiltzea baino.
Izan ere, zuria edo oso antzerakoa da

oraindik ere emakumezkoen jantzietan
kolore nagusia. 2010ean inspirazio
erromantikoa da nagusi, oso oihal ari-
nak erabiltzen dira, kristalezko ador-
nuek garrantzi izugarria dute gaur egun.
Baina kolorea oso gutxi erabiltzen da.
Egon badago, gorriz edo beltzez jantzi-

ta ezkontzera ausartzen denik, eta ho-
rretarako aukera eskaintzen du merka-
tuak, baina ez da ohikoena.
2010eko eskoteek besoak agerian uz-

ten dituzte, “palabra de honor” delakoa,
gorputz estua eta gona zabala dira nagu-
si azken hilabeteetatik hona. Hala ere,
gaur egungo merkatuak emakume eta

gizonezko bakoitzari eskaintzen diz-
kion aukerak amaitu ezinekoak dira,
egun horretan mozorrotuta ez sentitze-
ko, bakoitzaren estiloari eusteko gero
eta aukera gehiago eskaintzen du, beti
ere, bereziki elegante, egun horretan la-
gun eta familiko guztiak izango dituzu-
eta zuri begira.

Ezkonberr iak e legante

ga
dif

ot

ezpainak ........................................................ 10 €
besapeak ...................................................... 50 €
izterrondoak + besapeak ............................ 100 €
erdiak ........................................................... 120 €
erdiak + izterrondoak ................................. 160 €
osoak ............................................................ 200 €
osoak + izterrondoak .................................. 250 €
besoak .......................................................... 120 €
bizkarra ........................................................ 120 €

LLLLaaaa ssss eeee rrrr     ffff oooo tttt ooooddddeeeepppp iiii llll aaaa zzzz iiii ooooaaaa
CAPI

BERRIABERRIA

TTTT rrrr aaaa tttt aaaammmmeeeennnndddduuuu     llll iiii ppppoooo ---- eeee rrrr rrrr eeeedddduuuukkkk tttt oooo rrrr eeeeaaaa
150 
euro

saio bat
30 
euro

5 saio

5 saioekin
30 minutuko masajea 
edo erreflexologia

OOPPAARRII

BEGIBISTAKO
EMAITZEKIN
LEHENENGO
SAIOTIK

Bidebarrieta, 5

MMMMaaaa ssss aaaa jjjj eeeeaaaakkkk
--  OOSSTTEEOOPPAATTIIAA ((bbuurreezzuurrrreekkooaa,,  eessttrruukkttuurraallaa,,  eerrrraaiieettaakkooaa))
--  KKIIRROOMMAASSAAJJEEAA
--  TTEEKKNNIIKKAA  MMEETTAAMMOORRFFIIKKOOAAKK
--  MMAASSAAJJEE  TTEERRAAPPEEUUTTIIKKOOAA
--  RREEFFLLEEXXOOLLOOGGIIAA ((oorrdduubbeettee))

3x2

943 201 547

� AURPEGI ETA GORPUTZ TRATAMENDUAK
(Bach loreekin eta Mineral Esentziekin)

� CHAKRA BERROREKA - SPA MASAJEAK
� FOTOTERAPIA (lokalizatutako koipearen gutxitzea)
� Aurpegi FOTOGAZTETZEA
� MAKILLAJEA (Kurtso Pertsonalizatuak)
� OPARITZEKO BONUAK
� URRE Edertze Tratamendua “REINA DEL NILO”

Fotodepilazio eskaintzak!!

mikropigmentazioaren inguruko 
ateak zabalik jardunaldia 

%20ko deskontua bertaratutakoentzat
Deituiguzu!!

HANKA OSOAK+IZTERRONDOAK+BESAPEAK 195€
HANKA ERDIAK+IZTERRONDOAK+BESAPEAK 145€

IZTERRONDOAK + BESAPEAK 90€
BULARRA+ABDOMENA EDO SORBALDA 145€

Prezioa saio bakoitzeko, epe mugatuko eskaintza

R.P.S. 189/09

mikropigmentazioaren inguruko 
ateak zabalik jardunaldia 

%20ko deskontua bertaratutakoentzat
Deituiguzu!!

HANKA OSOAK+IZTERRONDOAK+BESAPEAK 195€
HANKA ERDIAK+IZTERRONDOAK+BESAPEAK 145€

IZTERRONDOAK + BESAPEAK 90€
BULARRA+ABDOMENA EDO SORBALDA 145€

Prezioa saio bakoitzeko, epe mugatuko eskaintza

Fotodepilazio eskaintzak!!



E-maila: conecta@hotelkrabelin.com         www.hotelkrabelin.com

Tel. 
943 202 727    
Faxa. 
943 208 991    
Arrate auzoa, z/g -EIBAR-

HHOOTTEELLAA
JJAATTEETTXXEEAA

Kanpoko
estetika
guztiz

berriztua

Ezteiak

Dantza
terrazan
berandu

arte
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E zteien egunean non bazkaldu
edo afalduko dugun izaten da
gehien aztertzen den gaietako

bat. Izan ere, gonbidatu guztiendako be-
har den lekua izatea lehentasunezkoa
izaten da eta horrez gainera, asko begi-
ratzen dugu zer nolakoa izaten den in-
gurua, eskaintzen duten jakien aukera
eta abar luzea.
Mahaiak eta gonbidatuak jartzeko ko-

kalekua ondo pentsatu beharra dago,
oso modan jarri dira mahai borobilak,
baina horrek leku gehiago behar izaten
dute. Ezkongaiekiko hurbiltasunaren
arabera, mahai batzuk gertuago eta bes-

teak urrunago izaten dira, ohikoena ez-
kongaien mahaiburutik hurbilen jartzen
ditugu senideak eta ostean lagunak eta
lankideak.
Gastronomiari dagokionez, argi dago

Euskal Herrian bereziki gozatzen dugu-
la mahai inguruan. Ohikoa bihurtu da
argazkiak egiten ditugun bitarteko mo-
dakutxo edo lunch-
a. Horrelakoetan es-
kaintzen ditugu ziz-
ka-mizka berezie-
nak, jatetxeko txef-
ak egin ditzala pro-
bak horrelakoetan,

jaki desberdinak probatzeko aukera
ezinhobea izaten da-eta. Mahairatzen
garenean bizpahiru plater gehiago izan-
go ditugu, entsaladaren bat, arraina eta
haragia ziur. Sorbeteak izan duen arra-
kasta handia da eta postreak amaituko
du jaki gozoak jateko aukera. On egin
guztiok!

On egin l eku perfektuan

ESTETIKA 
MASAJEA

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

Zezenbide, 4
943 53 00 66
www.lakett.com

Lakett da nniirree  eeddeerrttaassuunnaarreenn
sseekkrreettuuaa

T. Etxebarria, 24  20600 EIBAR

Tel. 943 20 73 04

N E X X O

A L I A N T Z A K

Loiola auzoa, 24     AZPEITIA

Telefonoa: 943 81 56 08 Faxa: 943 15 03 62
E-maila: kiruri@wanadoo.es

www.joyeriasenen.com

1978tik Telefonoa:
943 17 00 28

San Pelayo, 4 
-ERMUA-
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Ezkontzak, bataioak, jaunartzeak, 
zilarrezko ezkontzak, urrezko ezkontzak, 

karta, enpresa bazkariak…

EEZZKKOONNTTZZAAKK          
BBAATTAAIIOOAAKK            
JJAAUUNNAARRTTZZEEAAKK

w w w . k a n t a b r i a j a t e t x e a . c o m

Arrate Gaina, 4
279 Postakutxa
20600 EIBAR
943 121 262
943 127 334

EEddoozzeeiinn
oossppaakkiizzuunneettaarraakkoo  

aauukkeerraa

ARRATEKO

SANTUTEGIAREN

ondoan aurkitzen gara
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H ilabeteak emango ditugu ez-
kontzaren eguna prestatzen.
Nekea eta urduritasuna behin

baino gehiagotan izango dugu. Baina
konturatu orduko, eguna ailegatu da, or-
duan bai urduritasuna, guztia prestatuta
dugula jakinda ere, egun osoan egongo
gara leku batera eta bestera begira, guz-

tia ondo dagoela ikusteko asmoz. Eguna
ondo pasatuko dugu, baina argi dago
gure gorputzak, eta bereziki gure bu-
ruak guztia ahaztu eta disfrutatzeko eta
lasaitzeko beharra izango duela. Hori
guztia batuko da hurrengo egunetan
egingo dugun bidaian.
Aurrekontuaren arabera argi dago

urrutiago edo gertuago joango garela,
hotelaren kategoria horren arabera ere
aukeratuko dugula, baina azkenean ger-
tuago edo urrunago, luxuzko hotelean
edo ez, gure egunerokotasunetik alden-
tzea lortuko dugu, lasaitu eta bikoteki-
dearekin disfrutatzeko aprobetxatuko
ditugu egun horiek.
Karibea klasiko bihurtu da, itsason-

tzian egindako kruzeroek ere gora egin
dute eta Afrikako safariak eta uharteak
azken 5 urteetako errege izan dira. Bai-
na ekialdeak, Asiak, Japoniak eta Viet-
namek izandako igoera nabaria da.
Behin Euskal Herritik irtenda, gure gi-
zartetik zeharo desberdina den gizartea
ezagutzeko aukera aprobetxatzen dute-
nak asko dira.

Bidaia agentziek duten aukera amai-
gabea da, eurek egingo dizkigute egin
beharreko tramite guztiak; gure lana
egun horretan ahalik eta hobetoen iga-
rotzea izango da; gure bizitzako bidaia-
rik berezienetakoa izateko aurrelanak
mereziko du.

Ezte i  b idaia ,  oro imenerako prestatuta



EEzzkkoonnttzzaa  
eegguunneerraakkoo

gguuzzttiiaa......
......zzuurree  eesskkuu!!

TTEELL..  
994433  2200  8800  0066

FF..  CCAALLBBEETTOONN,,  1166  
--EEIIBBAARR--

RR

AACC
OO

IInnpprriimmaatteeggiiaa

AAuukkeerraa  zzaabbaallaa  eezzkkoonnttzzaa  ggoonnbbiiddaappeenneettaann  
eettaa  ppaappeerrtteeggiiaann  oorrookkoorrrreeaann

fasprintei@yahoo.es  -  www.imprentafasprint.es
Ego Gain 11 ac - EIBAR  -  Tel./Faxa: 943 20 16 13

ARGAZKILARITZA - BIDEOA
www.gadifot.es Komentukoa, z/g Tfnoa. 943 17 06 71 -ERMUA-
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A urten ez da kolore nahasketa
handirik egingo lore-sorta
gehienetan. Hori bai, kalitatez-

ko loreak aukeratzeko esango digute lo-
radenda guztietan. Emaztegaiaren soi-
nekoak luxuzko apaingarria izango du
orkideak, jazminak edo larrosak aukera-
tuta. Kolore leunak izango dira nagusi,
txuria edo arrosa gehien bat, baina kolo-
re bakarreko sorta horretan indarra
emango dioten loreak ere izango dira,
moreak aurten berebiziko arrakasta
izango du. Emaztegaiak gogoko dituen
loreak aukeratu behar ditu, baina loran-
dendan zer nolako soinekoa duen azal-
duz gero, “bouquet”, “cascada” lora
sorten arteko desberdintasunak azaldu
eta aukeraketan lagunduko gaituzte.
Baina ez da lore-sorta bakarrik aukera-

tu behar. Hasteko senargaiak paparrean
jarriko duen lore-sorta ere aukera beha-
rra dago. Loradendan azalduko diguten
moduan, aukera nagusi bi ditugu. Emaz-
tegaiak izango duen lore-sortaren lore
berdina aukeratu, bai kolorea, bai lorea

bera; edo, guztiz
desberdina den zer
edo zer aukeratu
beharko dugu.
Eliza edo udale-

txean jarri beha-
rrekoak ere auke-
ratu beharko ditu-
gu. Ez dira emaz-
tegaiak izango di-
tuen lore berdinak
izango, baina ez
daitezela guztiz
desberdinak izan.
Kolorea bera iza-
tea ondo egongo
litzateke, berdin
autoa apaintzerako
orduan ere.
Otorduko mahaiei dagokienez, kon-

tuz mahaietako lore-zentroekin. Ez dai-
tezela handiegiak izan, xumeak eta gon-
bidatuak ez ditzala oztopatu, ez hitz egi-
terako orduan, ez alboan izango diren
jakiak eskuratzeko orduan.

Aukeraketa handia da, merkatuan da-
goen aukera oraindik handiagoa. Kolo-
re, forma eta tamaina guztietako lore-
sortak aurkituko ditugu, baina azkenean
laguntasunarekin, egun horretan kolore
eta usain berezia izango du eztei egunak.

Orkideak eta  larrosak nagusi
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San Juan, 1
Tel. 943 20 33 29

BBiirrjjiiññaappee,,  11            IIssaassii,,  1166

994433  2200  8888  4477

Bidebarrieta, 1

Lau
mar

Tel. 943 20 16 26

DEGUSTAZ IOA

EEEEZZZZKKKKOOOONNNNTTTTZZZZAAAA ttttaaaarrrr ttttaaaakkkk    
eeeettttaaaa    

ddddeeeessssppppeeeeddddiiiiddddeeeettttaaaarrrraaaakkkkoooo    
((((EEEE NNNN KKKKAAAA RRRR GGGG UUUUZZZZ))))

-T. ETXEBARRIA, 13-
Tel. 943 20 63 22

-ARRAGUETA, 14-
Tel. 943 56 85 43  

San
Andres

gozotegia

Bidebarrieta 28   -   20600 EIBAR
Tel. 943 20 79 73

Ezkont
zetarak

o

tartak 
eta 

opariak
 

prestat
zen 

dituguDDEENNDDAA
LLOORRAA



ORDUA 
HARTZEKO:

Tel. 943 20 16 48

� Punta-puntako orrazkerak
� Ile tratamentuak

Bidebarrieta, 20 (Galeria Komertziala) GIZONEZKOEN 
ILEAPAINDEGIA

– Depilazioa                                 
– Diodo laserrarekin
– Luzapenak
– Visajismoa
– Emaztegaiak
– Makil lajea, 

Argazkilaritza 
eta Bideoa

Calbeton, 1 - 1. solairua   943 207 047     

DDOOLLLLSS

styling
touch

therapy

994433  003333  996677
JJ ..  EEtt xx eebbeerr rr iiaa ,,  55  --   bbeehh eeaa

EE SS TT II LL II SS TT AA KK

Ezkongai eta
gonbidatuetan

adituak

IIffaarr  kkaallee,,  66
994433  770022002244
IIffaarr  kkaallee,,  66
994433  770022002244

FF..  PPAASSCCUUAALL

VVIIRRGGIINNIIAA PPAASSCCUUAALL

Arane, 6
Telf.  943 20 61 64
Faxa. 943 20 85 43
20600 EIBAR

Zubiaurre, 36 (behea)
Tel. eta Faxa: 943 17 68 28
www.cocinaspascual.com

48260 ERMUA
SSUUKKAALLDDEE  AALLTTZZAARRIIAAKK
BBAARRNNEERRAAKKOO

Orrazkeretan ez  ahaztu apaingarr iak

wwz t e ie n g e h ig a r r ia

A zkeneko urte bietan emazte-
gaien ilea solte ikusi da asko
eta asko. Estilo neorromantiko-

ak, erdi arokoak, melena solteak erama-
tea eskatzen zuten. Baina, 2010ean ba-
dirudi mototsek berriro ere indarra har-
tzen dutela. Gainera, era guztietako mo-
totsak bueltatu dira, oso baxuak, beloa
jartzeko egokiak, oso altuak, tiara edo
lorak inguruan jartzeko eta oso landuak,
ileordeak erabilita fantasiazko mototsa
egiteko egokiak. Hala ere, nahiz eta be-
rriro ere mototsak bueltatu, osagarriak
ez dute indarrik galdu. Lumak, loreak,

harribitxiak, tiarak, harriak, era guztie-
tako osagarriak erabiltzen dira eta aldez
aurretik erosi behar izaten dira, ilea-
paindegiko arduradunek zer nolako
apaingarria aukeratu dugun jakitea ezin-
bestekoa baita.
Senargaiek ez dute horrenbesteko ara-

zorik izaten, hala ere, komeni da eztei
eguna baino hiru aste lehenago ilea
moztea. Horrela, ilea nahikoa haziko da
egunerako eta itxura guztiz naturala
izango du. Bere itxura berritu eta metxa
edo briloak egitea aukeratzen duenik
ere badago, izan ere, eztei eguna berezia
izanda, zergatik ez egun horretan be-
reizgarriren bat senargaiaren ilean? Ho-
rrelakoak egiteko asmoa izanez gero,
neskekin gertatzen den moduan, lehena-
go ileapaintzeailearengana joan eta bien
artean aukera onena zein izango den az-
tertu beharko dute.
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KIROLAK22

ARRATE ESKUBALOI TALDE-
AK GAZTEEKIN EGITEN
DIHARDUEN LANAREN EMAI-
TZA jaso du berriro ere: orain-
goan Espainiako jubenil maila-
ko selekzioak Jon Azkue eta
Ander Iriarte deitu ditu dome-
kara arte Portugalen jokatzen
diharduten torneo batean parte
hartzeko.

Bestalde, Asobal li-
gako taldeak atsedena
izango du asteburu ho-
netan eta hurrengoan,
nahi eta nahi ez, iraba-
zi egin beharko dio sail-
kapenean bere atzetik
dagoen talde bakarrari.

Arratek hiru puntu ditu une ho-
netan eta Toledok bat bera ere
ez du lortu: ez irabazteak oso
egoera arriskutsuan lagako lu-
ke Julian Ruizen taldea. 1. Na-
zional mailako taldeak ere
atseden hartuko du oraingoan;
azken partiduan 31-30 irabazi
zion Anaitasunari.

Arrateren harrobiaren fruituak

ANDER ROMARATE ETA
MARKEL ALBERDI IGERILA-
RIEK IBARKURUTZEKO ITU-
RRIAREN IRUDI BANA JASO
ZUTEN aurreko barixakuan
Miguel de los Toyos alkatearen
eskutik, igeriketa munduan lor-
tu dituzten markak errekonozi-
tzeko Udalak antolatutako eki-
taldian. Gazteek ere oparia
eraman zioten alkateari: igeri-

lari biak elkarrekin agertzen di-
ren argazkia eman zioten, es-
ker ona adieraziz. Kirolari gisa-
ra zoriontzeaz gain, horretara-
ko beste arrazoirik ere izan
zen, Markel Alberdik barixa-
kuan bertan 18 urte bete zitue-
lako eta, hori jakin bezain las-
ter, udaletxeko aretoan bilduta-
koek "Zorionak zuri" abestu
zioten.

Omenaldia Romarate eta Alberdi 
Urbat-Urkotronik-eko igerilariei

ORAINGOAN PABLO BERA-
SALUZEK ETA IKER ARRE-
TXE IZANGO DIRA, nor baino
nor, domekako partidu nagu-
sian. Biak ere Asegarce enpre-
sako ordezkariak dira, Astele-
nan askotan izaten ez diren
horietakoak; hori dela-eta, be-
rriztarraren jarraitzaile asko
izango dira Eibarren. Jaialdia
osatzeko, hasierako partiduan
González-Arruti eta Idoate-Be-
roiz bikoteek neurtuko dituzte
indarrak eta, amaitzeko, hiru-
garren partiduan Ongay-Larri-
naga eta Gorka-Ceciliok jar-
dungo dute.

Deporreko pelotariak ondo
Aurreko barixakuan Astele-

nan jokatutako Gipuzkoako
Kluben Artekoaren jardunal-
dian, Eibarko pilotariak partidu
bi irabazi zituzten eta bakarra
galdu. Iker Narbaizak irabazi
egin zuen set bitan (8-6 eta 8-
2) eta gauza bera egin zuten
Agirresarobe-Lantz jubenilek
(22-13) Zestoako ordezkarien
aurrean; Ruiz-Larrauri kadete
mailako bikoteak 14 tantotan
geratu ziren Itziarkoen aurre-
an. Bestalde, senior mailako
Egaña-Bengoetxea bikoteak
22-20 irabazi zuen Tolosan.

4 eta erdiaren txapelketa nagusia
berriro Astelenan

ESKI DENBORALDIA GERO
ETA GERTUAGO, BATZOR-
DEKOEK TALDEKO BAZKI-
DEEI OHAR BI jakinarazi nahi
dizkie: denboraldirako bonoak
(Somporterako) egin nahi dute-
nak bulegoetatik pasatzeko
(prezioa 68 bat eurokoa izango
da) eta, bestalde, denboraldi
berrirako, iraupen eta fondo
ekipoarentzat batera, nahi du-

ten bazkide guztientzako es-
kiatzeko arropa egiteko asmoa
dutela (mono osoa edo pieza
bikoa). Eskaera zelakoa den,
mono osoaren prezioa 70-75
eurotan irten daiteke eta pieza
bikoa 90-95etan. Interesatuek
martitzen eta eguenetan pasa-
tu daitezke klubeko bulegoeta-
tik, baina kontuan izan azaroa-
ren 4an amaitzen dela epea.

Deportiboko eski batzordea neguko
denboraldia prestatzen

Pablo Berasaluze.

Jon Azkue.

Iker Arretxe.

IPURUAKO SENIOR TALDEAK EUSKADIKO TXAPELA IRABA-
ZI ZUEN Bermeon jokatutako jardunaldian. Oraingoan, gainera,
inoiz baino talde gazteagoarekin, batez beste hamasei urte dituzte-
eta senior taldeko neskek. Infantil mailako taldeak ere domina es-
kuratu zuen, brontzezkoa oraingoan, 10 mazekin egindako lan po-
litarekin. Orain beste erronka bi izango ditu Ipuruako gimnastika
erritmikoko taldeak: mnduko gimnasta onenekin lehiatuz jokatuko
duten Euskalgym-a eta azaroaren 27an Ipurua kiroldegian egingo
den San Andres nazioarteko torneoaren XII. edizioa.

Herriko gimnastak Euskadiko txapeldun
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EZIN IZAN ZUEN TORNEOKO
BURUAREKIN, baina Arrasateko
squash txapelketako finalera heldu
zen Alberto Ferreiro Klub Deporti-
boko ordezkari onena. Final horre-
tan eibartarra 2-0 nagusitu zen,
baina ezin izan zuen hirugarren
set-a irabazi. Horraino, bestalde,
txapelketa bikaina egin zuen Fe-
rreirok. Sergio Salgado final laur-
denetara heldu zen, hor Unanue-
rekin galtzeko; Jon Losada ere fi-
nal laurdenetara iritsi zen, baina
kontsolaziozko taldean; eta Jon
Arana Aurretiko kontsolaziozko az-
pitxapeldun geratu zen. Guztira,
41 squash-lari izan ziren.

Ferreirok finala galdu zuen 
Arrasateko squash txapelketan

23KIROLAK
AURREKO ZAPATUAN MO-
DUAN, EIBARREK GOIZ JO-
KATUKO DU oraingoan ere:
bihar arratsaldeko 16.00etan.
Neurketa ETB-1ek emango du
zuzenean eta hirugarrena izan-
go da honezkero Manix Man-
diolaren taldearentzako tele-
bistan. Pousoren Mirandésekin
orain arteko partidu bakarra
galdu eta gero, aurreko zapa-
tuan Sanse-ri irabazi zioten Zu-
bietan Manixen mutilek eta
sailkapenean alde handiarekin

dira nagusi. Athletic-eko biga-
rren taldeak Eibarrek baino 11
puntu gutxiago ditu, baina az-
ken sei jardunaldietan partidu
bi irabazi eta lau berdindu ditu
eta arriskutsua izan daiteke.

Autobusa Irunerako
Eskozia la Bravak autobusa

antolatu du azaroaren 6rako,
egun horretan Real Uniónek
eta Eibarrek jokatu beharreko
partidurako. Izena emateko az-
ken eguna azaroaren 4a da.

Eibar - Bilbao Ath. bihar 16.00etan

Alberto Ferreiro eta Miguel Ruiz, torneoko
finalistak.

HORI EGIN ZUTEN
KLUB DEPORTI-
BOKO MENDI TAL-
DEKO PARTAIDE
BATZUK aurreko
zapatuan. Ataunera
joan eta Leizadi
(947 m.), Agaotz (974) eta Sarastarri gainak zapaldu zituzten, bidean
zegoen haitzuloa eta Lareon dagoen pantano zoragarria ikustearekin
batera. Ibilaldia amaitzeko, Larraitzen bazkaldu zuten.

jatetxea
Etxola eettxxoollaajjaatteettxxeeaa@@hhoottmmaaiill..ccoomm

Erreserbak: 994433--220077001199
TTxxiirriioo  kkaallee,,  11

Eguneko menua / Karta / Pintxoak 
Enpresa eta taldeentzako aurrekontuak

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

�� 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K 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  Erizaintza
15  Zoru pelbikoaren

errehabilitazioa

UURRKKIIZZUU  PPAASSEEAALLEEKKUUAA,,  11 33
OOrrbbeeaakkoo  ddoorrrreeee ttaakkoo  

11 ..  ssoollaaiirruuaa

� 994433  1122  0022  0000 Faxa:994433  1122  0022  0044
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BERRIA:
Foto-depilazio Unitatea

DENBORALDIA TXARTO HASI ZUTEN EIBARTARREK Unben
Atlético SS taldearekin galduta, baina bigarren jardunaldian Zarago-
zan bertako Fénix-en gainetik pasatu dira eta 17-23 irabazi. Emma-
nuel Galván izan zen eibartarren jokalari onena, bere ostikadak zu-
zen-zuzenak izan ziren-eta; berak lortu zituen ia puntu guztiak, Iñigo
Arizagak lortutako entsegu bikain bat kenduta. Atsedenaldian eibar-
tarrak nagusi ziren (9-12) eta, epailearen erabakiak halamoduzkoak
izan arren, Hierros Anetxekoek lortu zuten horrelakoak alboratzea.
Hurrengo partidua Unben izango da, baina ez asteburu honetan:
Santanderreko Independiente azaroaren 7an izango da Eibarren.

Rugbikoen garaipena Zaragozan

Hiru mendi 
egun berean
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AZAROAREN 5-EAN ITXIKO
DA …ETA KITTO! EUSKARA
ELKARTEAK ANTOLATUTA-
KO San Andres bertso paper
lehiaketarako lanak jasotzeko
antolatzaileek ezarritako epea,
baina egun horren aurretik,
oraindik sasoiz zabiltzate ber-
tsoren batzuk idatzi eta lehia-
ketan parte hartzeko. Bertsoak
gai eta doinu librean egingo di-
ra eta hiru maila bereiziko di-
tuzte: Eibarko ikasleentzat adi-
naren araberakoak (Lehen
Hezkuntza eta DBH) eta Eus-

kal Herri mailara zabaldutakoa,
16 urtetik gorakoentzat. Aur-
keztu beharreko lanen neurria
ere mailararen arabera alda-
tzen da: gazteenek bertso ba-
na edo kopla bi entregatu be-
harko dituzte, DBHkoek bertso
bi edo 4 kopla gutxienez eta
gainontzekoek 4 puntu edota
gehiagoko 6 bertso gutxienez.
Maila bakoitzeko sari bi bana-
tuko dituzte. Lanak euskara el-
kartearen egoitzan entregatu
behar dira (Urkizu, 11 solai-
ruartea). 

- Nola sortu dira talde berri
hauek?

Oraingoz Musika Eskolako
ikasleekin hasi gara klaseak
ematen, baina gure asmoa po-
liki poliki jende gehiago gertu-
ratzen joatea da eta, horrela,
besteak beste, etorkizunean
Cielito Musika Bandarentzat
erreleboa ziurtatu. Izan ere,
Cieliton dihardugun musikariak
urteetan aurrera goaz eta beti
komeni da gazteak taldean
sartzen joatea, berritzeko.
Bestalde, hemen ditugun mu-
sika ikasleei ez ezik, deialdia
instrumenturen bat jotzen daki-
ten herritar guztiei ere egin
nahi diegu, etxean bakarrik jar-
dun barik, hona etorri eta tal-
dean praktikatzeko aukera es-
kainiz. Hobeto pasatzeaz gain,
mailaz igotzen joango dira. 
- Nolako esperientzia da
ikasleekin sortu berri duzun
taldea zuzentzea?

Une honetan 8 eta 13 urte
bitarteko hamar bat neska-
mutilekin dihardut eta, norma-
la denez, bakoitzak bere ins-
trumentua nola jo ikasi duen
arren, orain arte ez dute talde-
an, beste batzuekin batera
jardun. Horregatik, erakutsi
beharreko lehenengo kontua
taldean nola jo behar duten
da. Bestela, gazteak izan
arren fiñak dira eta esanda-
koa egiten dute. Gainera, on-
do datorkit eurak zuzentzen
ibiltzea, gero nagusiekin jar-
dun behar dudanerako. Urrian

Coliseoko kontzertuan pieza
bat zuzentzen izan nuen es-
treinaldia eta domekan, be-
rriz, kontzertu osoa zuzendu
nuen lehenengoz.
- Erreleboa aipatu duzu, bai-
na zuk 25 urte baino ez dauz-
kazu eta, Cielitorekin jotzeaz
gain, zuzendariordea ere ba-
zara, Usartza Txitulari Talde-
koa, Euskadiko Orkestrako
musikaria, Ustekaben jar-
dundakoa… eta orain, gaine-
ra, musika irakaslea. Ibilbide
oparoa horren gaztea izate-
ko, ezta? 

Ni neu Musika Eskolan hasi
nintzen, Mari Karmen Etxebe-
rria irakasle zeneko sasoian
eta beste guztia berez etorri
da. Gaur egun, musika jotzen
ez ezik ikasten ere bete-bete-
an murgilduta nago, Donostia-
ko Kontserbatorioan 6. maila
egiten dihardut.
- Kontzertu ugari ematen du-
zue urtean. Nolako giroa iza-
ten da? 

Jendeak musika bandei bu-
ruz duen irudia aldatzen joatea
komeni da, oraindik ere antzi-
nako doinuekin, pasodoblee-
kin lotzen dituzte bandak, bai-
na gure kontzertuetan jendea
ez da aspertzen, ezta gutxiago
ere! Egia da tradizioz pasodo-
ble batekin hasteko ohitura
daukagula, baina ondoren peli-
kuletako soinu bandetako
abestiak eta bestela ere jende-
arentzat ezagunak diren pie-
zak eskaintzen ditugu.

MMuussiikkaa  EEsskkoollaann  ttaallddee  bbii  jjaaiioo  bbeerrrrii  ddiirraa::  MMaaiittee
AArrrrooiittaajjaauurreegg ii  zzuuzzeennddaarrii  dduueenn  ggaannbbeerraa--oorrkkeessttrraa
eettaa  IIññaakkii  OOrrbbeeggoozzoorreenn  zzuuzzeennddaarriittzzaappeeaann  ddaaggooeenn
MMuussiikkaa  BBaannddaa..  IIbbiillbbiiddee  llaabbuurrrraa  dduutteenn  aarrrreenn,,
iinnssttrruummeennttuurreenn  bbaatt   jjoottzzeenn  ddaakkiitteennaakk  aanniimmaattzzeenn
jjooaannggoo  ddiirreenn  eessppeerraannttzzaa  dduuttee  aarrdduurraadduunneekk..

LEIRE KAREAGA, ASIER L.
DE VIÑASPRE ETA MARINA
BARRENAK OSATUTAKO
EPAIMAHAIAK aurreko aste-
an eman zuen ezagutzera Sa-
nandresak 2010 kartel lehiake-
ta irabazi duenaren izena: Iña-
ki Fernández Iturmendi (Arre,
Nafarroa), “Bilgune” izenburu-
ko lanarekin. Aurtengo irabaz-
lea oso ezaguna da kartel
lehiaketetan ibiltzen direnen
artean, ahal duen guztietara la-
nen bat bidaltzen ahalegintzen

delako eta orain arte 200 sari-
tik gora jaso dituelako. Umeen
mailan, 11 eta 14 urte bitarte-
koen artean Ion Jayo Guirao
(11 urte) izan da irabazlea,
“Sanandresetarako lapikoa”
izenburukoarekin eta 10 urtera
artekoetan Goretti Abascal La-
rrabe (9 urte) izan da txapeldu-
na, “Argipean” izenburuko kar-
telarekin. Edizio honetan 85
lan jaso dituzte lehiaketako an-
tolatzaileek, horietatik 35 hel-
duen mailan lehiatzeko.

Bertso paper 
lehiaketarako 
epea amaitzear

Iñaki Fernández-en kartela
sanandresetarako

“Zerbait joten
dakienak 
ateak zabalik
aurkituko 
ditu”

IÑAKI ORBEGOZO,
musikaria:

Aurreko edizio bateko 
irabazle bat, Miren Amuriza

bertsolariaren eskutik 
jasotako sariarekin.
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KAMERATOIA, TOPAGUNEAK ANTOLATUTA-
KO EUSKAL HERRIKO VI. IKUS-ENTZUNEZ-
KOEN RALLYA bihar hasiko da Ermuan eta aza-
roaren 6ra arte luzatuko da. Lehiaketa 10.30etan
hasiko da Lobiano Kultur Gunean: lehiaketarako
izena eman duten 28 taldeek orduan jasoko dituzte
sortu beharreko ikus-entzunezkoaren gaia eta iru-
dietan atera beharreko Ermuko tokiak zehazten di-
tuen zerrenda. Behin azalpen guztiak jasota, beste

lau egun izango dituzte gidoiak idatzi, irudiak graba-
tu, edizioa egin eta lanak amaituta aurkezteko. La-
nen iraupena 5-10 minutukoa izango da eta hiru sa-
ri banatuko dituzte (1.500, 1.200 eta 900 euro).

Bihar abiatuko da 
Kameratoia Ermuan

laburrak
AAkkoorrddeeooii  bbiillaa
Urteroko moduan, Gabonen
inguruan kontzertua
antolatuko du Musika
Eskolak. Abenduaren 22an
izango den emanaldi
horretarako akordeoi
taldetxoa antolatu nahi dute
oraingo ikasleekin eta
ikasle-ohiekin. Marisol
Arrillaga irakasleak dioenez,
“joko ditugun piezak nahiko
errezak dira eta, horregatik,
gure ikasle izan direnak
parte hartzera animatzea
nahiko genuke”. Animatzen
direnak Musika Eskolara jo
dezakete, antolatzaileekin
berba egiteko.

KKoonnttaallaarriiaa
Besteak beste Fran
Lasuenen partaidetza duen
“Kontalaria” egitasmoko
autobusa Eibarren izango da
azaroaren 6an, 16.00etatik
20.00etara Untzagan.
Atzo Portalean egindako
aurkezpenean azaldutakoari
jarraituz, “haur nahiz gazte,
heldu nahiz adineko, guztiek
har dezakete parte
euskeraren erabilera
sustatzea helburu duen
proiektu honetan”. Autobus
berezi hori herririk herri
dabil, jendearen
kontakizunak jasotzen eta,
horrela, amaieran hamaika
lagunen artean sortutako
istorioa osatuko dute.

OOrrqquueessttaa  MMoonnddrraaggóónn
Lambretta Klubak azaroaren
27rako Astelena frontoian
antolatu duen Orquesta
Mondragón taldearen
kontzerturako sarrerak
salgai daude honako
tokietan: Eibarren Ayerbe
liburudendan eta Portalea,
Birjiñape, Trinkete, Arno
eta Caserio tabernetan;
Elgoibarren, Lanbroa eta
Kaia tabernetan; Ermuan,
Xagua tabernan; eta
Durangon Horse tabernan.

PPiinnttxxoo  lleehhiiaakkeettaa
Herriko tabernarientzat
pintxo lehiaketa antolatu
du Kulturalak, azaroaren
25erako. Izen-emateko
eta informazioa eskatzeko
elkartera jo daiteke.
Bulegoaren ordutegia hau
da: eguenetan 16.15etatik
18.15etara eta barixakuetan
16.30etatik 19.00etara.

ORAIN ARTE LAU SAIO EGIN DITUZTE
…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK
ANTOLATUTAKO MAKROBIOTIKA
IKASTAROAN parte hartzeko izena eman
zuten 17 lagunek. Portalean, sukaldaritza
ikastaroak emateko bereziki prestatutako
sukaldean jardun dute makrobiotikaren in-
guruko sekretuak eta errezeta gozoak nola
prestatu behar diren ikasten, Simone Begi-
ristain gidari izan dutela. Elikagaien arteko
oreka oinarritzat duen sukaldaritza mota
honek gero eta jarraitzaile gehiago dauzka
mundu osoan, baita gure herrian ere.

TANTTAKA TEATROA TALDEAREN ESKUTIK
“NO ME HAGAS DAÑO” ANTZEZLANA ailega-

tuko zaigu gaur Coliseora. Aurtengo Donostia Hi-
riko Kutxa Literatur Saria jaso duen antzezlanak

emakumeen kontrako indarkeriaren in-
guruko istorioa kontatzen du, Rafael
Herreroren gidoiari jarraituta eta Fer-
nando Bernués-en zuzendaritzapean.
Aktoreak, berriz, Maiken Beitia, Kike Dí-
az de Rada, Olaia Gil, Tania de la Cruz
eta Isidoro Fernández dira. Antzezkizu-
na 20.30etan hasiko da eta sarrerak 3
eurotan ipini dituzte salgai, aurresal-
mentarako ohiko bideei jarraituta.

Pozik makrobiotikaren munduan murgiltzen

Emakumeen aurkako indarkeriaren
inguruko istorioa kontatzen zaigu.

UDAKO EUSKAL UNIBERTSITA-
TEAK IKASTURTE HASIERARA-
KO EKITALDIA EGIN ZUEN AU-
RREKO BARIXAKUAN MARKES-
KUAN, baina aurretik ez-ohiko ba-
tzarrean aurrerantzean UEUko zu-
zendari kargua beteko duen laguna
aukeratu zuten: Karmele Artetxe
Sánchez (Zamudio, 1976). Historian
doktorea, ikertzailea eta une hone-
tan Euskal Herriko Unibertsitateko
irakaslea ere bada. Orain arte UEU-

ko Proiektu Arduraduna izan da eta,
horren aurretik, UEUk sortu eta ga-
ratutako Inguma datu-basean doku-
metalista jardun zuen beharrean. Ar-
tetxek 2012ra arte karguan egoteko
konpromisoa hartu du, hortik aurrera
beste proiektu batzuk garatu nahi di-
tuelako. Ekitaldi berean 2005. urteaz
geroztik zuzendari kargua bete duen
Lore Erriondori urte hauetan eginda-
ko beharrarengatik eskerrak eman
zizkioten.

Karmele Artetxe, UEUko zuzendari berria

Tratu txarren inguruko antzezlana

Ikastaroa parte-hartzailea izan dela erakusten digu argazkiak.  / AAIINNHHOOAA LLUUZZ
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Abian da Musikaldia

EIBARKO KLUB DEPORTIBOKO MENDI
TALDEAK ANTOLATUTA, XII. jardunaldi mi-
kologikoak egingo dira asteburuan (30ean eta
31an). Bihar goizean irteeran parte hartzeko
izena eman duten umeak eta mendi taldekoak
mendira joango dira, perretxikotara. Arratsal-
dean, perretxikoak sailkatu egingo dituzte,
Klub Deportiboan, Aranzadi zientzia elkarteko
kideen laguntzarekin. Eta domekan bezperan
batutako perretxikoekin erakusketa ipiniko du-
te Toribio Etxebarrian. Aurreko edizioetan le-
gez, perretxiko batzuk jateko aukera ere eskai-
niko dute.

MARTITZENEAN ABIATU ZEN EIBAR-
KO XVIII. MUSIKALDIA, BULGARIAKO
CHOIR RODINAK EMAN ZUEN KON-
TZERTUAREKIN. Atzo, berriz, Suitzako
Ensemble Vocal Callirhoé abesbatzaren
txanda izan zen. Biak, Asturiaseko Pe-

ques del León de Oro eta Hungariako
Cantemus Childrenʼs Choir taldeekin ba-
tera, Tolosako 42. Nazioarteko Lehiake-
tan parte hartzen izan dira eta, bide ba-
tez, Eibarren euren musikarekin goza-
tzeko aukera paregabea eskaini digute
antolatzaileek. Aurtengo kartelak, abes-
batzen ohiko  emanaldiak ez ezik, sortu
berri den Kammerphilharmonia ganbe-
ra-orkestraren emanaldia ere hartzen du
eta, berritasunekin jarraituz, José Ra-
món Orozko tenore eibartarra gogoan,
herriko hainbat talde eta bakarlariren
parte-hartzea izango duen emanaldi be-
rezia antolatu dute azaroaren 5erako.
Eta azaroaren 13an Esteban Landart-ek
organo kontzertua emango du San An-
dres elizan. Azken kontzertu hau izan
ezik, beste guztiak Coliseo antzokian
izango dira, 20.30etan. Sarrerak honez
gero salgai daude, 3 eurotan (Orozkoren
omenaldirako 5 eurotan).

GAUR ARRATSALDEAN ZABALDUKO DUTE PORTALEAN,
18.30-ETAN Indalezio Ojanguren XXIII. Argazki Lehiaketan sa-
ritutako lanekin eta epaimahaiak aukeratutako beste argazki
batzuekin osatutako erakusketa eta ekitaldian bertan banatuko
dizkiete sariak aurtengo irabazleei. Argazkiak azaroaren 21era
arte egongo dira ikusgai, martitzenetik domekara 18.30etatik
20.30etara. 

Jardunaldi mikologikoak
asteburuan

Los Peques del León.

MUNDUKO PAISAIAK KANPAINA AURKEZTU ZUTEN AURREKO
BARIXAKUAN Juan San Martin Liburutegian. Eusko Jaurlaritzako Kul-
tura sailetik bultzatutako kanpainaren harira, aurten Bolivia ardatz izan-
go duen programazioa antolatu dute: Boliviari buruzko interesgunea
martxan dago liburutegiko txoko batean eta, horrez gain, azaroaren 4an
artisautzaren inguruko erakusketa ipiniko dute ikusgai. Azaroaren 12ra-
ko dantza erakustaldia antolatu dute eta, bide batez, jantzi tradizionalak
bertatik bertara ezagutzeko aukera egongo da. Bestalde, Boliviari bu-
ruzko bideoa prestatzen dihardute eta ikus-entzunezkoa liburutegian
emango dute. Azaroaren 18rako hango sukaldaritzako hainbat jaki no-
la prestatzen diren ikasteko tailerra egingo dute eta, egitaraua biribiltze-
ko, azaroaren 19an mahai-ingurua egingo da.

Bolivia, Munduko Paisaiak 
kanpainako ardatza

Indalezio Ojanguren sariak 
Portalean ikusgai

Cantemus Children’s Choir.

Iazko erakusketaren irudia.  / MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII



10/X/29  ...eta kitto!
738 zkia.

AGENDA
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.

- Andoni Zaldibar Oianguren. 82 urte. 2010-X-21.
- Carmen Amuategi Sarasketa. 68 urte. 2010-X-22.
- Honorato Matorra Barona. 89 urte. 2010-X-24.
- Abel Las Heras Sabando. 65 urte. 2010-X-25.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Danel Manero Zafra. 2010-X-15.
- Gaizka San Jose Pons. 2010-X-17.
- Mara Olañeta Zenarruzabeitia. 2010-X-18.

Zorionak, EIDER García
Quintana, 26xan zortzi 
urte egin zenduazen-eta.
Lehengusu-lehengusiñak
eta osaba-izebaren partez.

Zorionak, MAIA,
atzo lau urte egin 
zenduazelako. Patxo
haundi bat, printzesa,
etxekuen partez.

27

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

””IIzzaarrrreenn  aarrggiiaa””
Zuzendaria: MMiikkeell  RRuueeddaa
Aktoreak: KKllaarraa  BBaaddiioollaa,,
BBaarrbbaarraa  GGooeennaaggaa,,  EEssttiibbaalliizz
GGaabbiilloonnddoo,,  IIttzziiaarr  LLaazzkkaannoo

Espainiako gerra zibilaren kapitulu
iluna bizi izan zen Saturrarango
emakumeentzako kartzelan. Pantera
Zuria ezizeneko zentroko zuzendariak
seme-alabak kenduko dizkie
kartzelatutako errepublikanoen
hainbat alargunei, sua piztuz... 

29an: 22.30
30ean: 19.45/22.30
31n: 19.30
1ean: 19.30

””AAmmeerrrriikkaa””
Zuzendaria: CChheerriiaann  DDaabbiiss
Aktoreak: NNiissrreeeenn  FFaaoouurr,,
MMeellkkaarr  MMuuaalllleemm,,  HHiiaamm
AAbbbbaassss,,  JJoosseepphh  ZZiieegglleerr

Muna eta Fadi bere seme nerabea 
Zisjordaniatik EEBBetara joango dira
bizitza hobearen bila. Munaren
ahizparen familiak hartuko ditu
Illinoisen eta kultura berria asimilatu
beharko dute, eurena galdu barik eta
ingurukoen mesfidantza saihestuz.

Zorionak, GAIZKA
Mendieta, gaur bost
urte egitten dozuz-eta.
Muxu haundi bat 
famelixa guztiaren eta,
batez be, Garaziren
partez.

GORKA eta MIREN: zorionak,
bikote, bixar ezkontzen zarie-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, JON Telleria,
astelehenian zortzi urte
beteko dozuz-eta.
Famelixako guztien 
partez.

””EEll  aammeerriiccaannoo””
Zuzendaria: AAnnttoonn  CCoorrbbiijjnn
Aktoreak: GGeeoorrggee  CClloooonneeyy,,
BBrruuccee  AAllttmmaann,,  TThheekkllaa
RReeuutteenn,,  VViioollaannttee  PPllaacciiddoo

Jack bakartia da, maisua hiltzaileen
artean. Suedian duen eginbehar batek
kale egingo du eta Larry bere 
kontaktuak misio hori azkena izan 
dela erabakiko du. Jack Italiara joango
da eta emakume belgiar batek beste
misio bat enkargatuko dio...

Zorionak, MALEN,
bixar zortzi urte beteko
dozuz-eta. Muxu haundi
bat amatxo, aitatxo
eta Asierren partez.

29an: 22.30
30ean: 19.45/22.30
31n: 19.30
1ean: 19.30 4an: 17.30/21.00

EEggoo--IIbbaarr  zziinnee--kklluubbaa

Zorionak, EKAIN, 
potxolo, hirugarren 
urtebetetziagaittik.
Etxeko danon partez.

Zorionak, IKER
Lazkano Kortina,
atzo urtebete egin
zendualako. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, IRATI 
Zarraua,  azaruaren
4an lau urte beteko 
dozuz-eta. Etxeko 
guztien partez.



hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Asteburuan ezagutu zenuen lagun
horrek kilika baino gehiago egin
dizu. Bihar ere ikusiko duzu: ea
bere begiek zer esaten dizuten.

TTAAUURRUUSS
Negua gainean dugu eta horrek
triste ipintzen zaitu. Argitasuna
arnasa hartzea beste behar duzu.
Kolore bizidun erropak jantzi!

GGEEMMIINNII
Uda aurretik aldaketa prozesu
sakonean murgildu zinen eta ziklo
hori ixtera doa. Egoera berriarekin
gozatzeko sasoia heldu zaizu. 

CCAANNCCEERR
Lagaizu mobila behingoz pakean!
Egun osoa ematen duzu sms-ak
bidaltzen… Kontrolatu zaitez,
horrela dirua aurreztuko duzu-eta.

LLEEOO
Badakizu egun hartako haserrea
ez duzuela oraindik konpondu.
Burutik kentzea kostatzen ari zaizu
eta erreminak hor jarraitzen du.

VVIIRRGGOO
Bizitza lasaiago hartu beharko
zenuke; zure buruarekin egoteko
denbora behar duzu. Mendira joan,
arnasa sakon hartu eta erlaxatu.

LLIIBBRRAA
Komunean denbora asko pasatzen
duzu. Zer demontre egiten duzu
hor? Etxekoak beti dauzkazu
pasilloan zu urtetzeko zain. Mugitu!

SSCCOORRPPIIUUSS
Armarioak txukundu: udako eta
neguko arropak nahastatuta dituzu
eta manga motza eta linozko
prakekin zabiltza 8 gradurekin!

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Aste honetan ezagutu duzun
lagun hori ez da zurekin gogoratu
ere egiten. Ahaztu eta besteren
batengan fijatzen bazara.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Non duzu burua? Bitaminak edo
zerbait behar duzula esango nuke,
dena ahazten zaizu-eta. Arreta
ipini egiten dituzun gauzetan!

AAQQUUAARRIIUUSS
Ezetz esaten ikasi behar duzu,
bestela azkenean ezingo duzu ezer
ganoraz egin. Indarrak dosifikatu
eta zuretzat denbora hartu. 

PPIISSCCIISS
Osasun aldetik makaltxo zabiltza
azken aldian. Asteburuan etxean
gelditzea gomendatzen dizut.
Izango duzu parrandarako astia.

lleehhiiaakkeettaakk
– SSaann  AAnnddrreess  bbeerrttssoo  ppaappeerr  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: Azaroaren 5era arte, 
…eta kitto! Euskara Elkartean.

10/X/29  ...eta kitto!
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Barixakua 29
HHAALLLLOOWWEEEENN
1188..0000..--  Halloween jaia.
O’hara tabernan.

SSAARRII  BBAANNAAKKEETTAA
1188..3300..--  I. Ojanguren
XXIII. Argazki Lehiaketan
saritutakoei saria ematea
eta erakusketaren
inaugurazioa. Portalean.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..--  “No me hagas
daño”. Tanttaka Teatro
taldea. Coliseoan.

Eguena 4
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  “La mujer en la
historia del País Vasco”,
Urko Barrosen eskutik.
Armeria Eskolan.

MMUUNNDDUUKKOO
PPAAIISSAAIIAAKK
0099..0000..--  Boliviako
artisautza eta bestelakoen
erakusketa. Juan
San Martin Liburutegian.

ZZIINNEE  KKLLUUBBAA
1177..3300//2211..0000..--
“Amerrika” (Zuz: Cherien
Davis). Sarrera: Euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

Eguaztena 3
AASSAANNBBLLAADDAA  IIRREEKKIIAA
1199..0000..--  Ezker Batuaren
tokian tokiko asanblada
irekia (herritar guztientzat
zabalik). Ezker Batuaren
egoitzan (Zezenbide, 1-1.).

Astelehena 1
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1177..0000..--  Beldurrezko
filma emango dute. Errota
gaztelekuan.

Zapatua 30
XXIIII..  JJAARRDDUUNNAALLDDII
MMIIKKOOLLOOGGIIKKOOAAKK
0088..0000..--  Perretxikoak
batzera joateko irteera.
Arratsaldean perretxikoen
sailkapena. Deportiboan.

ZZAAPPAATTUUKKOO  IIPPUUIINNAA
1188..0000..--  “Beti Lagun”,
Rosa Mª Martínez. Umeen
Liburutegian.

MMUUSSIIKKAALLDDIIAA
2200..3300..--  Kammerphilhar-
monia ganbera orkestra.
Sarrera: 3 euro. Coliseoan.

Domeka 31
XXIIII..  JJAARRDDUUNNAALLDDII
MMIIKKOOLLOOGGIIKKOOAAKK
1100..0000..--  Perretxiko
erakusketa eta dastaketa.
Toribio Etxebarria kalean.

MMUUSSIIKKAALLDDIIAA
2200..3300..--  Peques del León
de Oro abesbatza.
Sarrera: 3 euro. Coliseoan.

Martitzena 2
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  “Inteligencia
emocional”, Adinduren
eskutik. Armeria Eskolan.

SSEENNDDAABBEELLAARRRREENN
FFOORROOAA
1155..3300//1188..0000..--
Fruitarbolak inausten
ikasteko kurtsoa. Joan nahi
duenak Mª Rosa Orbeari
deitu (667207684).
Portalean.

MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOOAA
1199..0000..--  Tallarra
gaztetxeak “Tallarra eta
gune askeak maite
ditugulako” (hustutzeko
agindua 11.00etarako).
Untzagan.

MMUUSSIIKKAALLDDIIAA
2200..3300..--  Cantemus
haurren abesbatza.
Sarrera: 3 euro. Coliseoan.

AARRTTEEAA  EETTAA  MMUUSSIIKKAA
2200..3300..--  Maite Arriaga
eta Vannesa Ateca
zuzenean margotzen eta
tatuaiak egiten, jazz
musikarekin girotuta.
Bost tabernan.

iikkaassttaarrooaakk
– GGiizzaa  IIrruuddiiaa,,  mmooddeelloo  bbiizziidduunnaarreekkiinn
Noiz: Martitzen eta eguenetan, 09.30etatik 11.30etara
eta astelehenetan 19.00etatik 21.00etara.
Non: Arrate Kultur Elkartean, Maite Arriagarekin. 
Informazioa eta matrikulazioa (urte osoan zabalik):
622053933 edo 943821353 telefonoan (mezua laga).

Zapatutik domekarako goizaldeko 03.00ak heltzean, 
erloju guztiak ordubete atzeratu egin beharko 
ditugu, 02.00etaraino. Beraz, ofizialki ordubete 
gehiago izango du asteburu honetako domekak.
Neguko ordutegi honek martxoaren 27ra arte iraungo 
du; egun horretan udakoa jarriko da berriro indarrean.

ORDU ALDAKETA

Urriaren 29an, 30ean eta 31n eta azaroaren 1ean eta 2an, 
08.00etatik 20.00etara egongo da zabalik. 
Martitzenean (azaroak 2) 11.00etan meza egingo da kaperan.

KANPOSANTUKO ORDUTEGIA



eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Urriaren 29ra arte
EIBAR K.E.-ren argazki erakusketa, Manix Mandiola
lagun taldeak antolatuta. Untzagako jubilatu etxean.

– Urriaren 30era arte
MATEO GUILABERT-en “Bardeak” argazki
erakusketa. Portalea tabernan.
XAQUÍN ROSALES-en argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.
MIKEL OROZKO-ren “Berlin in Furs” argazki
erakusketa. Durangoko Arteka liburudendan
(Artekale, 20).

– Urriaren 31ra arte
ERREKATXU TALDEkoen artelanak: Javier
Larreategi, Mary Hernáez, Marina Pérez, Mila
Aguilar, Charo Gil, Lourdes Aranguren, Mari Tere
Otxandiano eta Mari Fran Ereña. Topalekuan.

– Azaroaren 14ra arte
“INPRESIOAK” (euskal artisten obra grafikoa).
Luis Candaudap, Marta Cárdenas, Alfonso Gortazar,
Gonzalo Jauregi, Juan Mieg, Esperanza Zabala, Jose
Antonio Azpilikueta, Damaris Pan, Amagoia Ruiz,
Jorge García, Fernando de Vicente, Imanol Larrinaga
eta Imanol Marrodán. Portalean.

– Azaroaren 21era arte
INDALEZIO OJANGUREN XXIII. Argazki Lehiaketan
saritutako argazki erakusketa. Portalean.

– Azaroaren 30era arte
HERRI KIROLEN-ren inguruko erakusketa.
El Corte Inglés-ean.

ffaarrmmaazziiaakk
2299,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
3300,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
3311,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
11,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
22,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
33,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
44,,  eegguueennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
55,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)

29
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SSOOSS  ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433  7700  8844  0000
PPoorrttaalleeaa ........................994433  7700  8844  3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433  2200  1155  2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433  7700  0077  9999
DDeebbeeggeessaa....................994433  8822  0011  1100
KKIIUUBB ..................................994433  2200  3388  4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433  0033  3344  0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011  2200  2200  2200
NNaattuurrggaass ......................990022  1122  3344  5566
DDYYAA  LLaarrrriiaallddiiaakk..994433  4466  4466  2222
GGuurruuttzzee  GGoorrrriiaa....994433  2222  2222  2222
MMeennddaarroo  oosspp.. ........994433  0033  2288  0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433  0033  2255  0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433  0033  2266  5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022  1111  2200  8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433  5533  1177  0000
EEuusskkoo  TTrreenn ..............990022  5544  3322  1100
PPeessaa ..................................990022  1100  1122  1100
TTaaxxiiaakk..............................994433  2200  3300  7711
..................................................994433  2200  1133  2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299  1144  1188  7744
AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

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

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

2 3 4 8
5 9 6

5 7
2 4 9
6 5

7 2 1
8 6

1 3 8
1 3 6 2 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK
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ANTZERKIA: “No me hagas daño”.
UUrrrr iiaakk   2299,,  2200..3300..

MUSIKALDIA:
Kammerphilharmonia. UUrr rr iiaakk   3300..
Peques del León de Oro. UUrr rr iiaakk   3311..
Cantemus Children Choir. AAzzaarrooaakk   22..
J.R. Orozkori omenaldia. AAzzaarrooaakk   55..

sarreraksalgai



1. Etxebizitza

– Pisua salgai Legarren. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna.
Berriztuta. Bizitzera sartzeko mo-
duan. 23.500.000 pta. Tel. 659-
687736.
– Pisua salgai Estaziño kalean.
3 logela. Ganbara eta igogailuare-
kin. Handia, eguzkitsua eta dena
kanpora begira. Tel. 657-721018.
Sonia.
– Pisua salgai Eibarko erdialdean.
3 logela, egongela, sukaldea eta
komun bi. Trasteroa eta igogailua-
rekin. Guztiz berriztua eta argitsua.
130 m2. Tel. 626-203838.

1.1. Salgai

– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 669-966611.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 659-080186.
– Neska eskaintzen da arratsalde-
tan nagusiak edo umeak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 646-
821678.
– Neska eskaintzen da 09.30etatik
16.00etara nagusiak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 608-
886701.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
ketak egiteko eta umeak edo na-
gusiak zaintzeko (gauez ere bai).
Tel. 943-531608 edota 690-
212081.
– Geriatria laguntzailea eskaintzen
da emakume nagusiak zaintzeko.
Prezio onean. Tel. 695-898349.
– Gizona eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 670-767916.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko. Tel. 943-752329 edota
648-514535.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Tel. 635-313375.
– Neska euskalduna eskaintzen da
goizez haurrak eskolara eramate-
ko. Tel. 685-778554.
– Neska eskaintzen 13.00etik
18.00etara tabernak, etxeak eta
soziedadeak garbitzeko. Tel. 606-
169667.

– Paseorako silla salgai. Jane No-
mad markakoa eta urdin marinoa,
egoera oneko itsas-zakua eta bur-
builarekin. 100 euro. Tel. 620-
720953.
– Garbigailua salgai. Otsein LTC
451H markakoa. Goitik kargatze-
koa. Ia erabili gabe. Tel. 943-
121051.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– Kamarera/o behar da asteburue-
tarako Eibarko taberna batean.
Hobe euskeraz badaki. Tel. 943-
208439.
– Estetizista behar da Elgoibarko
estetika zentro baterako. Tel. 943-
531636.
– Masajista behar da, esperientzia-
rekin. Tel. 943-530066.
– Ile-apaintzailea behar da Eiba-
rren egun erdiz lan egiteko. Tel.
943-207249.
– Asteburuetarako kamarera/o be-
har da Eibarko taberna batean. Tel.
943-702447.

4.2. Langile bila

– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Geriatria-laguntzaile ti-
tuluarekin. Esperientzia. Tel. 617-
567336.
– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka garbiketa lanak egiteko eta
umeak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 685-715805.
– Neska eskaintzen da umeak eta
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
orduka egiteko. Tel. 663-786976.
– Emakume euskalduna eskain-
tzen da etxeko lanak egiteko. Tel.
687-114707.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak zaintzeko eta etxeko lanak egi-
teko. Esperientzia. Tel. 659-
731324.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
ketak egiteko eta nagusiak zain-
tzeko. Tel. 656-946074.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 659-037882.
– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari laguntzaile moduan, nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 645-366850.
– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari laguntzaile moduan, nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 689-617818.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak (geriatria ikastaroa) edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 669-311385 edota 636-
362251.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Geriatria laguntzaile ti-
tuluarekin. Tel. 682-263549.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia. Tel. 697-565303.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 634-005760.

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

12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

1.2. Errentan
– Logela alokagai Eibarko erdial-
dean. Tel. 657-779628. Alazne.
– Pisu berriztatua alokagai Mutri-
kun. 3 logela, komun bi eta terraza.
Kalefakzioa. Tel. 943-201294 edo-
ta 645-728317.
– Mutil serioak (ikaslea) logela har-
tu edo pisua konpartituko luke alo-
kairuan. Tel. 666-191152.
– Pisu baxua alokatuko nuke. Tel.
943-702421 edo 620-666446.
– Pisua hartuko nuke alokairuan,
bikote batendako modukoa. Tel.
667-355646.

10/X/29  ...eta kitto!
738 zkia.

4. Lana
4.1. Lan bila

6.3. Galdu/Aurkitu
– Belarritakoa galdu nuen Karmen-
go elizaren inguruan. Urre zuria
eta brillanteduna. Bueltatzen due-
nari saria emango diogu. Tel. 616-
351176.3. Lokalak

– Garaje itxia salgai Txomon.
36.000 euro. Tel. 644-403759.
– Erabilpen askotarako txoko edo
lokala salgai edo alokagai Eibarko
erdialdean. Berriztua, sukaldea eta
komunarekin. Tel. 669-293427.

3.1. Salgai

– Garaje itxia alokagai, 7 metroko
trastelekuarekin, San Andres pa-
sealekuan. Tel. 943-120308.
– Musika talde batek lokala aloka-
tu nahi du. Berdin dio beste batzu-
rekin partekatzea. Tel. 645-
722611. Gaizka.
– 1. solairua alokagai Bidebarrieta
23an. Tel. 609-918803.
– 33 m2ko lokala (komuna eta du-
txarekin) alokagai Ibarkurutze 4ko
1. solairuan. Tel. 636-209131.

3.2. Errentan



Zure hortzordeek jaterako oztopo bihurtu zaizkizu eta zure irribarrea
eta itxura lehengoak ez izatea ekarri dizkizute? Orduan, zertarako 
xahutuko duzu zure dirua adabakietan? Badira soluzio BERRIAK 
inplanteetarako aurrez baztertutako lagunentzat.

Andoni Guisasola Ron Doktorea
R.P.S. 156/5

DDeeiittuuiigguuzzuu  990022  446688  220099rraa  eettaa  kkoorrrreeoozz  
bbiiddaalliikkoo  ddiizzuugguubbeesstteellaakkoo  iinnffoorrmmaazziioo  gguuzzttiiaa..

Ibarbea Zehar., z/g (Rialto Zehar.) EIBAR  wwwwww..eesstteettiiccaaddeellaassoonnrriissaa..ccoomm

GGooiikkoo  
hhoorrttzzoorrddeeaakk

� Janarien zaporea blokeatzen du
� Plastiko artifiziala
� Itsasgarri likatsuak
� Hozkada ahula
� Goragaleak
� Egoera deserosoak

GGooiikkoo  aallddeekkoo
iinnppllaanntteeaakk

� Ahosabai garbia
� Plastikorik gabe
� Itsasgarririk gabe
� Hozkada indartsua
� Goragalerik gabe
� Ustekaberik gabe

HHoorrttzzoorrddeeeekkiinn  aarraazzooaakk??

JJaann  eettaa  bbaarrrree   eeggiitteeaa  zzoorraaggaarrrr iiaa  iizzaann  ddaaiitteekkee  bbeerrrr iirroo!!

AAbbookkaattuuaakk  ••  AAiissiiaallddiiaa  ••  AAkkaaddeemmiiaakk  ••  AAllbbaaiittaarriiaakk  ••  AAllffoonnbbrraakk  ••  AAllttzzaarriiaakk  ••
AArrggaazzkkiiddeennddaakk  ••  AArrggiizzttaappeennaa  ••  AArrkkiitteekkttooaakk  ••  AArroozztteeggiiaakk  ••  AArrrraaiinnddeeggiiaakk
••  AAsseegguurruuaakk  ••  AAsseessoorriiaakk  ••  AAuuttooaakk  ••  AAuuttooeesskkoollaakk  ••  BBaannkkooaakk  ••  BBeellaarrddeennddaakk
••  BBiiddaaiiaakk  BBiiddeeoo  eerrrreeppoorrttaaiiaakk  ••  BBiiddeeoo  kklluubbaakk  ••  BBiittxxiitteeggiiaakk  ••  BBuulleeggoo  ttrreessnneerriiaa
••  DDeekkoorraazziiooaa  ••  DDeennttiissttaakk  ••  EElleekkttrriizziittaatteeaa  ••  EElleekkttrrooddoommeessttiikkooaakk  ••  EEllkkaarrtteeaakk  ••
EErraaiikkuunnttzzaa  ••  EErrrreehhaabbiilliittaazziiooaa  ••  EErrrreeffoorrmmaakk  ••  EErrrroottuullaazziiooaa  ••  EEssttaannkkooaakk  ••  EEssttee--
ttiikkaa  ••  FFaarrmmaazziiaakk  ••  FFeerrrreetteerriiaakk  ••  FFoottookkooppiiaaddeennddaakk  ••  FFrruuiittaatteeggiiaakk  ••  FFuunneerraa--
rriiaakk  ••  GGaarraaggaarrddootteeggiiaakk  ••  GGaarrrraaiiooaakk  ••  GGaassoolliinnddeeggiiaakk  ••  GGoozzookkiiaakk  ••  GGoozzoo--
tteeggiiaakk  ••  GGrraaffiikkaaggiinnttzzaa  ••  HHaarraatteeggiiaakk  ••  HHaauurrttzzaaiinnddeeggiiaakk  ••  EEuusskkaalltteeggiiaakk  ••
IIkkaasstteettxxeeaakk  ••  HHootteellaakk  ••  IIggeellttsseerrooaakk  ••  IIlleeaappaaiinnddeeggiiaakk  ••  IInndduussttrriiaa  ••  IInnffoorrmmaa--
ttiikkaa  ••  IInnmmoobbiilliiaarriiaakk  ••  IInnpprreennttaa  ••  IIttuurrggiinnaakk  ••  JJaannaarriiddeennddaakk  ••  JJaannttzziiddeennddaakk  ••
JJaatteettxxeeaakk  ••  JJoossttaaiilluuddeennddaakk  ••  KKaaffeetteeggiiaakk  ••  KKaalleeffaakkzziiooaa  ••  KKiirroollddeennddaakk  ••  KKooll--
ttxxooiiddeennddaakk  ••  KKoommuunniikkaabbiiddeeaakk  ••  KKoommuunniittaatteeaakk  ••  KKoonnpprreessoorreeaakk  ••  KKoonnssttrruukk--
zziiooaa  ••  KKrriissttaallddeeggiiaakk  ••  LLeeiihhooaakk  ••  LLeennttzzeerriiaa  ••  LLiibbuurruuddeennddaakk  ••  LLoorraaddeennddaakk  ••
MMaakkiinnaa  ssaallttzzaaiilleeaakk  ••  MMaarrggooaakk  ••  MMaarrkkooaakk  ••  MMaassaajjeeaakk  ••  MMeeddiikkuunnttzzaa  ••  AAnnaa--
lliissii  kklliinniikkooaakk  ••  DDeerrmmaattoollooggiiaa  ••  DDiieetteettiikkaa  eettaa  nnuuttrriizziiooaa  ••  EErrrreekkoonnoozziimmeenndduuaakk
••  FFiissiiootteerraappiiaa  ••  LLooggooppeeddaakk  ••  OOffttaallmmoollooggooaakk  ••  OOttoorrrriinnooaakk  ••  PPooddoollooggooaakk  ••
PPssiikkiiaattrriiaa  ••  PPssiikkoollooggooaakk  ••  MMeerrttzzeerriiaakk    ••  NNoottaarriiooaakk  ••  OOiinneettaakkooaakk  ••  OOkkiinnddee--
ggiiaakk  ••  OOppttiikkaakk  ••  OOrrttooppeeddiiaa  ••  PPeerrttssiiaannaakk  ••  PPiinnttuurraakk  ••  PPiizzzzeerriiaakk  ••  PPllaassttiikkooaakk
••  PPrreennttssaa  eettaa  aallddiizzkkaarriiaakk  ••  PPuubblliizziittaatteeaa  ••  SSiinnddiikkaattuuaakk  ••  SSooffaakk  ••  SSuukkaallddeeaakk  ••
TTaabbeerrnnaakk  ••  TTaappiizzeerriiaakk  ••  TTaattuuaajjeeaakk  eettaa  ppiieerrcciinngg  ••  TTeelleekkoommuunniikkaazziiooaa  ••  TTiinnddaa--
tteeggiiaakk  ••  TToorrlloojjuuggiinnttzzaa  ••  ZZeerraammiikkaa  ••  AAbbookkaattuuaakk  ••  AAiissiiaallddiiaa  ••  AAkkaaddeemmiiaakk  ••
AAllbbaaiittaarriiaakk  ••  AAllffoonnbbrraakk  ••  AAllttzzaarriiaakk  ••  AArrggaazzkkiiddeennddaakk  ••  AArrggiizzttaappeennaa  ••  AArrkkii--
tteekkttooaakk  ••  AArroozztteeggiiaakk  ••  AArrrraaiinnddeeggiiaakk ••  AAsseegguurruuaakk  ••  AAsseessoorriiaakk  ••

22001111kkoo  GGiiddaa pprreessttaattzzeenn ddiihhaarrdduugguu......

994433  2200  6677  7766
994433  2200  0099  1188

zzuurree  aauukkeerraa
  bbaakkaarr rraa!!

DDEEIITTUU......



LASA
JATETXEA
LASA
JATETXEA

Ozaeta Jauregia
Tel. 943 76 10 55 
Faxa: 943 76 20 29
www.restaurantelasa.com
BERGARA

MONUMENTU ARTISTIKOAMONUMENTU ARTISTIKOA

Ozaeta Jauregia
Tel. 943 76 10 55 
Faxa: 943 76 20 29
www.restaurantelasa.com
BERGARA

ERA GUZTIETAKO BANKETEAK
ospatzeko toki bikain batean

250 LAGUNENDAKO
JANGELA

250 LAGUNENDAKO
JANGELA

EEll  DDiiaarriioo  VVaassccookkoo  
““MMááss  ggaassttrroonnoommííaa””  
SSaarriiaarreenn  iirraabbaazzlleeaa  

22000099aann,,  
BBAANNKKEETTEEEETTAAKKOO

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO    
JJAATTEETTXXEE  

OONNEENNAA mmoodduuaann..  


