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Hortz Klinikan batez ere
hortzei lotutako arazoak
zuzentzera bideratutako
tratamenduak egiten ditugu,
baina hortzoiak bigarren
mailan lagatzen ditugu. HHoorr--
ttzzooiieekk  bbeerreebbiizziikkoo
ggaarrrraannttzziiaa  dduuttee  hhoorrttzzeerriiaann
eemmaatteenn  ddiirreenn  ttxxaannttxxaarrrraa
eettaa  hheezzuurr--ggaalleerraa  bbeezzaallaakkoo
aarraazzooeenn  pprreebbeennttzziiooaann..  Hor-
tzoi osasuntsua oso
ohikoak diren hortzak
garbitzea edo mastekatzea
moduko traumen aurrean
babesa ematen duen hesi
sendoa da.

Gure ortzoia
osasuntsu ez
dagoenean egin
beharreko lehenengo
gauza tratatzea da.
BBaaiinnaa,,  zzeerr  ggeerrttaattzzeenn
ddaa  hhoorrttzzooiiaa  ggaalldduu
eeggiinn  ddeenneeaann?? Hortzak
hezur-galera eta
txantxarraren
aurrean babesa galdu
eta ahula, erasotzeko
erraza bilakatzen dela.
GALDUTAKO HORTZOIA
BERRESKURATZERIK
BADAGO? Maila oso
altuan, bai, posible da.
NOLAKOA DA HORRETARAKO
TEKNIKA? Interbentzio oso
zehatza da, baina bat ere
minik ematen ez duena,

zeinaren bitartez behar
dugun hortzoi zatia
ahosabaitik hartu
eta hortzoia galdu den
tokian ipintzen dugun.

SEGURUA DA? Arrakasta
mailaren portzentaiak oso
altuak dira. Hala ere, kasu
bakoitzaren zailtasunaren
arabera aldatzen da
arrakasta-portzentaia.
MINIK EMATEN DU? Ez,

bat ere ez. Anestesia
lokala erabiltzen da
interbentzioan
eta 50 bat minutuko
iraupena dauka.
ETA EBAKUNTZA
OSTEKOA NOLAKOA
IZATEN DA? Oso ona.
Mikrokirurgia
erabilita egindako
ebakuntza izatean,

ematen den hantura
minimoa da eta ez da

inolako minik jasan behar.
Hortzoietan arazoren bat
duten pazienteei zein
hortzoi-galera dutenei gure
klinikara etorri eta guri iritzia
eskatzea aholkatzen diegu,
inolako konpromiso barik.

RPS 04/02

Tratamendu aurreratuenak
Irazabal Hortz Klinikan

Galdutako hortzoia
berreskuratzeko
interbentzioa oso
zehatza da, minik
gabekoa eta arrakasta
mailaren portzentaia
altuarekin.

ANTONIO MURILLO doktorea AINHOA ZULUETA doktorea

HORTZOI-GALERA
oso modu 

eraginkorrean 
ZUZENDU DAITEKE

Inplanteek epe luzera ondo irauteko 
hortzoi egokia erakusten dute.

Hortzoi eza, etorkizunean hortzek
hezur-galeraren zein hortz-erroak

agerian duen zatian agertutako 
txantxarraren eragina jasango dute.

Hortzek epe luzera ondo irauteko 
hortzoi egokia erakusten dute.

LLEEHHEENN
OONNDDOORREENNHortzoi eza, etorkizunean hezur-galerak 

eragingo ditu inplanteak.

LLEEHHEENN OONNDDOORREENN

Julian Etxeberria, 12 - 1. esk.                              Tel. 943 208552
www.clinicairazabal.com                         info@clinicairazabal.com
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GGUURR II..-- Lodia, gizena. Gaztelerazko ‘‘rr oollll iizzoo’’. Koipetsua, gaztelerazko
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Gure eskerrik beroenak eman nahi dizkizuegu aben-
duaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzeko
izandako kalejiran eta goizeko nahiz arratsaldeko kan-
tu emanaldietan parte hartu zenuten guztioi.

Bihotz bihotzez eskertzen dizuegu eguraldi txarrari
jaramonik egin gabe hain gogotsu eta alai bertaratu zi-
neten guraso, ume, gazte, ikastetxe, talde eta elkarte
guztioi; eta  kalejira antolatzen nahiz kalejiran bertan
lagun izan zintuztegun Ustakabe fanfarrea, Cielito ban-
da, Usartza txistulari banda, Musika Eskolako trikitilari,
Adolfo Jainagaren trikitixa eskola, Sostoa, Goruntz, Ka-
leetan kantuz eta Musika Eskolako Koru Gazteari. 

Benetan gozatu genuen gure aspaldiko kantak abes-
tuz, ume, gazte zein nagusiok, zalantza izpirik gabe.
Hala ere, euskarak eskertuko diguna zera da: egun ho-
rretan erakutsitako euskararekiko atxikimendu berbera
eta sentimendua erakustea urteko gainontzeko egune-
tan ere, esparru guztietan, familian, lagunartean, kale-
an, administrazioan, aisialdian... Ez dadila egun baka-
rreko kontua izan, abenduaren 3ko kalejiran garbi gera-
tu baitzen euskararakin gozatu ere goza daitekeela. 

Zain dezagun eta mima dezagun euskara apurtxo
bat gehiago, egunero behar gaitu eta.

EUSKARA ETA KULTURA BATZORDEA

EESSKKEERRRRIIKK  AASSKKOO  EEUUSSKKAARRAARREENN  EEGGUUNNEEAANN  KKAANNTTUU  KKAANNTTAARRII  
PPAARRTTEE  HHAARRTTUU  ZZEENNUUTTEENN  GGUUZZTTII--GGUUZZTTIIOOII!!

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““PPllaanneettaarreenn  bbeerroottzzeeaa  ddeellaa--eettaa,,  GGiippuuzzkkooaann  111100  hheekkttaa--
rreeaa  hhaarr  ddiittzzaakkee  iittssaassooaakk  mmeennddee  aammaaiieerraann,,  eettaa  hhaammaa--
bbii  hheekkttaarreeaa  UUrrddaaiibbaaiinn..  HHoonnddaarrttzzeeii  ddaaggookkiieenneezz,,  hhaaiieenn
zzaabbaalleerraarreenn  %%2255  eettaa  %%4400  aarrtteeaann  ggaalldduukkoo  dduuttee..  GGii--
ppuuzzkkooaann  ZZaarraauuzzkkoo  eettaa  GGeettaarriiaakkoo  hhoonnddaarrttzzeekk  jjaassaannggoo
dduuttee  eeggooeerraarriikk  ttxxaarrrreennaa;;  UUrrddaaiibbaaiinn,,  LLaaiiddaakkoo  hhoonnddaarr--
ttzzaakk  iizzaann  ddiittzzaakkee  oonnddoorriioorriikk  llaarrrriieennaakk””

((GGuuiilllleemm  CChhuusstt,,  AAzzttii--TTeeccnnaalliiaakkoo  iittssaass  iikkeerrllaarriiaa))

““MMaarriinnaalleeddaakkoo  eettxxeebbiizziittzzaa  ppoolliittiikkaarreekkiinn,,  hhiilleeaann  1155  eeuu--
rroorreenn  ttrruukkee  eesskkuurraa  ddaaiitteekkee  eettxxee  bbaatt..  LLuurrrraa  uuddaalleerrrriiaarreenn
jjaabbeeggoo  dduugguu,,  mmaatteerriiaallaakk  eerroossii  ddiittuugguu  eettaa  ggaazztteeeeii
eemmaann;;  hhaaiieekk  eeggiitteenn  dduuttee  llaannaa  eeuurreenn  eettxxeeaa  eeggiitteenn..  EEttaa
hhaallaa  eeggiinn  ddiittuugguu  440000  eettxxeebbiizziittzzaa..  AAddmmiinniissttrraazziiooaakk  bbee--
rree  eeggiitteenn  bbaadduu  eettxxeeaakk  eerraaiikkiittzzeekkoo  lluurrrraa,,  eessppeekkuullaazziioottiikk
aatteerraattaa,,  eettxxeebbiizziittzzaa  eesskkuurraaggaarrrriiaakk  eeggiinn  ddaaiitteezzkkee””

((JJuuaann  MMaannuueell  SSáánncchheezz  GGoorrddiilllloo,,  AAnnddaalluuzziiaakkoo  MMaarriinnaalleeddaakkoo  aallkkaatteeaa))

OHARRA
Datozen aste bietan, behin Gabonetan guztiz sartuta, lanean jarraitzeaz aparte, alea ohikoan baino egun bat

lehenago jasoko duzue zuen buzoietan. Hurrengo ale biak eguenetan izango dira kalean (barixakuaren or-
dez): hau da, hilaren 23an eta 30ean. Bestalde, 2011ko lehenengo alea urtarrilaren 14an kaleratuko da (au-
rreko asteko Errege Eguna eguenean jausten baita). Tartean, Kirolkitto! Eibarko Kirol Sarien ekitaldia izango da,
ohikoa denez, Gabon Zahar egunean; eta urte berria merezi duen moduan agurtzeko aukera ere izango duzue
Urkora igota, aurretik Ixuan hamarretakoa hartuta, jakina.

Gabonak heltzear daude gure herrira, urtero bezala,
eta gu, Mogel Isasi ikastolako ikasle bi, Eibarren gabo-
nak euskaraz ospatzearen alde gaude, joan den urtee-
tako euskal kulturaren falta somatu baitugu. 

Kaleetan bizar beltzez mozorrotutako gure Olentze-
roren ordez, hain hurrun dagoen Ameriketako bizar zu-
ridun Santa Claus ikusi dugu eta, hainbat toki publiko-
tan, gabon zoriontsuak opa beharrean, “feliz navidad”
pasa dezagun esaten digute.

Denok dakigun bezala, Eibarren ikusten den erdaldun
giroa, oso zabalduta dagoenez, uste dugu lehen aipatu
ditugun gauzak eta beste askok, pertsona askorentzat
garrantzia handirik ez izan arren, euskarari eman behar-
ko geniokeen garrantzia deuseztatzen dutela. Horrelako
gauza txikiak, pixkanaka bada ere, aldatzen joaten ba-
gara, herriko euskal giroari mesede handia egingo dio-
gu: euskara gure bihotzetan bakarrik bizi ez dadin, gure
ezpainek harrotasunez hitz egin dezaten baizik.

GARAZI ETA HAIZEA

EEIIBBAARRRREENN  GGAABBOONNAAKK  EEUUSSKKAARRAAZZ
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Euskara Elkartearen

Gabonetako
KATALOGOA

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

Datorren ASTELEHENETIK aurrera, 10.00etatik 13.00etara / 16.00etatik 20.00etara

IKUSI, AUKERATU eta ENKARGUA EGIN!

BELARRITAKOAK:
25 euro

KATEA:
10,60 euro

KATEA:
10,60 euro

ZINTZILIKARIOA:
16,50 euro

ZINTZILIKARIOA:
30 euro

SOKADUN
ESKUMUTURREKOA:
7,50 euro

KAUTXOZKO
ESKUMUTURREKOA:
37,75 euro

KAMISETA BERTSOLARI BELTZA (MUTILA):
19 euro

KAMISETA BERTSOLARI LILA ETA BELTZA (NESKA):
22 euro

KAMISETA BERTSOLARI MOREA (MUTILA):
19 euro

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

AMANTALA (OTSOA):
T: 1, 2, 3, 4
29,50 euro

ARGAZKI MARKOA:
8 euro

ARGAZKI MARKO HIRUKOITZA:
12 euro

ARGAZKI ALBUMA: 12 euro

HELBIDE-LIBURUA:
8 euro

OHARRAK:
8 euro



...eta kitto!
Euskara Elkartearen

Gabonetako
KATALOGOA

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

Datorren ASTELEHENETIK aurrera, 10.00etatik 13.00etara / 16.00etatik 20.00etara

IKUSI, AUKERATU eta ENKARGUA EGIN!

ARBOLARAKO
OLENTZERO:
4 euro

TIRAGOMA:
3 euro
KARRAKA:
4,30 euro
KATILUA:
7,10 euro

DISKA ETA DVDAK

Katalogoak dituen 
irabaziak euskera 
sustatzen erabiliko 

ditugu

ERRETXINAZKO ONGI ETORRI:
6 euro

ATERAKO ALFONBRA: 12 euro

HELBIDE-LIBURUA:
8 euro

OHARRAK:
8 euro

HAUTSONTZIA:
6 euro
BURDINEZKO
MAHAI 
GAINEKOA:
11,75 euro

CD-DVD
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EIBARKO POLO TEKNOLO-
GIKUA IZANGO DANAREN
LEHELENGO HARRIXA
EGUAZTENIAN IPIÑI EBEN,
agintarixen zeiñ enpresa
munduko ordezkarixen parte-
hartzia euki eban ekitaldixan:
Patxi López Lehendakarixak,
Markel Olano Gipuzkuako
Ahaldun Nagusixak, Miguel
de los Toyos alkatiak, Iñaki
Arriola garraio sailburuak eta
Alejandro Bengoa Tekniker-
IK4ko zuzendari nagusixak
jardun eben Erisonon jaso-
tzen diharduen zentro tekno-
logik barrixaren lehelengo ha-

rrixa ipintzeko ekitaldixan, ho-
lan proiektuak dakan babesa
erakutsi nahixan. Ekitaldixan
bertan emondako datuen ara-
bera, Tekniker-IK4 eraikiña

hartuko daben egoitza barri-
xak 13.800 metro karratu eu-
kiko dittu eta zentro barrirako
inbersiñua 20 millioi euroren
bueltan ibilliko da.

Polo teknologikoko
lehelengo harrixa

13.800 metro karratu izango dittuan egoiitzaren lehelengo harrixa jarri eben eguaztenian.S
udokuetan matematika
dagoela zion jatorri
euskalduna duen Jean

Baptiste Hyriart Urruti
matematikari trebeak,
eta hala da. Gaur egun
egunkarian zein sakelekoan
topa dezakegun
denborapasa hau
primerakoa da kirol-mentala
eta muina lantzeko.
Sudokuaren jatorria
ezagutzeko, XIX. mendera
jo eta garaiko Gaston Tarry
(Frantziako zerga agentziako
funtzionarioa) izan behar
dugu aintzat, bere
matematikarekiko
zaletasunak hainbat buruketa
ebaztera bultzatu baitzuen.
Besteak beste, 36 soldaduen
arazoa aztertu zuen: sei guda
ezberdin antolatu beharko
zituen, bakoitza 6 gizonekin.
Guztira 36 soldadu izango
ziren: 6 general, 6 konorel,
6 kapitain etabar. Borroka
bakoitzean maila bakoitzeko
bat egon behar zen, hau da,
zutabe eta lerro bakoitzean,
maila bateko bat soilik jarri.
Ezinezkoa zela frogatu zuen.
Hala ere, 9 zenbakiarekin
hura posible zela ohartu zen;
eta orduan, 81 soldaduk
osatutako gudak oinarritzat
hartuta, sortu zen Sudokua.
Sudoku hitza Japongoa da:
Su-k zenbakia esan nahi du
eta Doku-k bakarra.
Matematikan oinarritzen den
eta zenbakiak errepikatu
ezin diren joko ezaguna da,
hortaz, Sudokua.

Sudokuak

Enrike 
Zuazua

BIXAR ETORKIÑEN NAZIO-
ARTEKO EGUNA IZANGO
DALA ETA, EIBARKO KALE
HEZITZAILLIAK, Errota Gaz-
telekuak, Lacasiun emakume
latinuen alkartiak eta Udaleko
Inmigraziño alorrak alkarlanian
antolatu dabe gaur arratsalde-
rako, 16.00etatik aurrera Txal-
txa Zelaiko musika kioskuan.
Ordu horretatik aurrera bertara
gerturatzen diranak munduko
hainbat herrialdetako merixen-
dia jateko aukeria eukiko dabe
eta, gaiñera, musikia zuzenian
entzun ahal izango da: rap-a,

Dj-ak eta beste hainbat doiñu
eskinduko dittue gure artian bi-
zi diran etorkiñak. Horrekin ba-
tera, euskal dantzak, munduko
jokuak eta beste hainbat jar-

duerak be tartia eukiko dabe.
Gehixenbat gaztiendako pre-
parautako festa izanda be, he-
rrittar guztiak parte hartzera
animau nahi dittue.

Etorkiñen Eguna ospatzeko jaialdixa

ERAIKIÑA BOTATZEKO
PERMISUA INDARRIAN
SARTU ETA HILLEBETE-
RA, ABENDUAREN 2-XAN,
BOTA EBEN ASUA ERRE-
KAKO TALLARRA GAZTE-
TXIA. Eraikiña hustutzeko
orduan “ez zala arazorik
egon” azaldu eben udaltzai-
ñak. Edozelan be egunian
bertan manifestaziñua egiñ
eben gaztetxekuak eta idatzi
batian jaso dabe gertatuta-
kuaren inguruan daken iritzi-
xa: “Bai, 8 urte, 8 hillebete

eta 24 egunez bertan egon
garanak gara. Denbora guzti
honetan gutariko askok,
errespetua atian izan daben
eta barruan askatasuna so-
matu izan dan toki honetan
eskolan baiño gehixago ikasi
dogula esan geinke. Zeiñ es-
perientzixa aberasgarrixa
izan dan hutsik eguan toki
bateri bizitza emotia, gauzak
instituziñuetatik kanpo gure
kabuz egittia!”. Eraikiña bota
badabe be, aurrera egitteko
asmua dake gaztiak.

Tallarra gaztetxia bota dabe

Eraikiña botatzen hasi ziran lehelengo uniak.  / SS..HH..
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EIBARKO LA SALLE IRRATI-
XAREN 10. URTEURRENA
DALA ETA, BIXAR eskolako
irratittik Gabonetako irratsaio
berezixa emitiduko dabe goiz
osuan, 10.00etan hasi eta
14.00ak bittartian. Bestiak
beste, herriko musika talde
ezagunetako abeslarixak en-
trebistauko dittue (Su Ta Gar,
Kokein, Norton eta Lisker).
Hainbat kazetariri be egingo
detse entrebistia eta, gaiñera,

Olentzero eta Papá Noel be
han izango dira. Hori gitxi ba-
litz, Musika Eskolako Koru
Gaztiak gabon kanta bat
abestuko dau. Bestalde, edo-
nork izango dau bertara zuze-
nian deitzeko eta sari interes-
garriren bat eruateko aukeria.
Irratsaiua 107.4 FMan entzun-
go da eta www.eibarkolasalle
irratia.org web orrixan be
emongo dabe programia segi-
tzeko aukeria.

auzorik auzo

Uda partian hasi zittuen Karmen kalia eta Iparragirre lotzeko
igogaillua eraikitzeko biharrak, baiña azken aldixan asko au-
rreratu dira, aszensorerako estrukturia jasotzen hastiarekin
batera. 275 bat bizilagunek erabilliko daben igogaillua datorren
urteko lehelengo hiruhillebetekuan amaittuta egotia espero dabe
eta obriak 665.000 euroko aurrekontua daka. Dana dala, diru
hori Madrilgo gobiernuak udaletxieri inbersiñuetan laguntasuna
emoteko sortu zittuen fonduetatik pagau dabe.
Igogailluari esker, 30 metroko desnibela saihestuko dabe. Atiak
ez eze, igogaillua panoramikua izango da, hau da, kristalezko
hormekin, eta 8 lagun edo 630 kilo hartzeko ahalmena eukiko
dabela aurreratu dabe. Igogailluaren goreneko puntutik urtengo
daben pasarela bateri esker izango da posible Iparragirre kale-
raiño aillegatzia. Herriko beste toki batzuetan be antzerako eki-
menak aurreikusitta dagoz: bestiak beste, Correos ingurutik Al-
datze eta Jardiñetara igotzeko igogaillua edo Barrena kalian hi-
ru puntutan ipiñi nahi dittuenak.

Makazkua kalia
Oin dala 15 bat urte, Egigurentarren-en etxiak egitteko bota
eben basarrixari zor detsa izena kaliak. Astelena frontoiaren
atzekaldian eguan basarrixaren gaiñian zeozer jasota dakan
agiri zaharrena 1782kua da eta azken gizaldixan bertan bizi
ziranak Abontza basarrittik juandakuak ziranez, izen horrekin
ezagunagua izan da.
Pegora kopurua: 1 
Erroldatutakoak: 5

eibar kaleka

Karmen eta Iparragirre lotzen

La Salle Irratixaren saio berezixa

LUIS CASTELLS HISTORIXA KATEDRADUNAK “NACIMIENTO
Y AUGE DE LA CONCIENCIA SOCIAL en Eibar 1890-1923” izen-
buruko hitzaldixa eskinduko dau gaur arratsaldian, 19.00etatik au-
rrera Portalean. Mario Onaindia Fundaziñuak antolatu daben gaur-
ko hitzaldixan Castelles-ek ondo baiño hobeto menperatzen di-
ttuan gaixak izango dittu hizpide: gure herrixaren gizarte-konzien-
tziaren sorreria eta gorakadia.

Luis Castells historialarixa Portalean

PEDRO ZELAIAREN TONBO-
LAK 13.500 EURO BATU ZI-
TTUAN eta 1.600 premixo ba-
natu zittuan zabalik egon zan
egunetan. Astebetian saldu zi-
ttuen txartel guztiak eta bana-
tutako oparixen artian 210 ko-
pin dagoz. Antolatzailliak oso
pozik geratu dira jendiak emon
daben erantzunarekin.

Tonbolak 13.500 
euro jaso zittuan
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DANON
AHOTAN

8

Kopuru hori
konzentratzen da

bakarrik Portalean eta 
udaletxian, kontuan

hartzen badogu
Eibarko konsumo

energetiko guztiaren
porzentajia aipatutako
tokixetan. Datu horrek
bideratu dittue udalak

aurrezpen
energetikorako

hartutako erabagixak.

asteko

datua
%%%%11118888

Nuria López de Gereñu Confebask-eko buru

...eta kitto!-ko otarra 1.727 zenbakixarentzat

JOSE GUILLERMO ZUBIA,
CONFEBASK EAE-KO EN-
PRESABURUEN ALKARTE-
KO OINGO IDAZKARI NAGU-
SIXAK KARGUA LAGATZEN
dabenian, Nuria López de Ge-
reñu sailburu ohiak beteko dau
bere tokixa. Zubiak 1995az ge-
roztik dihardu karguan eta au-
rrerantzian be erakundiari lotu-
ta jarraittuko dau. Bixen bittar-
tian, martxuaren 3ra arte Zubia
presidente ordia izango da.

López de Gereñu EAJ alder-
diko militantia Telekomunikazi-
ñuen Goi Ingeniaritzan lizen-
ziaua da eta Enpresen Zuzen-
daritzan Masterra egiñ eban
Negozioen Eskolan (ESIC).
Biharrian egindako ibilbidiari
errepasua emoten hasitta,
2005eko ekaiñetik 2009ko
maiatzera Jaurlaritzako Garraio

sailburua izan zan. Aldi berian,
Gipuzkuako Foru Aldundiko
Nekazaritza diputaua izan zan.
Seigarren legealdixan Gipuz-
kuako legebiltzarkide izan zan,
eta baitta Industria Batzordieta-
ko bokala be. Legebiltzarreko
Kontrol Batzordeko presidentia

be izan zan. Horrez gaiñ, Osa-
kidetzan teknikari modura biha-
rrian jardundakua da eta Men-
daroko ospittalian informatika
arduraduna be izan zan. VI-
COMTech ikerketa zentruko eta
Tekniker alkarte teknologikoko
ikertzaillia be izan da.

ABENDUAREN 10-IAN MARKESKUA JAURE-
GIXAREN ERABILLERA-LAGAPEN HITZAR-
MENAREN LUZAPENA siñatu dabe Udalak eta
Udako Euskal Unibersidadiak. Lehenengo hitzar-
mena 2000ko azaruaren 28xan siñatu zan, 10 ur-
terako. Dagoneko epe hori pasauta daguanez,
beste 5 urterako luzatu dabe hitzarmena (2015-
eko azaruaren 28 ra arte). Hitzarmena siñatzen
Miguel de los Toyos alkatia, Karmele Artetxe
UEU-ko zuzendari nagusixa eta Arantza Etxaniz
udal idazkarixa izan ziren. Isasi Markeskua Jau-
regixa UEUren Ikastetxe Nagusixa da eta bertan,

udako ikastaroez gaiñ, urte osoko jarduera aka-
demikua (ikastaruak, jardunaldixak eta topake-
tak) garatzen dabe.

Udalak eta UEUk 
hitzarmena siñatu dabe

Hainbat instituziñotan lanian egon ostian pasatuko da López de Gereñu Confebask-era.  / AARRTTXXIIBBOOAA

a u t u a n
AABBOONNTTZZAATTOOMMAASSAAKK
Azken urtiotako martxari
jarraittuta, domekan
ospatuko dittue
Abontzatomasak
Egigurentarreneko parkian.
Eguardi partian hasiko dira
ospakizunak eta bestiak
beste saldia eta txorizua
dastatzeko aukeria egongo
da. Horrekin batera
umiendako jolasik ez da
faltauko, Abontzako Itturrixa
Elkartekuen eskutik egingo
dan jaialdixan: sokatira,
txingak, kaskara-bilketia,
lapikuak… 14.30xak arte
iraungo daben jaixak parte
hartzen dabenen artian,
gaiñera, hainbat opariren
zozketia egingo dabe.

TTRRAAMMIITTEERRAAKKOO  AARRAAUUAAKK
Urtarrillaren 1etik aurrera,
Eibarko udalean tramite
edo gestiñoren bat egitteko,
derrigorrezkua izango da
eskatzailliaren (edo bera
ordezkatzen dabenaren) NAN,
IFK… edo dokumentu horren
balixo bereko beste
dokumentoren baten kopixia
aurkeztia. NAN edo IFK
dokumentuen alde bixak A-4
neurriko alde bakar batian
inprimiduko dira.

EGUAZTEN EGUARDIXAN EGIN ZAN …ETA KI-
TTO! EUSKARA ELKARTEAREN GABONETAKO
OTARRA BANATZEKO ZOZKETIA, buleguaren az-
pixan daguan Zubi-Gain tabernan: 1.727 zenbakixa
dakanak eruango dau produktu ederrekin betetako
otarra (Jose Luis Gorostegik saldutako loterixako nu-
merua da). Gabonetako loterixan bertan, txartel ba-
koitzean otarraren zozketarako zenbaki bat dago, be-
raz loterixia dakazuenak ondo begiratu, ia premixua
dakan numerua zeuenian daguan. Irabazliak 15 egu-
neko tartia eukiko dau …eta kitto! Euskara Elkartera
juan (Urkizu, 11 solairuartea) edo telefonoz deitzeko
(943200918 zenbakixa). Epe horretan iñor agertzen
ez bada, ordezko zenbakixa dakanak (1.756, San An-
dres pastelerixan saldutakua) eruango dau premixua.15 eguneko epia daka irabazliak sarixa jasotzeko.  / MMAAIIDDEERR AA..
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Gaur hasi eta urtarrillaren
9ra bittartian, Julen Za-
baletaren marrazkixak

ikusteko aukeria egongo da
Portaleko areto nagusixan,
martitzenetik domekara 18.30-
xetatik 20.30xetara. Batek bai-
ño gehixagok “Yulen” izenare-
kin lotuko dittu artista honen
marrazkixak, izan be berak ho-
lan siñatu izan dittu betidanik.
Erakusketan bere dibujuetako
asko ikusteko aukeria egongo
da, baiña danak batera ikusgai
ipiñi biharko balebe gatxa to-

pauko leukie. Izan be, millaka
lamina landu dittu artista honek. 

Liburuan bertan jaso dabe
Juleni buruzko biografixa labur-
txua: 1921ian jaixo zan Elgoi-
barren, baiña oso umetatik lo-
tura estua izan dau gure herri-
xarekin, “famelixakuak Eiba-
rren zittualako eta aitta Elgoi-
bartik Eibarrerako autobusen
txoferra zalako. Mendizalia,
gaztetan sarrittan juaten zan
Eibarko Klub Deportibuarekin
Pirinio aldera. Giro horretan
ezagutu eban gerora emazte

izango eban Hortensia San
Martin”. 1940an Eibarrera ez-
kondu zan. 

4.000 dibujotik gora
Umetatik zekan dibujorako

zaletasun eta dohaiña eta, horri
esker, Arana y Uribe makiña-
erremintta enpresan sartu zan
biharrera. Esku oso onekua,
proiektuegille eta delineatzaille
modura enpresa morduan
biharrian jardundakua da, tar-
tian Danobat-en. Liburuaren
atarikuan bertan jasota geratu
danez, “ikerlari eta museo asko
zorretan dagoz Julen Zabaleta-
rekin: liburu eta museo-horma
asko dotoretu dittue 4.000 ma-
rrazkittik gora egin dittuen ha-
ren esku abillak: Euskadiko he-

Abenduaren 2xan 
presentau eben 
Portalean, areto 
nagusixan, Ego Ibarra
batzordiak argittara
emon daben "Eibar,
Tintaz eta Lumaz" 
liburuak, Julen 
Zabaletak egin dittuan
Eibarko marrazki 
guztietatik 86 bat 
jasotzen dittu. 
Udaletxia, antziñako
berdura plazia, 
Alhóndigia, Untzaga 
plazia, Armerixa 
Eskolia, Jardiñetako 
eskolia, Ardantzako
itturrixa, Urkusuko 
itturrixa, Untzaga 
plazan aspaldixan 
izan zan itturrixa, 
Abontzakua, 
Ibarkurutzekua, 
Calbetón kalia, Plaza
barria, Ardantza auzua
eta erreka inguruak,
Maria Angela kalia 
(gaur egun Errebal), 
Isasi aldia, Barrenkale,
Ipar-kale, Elgeta-kale,
Arrandegi-kale, 
Bidebarrieta aldea, 
Ibarkurutze, Estaziño
kalia, Azittaiñ auzua,
taillar zaharrak, Arma
Probaderua, Orbea 
fabrikia, Bittor 
Sarasketa, elizak, 
komentuak, ermittak,
Isasi kaleko anagrama
gotikua… ezerk ez 
detsa ihes egin Julen
Zabaletaren begi 
eta lumari. Eta baten
batek dudarik badaka,
gaur bertan Portalean
zabalduko daben 
erakusketa ikustera
juan besterik ez daka.

GEURE
GAIA

10

JJuulleenneekk  ttiinnttaa  eettaa  lluummaazz  eeddeerrttuuttaakkoo  hheerrrriixxaa

EEiibbaarrkkoo  eerraaiikkiiññaakk
mmaarrrraazzkkiillaarriixxaarreenn
bbiilldduummaakkoo  zzaattii

hhaauunnddii  bbaatt  hhaarrttzzeenn
ddaabbee;;  hhoorrttiikk

kkaannppoorraa,,  NNaaffaarrrrooaakkoo
eerrrroommaanniikkuuaa  bbee
llaanndduuttaa  ddaakkaa
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rri bakoitxeko eraikiñ esangu-
ratsuenak, Nafarroako erroma-
niko osua, Gipuzkoako eliza
eta ermitta guztiak, ofizio zaha-
rrak, meatzarixen lana eta bes-
te hainbat eta hainbat”.

Ikertzailliendako 
ilustraziñuak

Hain zuzen be, berarekin al-
karlanian jarduten daben José
Antonio Azpiazu historiadoria
eta Carmelo Urdangarín Jule-
nen liburua aurkezteko jaso
eben inbitaziñua gustora onar-
tu eben eta han egon ziran,
presentaziñuan dibujantiari la-

guntzen. Antziñako ofiziuak
Euskal Herri osuan gora eta
behera ikertzen eta jasotzen
jarduten daben Urdangariñek
lagun bixak zelan ibiltzen diran
pista pare bat emon zetsazen

areto nagusixa betetzen egua-
zeneri, Julenek barrez buruare-
kin “baietz” adierazten eban bi-
ttartian. Izan be, txoko ezkutue-
netara be aillegatzen dira Za-

baleta eta Urdangarin eta ixa
desagertuta daguazen ofiziuak
“berpiztu” egitten dittue, batak
lumarekin eta bestiak, barriz,
jendiari entzundakuak idatzitta.
Edozelan be, Azpiazuk berak
esandakuaren arabera, “abili-
dade berezixa daka Julenek
edozer marrazteko eskatuta be
oso modu ederrian irudixa sor-
tzeko”. Bere liburu batian baiño
gehixagotan topau geinkez Ju-
lenen marrazkixak. 

Eibarri eskindutako dibujueri
begirada bat bota eta nahikua
da gure herriko patrimonixo eta
historixiaz zeozer gehixago
ulertzeko. Halanda be, Julenek
hori baiño gehixago emon nahi
izan detsa gure herriko ondare
kulturalari eta, Eibartarren Aho-
tan proiektuarekin bat eginda,
antziñako bizimoduari buruz
zeiñ antziñako giruari eta kalie-
ri buruz testigantza ederra laga
dau grabauta.

11GEURE
GAIA

JATETXEA
etxola

etxolajatetxea@hotmail.com
Erreserbak: 943-207019

Txirio kale, 1

Eguneko menua / Karta / Pintxoak 
Enpresa eta taldeentzako aurrekontuak

Orbea kiroldegia
Urkizu, z/g

Ordua hartzeko:
943-030015

Kontsultarako:
638-201365

orbea estetika
DDEEPPIILLAAZZIIOO

EESSKKAAIINNTTZZAA

ZZOONNAALLDDEE  
HHAANNDDIIAAKK

ZZOONNAALLDDEE  
TTXXIIKKIIAAKK3300€€
1155€€

Julen eta Jon semiak aldamenian euki zittuan Julenek presentaziñuan, Urdangarin eta Azpiazu historialarixekin batera. / IIÑÑIIGGOO JJAAUURREEGGIIBBAARRRRIIAA

GGaauurr  aarrrraattssaallddiiaann,,
1199..0000eettaann,,                      

zzaabbaalldduukkoo  ddaabbee
PPoorrttaalleeaann  JJuulleenneenn

ddiibbuujjuueekkiinn  oossaattuuttaakkoo
eerraakkuusskkeett iiaa;;

uurrttaarrrriillllaarreenn  99rraa  aarrttee
eeggoonnggoo  ddaa  iikkuussggaaii

Goixan, Elezalde (Aldatze) dorretxeko 
armarrixa. Behian, Maria Angela kaleko 
(gaur egungo Errebal) irudixa.
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KALEKO
INKESTA
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VVAANNEESSSSAA MMAARRTTÍÍNNEEZZ

3322  uurrttee
zzaaiinnttzzaaiilllliiaa

Txirrindularitzan eta atletismuan
entzuten da gehixenbat dopiñare-
na, baiña danian egongo da. Bes-
te kontu bat da harrapatzia, hori
probatzia. Halanda be, dopiñare-
kin nere ustez tolerantzia zero, du-
da barik. Iruzurra egitteko hobe da
ezer ez egittia, zikin jokatzia da
hori; horrek ez dau balixo.

Dopiñarekin, 
karta libre edo 
tolerantzia zero?

CCOONNCCHHII BBUUSSTTIILLLLOO

5533  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Dopiña ezin da onartu. Kirola ba-
da, garbi jokau bihar da. Bako-
txak ahal daben neurriraiño emon
biharko leuke; danak hori egiñ
ezkero, benetako gaittasuna da-
kanak lortuko leuke rekorra edo
marka gainditzia. Baiña emoten
dau nahiko normala dala kirol
gehixenetan.

JJOOSSEE AANNTTOONNIIOO GGAARRCCÍÍAA

4488  uurrttee
mmeettaalliissttaa

Tolerantzia zero izan biharko leu-
ke. Gaiñera, gehixagora doia: ge-
ro eta gehixago exijitzen jakue
eta markak egittia gero eta gatxa-
gua da. Holan jarraittuta, hilda-
kuak egongo dira. Araudixa go-
gortu eta zorrotz eginda, harrapa-
tutakuak kiroletik betirako aparta-
tzia izango litzake onena. 

EENNRRIIKKEE MMOORREENNOO

4422  uurrttee
mmeekkaanniikkuuaa

Tolerantzia zero izan biharko leu-
ke; bestela, hori ez da kirola, iru-
zurra egittia da. Halanda be, oso
zabalduta daguala begittantzen
jata. Gitxi batzuk harrapatzen di-
ttue, baiña kontrola zorrotzagua
izango balitz gehixago agertuko
lirakezela uste dot.

Palentziako idolua jausi dan moduan jausitta, aste
honetan gitxi izango ziran euren alaberi Marta
izena ipiñi detsenak. Galgo operaziñuak kirol
bazterrak astindu dittu barriro eta harrapau arte
erdi ahaztuta izaten dogun barrixa lehelengo
maillara ekarri dau barriro. Baiña, zer da onena:
neurrixak hartzia ala dana libre lagatzia? 

ESTETIKA 
MASAJEA

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

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

Z0rionak!



BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,,   1100
–EIBAR– 
Tel .  943 20 80 45

Zorionak
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DANBAKA14

SCAM talde aretxabaletarrari egokitu
zitzaion gaua ixtea. Hasieratik lehen
ilaretara jendea erakarri zuen talde

bakarra izan da, jende askotxo etorri zen
eurak ikustera, Aretxabaleta, Arrasate zein
Soraluzetik, besteak beste. Taldearen ha-
sierako urteetako punk-rocketik haratago,
metal eta hardcore doinuak nagusitu ziren
Aretxabaletako laukotearen ordu erdian.
Musikalki heldutu dira, eta baita agertokian
egoteko gaitasun aldetik ere. Hirugarren al-
dia da Danbakan parte hartzen dutena, eta
igarri da: agertokian lasai, bizi eta konfian-
tzaz josirik. Gazteak eta eskarmentu handi-
koak aldi berean; eroso sentitu ziren agerto-
ki gainean. Eragozpen bakarra: abestien ar-
teko atsedenaldiak luzeegiak izan zirela.

SEAFOID izan zen gaueko hirugarrena.
Irlandako jatorri izendapena duen folka izan
zen emanaldiaren ardatza. Baina ez ziren
izan folk doinuak entzun ziren bakarrak: rock
eta pop doinuek ere pisu handia izan zuten
eibartarren ordu erdian. Abeslariak -Irlandan
jaiotakoa- eta haren gitarra akustiko zein
elektrikoak gidatu zuten saioa; hori bai, goi
mailako musikarien ezinbesteko laguntzaz.
Izan ere, denetariko instrumentuekin igo zi-
ren eibartarrak: teklatu, gitarrak, baxu, akor-

deoi eta bandolinak -haren zorroztasunak ai-
pamen berezia merezi du- doinu berriak es-
kaini zizkiguten. Garagardoz bustitako kan-
tuak, noski, ez ziren falta izan: The Pogues
edo The Dubliners taldeak gogora ekarri zi-
guten kanturen baten. Errepertorioari dago-
kionez, ez zen oharkabean pasa Thin Lizzy
taldearen Whiskey in the Jar abestiaren ber-
tsioa. Bertsio duina, bai horixe.

Seafoid baino lehen XARMA izan zen
agertokian; eta bai, izena bat dator izaera-
rekin. Xarmak xarma berezia duela erakutsi

zuen. Hasiera ona: gogotsu irten ziren. Le-
hen bi kantuetan, baina, arazo teknikoak
izan zituzten bi gitarra joleek; aurrera egin
zuten, hala ere. Behin hasita, geratzea de-
bekatuta dago. Baina emanaldiaren erdial-
dean bateriako kaxa apurtu zitzaizkien eta
orduan ezin izan zuten aurrera egin. Zorte
txarrari naturaltasunez egin zioten aurre:
“Gaur ez da nire eguna, hori argi dago”,
adierazi zuen bigarren gitarra joleak. Rock
gogorra ekarri zuten bizkaitarrek, eta ager-
tokia bete zuten. Taldea, bateratua: gitarra
joleek jarri zuten ahotsa eta baxu joleak eta
bateria joleak jarri zuten musikalki pisua.
Oso sentsazio onak laga zituen laukoteak.
Arazo teknikoak alde batera lagata, pozik
egoteko moduko emanaldia.

Xarmaren aurretik, DEABRUTU izan zen
protagonista: Iñaki Urizarrek aurkeztu zuen
Danbakan bere proiektu pertsonala. Ager-
tokian bakarrik eta bateria lagun, doinu go-
gorrak eskaini zizkigun aramaioarrak: death
eta metal doinuak, hain zuzen. Ez da bate-
re ohikoa agertokian baterijolea bakarrik
ikustea, normalean bigarren plano baten
geratzen den musikaria interes foku baka-
rra izatea.  Proposamen ausarta denik, ezin
ukatu. Hori bai, ikuslearekin feedback gutxi.

Eibarko Seafoid taldea Espaloiko kontzertuan.

Nor baino nor 
ezberdinago eta
denetariko doinuak

Xarmak xarma berezia erakutsi zuen.
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Dagoeneko 15 talde igaro dira Espa-
loia Kafe Antzokitik eta gaur gauean
azken hiruren txanda izango da. Ur-

tarrilaren 14ko finalerako sailkatzen ahale-
ginduko dira Dark Code (Bergara), Kubers
(Arrasate) eta Asfiksia (Oñati). Industria Do-
lor taldea ere iragarrita zegoen gaurko, bai-
na azkenean arrasatearrak ez dira Elgetan
izango. Hiru talde eta hiru estilo ezberdine-
ko taldeak dira Espaloian izango ditugunak:
bergararrek death metal melodikoa egiten
dute; arrasatearrak pop-rock estilotik hurbil
daude eta oñatiarrek heavy-rockari heldu
diote euren abestietan. 

Gaurko kontzertuan, bigarren eta hiruga-
rren taldeen emanaldien bitartean, zozketa
egingo dute Espaloiako ikusleen artean.
Hain zuzen ere, tatuaje-bonoa zozketatuko
du Arrasateko Ganesha Tattoo dendak.
Emanaldirako sarrerak, ohi bezala, 5 euro-
tan izango dira salgai Espaloiako leihatilan.
Gaztekutxarekin, 3 euroren truke eskura
daitezke. Astelehenean, hilaren 20an, jakin-
go da zein hiru talde sailkatu diren urtarrila-
ren 14ko finalerako. Bestalde orain arte
Danbakan parte hartu duten taldeen zuze-
neko emanaldiak ikusgai dituzue Internete-
ko www.youtube.com/danbaka helbidean.

DARK CODE / Bergara
Dark Code 2008ko udan sortutako taldea

da. Aitor (gitarra eta ahotsa) Mikel (bateria),
Elorza (gitarra eta koroak), eta Rodri (ba-
xua). Nagusiki death metal melodikoa egi-
ten dute, baina bestelako ukituak ere sar-
tzen dituzte beraien kantuetan. Talde gaz-
tea da eta ilusioz beterik aurkeztu da.

KUBERS / Arrasate
Monica Duran abeslari arrasatearrarekin

batera, Roberto Torres (gitarra), Daniel Fer-
nandez (gitarra), Francisco Serrano (baxua)
eta Iker Argote (bateria) dira taldean. Moni-
cak gitarra akustikoa jotzen du hainbat kan-
tutan. Pop-rocka egiten dute eta gustuko tal-
deen artean Nirvana, Muse edota The Cram-
berries aipatzen dituzte. 

ASFIKSIA / Oñati
Metallica, Megadeth eta bestelako talde-

en bertsioak egiten hasi ziren oñatiarrak,
orain dela lau bat urte. Ikasketengatik Jon
Kortabarria bateria jolea Danimarkan dago
eta Andoni Sasigain bergararrak hartu du
haren lekua. Eneko Igartua, Unai Lete eta
eta Harriet Aiala dira taldeko beste kideak. 

ATOM RHUMBA, finaleko 'teloneroak'
Atom Rhumba talde ezaguna izango da

aurtengo gonbidatua Danbakako finalean,
urtarrilaren 14an. Bi urteko isilaldiaren oste-
an, Gargantuan Melee izenburuko diskoa

kaleratu zuten urrian eta aurkezpen biran di-
ra Atom Rhumbakoak; esan bezala, Gabo-
nen ostean geldialdia egingo dute Elgetan.

Danbakako finalaren
atariko azken emanaldia
gaur Elgetako Espaloian

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  Koloproktologia
13  Erizaintza
14  Zoru pelbikoaren

errehabilitazioa

UURRKKIIZZUU  PPAASSEEAALLEEKKUUAA,,  11 33
OOrrbbeeaakkoo  ddoorrrreeee ttaakkoo  

11 ..  ssoollaaiirruuaa

� 994433  1122  0022  0000 Faxa:994433  1122  0022  0044

HHee llbb ii ddee aa

BERRIA: Foto-depilazio Unitatea

NAHIXAN MUSIKA TALDEAREN 
AZKEN DISKOAREN HIRU ALE
zozketatuko dugu 
hilaren 21erako
beheko datuak 
bete eta bidaltzen 
diguzuenen artean.
Animo, bada, eta
ea Olentzerok
musika gozoa
dastatzeko aukera
eskaintzen dizuen.
EZ GALDU
AUKERA!

IZEN-ABIZENAK:
.......................................................................
TELEFONO ZENBAKIA:
.......................................................................
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ZINEA &
ANTZERKIA

16

“Amona Putz!”-ek irabazi du
Euskal Zine eta Bideo lehiaketa
JOAN ZEN AZAROAREN 27AN LEKEI-
TION BANATU ZIREN XXXIII. EUSKAL
ZINE ETA BIDEO LEHIAKETAREN SA-
RIAK, eta Telmo Esnalen “Amona Putz!”-
ek bereganatu zuen laburmetraia onena-
ren lehen saria.  Horrez gainera, Andoni
Mendizabal-en Mosa-k, Maialen Sarasua-
ren Hemen nago-k eta Iban Lizarralderen
Gartzela-k ere lehen sariak eskuratu zituz-
ten, bakoitzak bere kategorian. Epaima-
haiak aipamen berezia eskaini zion Txinte-
tilla-ren Esku Titi lanari.

ZINEA

ANTZERKIA

Merke bidaiatzeko: zinera!

KOLABORAZIOA
Julio Callejaren

Aurreko egunean bateren batek esan zidan
orain, langabezian geratu denean, bidaiatu
ezin duela-eta, zinera joaten zela mundutik
birtualki behintzat bidaiatu ahal izateko; baina
ez zela efektu bereziak dituzten pelikulak
ikustera joaten, azken hauek errealitatea
desitxuratu egiten dutelako, aldatu... gero ez
dakizulako toki horiek existitzen diren ala ez.
Ez zaizue inoiz pasa? Pelikula bat errodatu
den nonbait egotea eta liluratuta geratzea,
esanez nik hau ezagutzen dut... aurretik ere
leku horretan egon zaren sentsazioarekin?
Zineak hori du: paisaiak eta hiriak bisitatzera
eramaten zaituela, kultura ezberdinak
ezagutzera eta, batez ere, 90 minutu ematen
dituzula entretenituta... Bueno, azken hau ere
ez da horrela, azken aldian pelikulak hori
baino gehiago irauten dutelako: ez dakit
zergatik den, akaso behartuta ikusten
dutelako euren burua zeozer gehiago ematera
prezioa altua delako, edo/eta ideiarik gabe
geratzen direlako eta ez dakitelako esan nahi
dutena irudikatzen 90 minututan... Hori
horrela izanda ere, merke bidaiatu eta ondo
pasatzea nahi baduzu, katxeorik agoantatu
gabe, zoaz zinera!!!

PEDRO RIVEROK ETA ALBERTO VAZQUEZEK ZUZENDUTAKO LANAK
DERRY-KO (IRLANDA) FOYLE FILM FESTIVAL-EN animaziozko laburmetrai-
rik onenaren saria irabazi eta gero, 2012-ko Oscar sarietarako aurre-sailkatu
dute. Filme bera nazioarteko hogeita hamar jaialdi baino gehiagotan aukeratua
izan da, eta Zinebi-n Euskal Zineko Sari Nagusia bereganatu zuen.

“Birdboy” euskal
laburmetraia
Oscar sarietarako
aurre-sailkatua

ABENDUAREN 28-TIK 30-ERA BITARTEAN, IA 30 ARTISTEK TAU-
LARATUKO DUTE “BALAGAN” ZIRKO-SAIOA ARRIAGAN. Akroba-
zia sinestezinez betetako bidaian AEBetik, Errusiatik, Ukraniatik, Txina-
tik eta Britania Handitik etorritako akrobata, gimnasta, trapezista, mala-
barista, pailazo eta dantzariek jardungo dute. Egunero bi saio eskainiko
dituzte: abenduaren 28an, 29an, eta 30ean, 17.30ean eta 20.30ean.

“Balagan” zirko-ikuskizunarekin
esango dio agur Arriagak urteari

DURANGON ERAKUTSIKO DUTE LEHEN ALDIZ “OGRO TXIKIA”, SUZAN-
NE LEBEAU KANADAKO EGILEAREN TESTUAN OINARRITUTAKO LANA.
Agurtzane Intxaurragaren zuzendaritzapean antzeztuko den lana umeentzako
da, eta hamasei hizkuntzatara
itzuli da, baita euskarara ere.
Umeek bizitzan sentitu ditzake-
ten hainbat gauzen inguruan jar-
duten du lanak, besteak beste,
desberdinak sentitzea, amarekin
harremana, nagusi izateko
nahia…  Arratsaldeko 18.00etan
eskainiko da antzezlana, Duran-
goko San Agustin Kultur Etxean.

Gorakada Teatroak “Ogro txikia”
estreinatuko du etzi



- Landareak
- Zentru naturalak
eta lehorrak

- Etxerako zerbitzua 

SSaann  JJuuaann,,  11
994433  2200  3333  2299IIZZAADDII

EEggoo  GGaaiinn,,  zz//gg
994433  1122  7733  5500TTRRIINNMMEERR

Telebista digitalaren 
INSTALATZAILE 
OFIZIALA

- Erlojuak
- Zilarra
- Artisautza
- Bitxikeriak

ZZuullooaaggaattaarrrreenn,,  99
994433  2200  1177  4400PPIITTXXIIAAKK

BBiiddeebbaarrrriieettaa,,  55
994433  2200  1155  4477CCAAPPII

- Laser depilazioa
- Masajeak /
Osteopatia

- Luzarorako      
manikura

- Gel azazkalak
- Oparirako bonoak
- Aurpegi
eta gorputz
tratamenduak

- Mikropigmentazioa

EE..  GGaarraattee,,  11
994433  8822  1133  0088TTXXUUKKUUNNAA

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

- Emakume eta 
gizon moda

- Lentzeria eta 
osagarriak

ZZuullooaaggaattaarrrreenn,,  11
994433  2200  2222  3333VVAALLEENNCCIIAAGGAA

OFERTAK
ETA INFORMAZIOA:
www.trinmer.com

26 URTE    ZUEKIN

GABONETARAKO
erosketa GIDA

GABONETARAKO
erosketa GIDA



- Bidaietarako             
artikuluak

- Boltsoak
- Euritakoak
- Narruzko erropa
- Osagarriak

JJ..  EEttxxeebbeerrrriiaa,,  44
994433  2200  3322  9900

LLEEDDEERR

SSaann  AAgguussttiinn,,  44
994433  2200  1166  4477JJAAUURREEGGUUII

- Menajea
- Beira
- Opariak

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

CCaallbbeettoonn,,  88
994433  2200  0088  6688IIKKUUSSIIMMAAKKUUSSII

- Ume eta 
gazteendako moda

SSaann  AAgguussttiinn,,  33
994433  2200  4411  8811

KKOOPPIIÑÑAA

zor
ion
ak!

- Poltsoak  
- Euritakoak  
- Gerrikoak  
- ...

Andrazko 
eta gizonendako

BBiiddeebbaarrrriieettaa,,  1166
994433  2200  4411  0022

NNAARRRRUUAA

- Opariak egiteko
aukerarik onena

JJ..   EEttxxeebbeerrrriiaa,,  1133
994433  7700  0022  3300

BBEEIITTTTUU

zo
ri
on
ak
!

- Altzariak
- Menajea
- Bainurako
osagarriak

- Ehungintza
- Argiztapena
- Opari
pertsonalak

- Osagarriak

IIssaassii,,   1188
994433  5533  1122  5599DDKKOORRAA

100 m2ko AUTOZERBITZUA

IIssaassii,,   1199            
994433  0033  3388  0000
668866  1155  4488  6677

MMAAHHAATTSSOONNDDOO

- Ardorik onena
konpainia
onean edaten 
dena da

MMAAHHAATTSS



TTXXAANNPPUU

- Plantxak
- Ile lehorgailuak
- Makinillak

- Luzapenak...
- Pertsonalizatutako
opari saskiak

BBiiddeebbaarrrriieettaa,,  33
994433  1122  0077  3355

EErrrreebbaall,,   2211  
994433  2200  1199  2222
994433  2200  2222  3311

BBAAGGLLIIEETTTTOO

- Guztiondako oinetakoak

BBiiddeebbaarrrriieettaa,,  2266
994433  8822  0066  3377

GGooiieennkkaallee,,  77
DDUURRAANNGGOO

CCAALLZZAADDOOSS  PPAABBLLOO
VVII  CCeenntteennaarriioo,,  1199
EERRMMUUAA

GGOOIIEENN

- Gusto eta adin 
guztietako moda

JJ..   EEttxxeebbeerrrriiaa,,  22 994433  2200  1155  5511

GGUUBBYY
nneesskkaakk

- Opariak
- Etxerako 
osagarriak

- Pinturak

- Landareak
- Lora sortak
- Zentro naturalak
eta artifizialak

- Teleflora zerbitzua

BBiiddeebbaarrrriieettaa,,  11
994433  2200  1166  2266

LLAAUUMMAARR

- Eguzki moda 
2011

- Eski maskarak
- Audifono
digitalak

- Gabonetako 
promozioak

EEggoo--GGaaiinn,,  22
994433  7700  1144  0088

- Gazte Moda

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  1100  
994433  2200  2211  7711

LLIIDDEE

zor
ion
ak
!

- Gizon eta
emakumeendako
lentzeria eta
kortseteria

- Taila bereziak

ZZEENNTTRRAALL
OOPPTTIIKKAAUUrrkkiizzuu,,  77

994433  1122  7733  2211

DDIITTAARREE



- Barruko eta kanpoko        
laborantza eta parafernalia     
guztia

- Opariak

UUrrkkii,,   2211  --  bbeehheeaa
((TTxxaallttxxaa--ZZeellaaii,,   22  AA))
994433  5533  1199  0099

GGRROOWW  
SSHHOOPP  
1133--1144

ZZuullooaaggaattaarrrreenn,,  22    
994433  2200  0099  9911

GGRRAATTZZIINNAA

zo
ri
on
ak
!

- Bizikletarako behar 
duzun guztia

KKaarrmmeenn,,  99
994433  5533  0022  1122

EEBBKK
EEIIBBAARRKKOO
BBIIZZIIKKLLEETTAA

- Oparitzeko Bonoak
- SPA Masajeak:
aukera zabala

- Gorputz eta Aurpegi 
tratamenduak

- Goi Kosmetika eta 
Ongizatearen
Kosmetika Holistikoa

- Makillajea:
Jorge de la Garza

AArrrraagguueettaa,,  55
994433  2200  3399  9911
- Taila eta zabalera bereziak:
emakumeetan (33-46)
gizonezkoetan (39-52)

- Moda
- Oparietarako 
osagarriak

JJ..  EEttxxeebbeerrrriiaa,,  66
994433  2200  0099  0077

SSEELLEENNEE

UUrrkkiizzuu,,  1111
994433  5533  0055  2255

wwwwww..eesstteettiikkaakkeerraallaa..eess

KKEERRAALLAA

LLAAHHIIDDAALLGGAA

zor
ion
ak!

- Moda eta
konplementoak

SSaann  AAgguussttiinn..  33
994433  2200  8844  4411

LLAAGGUUIINNDDAA
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21ERREPORTAJEA

Abenduaren 4an 40 urte
bete ziren Roberto Pé-
rez Jauregi eibartarra,

Burgosko epaiketaren kontrako
manifestazioan zihoala, polizia
baten tiroak zaurituta Karmen
kale inguruan jausi zela. Lau
egun geroago ospitalean hil
zen, bala zaurien ondorioz. Or-
duan gertatutakoa gogoratzeko
eta hildako gaztearen familiari
omenaldi txiki bat egiteko as-
moz, hainbat herritarrek bultza-
tuta, ekitaldia egin zen Untza-
gan, 12.00etan. 

Robertoren aita Casimirok
seme Jorge eta beste senide
batzuk izan zituen aldamenean
Kezkako dantzariak aurreskua
dantzatu eta txapela eskaini
zionean. Jesus Mari Gisasola
“Trunboik” bertsoak bota eta,
jarraian, Karmen kalera joan zi-
ren Untzagan batutako asko
eta asko, Ahaztuak 1936-1977
elkartekoek Roberto gogora-
tzeko ipinitako plaka inaugura-
tzera.

Robertoren irudia eta “Indar
errepresibo frankisten balek
hildako 21 urteko auzokidea
eta PCE (i)ko kidea ʻJuicio de
Burgosʼ delakoaren aurkako
protestan ari zenean” esaldia
dituen plaka ikurriñarekin esta-
lita zegoen eta agerian laga au-
rretik Ahaztuak elkarteko Mar-
txelo Álvarez-en eta Burgosko
prozesuan epaitu zuten Itziar
Aizpuruaren berben ostean,
ikurriñak estaltzen zuen plaka
agerian geratu zen, Roberto

Pérez Jauregiren aita zenak
sokatik tira egitearekin batera. 

Orain 40 urte gertatutakoa-
ren oroitzapenean elkartutako
Eibarko Ekimen Herritarrak,
bestalde, Udalarekin hartue-
manetan dihardu eta alderdi
politikoek adostu beharreko
idatzia aurkeztu dute alkate-
tzan, “osoko bilkuran adieraz-
pen bat onartu dezala eska-
tzen, haren familiarekiko elkar-
tasuna eta 21 urterekin bere bi-
ziarekin ordaindu zuen haren li-

bertadeen eta demokraziaren
aldeko borroka eskertuko eta
aitortuko duena”.

Hil zutela 40 urte bete ziren egunean

Roberto 
Perez 
Jauregi 
gogoan

I  1 9 6 4  I  s a n  j u a n  1 6  b e h e a  I  e i b a r  I  9 4 3  2 0 7 3 4 2  I  6 5 6 7 5 6 4 8 5  I  1 9 6 4 . v i r g i n i a @ g m a i l . c o m

Untzagako elkarretaratzearen ondoren, Roberto gogoratzeko 
plaka inauguratu zuten Urkizun. / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ
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ARRATEKO OLABE ZELAIA
IZANGO DA, BESTE BEHIN,
EIBARKO KLUB DEPORTI-
BOKO ATLETISMO BATZOR-
DEAK ANTOLATZEN DUEN
prestigio handiko lasterketaren
lekuko. Atletismo goizak zazpi
lasterketa biziko ditu etzi, hasi
10.15etan jokatuko den proba-
rekin eta 12.45etan abiatuko
denarekin amaitzeko.

Edizio honetan jokatuko di-
ren probek honako mailak har-
tuko dituzte, zehaztutako ordu-
tegiari jarraituz: 10.15etan, gi-
zonezko helduak, jubenilak eta

kadeteekin batera, emakumez-
ko juniorrek hartuko dute parte,
4.300 metroko distantzia bete-
tzeko; 10.40tan, heldu, jubenil
eta kadete mailetako emaku-
mezkoen ordua izango da,
2.600 metroko proban jardute-
ko; 11.00etan, infantil mailako
neskak eta mutilak izango dira
irteera puntuan, 2.000 metro
egiteko; 11.15etan, senior eta
promesa mailetako neskekin
batera, junior mailako mutilak
izango dira 5.200 metroko dis-
tantzian; 11.45etan, senior eta
promesak berriro ere, oraingo-

an mutilak, izango dira jardu-
naldiko lasterketa luzeena osa-
tzen, 8.200 metro izango di-
tuen proban; 12.30etan, alebin
mailako neskek eta mutilek jar-
dungo dute, 1.600 metroko las-

terketan; eta 12.45etan, amai-
tzeko, benjamin mailakoen or-
dua iritsiko da, herriko gazte-
txoenen parte-hartzearekin, ki-
lometro bateko lasterketa mo-
tzenean.

LEHENENGO ITZULIA AMAI-
TUTA, EIBAR HIERROS ANE-
TXEKOEK TXARTO HASITA-
KO DENBORALDIA ezin zu-
zendurik jarraitzen dute. Zarau-
tzen jokatutako azken jardunal-
dian, lehia borrokatuaren ondo-
ren, amore eman behar izan zu-
ten Isasaren mutilek (19-17).

Neurketa garrantzitsua zen oso,
itsas-aldekoak sailkapeneko 2.
postuan daudelako eta bertan
irabazteak eibartarrak gertura-
tzea ekarriko zuelako. Bigarren
itzulia hasteko, denboraldiko le-
hen porrota ekarri zien Kraft
Atlético SS bisitatu beharko dute
Eibar Rugbi Taldekoek.

KIROLAK22

ORAIN ARTE EMANDAKO
IRUDI KASKARRENA EMAN
ZUEN JULIAN RUIZEK ZU-
ZENTZEN DUEN ESKUBA-
LOI TALDEAK Asobal ligako
lehenengo itzuliaren azken
partiduan. Ipuruan jokatutako
neurketa horretan, ezer berezi-
rik erakutsi ez zuen Puerto Sa-
gunto igo berria erraz nagusitu
zen (21-26) eta, bide batez,
mailari eusteari buruzko galde-
ra asko laga zituen Arrateren
inguruan. Ordura arte golak
sartzeko ahalmena erakutsi
zuen bakarrak -hau da, Ré-
deik- min hartu zuenean, Ei-
barko taldeak ez zuen jakin ho-
rri irtenbiderik aurkitzen ere eta
ezta zuloak aurkitzen aurkaria
jokalari gutxiagorekin zegoe-
nean. Guzti horrek eraman
zuen Arrate amore ematera,

Vonzina atezainak lan bikaina
eginda ere.

Hainbat asteko atsedena
izango dute orain Asobal ligan
eta ea taldea indarberritzen
den, lana gogotik egin beharko
baitu 2. itzulian mailari euste-
ko, denboraldiaren lehen za-
tian eta maila bereko taldeekin
etxean hainbat partidu galdu
eta gero.

Ez dira sasoi onenak Arraterendako

Bolunburu Memorialak 61 urte
beteko ditu domekan

Rugbilariak ibilbidea ezin zuzendurik

ISASI KALEKO LOKALA DA EUSKADIKO KIROL APUSTU ES-
KAINTZA HANDIENA DUENA, DAGOENEKO ZALDI LASTER-
KETETAN ERE apustu egin baitaiteke. Foballa, arrauna, tenisa, pi-
lota, eskubaloia, motorra, galgoek... zaldi lasterketetan izan dute ja-
rraipena eta lauhazka, oztopoak eta trosta modalitateko lasterkete-
tan jokatu ahal dezakete zaletuek. Hipodromoa Turf-ek egunero eta
hainbat ordutan zuzeneko zaldi lasterketak eskaintzen ditu: loku-
zioa gazteleraz da eta Donostiako Hipodromotik egiten da, laster-
keta gehienak Frantzian jokatzen badira ere, han 280 hipodromo
baino gehiago baitaude.

Aurtengo edizioak zazpi lasterketa izango ditu guztira, ia hiru ordu iraungo duen jardunaldian.

Hipodromoa Turf-ekin, apustu 
eskaintza handiena Eibarren

Bigarren itzulia hobeagoa izan beharko da mailaz igotzeko itxaropena errealitate bihurtzeko.



LEHENENGO ERREGIONAL MAILAKO HERRIKO LAU TALDE-
AK EUREN ARTEKO LEHIAN MURGILDU ZIREN azken astebu-
ruan. Unben jokatutako partiduetan, Eibartarrak-ek 4-2 irabazi zion

Gazteak taldeari eta Eibartarrak-eko biga-
rren taldeak eta Urkik bana egin zuten. Le-
henengo fasea amaitzeko jardunaldi baten
faltan, Eibartarrak-ek puntu bira du Soralu-
ze liderra: asteburu honetan, plaentxiarrek
Urkiren aurka jokatuko dute Unben eta Ei-
bartarrak-ek Bergara B hirugarren sailka-
tua jasoko du. 

Erregional mailako derbi bi 
izan ziren asteburuan

KIROLJOKOA LIGAREN BEDERATZIGARREN JARDUNALDIA
JOKATUTA, SEI PUNTUREN TARTEAN DAUDE sailkapeneko
sei lehenak, euren arteko lehiari eutsiz. Durango da nagusi une ho-
netan, 22 punturekin, eta puntu bira ditu JoserAuto Sport eta Tek-
nografik; hirukote horren atzetik doaz Esmorga Carpe Diem (18
puntu), Azkena Kalton (17) eta Bar Lanús EzDok. Azken jardunal-

dian, Teknografikek 2-1 iraba-
zi zion JoserAutori asteburu-
ko partidu nagusian.

Asteburuan honako parti-
duak jokatuko dira: bihar,
09.00etan Somos Sporting-
Teknografik eta Lanús-Clínica
Ekoden, 10.30etan Areto-Ca-
serío eta 12.00etan Alkideba-
Living Café. Etzi, bestalde,
honako hiru partiduak jokatu-
ko dira: Durango-Esmorga
(09.00etan), JoserAuto-Tan-
kemans (10.30etan) eta Azke-
na-Txoko (12.00etan).

Seikotea foball-zaletuaren 
tituluaren atzetik

23KIROLAK
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UNZETA ETA MITXELENA IZAN ZIREN TALDEA AURRERA
ERAMAN ZUTENAK URBAT-URKOTRONIKEK sailkapeneko az-
kenaren aurrean Orbea kiroldegian irabazitako partiduan. Ez zuen
distira berezirik izan partiduak eta eibartarrak 10-5 nagusitu ziren
Bidasoa B-ren aurrean; hori bai, lehenengo zatiaren amaieran 0-1
galtzen joan eta gero. Emaitza horrekin, Urbat 5. postuan dago sail-
kapenean.

HORRELA IKUSTEN DUTE RUI-
BAL ALQUILER-EKOEK ZEIN
KATU-KALEKOEK, talde bietako
jaurtitzaileek zorte gutxirekin
dihardute-eta denboraldi hone-
tan. Azken asteburua horren
adierazgarri izan da, batzuek zein
besteek, etxean jokatuta ere, gal-
du egin baitzituzten euren parti-
duak: Ruibal Alquiler de Vehícu-
los-ek 52-65 eman zuen amore
Azpeitiko Errotaundiren aurrean
eta, modu horretan, garaipen bakarrarekin jarraitzen du sailkape-
nean; Katu-Kalekoek, bestalde, 51-57 galdu zuten Donostiako Inter-
Lizardirekin eta igoera fasea jokatzeko azken aukera ere galdu zuen
modu horretan. Azken hauek garaipen bi dituzte bakarrik eta 1. fase-
ko azken jardunaldian Donostiako STL Azkuneri egingo diote aurre
probintziako hiriburuan.

Saskia urrutiegi eibartarrentzat

Beteranoen eskua nabaritu zen 
waterpoloan Bidasoa B-ren aurka

Toribio Etxebarria, 4
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JUAN MARTÍNEZ DE IRU-
JOK EZ DU ATSEDENIK
HARTUKO lau eta erdiko txa-
pelketa bereganatu eta gero.
Atseden hori gerorako laga eta
domekan Buruz-buruko Masters
Kutxako finalerdian Patxi Ruizi
egingo dio aurre; horko irabazle-
ak bezperan, hau da, bihar, Iru-
ñeako Labriten jokatuko den Oi-
natz Bengoetxea eta Zubietaren
arteko irabazlearekin lehiatuko
du torneoko finalean. Astelenan

domekan jokatuko den jaialdian,
bestalde, Retegi Bi eta Arruti, al-
de batetik, eta Apezetxea eta
Beroiz, bestetik, izango dira
lehiatuko duten bikoteak. Jaial-
dia amaitzeko, bestalde, Cabre-
rizo II.ak eta Ceciliok Ongay eta
Larrinagari egingo diete aurre.
Jaialdia 17.00etan hasiko da.

Txapelduna 
Astelenan izango
da domekan

IRATI ALONSO, CARMEN
GAMUNDI, OLATZ IBAIBA-
RRIAGA, OLATZ LASKU-
RAIN ETA JONE PÉREZEK
osatutako boskotea Espainiako
azpitxapeldun izan da Logro-
ñon jokatutako lehiaketan. Las
Gaunaseko Kirol Jauregian jo-
katutako txapelketan, aipatuta-
ko boskoteak osatutako senior
taldearekin, infantil mailako or-
dezkaritza ere izan zuen Ipu-
rua gimnasia erritmikoko talde-
ak, eta oso maila onean jardun
zuten gazteenek ere.

Senior mailako taldekideek
16 urte dituzte bakarrik eta,
emaitza horrekin, kirol horreta-

ko 1. mailara igotzea lortu dute.
Modu horretan, gainera, Olatz
biek eta Alonsok junior mailan
2007an Granadan eskuratuta-
ko brontzezko domina hobetu
dute oraingoan. Infantil maila-
koei dagokienez, Kristina Ale-
gría, Noelia Bedia, Maria Ega-
ña, Maria Fernández eta Irati
Yarzak osatutako boskotea 11.
postuan sailkatu zen, lehenen-
go pasean zazpigarren egin
eta gero; hala ere, euren atze-
tik laga zituzten 30 taldetik go-
ra. Ibilbide arrakastatsua, be-
raz, aurtengoa ere Tania Na-
gornaiak eta Susana Prietok
prestatutako gimnastena.

AURREKO ASTEBURUAN URTEKO HELDUEN IRTEERETAKO
EGUTEGIAREN AZKENA burutu zuten Eibarko Klub Deportiboko
mendi batzordekoek eta, horrela, Hernialden hasi eta Alkizan amaitu
zuten ibilaldi hori. Tartean, Erniozabal, Ubeltz, Aizpel eta Ernio mendiak
gainditu zituzten. Holako egun berezia ospatzeko, Alkizan bazkaldu zu-
ten, zelan ez, menu bereziarekin: Tolosako babarrunak eta saiheskia.
Hori da, hori, indarrak berreskuratzeko plana. On egin!

KIROLAK24

LIDERGOARI EUSTEARE-
KIN BATERA, URTEA ABAN-
TAILARIK ESKAINI GABE
amaitu nahi du Manix Mandio-

lak zuzentzen duen taldeak.
2. B mailako euren multzoko
talde euskaldun kaskarrena
hartuko du bihar Eibarrek,
16.00etatik aurrera ETB1-ek
zuzenean emango duen parti-
duan; hala ere, unean-uneko
egoera dela jakitun, eibartarrek
ondo egingo lukete konfiantza
aldagelan lagatzen, Bizkaiko
taldea beti izan baita indartsue-
netakoa maila horretan. Gaine-
ra, entrenatzailea aldatu dute
eta horrek “arriskutsuagoa”
bihurtu dezake Barakaldo. 

Eibarrek Barakaldo hartuko du bihar

Ipuruako gimnastak Espainiako
azpitxapeldun taldeka

Mendi batzordekoen azken irtenaldia

Lanzarote da maila onena
erakusten diharduena taldean.

HORI DA ESCUDERIA EI-
BARKOEN PROPOSAMENA
ARRATEKO AUTO IGOERA
INDARTZEKO. Azken edizioe-
tan ere probaren antolakuntzak
maila gorena erakutsi arren, za-
letuek ez dute maila berean
erantzun eta Escudería Eibarrek
jauzi berria ematea erabaki du
2011n XL edizioa jokatuko dela
aprobetxatuz. Erabaki horrek
badu funtsa, Espainiako eta Por-
tugalgo federazioak euren arte-
an adostuta baitute auto probak
herrialde bietan puntuagarri iza-

teko aukera. Modu horretan,
proba nazioartekotuz, diru-la-
guntza eta babes gehiago jaso-
tzea espero dute antolatzaileek.

Bestalde, zapatuan Donostia-
ko Hotel Londresen egingo den
euskal txapelketen sari banake-
ta ekitaldian, Escudería Eibarko
hiru ordezkari izango dira sari-
tuen artean: Josemi Gabilondo,
historikoetan onena Mendiko
Euskal Txapelketan eta Iñigo
Peña (2.a kopilotoetan) eta Iban
Tarsicio (3.a pilotoetan) Rallys-
print Txapelketan.

Arrate XL auto igoera, Portugalgo 
txapelketarako baliagarria?





ERREPORTAJEA26
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Abenduaren 3an bota eban eurixak eta hotzak ez zittuan 
eibartarrak kikildu eta, aurreikusitta eguan moduan, Euskararen
Eguna ospatzeko kalera urten eben kantatzera. Herriko 63 talde
baiño gehixagoko ordezkarixak hartu eben parte Udalak eta
...eta kitto! Euskara Elkarteak antolatuta, Kutxa eta Eibar
Merkataritza Gune Irekiaren babesarekin egin zan ekitaldixan. 
Goizetik hasi ziran kantu-saiuak, ikasliekin: Unibersidade
Laboralekuak, Ignazio Zuloaga Batxiler Institutukuak, Aldatze-
kuak, La Salle Azitainguak, Mogel Isasikuak eta Itzio BHI-kuak
taldeka jardun eben bazkaltzeko ordua aillegau bittartian.
Bazkalostian, barriz, txikixen txandia hasi zan: San Andres herri
ikastetxekuak, Arrateko Andra Mari herri ikastetxekuak,
Aldatzekuak, La Salle Isasikuak eta Iturburukuak kantau eben
orduan. 
Baiña ekitaldi nagusixa arratsalde illuntzekua izan zan, hain
zuzen be orduan lortu zan herrittar gehixen batzia. Jarraixan
aittatuko dittugun alkartietako ordezkarixak eta Untzaga
eta inguruan kalejiran ibilli ziran, eurekin bat egittera animau ziran
guztiekin: Udala, Kutxa, EMGI, Cielito Musika Banda, Ustekabe
Fanfarrea, Usartza Txistulari Banda, Jainagaren trikitixa
eskolakuak, Juan Bautista Gisasola Musika Eskolakuak, UEU,
Klub Deportibua, Untzaga Jubilatu Etxea, Goruntz abesbatza,
Berbetan, Lagun Taldea, Dibujo Eskola, Badihardugu, Klub
Deportiboko Mendi Taldea, Eibar aldizkaria, Ipurua Dantza
Garaikidia, Hankamotxak bertso eskolia, Uni Kultur Elkartea,
Kezka dantza taldia, Lacasiun, Kaleetan Kantuz, Gimnasia
Erritmikua, Amañako Jai Batzordea, Defibel, Beheko Tokia,
Andirao, Safa, Emakume Independienteak, Galiziako Etxea,
Klub Deportiboko Kultura Taldea, Urbat, Urkotronik, Sostoa,
…eta kitto!, Eibar KE, Urkiko jubilatu etxea, Arrate Eskubaloi
Taldea, Arrate Kultur Elkartea, Rugbi Taldea, Ipurua Jubilatu
Etxea, Astixa, Biraka Dantza Eskola, Eibar.org, Tekniker,
Udal Euskaltegia, Plano Corto, AEK eta Udal Kirol Patronatua.
Eta euskal kanta ezagunak eskintziari laga zetsenian, Untzagan
bertan txorizo pintxo ederra jateko aukeria euki eben …eta kitto!
Euskara Elkarteak eskindutako piskolabisian. Euskara Elkarteak
eskerrak emon nahi detsaz parte hartu eben guztieri, “modu
berezixan Kamarroak alkarte gastronomikuari, eta zihetzago
egunian bertan alkartean txorizuak egosten lagundu zeskuen
bazkidieri. Ezinbesteko laguntza eskindu zeskuelako
eta prestutasun haundixarekin, gaiñera, eskerrik asko!”

Hotzarekin kikildu barik,
euskeriaren alde KANTAU
EBAN EIBARREK
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GORRINGO ANTZERKI TAL-
DEAK GAUR 20.30ETAN
TAULARATUKO DU “XABI-
NAITOR” antzezlana Coliseo-
an (10 euro). Anartz Zuazuak
zuzendutako antzezlanean oso
aurpegi ezagunak ikusteko au-

kera egongo da: Asier Sota, Mikel Pagadi, Anjel Alkain, Egoitz La-
sa, Ainere Tolosa, Mikel Laskurain eta Ixabel Agirresarobe. Waze-
mank telebista-saioko lantaldearen eskutik jaio da Xabinaitor su-
perheroia, “poxpolina euskaldunak fabore sexualen truke salbatze-
ko prest dagoen mutiko gipuzkoarra”. Barreak ziurtatuta daude.

- “1512, Nafarroaren konkis-
ta” DVD-arekin zer argitu
nahi izan duzue Nabarralde
elkartetik?

Eztabaida asko egon da une
historiko horren inguruan: bula
benetakoa edo faltsua zen, Al-
bako dukearena ere askok ez
dute Amaiurko gazteluarekin
lotzen... Horren aurrean, lan
periodistikoa egin eta jendarte-
ratu nahi izan dugu. Eta hor
ikusten da 18 urtetan etenga-
beko erresistentzia eman zela
nafarren aldetik. Datuak ere
kaleratzen ditugu, perspektiba
zuzenagoaren bila: gauza bat
da esatea Iruñeara 12.000 sol-
dadu sartu zirela, baina zehaz-
ten baduzu orduan hiri horrek
6.000 biztanle zituela bakarrik,
horrek beste ikuspuntua bat
eskaintzen du, ezta? Gauza
bera Amaiurren: 200 ziren hura
babesten zuten nafarrak, aur-
kariak 10.000 zirenean. Erre-
sistentzia izan zen eta modu
desesperatuan egina, beste ir-
tenbiderik ez zutelako.
- Objektibotasunaren bila
jardun duzue, beraz?

Ahal den neurrian, jakina.
Datuak hor daudenak dira, ez
ditugu asmatzen. Kronisteta-
ko bat Correa bera da, Albako

Dukearen eta okupatzaileen
aldekoa, “ohorea” eta halako
baloreak aipatzen dituena.
Badago DVDan antzeztutako
eszena bat “errenditzea”-eta
aipatuz eta hori literala da.
- Ezjakintasuna eta nahas-
mena nagusi dira Nafarroaz,
eta Euskal Herriaz orohar,
dakigunaren inguruan?

Alor guztietan ematen da,
eta gai horretan zehazki gehia-
go. Anexioa izan zela, eranstea
eta halakoak saldu dizkigute.
Mito asko daude oraindik inda-
rrean: paktuena, foruen kontu
hori... Ematen du hemengo
jendeak kobazulotik baserrira
eta industriara jauzi egin zuela;
hor 2.000 urteko epe aberatsa
galdu dugu. Guk frankoei, mai-
ruei, bisigodoei egin genien au-
rre: non dago hori?
- Nabarralden asmorik ba-
duzue zeozer berezia egite-
ko 2012an bostehun urte
bete behar direla-eta?

Orain dela hiru hilabete ere
kongresu irekia egin genuen
Bianan eta, talde kulturala
izanda ere, Nafarroa Bizirik-
eta lan desberdinetan dihar-
du. Batez ere, kontzientzia kri-
tikoaren alde egingo dugu,
ezer ospatzeko ez baitago.

““11551122,,  NNaaffaarrrrooaarreenn  kkoonnkkiissttaa””rreekkiinn  iittxxiikkoo  dduuttee
AArrrraattee  KKuullttuurr  EEllkkaarrtteeaakk  eesskkaaiinniittaakkoo  hhiittzzaallddii  
ssoorrttaa..  AAuurrrreett iikk,,  hhiillaarreenn  99aann,,  ““EEll  ppaarraaddiiggmmaa
nnaavvaarrrroo””  aauurrkkeezzttuu  zzuueenn  KKoollddoo  MMttnneezz..  GGaarraatteekk
eettaa  aattzzoo  ““GGiippuuzzkkooaarreenn  jjaattoorrrriiaa””  BBeennii  AAggiirrrreekk..
2233kkooaa  eerree  1199..0000eettaann  hhaassiikkoo  ddaa  KKuullttuurraalleeaann..

PEDRO ZELAIA KUL-
TUR ELKARTEAK AN-
TOLATUTA, XIV. ARE-
TO ORGANO KON-
TZERTU ARRAKAS-
TATSUA hartu zuen
Coliseoak aurreko astean. Juan Luis Agirrek zabaldu zuen kontzer-
tua, Hammond C3 kontsolan Eibarren egindako Helmholtz etxeko
Church modeloko organoarekin. Kontzertuaren bigarren eta hiru-
garren zatietan, berriz, Ainhoa Urkizu klarinetista gasteiztarra eta
Iñaki Orbegozo tronpa-jotzaile eibartarraren laguntza izan zuen.
Agustin Zuluagak idatzitako “Cielito” pieza ezagunarekin agurtu zu-
ten kontzertua, datorren urtera arte.

Xabinaitor 
superheroia
Coliseoan

Helmholtz
kontzertu 
arrakastatsua

“Erresistentzia anexio
moduan saldu digute”

ANGEL REKALDE, historialaria:

TXALAPARTA ARGITALE-
TXEAK “JON ANZA. ¿EL ÚL-
TIMO CRIMEN DE ESTADO?”
IZENBURUKO LIBURUA
eman du argitara. Juan José
Petrikorenarekin batera, Jose-
ba Zinkunegi eibartarrak idatzi-
tako lanak Jon Anza ETA-ko ki-
dearen bizitzaren hainbat pa-
sarte jasotzen ditu, ezagutu zu-
tenen ahotik jasotakoak. Horrekin batera, bere heriotzaren inguru-
ko gorabeherei errepasoa ematen diote liburuan. 

Zinkunegiren
liburua kalean
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CIELITO MUSIKA BANDAKOEK DOMEKA
EGUERDIAN ESKAINIKO DUTE GABONETA-
RAKO PRESTATU DUTEN kontzertu berezia,
12.30etatik aurrera Coliseoan. Zineko soinu-ban-
detatik hautatutako piezek osatuko dute kontzer-
tuko egitaraua: “2001, una odisea en el espacio”,
“Ben Hur”, “Carros de fuego”, “La máscara del zo-
rro”, “El señor de los anillos”, “Lawrence de Ara-
bia”, “Gladiator”, “Rocky” eta “La gran evasión”. 

Sostoa martitzenean
Bestalde, Sostoa abesbatzak, urteroko mo-

duan, Gabonetako kontzertua eskainiko du aurten
ere. Martitzenean, Santo Tomas egunean
20.45etan (meza amaitu eta jarraian) San Andres
elizan hasiko den emanaldian Bitoriano Gandiaga
frantziskotar poeta handia gogoan izango dute:
“Bere heriotzaren hamargarren urteurrena ailega-
tzear dela, eta datorren urterako kontzertu eder
bat antolatzea pentsatzen ibili arren, Sostoa abes-
batzak bere pertsonaren inguruko gogoeta xume
bat egitea pentsatu du”. Abestiekin tartekatuta
Gandiagak idatzitako “Gabon dut anuntzio” azken

liburutik hartutako hainbat poema irakurriko dira.
Sostoakoek azaldu dutenez, “kontuan izan Bitoria-
no Gandiagak harreman handia izan zuela Eibar
eta inguruko tokiekin, besteak beste bere anaia
Félix aspaldidanik Eibarren bizi baita eta Soralu-
zen, berriz, Julian eta Angelita neba-arrebak ditue-
la, beste hamaika lagun izateaz gain”. 

Eta Juan Bautista Gisasola Musika Eskolakoek
eguaztenean, 20.15etan emango dute kontzertua,
hauek ere San Andres elizan. Kontzertu berezie-
kin amaitzeko, Gabon eguna pasatuta, hilaren
26an Sostoa abesbatzak eta Usartza Txistulari
Bandak elkarrekin joko dute abenduaren 26an.

Gabonetako kontzertu bereziak

laburrak
““VVAAYYAA  SSEEMMAANNIITTAA””
Amañako Jai Batzordeak

antolatuta, “Vaya Semanita”

antzezlana ikusteko aukera

izango da Coliseoan,

urtarrilaren 8an 20.00etan

eta 22.30etan. Sarrerak

aldez aurretik erosteko

aukera dago (22 euro),

Juanito, Kili-kili, Caserio

eta Portalea tabernetan

eta Kros Sports kirol

dendan.

BBEEOORRLLEEGGII  LLIIZZAARRRRAANN
Zikloa biribiltzeko,

otsailaren 28ra arte egongo

da zabalik “Gogoaren

pintzelkada garratzak”

erakusketa Lizarrako

Gustavo de Maeztu

Museoan. Astelehenetik

zapatura 11.00etatik

13.00etara eta 17.00etatik

19.00etara bisitatu daiteke

eta jai-egunetan

11.00etatik 13.30etara.

JJAAIIOOTTZZAA  PPOORRTTAALLEEAANN
Esther Galarzak zuzentzen

duen zeramika eskolako

ikasleek jaiotza oso

ikusgarria egin dute,

Avatar pelikulan

inspiratutako pertsonaiak

sortuta. Portalean, sarreran

ikus daiteke jaiotza.

GAUR ARRATSALDEAN, 18.00-ETAN ZABALDUKO DITU
ATEAK EIBART EIBARKO ARTISAUEN 5. AZOKAK. Inau-
guraziorako piskolabisa eta kontzertua eskainiko dituz-
te.Urtarrilaren 5era arte Eibarko Bizikleta Plazan ipini duten
karparen barruan 16 artisauren eskaintza aurki dezakegu. Arti-
sau horietatik 10 eibartarrak dira: Ana Orozko (bisuteria), Mar-
ta Irusta (zilarra), Maite Arriaga (pintura), Eskulan (beira), Jone
Martínez (eskuz margotutako helduen jantziak), Nieves Maida-
gán (kopintxoak), Iratxe Unanue (eskuz margotutako haurren
jantziak), Puritito Erdi (burdina), Lorena eta Juncal (eskuz mar-
gotutako gerrikoak) eta Jone Perales (bisuteria). 

Artisauen eskaintzarekin batera, ekitaldi osagarriak antolatu
dituzte, girotzeko:  abenduaren 23an Kaleetan Kantuz-ekoak
egongo dira bertan, abesten, arratsaldeko 20.00ak aldera.
Abenduaren 26an eta 30ean, berriz, umeentzat eskulan taile-
rrak eskainiko dira 17.00etatik aurrera. Hilaren 28an rap ikuz-
kizunaz gozatzeko aukera egongo da eta urtarrilaren 2an ipuin
kontalari saioa eskainiko du Nerea Ariznabarretak. Gainera, eta berritasun gisa, zerbait erosten dute-
nei txartela emango zaie zozketan parte hartzeko. Zozketa bi egingo dituzte eta sariak Izabako Argo-
niz Etxean asteburua eta azokako produktuekin betetako otarra izango dira.  Azoka egunero egongo
da zabalik (abenduak 25 eta urtarrilak 1 izan ezin), 11.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik 21.00etara.

Artisau Azoka gaur zabalduko da

� ttaarrttaakk
� eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta, 28 
�� 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

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 LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564
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PUPU ETA LORE, HORIEK
DIRA PIRRITX-EK IZANDA-
KO BI UMETXOEN IZENAK.
Eibarren aurkeztu zituzten au-
rreko asteburuan, eta eibarta-
rrok zoragarri erantzun genion
pailazoen deiari. Jendez bete
ziren lau saioak, eta ume eta
gurasoak ez ezik, Pirritx, Po-
rrotx eta Mari Motots ere poza-

rren agertu ziren Eibarren izan-
dako erantzunarekin. Aldi be-
rean, …eta kitto! Euskara El-
karteak eskerrak eman nahi
dizkie sarrerak saltzen lagundu
diguten Tio Palancas, E&M eta
Gozoki dendei, eta baita Uni-
bertsitate Laboralari ere, lekua
utzi eta eskainitako laguntasu-
narengatik.

Pirritx eta Porrotx-ek pailazo berriak
aurkeztu dituzte Eibarren

KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEAK ERAKUS-
KETA INAUGURATU ZUEN AURREKO BARIXAKUAN, Portaleko
erakusketa aretoan. Urtarrilaren 9ra arte ikusgai egongo den erakus-
ketan Argazkilaritza Taldeko 28 kideren 70 bat lan batu dituzte: esti-
lo guztietako argazki ikusgarriak daude eta irudiak lantzeko orduan
ere teknika anitzak erabili dituzte argazkilariek. Martitzenetik dome-
kara bitartean bisitatu daiteke erakusketa, ohiko ordutegian:
18.30etatik 20.30etara. Erakusketan parte hartzen diharduten ar-
gazkilariak Jose Luis Martínez, Mikel Orozko, Bakarne Elejalde, Pe-
dro Arriola, Jose Luis Irigoien, Alberto Luke, Jose Valderrey, Alex
Bergara, Eduardo Magunazelaia, Mateo Guilabert, Jose Ignacio de
Castro, Vicente Eizagaetxeberria, Carlos Ramos, Jose Vila, Pedro
Mora, Asier Garín, Nekane Lazkano, Einer Rodriguez, Alex Sologa-
situa, Juan Antonio Palacios, Zigor Astigarraga, Fernando Retolaza,
Aitor Sarasketa, Enrique Cialceta, Federico Cuenca, Teresa Orozko,
Enrique Albistegi eta Jesús Unzueta dira.

Klub Deportiboko argazkilarien lanak
Portalean ikusgai

zziinneeaa
CCoolliisseeooaann

17an: 22.30
18an: 17.00/19.45/22.30
19an: 17.00/19.30
20an: 20.30

17an: 22.30
18an: 17.00/19.45/22.30
19an: 17.00/19.30
20an: 20.30

17an: 22.30
18an: 17.00/19.45/22.30
19an: 17.00/19.30
20an: 20.30

””LLaaddrroonneess””
Zuzendaria: JJoohhnn  LLuueesssseennhhoopp
Aktoreak: MMaatttt  DDiilllloonn,,  PPaauull
WWaallkkeerr,,  JJoonnaatthhaann  SScchhaaeecchh,,
IIddrriiss  EEllbbaa

Gaizkileen banda batek guztiz
nahastuta du polizia, bankuetxeak
aztarnarik laga gabe atrakatzen
baitituzte. Inoiz baino diru gehiago
emango dizkien azken kolpea eman
behar dutenean, baina, detektibe
beterano batek jarraituko die...  

””TTrroonn::  LLeeggaaccyy””  33DD
Zuzendaria: JJoosseepphh  KKoossiinnsskkii
Aktoreak: JJeeffff  BBrriiddggeess,,
GGaarrrreetttt  HHeeddlluunndd,,  OOlliivviiaa
WWiillddee,,  BBeeaauu  GGaarrrreetttt  

Sam Flynn teknologian adituak bere
aitaren desagerpena aztertzen hasiko
da eta aitak bizi izan zuen biolentziaz
betetako programen eta borroka
jokoen munduan sartuko da. Kevin
aitaren isilmandatariarekin batera,
abentura biziko dute ziber unibertsoan.

””LLaa  rreedd  ssoocciiaall””
Zuzendaria: DDaavviidd  FFiinncchheerr
Aktoreak: JJuussttiinn  TTiimmbbeerrllaakkee,,
SShheellbbyy  YYoouunngg,,  JJeessssee
EEiisseennbbeerrgg,,  RRaasshhiiddaa  JJoonneess

2003ko udazkenean Mark Harvardeko
ikaslea eta programaziorako jeinuak
ideia berria hasiko da lantzen
ordenagailuan. Munduko sare soziala
bihurtuko da, iraultza komunikazioan.
Sei urte geroago, 500 milioi lagun
izango ditu, munduko aberatsena...

Lau saioak jendez beterik izan ziren asteburuan Hezkuntza Esparruan.  / MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII
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Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen 
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- Mª Luisa Lizundia Martín. 93 urte. 2010-XII-2.
- Jacinto López Estébanez. 79 urte. 2010-XII-5.
- Ignacio Askasibar Sagastigutxia. 86 urte. 2010-XII-5.
- Valentina Alberdi Aldazabal. 91 urte. 2010-XII-6.
- Garbiñe Gisasola Berrio-Otxoa. 76 urte. 2010-XII-8.
- Isidro Moradillo Marfull. 45 urte. 2010-XII-8.
- Antonio López Rey. 71 urte. 2010-XII-8.
- Delfina Alberdi Uribe. 96 urte. 2010-XII-12.
- Eustaquio Gallastegi Elorza. 88 urte. 2010-XII-12.
- Juanita Arriola Garate. 96 urte. 2010-XII-14.
- Nerea Etxezarraga Egia. 50 urte. 2010-XII-14.
- Angel Larrañaga P. Lastra. 54 urte. 2010-XII-14.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Patxi Bravo Núñez. 2010-XI-22.
- Yosra El Kanouni Hinini. 2010-XI-23.
- Eider Serrano Valladares. 2010-XI-25.
- Iraia Calles Aristondo. 2010-XI-26.
- Enara Urzuriaga Núñez. 2010-XI-29.
- Ion Eduardo León Romero. 2010-XII-1.
- Markel Alvarez Herrera. 2010-XII-2.
- Jara Pereira Martín. 2010-XII-2.
- Alazne Marcos Llarena. 2010-XII-3.
- Maitena Orduña Roitegi. 2010-XII-7.

Zorionak, MALEN
Urizar Arruti,
harañegun urte bi
egin zenduazen-eta.
Famelixaren partez.
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Zorionak, HARITZ
Otero Del Campo,
hillaren 8xan zazpi urte
egingo zenduazelako.
Amama Arrate eta
aitxitxa Salusen partez.

Zorionak, UR Agote
Gorostizaga, hillaren
8xan urtebete egin
zenduan-eta. 
Famelixaren partez.

MADDI Luengo gure
printzesa alaixak hiru
urte bete dittu!
Zorionak eta patxo
potolo pillua famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, PATXI
Basaras. Etxeko
gizontxuak urte bi bete
dittu, ingurukuak
pozez txoratzen.
Famelixaren partez.

Zorionak, JANIRE,
zure 2. urtebetetzian.
Muxu haundi-haundi
bat etxeko guztien 
partez.

Zorionik beruenak
MAIA Baskaran
etxeko pritzesarentzat,
7xan urtia egin
zenduan-eta. Muxu
bat etxekuen partez.

Zorionak, JULENE eta EÑAUT,
eta patxo haundi bat, potxoluok!
Famelixaren partez.

Zorionak, ANE Bastida
Gisasola, atzo bost
urte bete zenduan-eta.
Patxo haundixa
etxekuen partez.

Zorionak, ALAITZ,
neska haundi, aste
honetan hiru urte bete
dozuz-eta. Aitta, ama
eta Unairen partez.

Zorionak, MARKEL,
8xan urtebete egin
zenduan-eta. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, JULEN,
bixar urte bi beteko
dozuzelako.
Famelixaren partez.

Zorionak, ARIANE,
gaur hamar urte egitten
dozuz-eta. Rafa eta Mari
Karmen aitxitxa-amama.
Jose eta Olatz osaba-
izeko eta Ugaitz eta
Ugaitz lehengusu-
lehengusiñen partez.

Zorionak, OIER, gaur
hiru urte egitten
dozuz-eta. Muxu bat
etxekuen partez.

Zorionak, AITOR,
hillaren 13an sei urte
egin zenduazen-eta.
Segi hain jatorra
izaten. Muxuak eta
besarkadak Ariane,
ama eta aittaren partez.

Zorionak, ZALOA,
hillaren 10ian lau urte
bete zenduan-eta. Milla
marrubizko muxu, gure
pinpilinpauxarentzat.
Aitatxo, amatxo eta,
batez be, Danelen partez.

Zorionak, amama
JOSEPA, martitzenian
89 urte beteko dozuz-
eta. Danel, Garoa,
Enara eta Haizea zure
birlloben partez.

Zorionak, PAULA (bost urte) eta
MARTIN Rodríguez Fernández
(urtebete), zuen urtebetetzietan!
Muxu haundi bat osaba-izekuen
partez.



hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Lagunek espero ez duzun zerbait
dute zuretzat gordeta. Sorpresa
polita izango da; beraz, ez zaitez
ibili zer den asmatu nahian.

TTAAUURRUUSS
Asteburuetan larregi desfasatzen
zara eta aste erdia behar izaten
duzu zure onera bueltatzeko.
Kontrolatu apur bat, mesedez.

GGEEMMIINNII
Azken asteotan gauzak ez zaizkizu
irten espero moduan. Lasai, bolada
hori atzean laga eta dena bere
onera bueltatuko da-eta. 

CCAANNCCEERR
Negua bada ere, ez duzu zertan
momia baten moduan jantzita joan
beharrik. Ligatzea nahi baduzu,
janzkera aldatu lehenbailehen. 

LLEEOO
Serioa ematen duzu, baina apur
bat ezagutzen zaituenak badaki
ez zarela halakoa. Egizu irribarre,
doan da eta! Merezi du, gainera.

VVIIRRGGOO
Larregi kostatzen zaizu erabakiak
hartzea eta aukera asko galtzen
dituzu. Izan ausartagoa, ez zara
damutuko: irabazten irtengo zara.

LLIIBBRRAA
Zergatik ez diozu garbi berba
egiten? Gustatzen ez bazaizu,
onena hasieratik esatea da; gero
min gehiago hartuko du, bestela.

SSCCOORRPPIIUUSS
Urduri zabiltza azken egunotan
eta horrek ez zaitu inora eramango.
Lasaitasun apur batek ez dizu
kalterik egingo. Erabaki behingoz!

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Kirola egitea ondo dago: denontzat
da komenigarria, baina neurri
batean! Ez zaitez pasatu, astean
birritan eginda nahikoa da.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Oraingoan bai! Zure txanda iritsi
da. Ligatzeko sasoia iritsi zaizu:
sex-appeala toperaino izango duzu
egunotan eta aprobetxatu aukera.

AAQQUUAARRIIUUSS
Zure unerik onenean zaude
eta horrela jarraituko duzu datozen
egunotan ere. Ia-ia nahi duzun
guztia lortuko duzu, seguru! 

PPIISSCCIISS
Onegia zara: beti laguntzeko prest.
Baina, kontuz, zure inguruan
dauden pertsona azkar batzuk
aprobetxatu egiten dira horretaz.
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EETTOORRKKIINNEENN
NNAAZZIIOOAARRTTEEKKOO
EEGGUUNNAA
1166..0000..-- Etorkinen
Nazioarteko Eguna
ospatzeko jaialdia: hainbat
lurraldetako merienda,
zuzeneko musika
emanaldiak, euskal
dantzak, munduko
jokoak… Txaltxa Zelaiko
musika kioskoan.

AARRTTIISSAAUU  AAZZOOKKAA
1188..0000..-- Gabonetako
5. Artisau Azokaren
inaugurazioa, piskolabis
eta kontzertuarekin,
Eibarko Bizikleta Plazan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1199..0000..-- “Nacimiento
y auge de la conciencia
social en Eibar (1890-
1923)”, Luis Castells-en
eskutik. Mario Onaindia
Fundazioak antolatuta.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..-- “Xabinaitor
hemen dago” (Gorringo).
Coliseoan.

DDAANNBBAAKKAA
2222..3300..-- Dark Code
(Bergara), Kubers
(Arrasate) eta Asfiksia
(Oñati). Elgetako
Espaloian.

Domeka 19
KKRROOSSAA
1100..1155..-- Bolunburu
Memorialaren LXI. edizioa.
Zazpi lasterketa. Arrateko
Olabe zelaian. Klub 
Deportiboak antolatuta.

AABBOONNTTZZAATTOOMMAASSAAKK
1122..3300..-- Txistorra, salda,
edariak…Egigurentarren-
eko parkean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..--  Cielito Musika
Bandaren Gabonetako
kontzertua. Coliseoan.

EERRRROOTTAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1177..0000..--  Olentzero egin,
Errota gaztelekuan.

Zapatua 18
GGIIZZAA--KKAATTEEAA
1122..3300..-- “Orain
legalizazioa. Gora ezker
abertzalea!” giza-katea.
Untzagan.

BBAAZZKKAARRIIAA
1144..3300..-- Juan Antonio
Mogel ikastolaren 50.
Urteurren bazkaria.
Armeria Eskolan.

EERRRROOTTAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1177..0000..-- Olentzero egin,
Errota gaztelekuan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2233..0000..-- Jokin Skywalker
Dj-aren saioa. Karrika
tabernan.

Martitzena 21
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..4455..-- Sostoa
abesbatzaren Gabonetako
kontzertua. San Andres
elizan.

Eguaztena 22
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..1155..-- Juan Bautista
Gisasola Musika
Eskolakoen Gabonetako
kontzertua. San Andres
elizan.

AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Abenduaren 23ra arte
SAIOA CABAÑAS argazkilariaren “Gauilunak”
erakusketa. Karrika tabernan.

– Abenduaren 31ra arte
NEKANE LAZKANOren “Roma G9” argazki
erakusketa. Portalea tabernan.
LUIS LARRAKOETXEAren argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.

– Urtarrilaren 9ra arte
EIBARKO KLUB DEPORTIBOko Argazki
Taldekoen erakusketa. Portalean.
JULEN ZABALETA-ren “Gerra aurreko Eibar”
marrazki erakusketa. Portalean.

– Urtarrilaren 10era arte
MIKEL OROZKOren “Berlin in Furs” argazki
erakusketa. Taberna de los Mundos-en (Bilbo).

ffaarrmmaazziiaakk
1177,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
1188,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
1199,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
2200,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
2211,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
2222,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
2233,,  eegguueennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
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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

lleehhiiaakkeettaakk
– TToorriibbiioo  EEttxxeebbaarrrriiaa  SSaarriiaakk  22001100..
Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 24ra arte, www.bicberrilan.com helbidean.

– ““AArraattoosstteeaakk  22001111  EEiibbaarrrreenn””  kkaarrtteellaa..
Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 28ra arte, Pegoran.

– NNaarrrruuzzkkoo  ZZeezzeenn  SSaarriiaakk..
(Antzez Artikulo eta Gidoientzako)
Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 28ra arte, Hezkuntza Esparruan 
(943254465 telefono zenbakian).



1. Etxebizitza

– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanak egiteko eta nagusiak
zaintzeko. Tel. 630-410724. Dora.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 678-972690.
– Emakumea eskaintzen da etxeko
lanak egiteko (orduka) eta umeak
zaintzeko. Tel. 680-463892.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko. Tel. 686-234612.
– Neska arduratsua eskaintzen da
asteburuetan lan egiteko. Espe-
rientzia. Tel. 681-322442.
– Estetizista eskaintzen da, homo-
logatutako tituluarekin. Esperien-
tzia. Tel. 620-707210.
– Emakumea eskaintzen da gauez
edo arratsaldez nagusiak zaintze-
ko. Tel. 618-052967.
– Emakumea eskaintzen da kama-
rera moduan jarduteko, gauez edo
arratsaldez. Tel. 696-246962.
– Neska eskaintzen da (abendua-
ren 20tik urtarrilaren 18ra) nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Tel. 943-531675.
– Emakumea eskaintzen da edo-
zein lanetarako. Erreferentziak eta
esperientzia, batez ere gauez ospi-
taletan. Tel. 688-603298.
– Gizona eskaintzen da nagusiak
zaintzeko (formakuntza bereziare-
kin) eta sukaldari laguntzaile mo-
duan. Esperientzia ere nekazari-
tzan eta baserrian lan egiten. Tel.
662-552464.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Orduka eta gauez. Tel.
680-223378.
– Neska eskaintzen da dendari-la-
guntzaile moduan edo edozein la-
netarako. Tel. 648-190651.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Esperientzia eta erre-
ferentziak. Tel. 655-384877.
– Emakumea eskaintzen da aste-
buruetan nagusiak zaintzeko. Tel.
662-252150.

– Bizikleta bi salgai 6-10 urte bitar-
tekoentzat. Biak 100 euro. Deitu
21.00etatik aurrera. Tel. 943-
204238. Itziar.
– Solariuma salgai (etzandakoa).
22 lanparekin eta solariuma bihur-
tzen den maleta itxurakoarekin.
Tel. 658-717754.
– Jaio-berriarentzat karroa salgai.
Arrue markakoa. Ia berria eta oso
egoera onean. 180 euro. Tel. 609-
737591.
– Border collie txakurkumeak
(arrak) salgai. Urriaren 9an jaiota-
koak. Tel. 630-030144.
– PSP kontsola morea salgai. Be-
rria. Osagarriak eta ordenagailura-
ko hiru joko opari. 120 euro. Tel.
606-921127.
– Lur saila salgai. 21.000 m2:
15.000 Maxpen eta 6.000 Kala-
muan. 60.000 euro. Negoziaga-
rriak. Tel. 965-876118 edo 649-
445104.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– Neska eskaintzen da edozein la-
netarako. Esperientzia. Tel. 665-
301550.
– Neska arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko.
Urte biko esperientzia. Tel. 663-
682150.
– Emakumea eskaintzen da gauez
nagusiak zaintzeko. Tel. 605-
129495.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
ketak egiteko eta nagusiak zain-
tzeko. Gauez ere bai. Tel. 630-
365137.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Tel. 634-005760.
– Neska eskaintzen da orduka lan
egiteko, pegorak garbitzeko eta in-
terna moduan. Tel. 646-464300.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta interna moduan.
Tel. 690-025810.
– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka nagusiak zaintzeko. Tel. 637-
966749.
– Neska eskaintzen da garbiketak
egiteko eta umeak edo nagusiak
zaintzeko. Tel. 686-234612.
– Neska eskaintzen da goizez
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko. Esperientzia
eta erreferentziak. Tel. 699-
706869.
– Emakumea eskaintzen da kama-
rera edo sukalde-laguntzaile mo-
duan eta etxeko lanetarako. Autoa-
rekin. Tel. 686-149562 eta 650-
218238.
– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari-laguntzaile edo garbitzaile
moduan eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 666-259497 eta 686-149562.
– Neska euskalduna eskaintzen da
gabonetako oporretan umeak zain-
tzeko. Tel. 685-778554.
– Neska eskaintzen da orduka
umeak zaintzeko, tabernan lan egi-
teko etabar. Tel. 679-910991.
– Neska eskaintzen da asteburue-
tan umeak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Tel. 681-081763. Maite.

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. Salgai
– Pisua salgai Juan Antonio Moge-
len. 3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Aukera ezin hobea.
Tel. 659-508607.

10/XII/17  ...eta kitto!
744 zkia.

3. Lokalak

– Garaje itxia salgai Txomon.
36.000 euro. Tel. 644-403759.

3.1. Salgai

2. Motorra

– 20 tonatako Scania markako ka-
mioia salgai lanarekin. Gaitasun
profesionala behar da. Tel. 685-
724273.

2.1. Salgai

– Estetizista eta masajista den per-
tsona behar da Eibarko estetika
zentro batean. Tel. 943-200345.
– Estetizista behar da Elgoibarko
estetika zentro baterako. Tel. 943-
531636.

4.2. Langile bila

– Ingeniaritza ikaslea eskaintzen
da klase partikularrak emateko.
LH, DBH eta Batxilergoa. Tel. 628-
665220.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak

– Astelehenean, hilaren 13an, la-
neko karretilla laranja galdu zen
Txontan. Eskertuko da. Tel. 605-
708637.
– Emakumearen urrezko pultsera
galdu da San Andres egunean. Ba-
lio sentimentala. Eskertuko da. Tel.
943-207785.

6.3. Galdu/Aurkitu

1.2. Errentan
– Pisua alokagai Amañan. 3 loge-
la, egongela, sukaldea eta komu-
na. Eguzkitsua. Tel. 646-484230.
Aitor.
– Logela behar da konpartitzeko.
Tel. 688-819475.
– Ermuan pisua alokagai. 3 logela.
Igogailuarekin. Argitsua. Tel. 661-
653160.

1.3. Konpartitzeko
– Logela behar da konpartitzeko.
Tel. 688-819475.

– Eibarko erdialdean 70 m2ko loka-
la alokagai. Komuna eta barrare-
kin. 20 urtetik gorako gazteentzako
modukoa. Tel. 679-425467.
– Asua-Errekan garajea alokagai.
Tel. 678-436136.

3.2. Errentan

– Neska eskaintzen da arratsaldez
eta asteburuetan nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanetarako. Tel.
636-383471.
– Neska eskaintzen da asteburue-
tan nagusiak zaintzeko. Tel. 676-
035738.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 689-
617818.
– Emakumea eskaintzen da aste-
buruetan eta jaiegunetan nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 616-
397348.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Eibarko lagun bik lagunak nahi
dituzte irtetzeko. Tel. 669-911573
eta 658-732727.

6.4. Bestelakoak
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BURUAZALAREN 
ANALISIA
– Kaspa
– Azkura
– Ile erorketa
– Koipea

DERMATITISAK
– Atopikoa
– Seborreikoa

AURPEGIAREN 
ANALISIA
– Orbanak
– Zimurrak
– Aknea
– ...

ZATOZ

-era!

Zaloa Otaduy
Farmazian lizentziatua
Dermokosmetikan espezializatua

P A R A F A R M A Z I A  D I E T E T I K A


