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Eskuartean duzuena 2010eko azken alea da, urte-
ari errepasoa ematen diona batez ere. Hurrengo
alea, ohikoa denez, urtarrilaren 14ean kaleratuko da
eta bihar egingo den XVI. Eibarko Kirol Sarien ekital-
dia izango du protagonista nagusitzat, kirolak urtean
eman duen guztiarekin batera.

Bestalde, gonbidatuta zaudete bihar 12.00etan Por-

talean urtea amaitzeko egingo den aipatutako ekitaldi-
ra. Horrez gain, urtea bikain hasteko ez dago Urkora
igotzea modukorik; Ixuan, gainera, 10.00etatik aurre-
ra hamarretakoa izango duzue zain doan. Hori anto-
latzen duten Eibarko Klub Deportiboa eta ...eta kitto!
Euskara Elkartearen partez, Urte Berri On guztioi.
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...eta kitto!
Euskara Elkartearen

Gabonetako
KATALOGOA

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

URTARRILAK 3: Eskaerak egiteko azken eguna        Ordutegia: 10.00-13.00 / 16.00-20.00

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
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URTARRILAK 3: Eskaerak egiteko azken eguna        Ordutegia: 10.00-13.00 / 16.00-20.00

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 

sustatzeko 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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AZKEN 
BERRIAK

ARMERIA ESKOLAKO IKAS-
LE OHIEN ELKARTEAK BOS-
GARREN URTEZ JARRAIAN
ANTOLATU DU Industriagin-
tzari buruzko argazki-lehiaketa.
Parte hartu nahi duenak gehie-
nez 3 argazki aurkeztu ditzake,
inoiz saritu barikoak eta zuri-
beltzean zein koloretan. Irudiak
CD batean entregatu beharko
dira eta formatoa, gehienez,
30x30 zentimetrokoa izango
da. Lanak onartzeko azken
eguna otsailaren 25a izango da
(Armeria Eskolako Ikasle Ohien
Elkartea. Isasi kalea, 36. 20.600 Eibar, Gipuzkoa. E-maila:
aaa@armeriaeskola.com). Argazkigintzan ezagunak diren lagunek
osatutako epaimahaiak hiru sari banatuko ditu (700, 300 eta 200
euro) eta Ikasle Ohien artean aurkeztutako argazki onenarentzat
150 euroko akzesita dago aurreikusita. 

EIBARKO DENDARIEN ELKARTEAK ATZO EGIN ZUEN
GABONETAKO ZOZKETAN jarraian aipatzen ditugunak izan
dira irabazleak: Miren Arantza Avila Pinacho (Mixpil), Belén
Aznárez Cobo (Calbetón lentzeria) eta Juan Plaza Villar
(Drach). Bakoitzak 1.000 euroko balioa duen erosketa-txartel
bana jasoko du, elkarteko dendetan nahi duena erosteko. Zo-
rionak hirurei!
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Industriagintzako argazkiak lehian URTARRILAREN 11-N, 19.00-ETATIK AURRERA LOURDES ETA
MENTXU ARRIETA AHIZPEK “ARRIETA METODOA” izenarekin
ezagun denaren berri emango dute udaletxeko pleno aretoan. Be-
asainen jaiotako ahizpa biek jaiotzatik oso gaitz arraroa daukate,
“Atetosis bikoitza” izeneko aniztasun funtzionala: Nafarroako Uni-
bertsitateko Klinikan sakonki aztertu dituzte eta euren kasua mun-
duan bakarra dela ondorioztatu dute. Ez daukate inolako kontrol-
motorrik eta, beraz, ezin dute
borondatezko mugimendurik
egin. Gainera, Lourdes isila
da eta Mentxuk zailtasun as-
korekin egiten du berba. Eta
toki batetik bestera joateko
gurpildun aulkia darabilte
biek. Ia denerako laguntza
behar dute, baina hala ere,
elkarrekin komunikatzeko
begiradan oinarritzen den
sistema propioa asmatu dute
eta horren inguruan jardungo
dute gure herrian eskainiko
duten saioan.

Dendarien Gabonetako zozketa

Arrieta ahizpen hitzaldia

F O N T A N E R I A

T. Anitua 12
TTeell..  994433  220011  993300

ffoonnttaa..aammaannaa@@ggmmaaiill..ccoomm

� KKAALLEEFFAAKKZZIIOO IINNSSTTAALLAAZZIIOOAAKK

� SSUUKKAALLDDEEAAKK EETTAA BBAAIINNUUAAKK

� GGAALLDDAARRAA EETTAA BBEERROOGGAAIILLUUEENN IINNSSTTAALLAAZZIIOOAAKK

� BBUUTTAANNOO,,  PPRROOPPAANNOO EETTAA GGAASS NNAATTUURRAALLAARREENN IINNSSTTAALLAAZZIIOOAAKK

� AAZZTTEERRKKEETTAA EETTAA PPRROOIIEEKKTTUUAAKK OORRDDEENNAADDOORREEZZ

� AAIIRREE EEGGOOKKIITTUUAA
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AZKEN
BERRIAK

URTARRILAREN 5-EAN AILEGATUKO DIRA GURERA MEL-
TXOR, GASPAR ETA BALTASAR ERREGE MAGOAK eta, urte-
roko moduan, gauean etxeetan opariak banatzen hasi aurretik Un-
tzagatik abiatuta kalejira egingo dute herriko kaleetan, Cielito Musi-
ka Bandakoek lagunduta, 19.00etatik aurrera. Baina horren aurretik
Astelena frontoian egongo dira, 17.00etan hasita Ipurua Kiroldegiko
Dantza Garaikide taldekoek, Ipurua Gimnasia Erritmiko taldekoek
eta Eibarko Ballet taldekoek eskainiko dituzten dantzekin gozatzen.

DOMEKAN ZABALDU ZITUEN ATEAK GUAI GABONETAKO
HAUR PARKEAK, Armeria Eskolan. Barixakuan 19.00etan itxi bi-
tartean, egunero zabalik
egongo da parkea, 11.00-
etatik 13.30etara eta 16.00-
etatik 20.00etara. Besteak
beste 2 eta 12 urte bitarteko
umeentzat jolastokia, plane-
tarium-a, zezen mekanikoa,
Wii-a eta puzgarriak ipini di-
tuzte ume guztien eskura
eta, horiei laguntzen, taile-
rrak (txiki-txikiena, irratia,
gozogintza, eskulanak eta
bide-heziketa) eta Eibar
Ezagutzen galdera-lehiake-
ta antolatu dituzte. Egun
osorako sarrerak 3ʼ5 euro
balio du.
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Guai gabonetako parkea

Dantzak eta 
Erregeen 
kabalgata

ASKOK URTE OSOA EMANGO ZUTEN OLENTZERO NOIZ AI-
LEGATUKO ZAIN, baina bestela ezin zitekeen moduan, ordu ba-
tzuk gure artean eman eta honez gero mendiko bere etxera buel-
tan da ikazkin maitea, datorren urterako hitzordurako prestatzen
joateko. Olentzero hilaren 24an udaletxean egon zen hainbat
umeri opariak eskura ematen eta, ondoren, Pantxika astoak eta
beste askok lagundutako kalejiraren ondotik, gaueko lana amaitu
eta etxerako bidea hartu zuen.

Olentzero joan zaigu

Arregi - Dominguez ARRAINDEGIA

Mariskoak
Arrain freskoa eta izoztua
Enkarguak hartzen ditugu 

Ondarruko arraina

Bidebarrieta, 4

943 20 11 38

Rialtoko Merkatu Plaza

943 20 32 09

Zorionak

Urte Berri On

Arregi - Dominguez ARRAINDEGIA
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ZORTEKO URTEA8

20 millioi eurotik gora banatu dira 
Eibarren 2010ean egindako zozketetan

Aurreko 22xan Gordoaren seriea
gure herriko 3. administraziñuan
jausi zanian, ez jakun haiñ 
arrarua egin: ikusitta, batez be,
urte guztian numeruen
konbinaziñuekin eruan dogun
martxia. Hasteko, martxuaren
11n Primitibako konbinaziñoko
sei numeruak asmatzen bakarra
izan zan amañatar bat:
berarendako izan ziran 11 millioi
eta ixa 400.000 euro. Apirillian,
Urkizuko periodikuen kioskuan
beste ixa 6 millioi euro irabazi
eban hor be Primitibako 
konbinaziñoko sei numeruak 
asmatu zittuanak. 

Aurreko bixak sari potoluenak izanda
be, urtian zihar izan dira beste ba-
tzuk eibartarrori etorri jakuzenak:

hasi eneruan loterixiak laga zittuan 120.000
euruekin eta Euromillioiak oin dala hillabete
pasatxo laga zeskun 370.000 euruekin
amaitzeko. Guztira, ixa 18 millioi euro jaso
zittuan gure herrixak 79.250 zenbakixaren
seriea gurera etorri aurretik. 

3. Administraziño horretan, dana dala,
aurretik be banatu dittue konformatzeko
moduko sarixak. 2000. urtian 2.400 millioi

pezeta banatu eben bertan, hori 1988xan,
Euskal Herri osua hartu eben ufalen urtian,
loteriako lehelengo sarixa bueltau eta gero,
billete guztiak bustitta eguazelako.
2008xan, bestalde, lehelengo maillako hiru
boleto -sei zenbakixak asmatuta- bertan
jausi ziran.

Hortik kanpo be, aurten, esaterako,
abuztuan 60.000 euro tokau jakozen Julian
Etxeberriako administraziñuan bere bole-
tua bota eban bati. Eta, opor sasoia amai-
ttuta be, Bonolotuak beste horrenbestelaga

zetsan bost zenbaki eta konplementarixua
asmatu eban jokalarixari.

Gabonetako Gordoa baldin bada be ospe
haundixena dakana, badira beste joko ba-
tzuk diru gehixago laga izan dabenak. Ha-
landa be, sarixa ez da makala izaten: lehe-
lengo sarixak 3 millioi euro emoten dittu
(dezimua dakanak 300.000 euro jasoko di-
ttu, hau da, 50 millioi pezeta). Bigarren sa-
rixak millioi euro emoten dittu eta hirugarre-
nak millioi erdixa. Zeozer tokau bajatzue,
aprobetxau. Eutsi ratxiari!  

Kazetari mordoa batu zen Calbetónen Gordoaren zenbakia bertan saldu zela jakitean.  / FFEELLIIXX MMOORRQQUUEECCHHOO

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

(Aurrera eraikina, 2. lokala)
www.eitek.net

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

Tfnoa. 943 12 15 62

ILEAPAINDEGIA

Bidebarrieta, 60
EIBAR



10/XII/30  ...eta kitto!
746 zkia.

AZKEN
BERRIAK

DOMEKAN ASUA ERREKA INGURUAN PRAKTIKAK EGITEN
JARDUN ZUTEN EAEko De Galahad salbamendurako txakur-
unitateko boluntarioek, tartean Valeriano de la Calle eibartarra eta
Oker bere txakurra. Bertatik bertara ikusi dugunari jarraituta, be-
harretik kanpo, aisialdian euren txakurrak entrenatzen dituzten
boluntario hauek obra-hondakinen azpian zein bestelako larrial-

dietan desagertutako per-
tsonak salbatzeko etenba-
rik prestatzen dihardute
eta une honetan Elorrion
egoitza duen elkartekoek
entrenamendu horietarako
tokiren bat Eibarren izatea
nahiko lukete, “Matsarian
dauden lantegi zaharrak
horretarako oso egokiak
dira, adibidez”. Izan ere, la-
rrialdietan euren laguntza
ezinbestekoa izan daiteke-
en arren, oraingoz ez dute
inolako laguntzarik jaso-
tzen eta dena euren poltsi-
kotik ipini behar dutela
azaldu digute.

ASTINDU EIBARKO HIRIGINTZA TALDEAK “ERISONO II” SEN-
TENTZIAREN INGURUAN hainbat kontu argitzeko prentsaurrekoa
eman zuen aurreko astean. EAEko Justizia epaitegiak berriki ezagutze-
ra eman duen sententzian, besteak beste, “formalitate berbaren ingu-
ruan gehiegizko erabilera interesatua” egiten dela salatzearekin batera,
“ia hutsaren hurrengoko mailan laga duten herritarren parte-hartzeari
emandako garrantzi ezarekin” oso hasarre daude Astinduko ordezkariak
eta, “interes jakin batzuei jarraitzen dion sententziarekin” euren desa-
dostasuna berrestearekin batera, hasieratik esandakoari eutsi eta “Tek-
nikerrentzat beste alternatiba batzuk bazeudela” diote oraindik ere.
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Astindukoak Erisonoren harira

Boluntarioen salbatze-lanak
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- Zelan hartu zenduan sarixa zuri egoki-
tzia? Ezustia izan zan zuretako?

Nerbixuak jota ibilli nintzan. Tilia hartu
bihar izan neban trankiltzeko. Oin dala urte
batzuk, Emakumiaren Mahaixak eta Udalak
beste sari bat emon zestenian trankillago
hartu neban. Baiña Debegesakuan, indus-
trial guztiakin-eta, ni azken orrixa nintzan
han, euren ipuiñen artian. 
- Zelan ikusten dozuz holako sarixak?

Nik egitten dotena natural egitten dot; ho-
rrek ez dau saririk bihar. Inguruko jendiagaz
arduratzia normala izan biharko litzake: jen-
diari, ezagutu barik be, laguntzeko gauzia
ez bagara...  
- Mercedes Kareagak asko esan nahi dau
zuretako, ezta? Zu baiño nagusixagua
zan, baiña urtetan izan dozu aldame-
nian...

Nire bigarren ama izan dala esango neu-
ke; eta hill arte ez ninduan laga. Gauzak au-
rretik ikusten zittuan personia zan, kristau-
tasunetik beti be: horregaittik sortu eban an-
drazkuen lehelengo alkartia estadu osuan,
hori Francoren sasoian. Lehelengo Socie-
dad Femenina Eibarresa izan zana gero
Goi-Argi bihurtzeko. Arrateko bidetik ikusi

eban nun juango zan gure lokala eta izena
be handik ipiñi zetsan: “Luz de lo Alto”.   
- Emakume askori lagundu detsazue
zuen lokaletik urte guzti hauetan, ezta?

Sukaldaritza klasiak emoten zittuan Feli-
sa Loiola maestria zan horretan. Josten be
askok ikasi dabe han... Ezkontzeko prepa-
raziñua be egitten genduan, zer ez? Dome-
ketan eskursiñuak egitten genduazen, auto-
busetan-eta. Emakume askorendako atiak
zabaltzia ekarri eban Goi-Argik. Gaurko
Emakundek jakingo baleu... 
- Cayetano Careaga Taillarrak zabaltzia
be ez zan lan erraza izango. Eta gero Gu-
reak Taldian sartzia...

Hamengo mutikuak Bergarara juan bihar
izaten ziran orduan sasoian; guretako ero-
sua ez bazan egunero hara juatia, euren-
dako bez. Sei lagunekin zabaldu zan, bai-
ña txiki geratu eta aldameneko etxia hartu
bihar izan genduan. Holan, 50 bihargiñ as-
ko ziran guretako eta Gureak-en estruktu-
ran sartu giñan; baiña, hori bai, republika
independiente moduan. Hor ibillittako as-
kok eta askok zelan agurtzen naben oin-
diokan!
- Solidaridadia zelan ikusten dozu gaur

egun? Bolondresen premiñia aittatzen
da behiñ eta barriro...

Hotzak gara eta ez gara bestietaz ardura-
tzen. Asko bihar dogu, aldamenekua baiño
dotoriago ibiltzeko. Gu gaztetan abarkakin
juaten giñan Matsarixara, ez genduan kan-
pora juan biharrik. Felix Markiegi abadiak
eta Juan Ibargutxik zenbat erakutsi zes-
kuen. Entreteniduta ibiltzen giñan: gazteta-
sun gozua izan genduan. Hori bai, pretensi-
ño haundirik ez genduan. 
- Zure ustetan, zertan egin dau aurrera
gizartiak eta zertan atzera?

Erosuago bizi gara, egixa da, baiña gure-
tzat nahi dogu dana, emoteko ez. Nik per-
sonia ikusten dot eta ez dot ulertzen bateri
laguntzeko aukeria euki eta aldamenetik
pasatzia ezer egin barik. Kasuak izan dittut
gazte baten gurasuak hill eta, zelako egoe-
rian geratuko dan jakiñ eta gero, laguntzen
billa hasi eta handik eta hemendik, bakarrik
dakazen eskubidietatik tiraka, aurrera egi-
tteko soldata politta geratu jakona. Bardin-
bardin personia bajia dakana ezagutu eta
ikusi bajiarekin jarraittu biharrian, dakan gai-
xotasunarekin jubilatzeko eskubide osua
dakala... Eta harrittuta geratzen naiz hola-
kuak ez detselako agertzen jendiari. eskubi-
de osua dakenian horretaz disfrutatzeko.
- Zu Patronatuan pozik biharrian, ezta?

Gauza askoren premiña dakagu; alkatiari
be behin baiño gehixagotan esan detsagu.
Baiña, famelixa bat gara eta ondo hartzen
dogu alkar; ondo konpontzen gara. 

“Hotzegixak gara eta ez
gara bestietaz arduratzen”

TERE GANTXEGI, Gizarte Balixuen I. Sarixa:

ELKAR
HIZKETA

10

Juan zan urriaren 27xan, Debegesaren 25. urteurrena ospatzeko
lehelengoko ekitaldixan, Debabarrenako Gizarte Balixuen I. Sarixa
emon jakon gure alkarrizketatuari. Goi-Argi emakumiendako alkartia
sortzia, Cayetano Careaga Babestutako Taillarak martxan jartzia
eta Patronato Eibarrésen egitten daben biharrak nahiko meritu dira. 

MMaarrkkeell  OOllaannoo  ddiippuuttaadduu  nnaagguussiixxaarreenn  eesskkuuttiikk  jjaassoo  eebbaann  ssaarriixxaa  GGaannttxxeegg iikk..
EEppaaiimmaahhaaiixxaakk  hhoollaann  ddeeffiinniidduu  eebbaann  TTeerreerreenn  iibbiillbbiiddiiaa::  ““EEmmaakkuummee  oonnaa,,  
eesskkuuzzaabbaall,,  eekkiinnttzzaaiilllliiaa,,  zziinnttzzuuaa,,  bbaakkeezzaalliiaa,,  ssoolliiddaarriixxuuaa,,  mmaaiittttaabbeerraa,,  
eeuusskkaalldduunnaa......  SSuussttrraaiiaa  eeuusskkaalldduunn  sseenndduuaakk  iizzaann  aarrrreenn,,  mmuunndduurraa  iirreekkiixxaa
ddaagguuaannaa..  BBiizziittzzaa  oossuuaa  eemmoonn  ddaabbeennaa  jjeennddiiaarrii  llaagguunnttzzeenn..  DDeebbaabbaarrrreennaann
eerrrroottuu  nnaahhii  ddiittttuugguunn  llaauu
bbaalliixxuuaakk  eezziiññ  hhoobbeettoo
oorrddeezzkkaattzzeenn  ddaabbeellaakkoo::
oossoottaassuunnaa  eeddoo
iinntteeggrriiddaaddiiaa,,  eerrrreessppeettuuaa,,
eekkiinnttzzaaiilllleettaassuunnaa  eettaa  
kkoollaabboorraazziiññoo  eettaa
kkooooppeerraazziiññuuaa””.. HHoorrii
gg uuzztt iioorrii  eettaa  eerraabbaagg iixxaa,,
gg aaiiññeerraa,,  aahhoo  bbaatteezz  hhaarrttuu
eebbaann  eeppaaiimmaahhaaiixxaakk..
BBiiddee  ooppaarruuaa  llaaggaa  ddaauu,,
bbeerraazz,,  oommeenndduuaakk..  

Tere Gantxegik Patronato Eibarrésen dihardu lanian 1972ttik.
/ SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDFFEEZZ
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2011. urtea oso berezia da guretzat, 15 urte betetzen baititugu 
odontologia alorrean. Eskerrak eman nahi dizkiegu gure bezero
guzt ie i  profes iona l  eta pertsona moduan hazten laguntzearren.

15 URTE ERABERRITZEN aho-hortzen
osasunaren zerbitzura, ilusio berarekin

Kalitatezko diagnosi eta tratamendua, pertsonalizatua eta bana-
kakoa, gure apostu eta nortasun ezaugarria dira, 1995. urtean
Lasarte-Orian gure ibilbideari ekin genionetik. Bezeroei gure zer-
bitzua gerturatzeko asmoz, 2008an egoitza berria ireki genuen
Elgoibarren eta gaur egun, hogeita hamar profesionalek dihardu-
gu zerbitzuaren kalitatea, gertutasuna, berrikuntza eta berritasun
teknologikoen aplikazioa eskainiz.  

Aldaz Hortz Klinikak ISO 9001:2000 kalitate-ziurtagiria dauka
Lasarte-Oriako egoitzan 2005az geroztik, eta horri esker antola-
keta-irizpideak jarri ahal izan ditugu, gure funtzionamendua ez
ezik baita gure zerbitzuak hobetzeko ere.

Aldaz Hortz Klinika bezerotik gertu dago eta bertan dihardugun
profesional guztiak, harreragileak, higienistak, laguntzaileak, pro-
tesi-teknikariak, odontologoak eta medikuak, tratamendurik ego-
kienak eskaintzen dizkiegu gure bezeroei, tratu atseginarekin.

Aldaz Hortz Klinikan gu guztion esperientzia eskaintzen dugu
teknologiarik berritzaileenarekin batera; medikuntzan %100 lor-
tzea oso zaila bada ere, porrotik ez egiteko esfortzua egiten du-
gu, eta bezeroak uneoro jasoko du egingo zaion tratamenduaren
berri, baita gerta daitezkeen arazoen berri ere.

Ohiko odontologia tratamenduak eta protesi erauzgarriak eta
finkoak egiteaz gainera, odontologiarik aurreratuenaren edozein
espezialitate ere eskaintzen dugu, besteak beste odontopediatria
haurrentzat, ortodontzia heldu eta haurrentzat, odontologia este-
tikoa, edozein motako protesientzako hortz-inplanteak, eta baita
gure espezialitatea diren berehalako funtziodun inplanteak,
hau da, egun bakar batean inplante eta hortz finkoak ezartzea.
Funtzio hori oso ezaguna da, baina gutxitan aplikatzen da zaila
delako ongi egitea. Hala ere, Aldaz Hortz Klinikan 5 urtetik gora-
ko esperientzia dugu alor horretan, eta berehalako funtzioduneko
2000tik gora inplante ezarri ditugu, %96,5eko arrakastarekin
(%95eko batezbestekoa gainditu dugu beraz). 

Gure taldea etengabe hari da trebatzen. Lasarte-Oriako egoi-
tzan formaziorako gela dugu eta bertan trebatzen dira bai gure
talde profesionala eta baita kanpoko hortz-profesionalak ere, gu-
re klinikako odontologo eta zirujauen eskutik.

Azken 15 urte hauetan aurrera egin dugu tratamendu eraginko-
rragoak eta erosoagoak eskainiz, eta protesi finkoko inplanteen

errehabilitaziorako bisturirik gabeko kirurgia-tratamenduetan es-
pezializatu gara, hortzoia ireki gabe ordenagailuz gidatutako ki-
rurgiak eginez. Kirurgiaren aurretik, plangintza egiten dugu 3D-n
eta horrek adierazten digu zehatz mehatz non ezarri behar ditu-
gun hortz-inplanteak. Horrela infekzio eta ebakuntza osteko min-
garriak ekiditen ditugu, hazte-faktoreetan aberatsa den plasma
erabiliz hobeto orbaintzen direlako zauriak.

18.000tik gora pazientek bermatzen dute gure profesionaltasu-
na, eta aurrekontu doitu eta finantzazio eta deskontu mota ezber-
dinen onuradun dira.

Jakin badakigu gaur eguneko egoera ekonomikoa ez dela ona
eta hortzetako edozein tratamendu egiteak zein kostu dakarren.
Horregatik deskontuak egiten ditugu familia, enpresa eta pentsio-
dunentzat.

Inplanteen tratamendu guztietan %15eko deskontua egiten du-
gu eta lehenengo bisita, azterketa, erradiografia periapikal eta ur-
gentziazko azterketak doakoak dira.

994433  336666  337777

SSaann  BBaarrttoolloommee,,  2222  ((EEllggooiibbaarr))
Ola kalea, 10 (Lasarte-Oria)

www.dentalaldaz.com

“Aldaz Hortz Klinikak 
eta bertoko profesional-taldeak 

gabon zoriontsuak
opa dizkizue” 
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NAZIOARTEA12

URTARRILA: lurrikara Haiti ezin txiroagoan

MARTXOA: atentatua Moskuko trenetan

MAIATZA: alkondara gorrien protestak Thailandian

OTSAILA: zorraren eragin istilutsua Grezian

APIRILA: Poloniako presidentea hilda istripuan

EKAINA: Israelen erasoaldia Turkiako flotillaren aurka
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UZTAILA: Kosovoren independentziaren onespena

IRAILA: Chavezen garaipen berria hauteskundeetan

AZAROA: ejerzito marokoarren sarraskia Aaiun-en

ABUZTUA: AEBetako ejerzitoa Iraketik kanpora

URRIA: meatzarien erreskate arrakastatsua Txilen

ABENDUA: bi Koreen arteko ika-mika arriskutsua

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

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

EEggiigguurreennttaarrrreenn,,  1188
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

JATETXEA
etxola

etxolajatetxea@hotmail.com
Erreserbak: 943-207019

Txirio kale, 1

Eguneko menua / Karta / Pintxoak 
Enpresa eta taldeentzako aurrekontuak
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Gabonak pasatuta, egutegiko
lehenengo jaiak, Azitaingo San
Anton jaiak giro onean joan zi-
ren. Erregeen kabalgata, be-
rriz, euripean eta hotz handiare-
kin ospatu zen. Amañan Iru ga-
rabiak hartzen zuen eraikina
eraitsi zuten, bariantearen 3. fa-
seko beharrei bidea zabalduta.
Udalak 3.000 euro bidali zituen
Haitira, hango larrialdi egoerari
aurre egiten laguntzeko. Auzo-
koak elkartekoek urtero Gureak
lantegikoei eskainitako bazka-
rian 100 lagun baino gehiago
batu ziren. Itzaltze analogikoa-
rekin bat eginda, Euskal Tele-
bistako seinalea bakarrik digita-
lean emititzen hasi zen. Bestal-
de, San Sebastian egunaren in-
guruan danborradaren kon-
tzertua egin zen Coliseoan. Ur-
te osoan bidelagun izan dugun
krisiaren haritik, ABC enpresa-
koek hilaren hasieran greba
mugagabea hasi zuten, 7 be-
harginen kaleratzea salatzeko.
Udal Artxibo berriztatua ofizial-
ki inauguratuta geratu zen.

DANBORRADAREN KONTZERTUA COLISEOAN

SAN ANTON JAIXAK AZITTAIÑEN

JOSE ZUGASTI
“Garrantzia ematen diot
eskultura transparentea
izateari, espazioarekin
agresiboa ez izateko”

Bidebarrieta, 46 - behea
311 postakutxa       20600 EIBAR 

Tel. eta Faxa: 943 20 86 12 

egokopsll@euskalnet.net

FOTOKOPIAK - LASER - KOLOREA

PLANOEN ERREPRODUKZIOA

ENKUADERNAZIOA - PLASTIFIKATUAK

FAX ZERBITZUA - CD-TIK INPRESIO

DIGITALA Z/B - PEN-DRIVE-TIK

INPRESIO DIGITALA Z/B
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SAN BLAS BEDEINKAZIÑUA SAN ANDRESEN

KOKO-JANTZIXEN JAIXA ARATUSTIETAN

Lagun Taldeak “Y yo con estos
pelos!” ikuskizunaren emanaldi
bikoitza eskaini zuen. Ohiturari
eutsita, herriko abesbatzek eta
ikasleek Santa Agedari koplak
eskaini zizkioten, oraindik ere
San Blas opilen usain goxoa gu-
re artean zegoela. Zinema ope-
ratzaileek, berriz, urteroko bilera
egin zuten San Juan Bosco-ren
babespean. Amañan, bariantea-
ren 3. faseko beharren ondorio-
ak somatzen hasi ziren, lur-jausi
eta guzti. Urtarrila amaieran aur-
keztutako 33. Antzerki Jardunal-
diek Aratosteen eskutik ekin zio-
ten bideari, giza-irudien erakus-
taldiarekin. Gaztetxea uztarazte-
ko lehen saiakerarekin batera
hasi ziren protestak. Olioa jaso-
tzeko edukiontziak ipini zituzten.
Egunkariaren aldeko elkarta-
sun eguna izan zen otsailaren
20a. Udalbatzak 34 milioi euroko
aurrekontua onartu zuen eta
Arrateballe Bizirik-ek mila sina-
dura baino gehiago batu zituen.
Amañan eta Urkin Haurreskola
bana zabaldu ziren. 

MAITE OTXOANTESANA
“Txilen astindu gintuen
8,8 graduko lurrikarak

zulagailu indartsu baten
zarata egiten zuen”

Toribio Etxebarria, 4

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

�� 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K
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MARTXOA16

Emakume langilearen nazioar-
teko eguna gogoan, hainbat eki-
taldi burutu ziren gurean, tarte-
an herriko hainbat andra artis-
taren lanak batu zituen Topale-
kuko erakusketa. Kopuruari be-
gira andrazkoek gehiengoa osa-
tzen duten Ego Gain zaharren
egoitzakoek lan-hitzarmenaren
aldeko borrokarekin jarraitu zu-
ten eta Auzolagunekoek ere
protesta egin zuten, euren lan
baldintzen hobekuntza eska-
tzen. Martxoaren 11an, bestal-
de, Juan Antonio Mogel ikasto-
la sortu zela 50 urte bete ziren.
Arrate Kultur Elkarteak, ikas-
turteroko martxari jarraituta, ber-
tsolaritzari eskainitako egitaraua
antolatu zuen Bertso Astean.
Udaletxean NAN egiteko zego-
en bulegoa ixteko erabakiaren
berri ere martxoan izan genuen.
Abontzako Itturrixa Elkartekoen
eskutik udaberriari ongietorria
emateko jaia ospatu zen. Eta jai
asko alaitu zituen Juanito Ba-
rrutia “Arno” trikitilaria hil zen,
75 urterekin.

TALLARRA GAZTETXIAREN ALDEKO BORROKIA

EMAKUME BIHARGIÑAREN INGURUKO ERAKUSKETIA

KIRMEN URIBE
“Literatura bizirik dago
idazleek erabili ez den
kontatzeko era baten

bila jarduten dutelako”

www.ccoo-euskadi.net

CCCCOOOO-- ee kk   EEuu sskk aa dd ii nn
ee llkk aa rr rr ii zzkk ee tt aa   ssoo zz ii aa llaa rree nn

ee tt aa   nn ee gg oo zz ii aa zz ii oo   
kk oo ll ee kk tt ii bb oo aa rree nn   
aa lldd ee   ee gg ii tt ee nn   dd uu

Ifar kale, 1   Tel. eta faxa. 943 20 84 35  eibar@euskadi.ccoo.es

EERROOSSII   MMOODDAA  PPUUNNTTOOAANN
PUNTOAN JANZTEKO 
AUKERA:
– Aparteko kalitatezko 
artileak: ingelesak, 
alemaniarrak, italiarrak, etb.
– Mertzeria fina
– Osagarriak: mangafandak, 
bufandak, poltsoak, 
txano bereziak, ... 

WWW.ARTILEPUNTO.COM
INFO@ARTILEPUNTO.COM

Bidebarrieta, 18     943-207227
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APIRILA 17
REPUBLIKIAREN ALDEKO ZELEBRAZIÑUA

ISTRIPUAN HILDAKO LAU GAZTIERI AGURRA

II. Errepublikaren aldarrikape-
naren 79. urteurrena gogoan,
hori gogoratzeko hainbat ekitaldi
antolatu ziren. Eibarko Udal
Txistularien Bandak lehenengo
kontzertua eman zuela 75 urte
bete ziren apirilaren 16an. Eta
Aste Santuaren bueltan herrita-
rrentzat benetan kolpe latza eto-
rri zen: batetik, 30 urteko gazte
eibartarra Marokon hil zen, auto
batek harrapatuta eta Elgoibar
eta Eibar artean gertatutako istri-
puan, berriz, beste lau gazte ei-
bartar zendu ziren. Baina denak
ez ziren berri txarrak izan: Ko-
kein taldekoek Japonian bira
egiteko aprobetxatu zituzten jai
egunak. Errebalen erabili barik
zegoen orubean aparkalekua
zabaldu zuten. Toribio Etxeba-
rria Sariak ere apirilean banatu
zituzten eta, ekonomia arlotik al-
dendu barik, Errenta Aitorpena-
ren kanpaina abiatu zen. Eta
ediziotik ediziora herri ezberdi-
netan antolatzen den Gipuzkoa-
ko Bertso Eskolen Eguna gu-
rean ospatu zen.

ELENA MARTIN
“Oh Happy Day-n gauza
mordoa ikasi ditugu eta,

horrez gain, herriak
ikaragarri babestu gaitu”

Zentruko sendagilea:
Ricardo Ibarra

� Errekuperazio funtzionala
� Fisioterapia ariketak

Eibarko 
Patronatua

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

� Osakidetzarekin                 
konkordatutako Zentrua

� Mutua eta Aseguru      
guztiekin egiten dugu lan

UUrrkkiizzuu  99    //     TTeell..  994433  1122  1122  8800    //    FFaaxxaa..   994433  1122  0033  5588    //     ppaattrroonnaattoorreehhaabbii@@tteerrrraa..eess
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MAIATZA18

Oh Happy Day! ETB-ko lehiake-
taren finalera ailegatu zen Eibar-
ko Koro Gaztearen inguruan be-
netako fenomeno soziala bizi
izan zen herrian. Deportiboko Ar-
gazkilaritza Taldekoen eskutik
irudia protagonista izan zen be-
rriz ere “Argazkilaritza Maiatze-
an” egitarauaren barruan antola-
tutakoei esker. Eta munduko kul-
tura aniztasunaren ispilu bihurtu
zen Untzaga, bertan egindako
Kultur Arteko Jaiari esker. Jaie-
kin jarraituta, Santa Kurutzekoe-
kin hasi eta Galiziakoak, Isidro
Deunaren omenezkoak eta
Abontzakoak, bata bestearen
jarraian ospatu genituen, Euskal
Jaia ahaztu barik. Eta jai giroan
garatu zen Astelena frontoiak
hartu zuen Internet Egunaren
topaketan. Jairako gogo gutxia-
go izan zen Amañan, bariantera-
ko leherketak hasi ziren eta. Ia
aldi berean hasi zuen bidea Hiri-
gintzarako Batzorde Aholkula-
riak. Eta ia batera hil ziren abade
bi: Jesus San Miguel eta Mi-
guel Angel Basurko.

GANTXILLIA PROTAGONISTA TANTANEZ-TANTAN

EUSKAL JAIKO DANTZAK KALIA HARTU EBEN

FELIPE GISASOLA
“Hasieran kostua dela
eman badezake ere,

ingurugiroari erreparatzea
onura izaten amaitzen du”

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

Bulego altzariak 
eta materiala

PPAAPPEERRDDEENNDDAA

Tel. 943 365892
Faxa. 943 371686

Mobila. 687 828590
fatima@manpel.com
www.manpel.com

Ugaldea poligonoa ,,  1111..  PPaabb ii ll ii oo iiaa                  2200117700    USURBIL
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EKAINA 19
SANJUANETAKO TXUPINAZUA ETA ONDORENGUAK

KIROLA EUSKARAZ BIZITZEKO IKASTOLAKO JAIXA

Urkikoek bidea zabaldu zieten
San Juan eta San Pedro jaiei.
Ikasturtea amaituta, sariak ba-
natzeko sasoia ere bada: DBH-
koentzat antolatzen diren Ar-
meria Eskola Sariak aurten La
Salle eta Itziokoek eraman di-
tuzte; eta saria jaso zuten, baita
ere, Injeniaritza Eskolako hiru
ikaslek “Felix Sopelana” Memo-
rialean. Eta batzuek ikasturtea
amaitzen duten bitartean, beste
batzuentzat ikasten hasteko
egunak ailegatzen dira: aurten
38 urte bete dituzten UEU-ko
udako ikastaroetan eskaintza
zabala egon da oraingoan ere.
Eta oporrak hartu aurretik, Ka-
leetan Kantuz abesbatzakoek
bailara mailako topaketa anto-
latu zuten. Jai giroarekin jarrai-
tuz, Eibar Rugbi Taldekoen Ga-
ragardo Feria zabaltzeko oho-
rea ...eta kitto! Euskara Elkarte-
arena izan zen oraingoan. Hila-
beteetako martxari jarraituta,
baina, metalgintzako behargi-
nen protestentzat tartea ere
izan zen.

TERESA AGIRREAZALDEGI
“Egunkaria auziarekin,

beste ezer baino gehiago,
amesgaiztoa bizi izan
dugu euskaltzaleok”

� 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 �� HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGG IIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564



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

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

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

IGERIKETA

Nerea Ziaran
Urbat-Urkotronik

HIRU TXIRLO

Jose Mª Larreategi
Asola Berri

ESKUBALOIA

J. A. Barruetabeña
Juventud Deportiva Arrate

ESKIA

Ana Mallagaray
Eibarko Klub Deportiboa

AUTOMOBILISMOA

Julia Agirre
Escuderia Eibar

ERRUGBIA

Alfredo Cobo
Eibar Rugbi Taldea

ATLETISMOA

Juan Jose Malvar
Eibarko Klub Deportiboa

ARKU TIRAKETA

Alexander Martín
Arkulariak

FOBALLA

Alex Albistegi
Eibar Kirol Elkartea

HERRI KIROLAK

Agurtzane Etxaniz
Debemen

ARETO-FOBALLA

Aitor Pérez
Eibarko Areto-Foballa

SARI BEREZIA

Inma Urkiola
Klub Deportiboko Atletismoa

10/XII/30  ...eta kitto!
746 zkia.



GIMNASIA ERRITMIKOA (Ipurua Gimnasia Erritmikoko Senior mailako taldea)

Irati Alonso, Carmen Gamundi, Olatz Ibaibarriaga, Olatz Laskurain, Jone Pérez

EUSKERA SARIA

Antton Aldalur
Klub Deportiboko Mendia

XAKEA

Mikel Baena
Eibarko Klub Deportiboa

WU-SHU

Miren Vidal
Ttatt Gimnasioa

TXIRRINDULARITZA

Ane Ziaran
Debabarrena

WATERPOLOA

Iñigo Unzueta
Urbat-Urkotronik

TRIATLOIA

Andoni López
Eibar Triatloi Taldea

TIRO OLINPIKOA

Javier Ircio
Club Tiro Dinbi-Danba

SASKIBALOIA

Eduardo Azpiazu
VL Baloncesto Eibar

SQUASH

Jon Arana
Eibarko Klub Deportiboa

PILOTA

Eric Lantz
Eibarko Klub Deportiboa

MENDIA

Fernando Errekalde
Guiar-t

JUDOA

Julen Ramón
Judo Kalamua

KARATEA

Iratxe Bravo
Urki-Amaña Karatea

abenduak 31, 
barixakua, 

12.00etan, Portalean

10/XII/30  ...eta kitto!
746 zkia.
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UZTAIILA22

Udako jaietako irudiak hartzeko
puntu-puntuan ekin zion bideari
eibartv.com webguneak, urte-
bete lehenago itxitako KTB-k la-
gatako hutsunea betetzeko as-
moz. Akondia baserrian San
Pedro konjuroa egin zuten eta,
egutegian aurrera eginda, San
Kristobalgo jaiek eta Lambre-
tten VII. Topaketa eskutik hel-
duta ailegatu zitzaizkigun, ja-
rraian ospatu ziren Amañako
jaiei bidea zabalduz. Hortik
aparte, Ciclocásica izenburua-
ri jarraituta, antzinako 10 bizi-
kleta batu zituzten. Plastikoaren
erabilera jaisteko asmoz,
11.000 poltsa berrerabilgarri
banatzeko kanpaina abiatu zen.
Mundialaren aitzakiarekin He-
go Afrikaraino joandako eibarta-
rren ahotik jaso genuen hango
berri. Eibarren eta Lizarran ja-
rraipena izango zuen Beorlegi-
ri buruzko erakusketa zikloari
ekin zioten Zarautzen. Eta opo-
rren aurretik zozketatu zituzten
Asola Igartzako babes ofiziale-
ko etxebizitzak.

AMAÑAKO JAIXAK INGURUKO JENDETSUENAK

LAMBRETTAK ETA SAN KRISTOBALGO JAIXAK

CARMEN KILNER
“Ingalaterrako gobernuak

bertako herritarrek
behartuta hartu zituen

hemengo umeak”

UUNNTTZZAAGGAA PPLLAAZZAA,,  1100
2200660000  EEIIBBAARR

Giro alaiaGabon Zaharrean!



ABUZTUA 23
KANPOKO PISZINA HANDITTUTA AZKENIAN

OBREN NAGUSITTASUNA BESTE BEHIÑ OPORRETAN

Aurreikusita zegoen obra-
kopuruari begiratuta nahiko
lasaia izan behar zuen abuz-
tuak bestelako sorpresa eka-
rri zigun eta, besteak beste,
trafikoari zein oinezkoei tra-
ba ugari eragin zizkien lan
txiki askorekin bete zituen
herriko erdialdeko kaleak.
Konpondu eta azalera han-
diagoarekin ekainaren 19an
zabaldutako kanpoko igeri-
lekuak, berriz, oso harrera
ona izan zuen eta bataz bes-
te eguneko 660 lagunek era-
bili zutela eman zuten aditze-
ra Kirol Patronatoko ardura-
dunek sasoia amaitu baino
lehen eta itxi aurretik, iraila-
ren 20rako 40.500 erabiltzai-
leak aise gaindituko zirela
aurreikusten zuten. Eta gus-
tura oso freskatuko ziren
Azitaingo auzoan, Andra
Mari jaien harira 750 kiloko
harriari tiraka ibili zirenak,
idiek proba irabazi eta atse-
den hartzeko beta ailegatu
zitzaienean.

MIREIA ARRATE
“Idazten berandu hasi
banaiz ere, hurrengo
hogei urteotan bide

hori jorratu nahi dut”

Larragest INMOBILIARIA

api 353

Bidebarr ie ta ,  12                 Te l .690 61 07 15
10/XII/30  ...eta kitto!

746 zkia.
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IRAILA24

Kurtsoari ekin aurretik Arrateko
jaietan primeran pasatu zuten
askok eta jarraian Baserritar Ju-
bilatuen eta Kofradiaren eguna
etorri zen. Arratetik aldenduta
baina herrian bertan Bien Apa-
recida Kantabriako babeslearen
jaiak ere ospatu ziren. Arrate
izenekoek urteroko moduan
eguna jai giroan eman zuten.
Eta Aginagan sanmigueletara-
ko prestatzen zihardutela, Ba-
rrenakoek euren kaleko jaiak
berreskuratu zituzten. Jai girotik
erabat aldenduta, oso bestelako
gertakariak laga zizkigun irailak:
Arrate egunaren bezperan hil
zen 92 urterekin Salvador Mar-
zana eta 47 urte besterik ez
zuen Miguel López de Guere-
ñu zinegotzia ere handik egun
batzuetara hil zen. Aniaiz Ariz-
nabarreta gaztea, berriz, atxilo-
tu eta espetxera sartu zuten. In-
komunikatuta egon zen bitarte-
an torturatu zutela salatzeko ida-
tzia udaletxeko pleno aretoan
irakurri zen, Udalbiltzaren mo-
zioa bozkatzeko pleno berean.

HERRIKO AMATXORI EGIN BIHARREKO BISITIA

ANIAIZENGANAKO ALKARTASUN ERAKUSTALDIXA

JOSE RAMON TREBIÑO
“Caritasen gure laguntza

jaso dutenen 25.000
lagunetik ia 18.000

etorkinak dira”

Ibarkurutze, 5
943 20 37 15

www.muebleskarlos.com

altzariak
eta 
koltxoiak

GAUR
ELEKTRIZITATEA

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

Instalazio eta 
konponketa 
elektrikoak

Atezain 
automatikoak eta
bideo-atezainak
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URRIA 25
EGUN OSOKO SAGARDO EGUNAREN JAIALDIXA

JARDUNALDI MIKOLOGIKUAK HARTUTAKO ASTEBURUA

Ego Ibarra batzordearen web-
gunean irakurtzeko moduan
dagoen Eibarko memoria his-
torikoaren inguruko proiektua
aurkeztu zuten eta egun gutxi-
ra “Izarren Argia”, Pilar Calvo
eibartarraren modura beste as-
kok Saturrarango kartzelan bizi
izandakoa jasotzen duen filma
estreinatu zuten Coliseoan.
Aurkezpenekin jarraituta,
itsueri moldatutako semaforo
berriak ezagutu genituen ON-
CE-koen eskutik. Eibarren ez
ezik, beste herri askotan bat
egin zuten Zero Pobrezia kan-
painarekin. Debabarrenako
Nagusien Kontseiluak Jose
Antonio Arkotxa izendatu
zuen presidente. Gastrono-
miak aparteko pisua izan zuen,
Galiziako Etxeak antolatutako
enpanada lehiaketa, …eta ki-
tto! Euskara Elkartearen esku-
tik ospatutako Sagardo Eguna
eta Deportiboko mendizaleei
esker egindako jardunaldi mi-
kologikoak aintzakotzat har-
tzen baditugu.

IBON UZKUDUN
“Pablo Ibar-ek, benetan

errudun den ala ez
alde batera lagata,

barnetik hitz egiten dizu”

DEBA BEHEKO ELKARTEA
ESKUALDEKO BATZORDE ERAGILEA

Sindikatua zuen zerbitzura

Isasi, 2 - 1. -EIBAR- 
� 943 82 07 82

Faxa. 943 82 04 09

Urte berri on!
ZORIONAK

“Denon Sindikatua”

DEBABARRENA
UROLA KOSTA



10/XII/30  ...eta kitto!
746 zkia.

AZAROA26

Ipuruan Eroski berria jasotzeko
beharrengatik hilabeteetan itxita
egon zen errotonda zabaldu
zuten, denda berriaren inaugu-
razioa baino egun batzuk lehe-
nago. Indalezio Ojanguren ar-
gazki lehiaketako sari nagusia
Reusera joan zen eta Portalean
izan ziren saritutako lanak.
Munduko Paisaiak kanpainako
ardatza Bolivia izan zen eta au-
rreko hilaren amaiera aldera
abiatutako XVIII. Musikaldiak
Jose Ramon Orozko tenorea
omendu zuen. Omenaldi gehia-
gorako tartea izan zen: Krabe-
lin jatetxeak maridaje jardunal-
dietan Jesus Artolazabal su-
kaldariari eskainitako saio bere-
zia antolatu zuen. Musikariek,
berriz, Santa Zezilia gogoratu
zuten eta azaroaren 25aren in-
guruan, berriz, emakumeenga-
nako indarkeria gogoan hartu
eta salatzeko ekimenak antolatu
zituzten. San Andres jaiekin
agurtu genuen hilabetea, Maki-
llauaren Kofradixiak …eta kitto!-
ri egindako izendapenarekin.

BASARRITTAR JANTZITTAKO SAN ANDRES JAIXAK

HAUNDITTUTAKO EROSKI BARRIXAREN INAUGURAZIÑUA

GURUTZ LINAZASORO
“Garuna bere

osotasunean ezagutzeak
gizaki hobeak izaten

lagunduko gaitu gerora”

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

20600 EIBAR

Laguntza Teknikorako 
Zerbitzu Ofiziala

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

EEEEgggguuuunnnneeeerrrrooookkkkoooo
oooogggg iiiiaaaa

� 943 20 40 66 (Errebal, 9) � 943 20 42  24  (Amaña)
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ABENDUA 27
ERREKONOZIMENDU EKITALDIXA ROBERTO PEREZ JAUREGIRI

EUSKERIAREN EGUNA KANTUEKIN APAINDUTA

Abendu hasieran aurkeztu zuten
Julen Zabaletaren marrazkieta-
ko asko biltzen dituen "Eibar,
Tintaz eta Lumaz" liburua, Talla-
rra gaztetxea 8 urtetan hartu
zuen eraikina eraisteko beharrak
hasi ziren egun berean eta ia-ia
polo teknologiko berriaren le-
henengo harria ipintzeko ekital-
diarekin batera. Enpresa mun-
duarekin jarraituta, Nuria López
de Gereñu Confebask-eko buru
berria izango dela jakin genuen.
Roberto Pérez Jauregi modu
berezian gogoratu zen haren he-
riotzaren 40. urtemugan. Bestal-
de, aurten Olentzero inoiz baino
lehen etorri zaigu bisitan, “Olen-
tzero & Co!” musikalari esker
eta Pirritx eta Porrotx ere gure-
kin izan ziren. Eta Gabonak ger-
turatzearekin batera, kontzertu
bereziak eskaini dituzte hainbat
taldek. Jai giro ederrean, bazka-
riarekin agurtu zuten ekitaldiz
betetako urtea ikastolakoek eta
zer ospatu ez zaie falta “Pekin-
Express”-en garaile izan diren
Sandra eta Belindari.

ANGEL REKALDE
“1512an Nafarroa

konkistatu zuten arte
18 urteko etengabeko

erresistentzia izan zen”

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

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

MAPFRE GARMENDIA 
INMOBILIARIA
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EUSKERA28

– Urtea hasi eta segidan ipini
zuen sarean Euskarara Itzulita-
ko Idazlanen Bilduma Susa ar-
gitaletxeak, “Euskarari eka-
rriak” atari berrian. Euskarara
itzulitako 913 idazleren berri
ematen du EKARRIAK.AR
MIARMA.COM atariak eta
2.197 idazlanen erreferentziak
ere jaso dituzte.

– Euskara hutsezko 50.000 ar-
tikulurekin marka berria hautsi
zuen EUSKARAZKO WIKIPE-
DIAK urte hasieran. Mundu
mailan marka hori gainditzen
45. hizkuntza izan zen gurea.

– Otsailean Mikel Peruarenaren
“Ez obeditu inori” lanaren ingu-
ruko literatura tertulia egin zen
HARIXA EMOTEN …eta kitto!
Euskara Elkartearen programa-
ri jarraituta. Ikasturtean beste
egile eta lan batzuekin jarraipe-
na izan dute Antxon Narbaizak
gidatu ohi dituen saioek.

Bestela ere, ikastetxe eta eus-
kaltegietan euskal idazle ugari
izan dira ikasleei hitzaldiak es-
kaintzen. Eta euskaltegien esku-

tik antolatu zen euskerazko ber-
ba politena aukeratzeko lehiake-
ta: “ANTXITXIKETAN” aukera-
tu zuten. Lehiaketekin jarraituz,
I. Euskarazko Lip Dub lehiaketa
antolatu da gurean eta Udal
Euskaltegikoek irabazi zuten.
Eta Ipurterre lehiaketan 1.043
idazlan jaso zituzten.

– Euskeraren alde egindakoak
asko izanda ere, erasoak ez di-
ra desagertu eta, besteak bes-
te, LAN ESKAINTZA publikoe-
tan euskararen balioa jaisteko

saiakera egin zuten eta Nafa-
rroan Euskaraz Bizitzeko Esku-
bidea aldarrikatzeko hainbat
ekimen egiteko premia izan da.

– Gipuzkoako Bertsozale Elkar-
teak antolatuta, apirilaren 25ean
GIPUZKOAKO BERTSO ES-
KOLEN VI. EGUNA ospatu zen
gurean. Bertsolaritzarekin jarrai-
tuta Eibarko bertsolariak eta
Etxeberrikoak desafioan ipini zi-
tuzten maiatzean Bide-Alden
egindako afarian eta eskoletako
umeek jaialdi bikoitza eskaini
zuten Coliseoan, ikasitakoa jen-
deaurrean erakutsiaz.

– Apirilean EGUNKARIA AU-
ZIAN epaitutako bost lagunak
errugabe jo zituzten, senten-
tzian Egunkaria ixteko hartuta-
ko erabakia "gehiegizko neu-
rria" izan zela onartuta.

– Aurten 30 urte bete dituen
Euskal Herrian Euskaraz-ekin
EUSKARAZ BIZI EGUNA os-
patu zen Etxarri-Aranatzen.

– Administrazioari begira,
ERRENTA AITORPENA eus-
keraz aurkezteko kanpaina ipini

zuten martxan eta Eibarko
epaitegikoek herritarrak behar-
ginei euskeraz egitera anima-
tzeko deia zabaldu zuen. 

– Eta ikasturte berriarekin bate-
ra eta EBPN planari jarraituta
HAINBAT HITZALDI eskaini zi-
ren, euskararekiko motibazioa
indartzeko asmoarekin.

– Aurtengo EUSKARAREN
EGUNA kantuz ospatu dugu
eta, ohiko ekitaldietatik kanpo-
ra, “Kontalaria!” ekimeneko ka-
mioia bisitan izan genuen.

Probintziako Bertso eskolen VI. Eguna Eibarren ospatu zen.

Euskeraren Eguna kantuan ospatu zen aurten egun osoan.

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

Super BM IFA taldea,

zure eguneroko erosketa

JJOOSSEE VVIICCEENNTTEE PPEERROOSSAANNZZ
MMaa LLUUIISSAA SSOORROOAA
MMAARRTTAA VVAALLEERRAA
IIRRAATTXXEE UURRIIBBEEZZUUBBIIAA

UUrrttzzaaiillee,,  11 20600 EIBAR   egurenyasoc@sarenet.es

TEL. 99 44 33   22 00 44   11 99 44
FAXA. 99 44 33   88 22 00   00 00 66

Euskaraz Bizi Eguna Etxarrin.

Harixa Emoten: literatura tertulia.
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EUSKAL HERRIA 29

URTARRILA: 
Munilla Donostiako apezpiku OTSAILA: 

ziklogenesi leherkorraren eraginak MARTXOA: 
Jon Anzaren gorpua aurkitu zen

APIRILA: 
Egunkariakoak aske azkenean MAIATZA: 

Pasabanen 14 zortzimilakoak EKAINA: 
Realaren igoera 1. mailara

UZTAILA: 
inoiz baino entzierro garbiagoak ABUZTUA: 

txosnen itxiera eguna Bilbon IRAILA: 
Julia Roberts Zinemaldian

URRIA: 
pentsiodunen protestaldia AZAROA: 

Motxo itsasontziaren istripua ABENDUA: 
kontrolatzaileen greba zubian

Euskal Okela
salmentarako

harategi
baimendua

Harategia-Urdaitegia
OBERENA
Bidebarrieta, 20

943 20 16 69
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- Aukera berririk zabaltzen dizue Kultura-
ko Euskal Kontseiluan egoteak?

Aholkularitza organoa da berez eta kultura
planak kontrastatzeko balio du, batez ere.
Urtero birritan batuko da gutxi gorabehera
eta operatiboa izateko handi samarra deri-
tzot, 50 bat lagun baikaude. Hala ere, gure
ahotsa ahalik eta toki gehienetan entzutea
komeni denez, aukeraz baliatuko gara. Eus-
kalgintza eta dantza tradizionala dira guri be-
reziki interesatzen zaizkigun esparruak, bai-
na konsziente gara erakundeetako kultura
politikoan euskalgintzak duela indar gehiago
eta dantza ez dela lehentasuna. 
- Oraingo Eusko Jaurlaritzarekin urrats
berriak eman dira arlo horretan?

Aurreko gobernuarekin sektorekako ma-
haiak zeuden eta han ere banengoen. Lan
zehatzagoak abiatu genituen, baina orain ez
daude martxan. Gai pertsonala baino, sekto-
reari egiten zaion errekonozimendua da;
dantzak ahotsa merezi baitu, baina beti ez
da aintzat hartzen. Festa edo jaiaren ideia
ez da kontsideratzen kultura hitz larriekin;
eta, krisiarekin, horrek oraindik garrantzi
gehiago hartzen du. 
- Dantzak zein egoera bizi du gaur egun?
Biziberritzekotan, nondik jo beharko luke?

Kontraesana dago horren inguruan. Urte
askotan ibili gara bueltaka krisian ote dago-
en. Horren sorburua zetorren sasoi oparoan
aurkitu dezakegu: Francoren sasoian zuen
sinbolismo kutsuarekin transmisio esparrua
inolako hesi barik eman zen. Eta badirudi
boom horrek gero hondamendira eraman
gaituela; nik normalizazio prozesua ikusten
dut hor. Esaterako, arlo guztietan Europako
gizartea kontsideratu bagintezke, dantza tra-
dizionalean, Bretainiarekin eta Kataluniako
eskualde batzurekin batera, gu modukorik
ez dago. 18 urteko gazte batek jasotzen di-
tuen erreferentziekin (Lady Gaga edo Mes-
si), dantza konpatiblea da; horregatik jarrai-
tzen du dantzatzen. Eibarren bertan, foballe-
an dihardutenak kenduta, zein beste espa-
rruk ditu parte-hartzaile gehiago? Antzerkian
akaso jende gehiago dabil? Bertsolaritzan
ba ote dago gazte gehiago?   
- Euskal kultura, orokorrean hartuta,
zelan ikusten duzu?

Nahiko gertutik jarraitzen dut eta Huhezi-
ko hainbat diagnostiko eta lerroekin bat na-
tor. Hor euskarazko kulturak behar du lehen-
tasuna izan eta dantza ere euskarazko kul-
turgintzako esparru sinbolikoan txertatuko
nuke. Hor lehentasunak priorizatu eta diskri-

minazio positiboa erabili beharko litzateke,
genero alorrean onartuta dagoen moduan,
beldurrik gabe 
- Lete hil da. Konsziente gara galeraz?

Ez. Eta ez Leteren kasuan bakarrik. Ez
Dok Amairu beraren iraultzaren indarra gal-
du da; gaurko gazteek ez dute erreferente-
rik. Dena dela, horrelako artisten desager-
tzeak ez du esan nahi bere lana amaitu de-
nik. Letek jarraituko du eragiten.
- Zelan bizi duzu Eibarko egoera, kultura
esparrutik begiratuta?

Aukera aldetik, interesgarria; azpiegiturei
begira, ezin hobeto. Udalaren jarrera ere,
protagonismoa lortzera baino, ekimena bes-
te eskutan lagatzearena izan da. Azken al-
dian, baina, bide hori galtzen doala uste dut:
burokraziak gidatutako joera ez dakit ez do-
an nagusitzen, gizarte zibila tontotzen doan
neurrian. Erosokerian erortzen goazela
esango nuke, pasibotasunean. Eta, ekintzai-
le izateari laga eta gero, hartzaile izateari
ere laga diogu. Jaiarena, festarena, da adi-
bide esanguratsuena: jaiak Udalak antolatu
behar baditu, ez goaz bide honetik. Azkene-
an, mozorrotzeko baimena eskatu beharko
dugu... Ez dakit nondik sartu zaigun festaren
ardura erakundeena dela; hori horrela, ez
dago jairik. Julio Caro Barojak zioen mo-
duan: “Ha muerto el Carnaval. ¡Viva el Car-
naval!”.

“Jaiaren ardura herriarena izan
behar da, ez erakundeena”

OIER ARAOLAZA (Kulturako Euskal Kontseilua):

ELKAR
HIZKETA

30

Oier Araolaza Eusko Jaurlaritzak osatu berri duen Kulturako Euskal
Kontseiluko partaidea da. Dantzaren mundua jorratu du, batez ere,
Kezka Dantza Taldeko partaideak; hala ere, kultur arloko beste
esparruen jarraipena egiten du berak eta elkarrizketa honetan
horren inguruko hausnarketa egiteko aprobetxatu dugu aukera. 

Araolaza kritiko agertzen zaigu gizarte zibilaren paperarekin
kultur ekimenaren inguruan.  / KKOOLLDDOO MMIITTXXEELLEENNAA
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AZKEN
BERRIAK

GABON ZAHARREAN URTEA AGURTZEKO
EUSKAL TELEBISTAK EMANGO DUEN
SAIO BEREZIA gidatzen izango da Ibon Uz-
kudun eibartarra. Iaz Barakaldon grabatutako
programak izan zuen arrakastarekin animatuta,
orain egun batzuk, hilaren 17an grabatu zituz-
ten urteko azken gauean ikusiko ditugun iru-
diak, oraingo honetan Donostiako Alderdi Ede-
rren. Euskal Telebistako ikusleentzat oso eza-
gunak diren pertsonaietako asko batuko dituen
saio bereziarekin bat egitea erabakitzen due-
nak, beraz, Donostiako udaletxeko erlojuari be-
gira agurtuko du urtea. 

31

Urteko azken kanpai-hotsak

PATXI LÓPEZ LEHENDAKARIAK ASTELEHENEAN
HARRERA EGIN ZIEN ATZERRIAN BIZI DIREN
hainbat euskal herritarri, tartean AEB-etan bizi diren
Javier Agirresarobe eta Amaia Arberas eibartarrei.
Nueva Yorken bizi den sopranoak, gainera, pianoare-
kin lagunduta “Hator hator” Gabon kanta eskaini zien
ekitaldian batutakoei. Agirresarobek, bestalde, argaz-
kilaritzan egindako ibilbidearengatik Jaurlaritzak eman
eta lan kontuengatik jasotzerik izan ez zuen “Euskal
Herritar Unibertsala” saria jasotzeko aukera izan zuen
oraingoan, Los Angeles-etik egun batzuk etxean ema-
teko etorri dela aprobetxatuta. 

Lehendakariaren harrera atzerriko euskaldunei

Monica Martín Fonseca 
DOKTOREA
644 kolegiatu zkia. 

Tel. / Faxa: 943 03 33 03

clinicacalbeton@euskaltel.net

Fermin Calbeton, 6 - 1. A

calbetón
hagin klinika

protesiak
inplanteak
ortodontzia
periodontzia
endodontzia

DESKONTU BEREZIAK
eskaintzen dizugu

Zure 
HORTZ-KLINIKA

berria
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Doan eskaini zuten jardunaldira ger-
turatu ziren 40 bat lagunei ongieto-
rria enpresako gerenteak, Eneko

Astigarragak eman zien eta, sarrera modu-
ra, enpresaren 10. urteurrenaren gainean
berba batzuk eskaini zituen. Besteak beste,
enpresaren hastapenak gogora ekarri nahi
izan dituzte 10. urteurrenaren harira: gaur
egun ezagutzen dugun enpresa izatera ai-
legatu aurretik, hiru lagunek abiatutako
“abenturaren” ondorioz jaio zen Codesyn-
tax. Hala ere, behargin kopuruari begiratu-
ta enpresa txikia izan arren, hasiera hasie-
ratik bertan garatzen joan ziren proiektu
propioen garrantzia oso handia izan zen,
bai erabilgarritasunari begira, baita gizarte-
an lortutako oihartzunari begira ere: euren
eskutik jaio ziren, besteak beste, Eibarta-
rrak zerrenda, euskerazko lehenengo blo-
ga eta baita Gipuzkoan garatutako lehe-
nengo blog komunitatea. Badira bost urte

Tagzania ezagutzera eman zutela: mapak
sortzeko proiektu gisara jaiotako hori on-li-
ne geolokalizaziorako merkatuari eskainita-
ko “spin-off” bilakatzera ailegatu da. Eta
2010ari agur esan aurretik, une honetan in-
ternet arloan punta-puntakoa den zerbi-
tzuetako batean, Twitter-en oinarritutako
produktua aurkeztu nahi izan dute:
Umap.eu.

Jardunaldiaren izenburuan aipatutako
hedabideen eta sare-sozialen bidegurutze
horretan, unean uneko denbora errealean
edo 'realtime' delakoari jarraituta informa-
zioa kudeatzeko tresna indartsua da Umap.

Luistxo Fernández-ek egindako aurkez-
penean azaldutakoari jarraituz, “Umap edo,
zehatzago esateko, bere lehen garapena
den eu.umap.eu, Twitterreko euskarazko
jardun guztiaren batzailea da”. CodeSyn-
tax-ek garatu duen produktu berria Twitte-
rretik mezuak jaso eta prozesatzeko gai

den produktua, alegia. Produktuaren lehen
webgunea euskarazko eu.umap.eu instan-
tzia da, baina gehiago etorriko direla iraga-
rri dute sortzaileek. Besteak beste, honako
aplikazioak dauzka produktu aurkeztu be-
rriak: Twitterreko erabiltzaile euskaldunak
detektatzeko metodo bat da eta sortzaileen
ustez potentzialki Twiterren dabiltzan eus-
kaldun guztiak harrapatzeko gaitasuna
dauka. Horrekin batera, erabiltzaile horien
tuit edo mezu guztiak denbora errealean ja-
so eta horien artean euskarazkoak diskri-
minatzeko sistema ere bada. Eta, horrez
gain, jasotako mezuetan termino eta ga-
ko/trend esanguratsuenak konputatzeko
metodoa ere bada. Duda barik, oraindik as-
kori arrotzak egingo zaizkion berbez josita-
ko tresna berriak, aurretik sortu dituzten
besteek bezala, zeresan ugari emango du
aurrerantzean eta batek baino gehiagok
erregular erabiliko du berandu baino lehen.

Umap: CodeSyntaxen 10 urteak ospatzeko

ERREPORTAJEA32

Hamar urte bete ditu CodeSyntax enpresak eta, hori ospatzeko, 
azaroan Twitter ardatz izan zuen “Hedabideen eta sare-sozialen 
bidegurutzean” izenburuko jardunaldia antolatu zuten Azitaingo 
industrialdean duten egoitzan. Jardunaldira interneteko arlo hori 
ondo baino hobeto menperatzen duten aditu bi gonbidatu zituzten:
Huhezi eta Mondragon Unibertsitateko Joxe Arantzabal, hedabide
molde berrien gainean jarduteko eta Goienako Iban Arantzabal, 
Twitter-ek komunikatzeko formatu gisara eskaintzen dituen aukerak
azaltzeko. 10 urteko ibilbidea ospatzeko aitzakiarekin antolatutako
jardunaldia Codesyntax-ek sortu eta garatu duen azken proiektua,
Umap izenekoa aurkezteko baliatu zuten.
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HHAARRIITTZZ OORRTTEEGGAA
3377  uurrttee
mmeeddiikkuuaa

Urte osuari begiratzen hasiz
gero, duda barik inportantiena
famelixa haundittu barri dogu-
la izan da, oin dala 25 egun
bigarrenez aitta izan naiz eta
hori oso gertakari pozgarrixa
izan da. 

2010ian zer izan da
berezixa zuretako?

NNEERREEAA AANNTTXXIIAA
88  uurrttee
iikkaasslliiaa

Neretako bai izan da urte be-
rezixa, eskolan ipuin bat idatzi
eta premixua emon destelako
Agenda 21-ian.

BBIITTTTOORR AASSTTIIGGAARRRRAAGGAA
5577  uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Holan, urtia osotasunian har-
tuta, urtia normal juan da,
aparteko ezer barik. Zeozer
aittatzekotan, neretako inpor-
tantiena mailla politikuan bizi-
tzen dihardugun girua da, ia
behingoz konponketia dato-
rren. 

IIRRAATTXXEE BBAARRRRUUTTIIAA
3366  uurrttee
aaddmmiinniissttrraatt iibbuuaa

Holan, pentsatzen hasitta, ez
dot aparteko garrantzixa da-
kan ezer gogoratzen. Beste
barik, gorabehera bariko urtia
izan da neretako.

Juan jaku 2010. urtia eta normala da atzera
begirada egittia 365 egun hauetan zihar
gertatu jakuna errepasatzeko. Atzera
begiradia gero aurrera gogotsu begiratu ahal
izateko, pasautakuaz gozatu edo hortaz
ikasteko. Pasau da 2010a, baiña 2011.a
dator oiñ. Urte barri on!

KALEKO
INKESTA

33

Ana Oiarzun Zabaleta

Blas Etxebarria 2 - behea
Telf. 943 20 08 20          Mobila. 635 74 62 50

PSIKOLOGIA – SEXOLOGIA

BIKOTEA: gatazkak, 
dibortzioa, ...

FAMILIA:
gurasoak/seme-alabak, ...

AHOLKULARITZA 
eta BITARTEKARITZA
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LEIRE OLABERRIAK TALDEAN JARRAITUKO DU eta, horrez
gain, Débora Gálvezen eta Xari Rodríguezen fitxaketek asko indar-
tuko dute taldea datorren denboraldirako. Juanjo Sebastianek ja-
rraituko du zuzentzen Katearen Egunean aurkeztu zen Debabarre-
na-Gipuzkoa taldea eta, aipatutako hirukotearekin batera, Ane
Santesteban, Irene San Sebastian, Itsaso Leunda eta Saioa Olite
dira taldeko txirrindulari indartsuenak. 

LERRO HAUEK IDAZTERAKOAN BIKOTEAK ZEHAZTU BARIK
bazeuden ere, Astelena frontoiak txapelketa horretako lehen jardu-
naldiko neurketa bi eskainiko ditu: lehenengoan Xala aurrelariak
jardungo du eta bigarrenean Irujo txapeldunak. Partidu nagusiez
gain, etziko jaialdian Retegi Bi / Arruti eta Aritz Lasa / Ladis Galar-
za bikoteek jardungo dute, nor baino nor; etzidamu, bestalde, Rico
IV.a / Argote eta Jaunarena / Larrinaga.

Nesken Debabarrena indartsuagoa

Binakako txapelketaren partiduak 
zapatuan eta domekan

LAUAREN BARRUAN JOKA-
TUTAKO TXAPELKETA horre-
tan, set bi bereganatu zituen Iker
Narbaizak eta bakarra Tolosako
ordezkariak. Hala ere, gauzak
zail jarri zitzaizkion Deportiboko
pilotariari (lehenengo set-a 6-8
galdu ondoren, bigarrena 4-7 galtzen joan zen azkenean 8-7 ira-
bazteko). Azken set-a 4-0 irabazi zuen eibartarrak. 

Narbaizarendako
Deba Arroko 
pilota txapelketa

Xala eta Zubieta dira gaur 
egungo txapeldunak.

GARAIPEN GARRANTZITSUA AT-
CO. SAN SEBASTIANEN aurka Hie-
rros Anetxe Eibarko taldeak lortuta-
koa; batez ere, igoera faserako sailka-
pena lortzeko helburuari eusteko balio
diona Isasaren taldeari. 15-17ko emai-
tza horrekin, eibartarrek zazpi puntura
dituzte promozio postuak, 30 puntu jo-
koan daudenean oraindik. 

Errugbian garaile
Donostian

OREKA
TERAPIA  ZENTRUA

ESKU TERAPIAK. ARIKETA POSTURALAK.

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

METABOLISMOAREN AZTERKETA. DIETA 
PERTSONALIZATUAK. PISUAREN KONTROLA.

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

MEDIKUNTZA NATURALA. AKUPUNTURA ETA HOMEOPATIA.

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

Urki, 17-19
Tfnoa. 943 20 86 06

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

UURRKK IIZZUU  PPAASSEEAALLEEKKUUAA,,  11 33
OOrrbbeeaakkoo  ddoorrrreeeettaakkoo  

11 ..  ssoollaaiirruuaa

� 994433  1122  0022  0000 Faxa:994433  1122  0022  0044

HHee llbb ii dd ee aa

BERRIA: Foto-depilazio Unitatea
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- Josefa Arrieta Txurruka. 92 urte. 2010-XII-21.
- Benita Arteagoitia Dobaran. 87 urte. 2010-XII-24.
- Jose Mª Ibarra Goikoetxea. 80 urte. 2010-XII-25.
- Maria Blanco Vega. 101 urte. 2010-XII-25.
- Ines Gisasola Agirrebeña. 86 urte. 2010-XII-27.
- Antonio Gabilondo Nuño. 91 urte. 2010-XII-27.
- Maritere Nazabal Atxa. 83 urte. 2010-XII-27.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

HHIILLDDAAKKOOAAKK
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3 5 8
7 5 9 2
8 6 7

6 1
6 2 5

4 1
6 8 3

3 6 2 5
2 3 9

SSUUDDOOKKUUAA

zziinneeaa CCoolliisseeooaann
30ean: 20.30
31n: 19.00
1ean: 22.30
2an: 17.00/19.30
3an: 20.30

30ean: 20.30
31n: 19.00
1ean: 22.30
2an: 17.00/19.30
3an: 20.30

30ean: 20.30
31n: 19.00
1ean: 22.30
2an: 17.00/19.30
3an: 20.30

””AAggnnoossiiaa””
Zuzendaria: EEuuggeenniioo  MMiirraa
Aktoreak: EEdduuaarrddoo  NNoorriieeggaa,,
BBaarrbbaarraa  GGooeennaaggaa,,  FFeelliixx
GGóómmeezz,,  MMaarrttiinnaa  GGeeddeecckk

Bartzelona, XIX. mendea; Joana
Prats-ek agnosia gaixotasuna du.
Arazo neuropsikologiko horren
ondorioz ez du ikusten eta entzuten
duena behar den moduan ulertzen.
Txarrena, berak baino ez dakiela bere
aita zenaren sekretu garrantzitsua…

””TThhee  ttoouurriisstt””    
Zuzendaria: FFlloorriiaann  HHeenncckkeell
Aktoreak: AAnnggeelliinnaa  JJoolliiee,,
JJoohhnnnnyy  DDeepppp,,  PPaauull  BBeettttaannyy,,
TTiimmootthhyy  DDaallttoonn

Frank ezustean dabil Europan,
bidaiatzen. Ezuste handiagoa izango
da Elise ezagutu eta berarekin
harremana hastea. Baina ezusteak
ez dira beti benetakoak, Elise-k badu
bere asmoa, eta bai Parisera zein
Veneziara bidaia aurreikusita zituen…

””AAddeellee  yy  eell  mmiisstteerriioo......””
Zuzendaria: LLuucc  BBeessssoonn
Aktoreak: LLoouuiissee  BBoouurrggooiinn,,
MMaatthhiieeuu  AAmmaallrriicc,,  GGiilllleess
LLeelllloouucchhee,,  JJeeaann--PPaauull  RRoouuvvee  

1912. urtean, Adele Blanc-Sec
kazetariak gustoko ditu abentura
handiak. Egipton ibilia da, era
guztietako momiak aztertzen.
Bitartean, Parisen ezinezkoa zirudiena
gertatu da: pterodaktilo bat urten da
136 milioi urte zituen arrautzatik…

Zorionak, OLATZ,
urtarrillaren 6xan lau
urte egingo dozuz-eta.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, MIKEL,
urtarrillaren 1ian
hamar urte beteko
dozuzelako.
Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Ongi etorri, GARI,
hillaren 23an gure
artera etorri ziñan-eta.
Zorionak Lucia, Asier
eta etxeko guztieri

Zorionak, EKHI,
urtarrillaren 3an hiru
urte beteko dozuz-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, UGAITZ,
hillaren 28xan zure
lehelengo urtia egin
dozu-eta. Alaitz zure
arrebia eta famelixa
guztiaren partez.

3an: 17.00

””SShhrreekk,,  ffeelliicceess  ppaarraa  ssiieemmpprree””  33DD
Zuzendaria: MMiikkee  MMiittcchheellll
Pertsonaiak: FFiioonnaa,,  SShhrreekk,,
AAssnnoo,,  LLiilliiaann......

Shrek-ek aspaldiko bizitza faltan
botatzen du; horregatik tratua egingo
du Rumpelstiltskin-ekin. Baina tratua
uste baino txarragoa izango da eta,
esaterako, Fionak ez du ezagutzen
Shrek gaixoa… Bere nahiak
sortutakoa atzera botatzerik bai?

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Ainara Pérez Escudero. 2010-XII-12.
- Julen López Ucín. 2010-XII-14.
- Dennis Márquez Fernández. 2010-XII-16.
- June Sukia Lizarralde. 2010-XII-16.
- Gari Corrales Ezenarro. 2010-XII-23.
- Ander Milikua Zalduegi. 2010-XII-23.
- Josu Cid Agirre. 2010-XII-23.
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hhoorroosskkooppooaa

Eguena 30
UUMMEEEENNDDAAKKOO  ZZIINNEEAA
1177..0000..-- “Monstruos
contra alienígenas”.
Sarrera: 3 euro. Coliseoan.

TTAAIILLEERRRRAA
1177..0000..-- Eskulan tailerra,
umeentzat. Artisau Azokan
(Eibarko Bizikleta Plazan).

Martitzena 4
UUMMEEEENNDDAAKKOO  ZZIINNEEAA
1177..0000..-- “La edad
de hielo 3”. Sarrera:
3 euro. Coliseoan.

Eguaztena 12
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  Mendi-ibilaldia:
Azkoitia-Zumarraga. Irteera
Ardantzako tren geltokitik.

Zapatua 1
UURRKKOORRAA  IIGGOOEERRAA
1100..0000..-- Urte Berriari
ongietorria ematera Urkora
igotzen direnentzat
hamarretakoa doan, Ixuan,
…eta kitto! Euskara
Elkartearen eta Klub
Deportiboaren eskutik.

Astelehena 3
UUMMEEEENNDDAAKKOO  ZZIINNEEAA
1177..0000..-- “Lluvia
de albóndigas”. Sarrera:
3 euro. Coliseoan.

EERRRROOTTAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1177..0000..-- Futbolin
txapelketa. Errota
gaztelekuan.

Domeka 2
IIPPUUIINN  KKOONNTTAALLAARRIIAA
1177..0000..-- Nerea
Ariznabarreta ipuin
kontalariaren saioa. Artisau
Azokan (Eibarko Bizikleta
Plazan).

EERRRROOTTAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1177..0000..-- San Silbestre
lasterketa. Aixolako urtegian.

Eguaztena 5
EERRRROOTTAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1177..0000..-- Gabonetako
opariak birziklatutako
materiala erabilita egiteko
tailerra. Errota gaztelekuan.

EERRRREEGGEEEENN
KKAABBAALLGGAATTAA
1177..0000..-- Ipurua
Kiroldegiko Dantza
Garaikide taldea, Ipurua
Gimnasia Erritmiko Taldea
eta Ballet Eibarrés-en
emanaldia Astelena
frontoian.
1199..0000..-- Erregeen
kabalgata, Cielito Musika
bandak lagunduta.

EERRRREEGGEE  EEGGUUNNEEKKOO
JJAAIIAALLDDIIAA
1188..0000..-- Jaialdia,
txokolate-jana, oparien
zozketa… (bazkideentzat).
Beheko Tokia jubilatuen
etxean.

Eguena 13
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “Valores
de la música moderna
a partir del rock” (2. zatia),
Maite Arroitajauregirekin.
Armeria Eskolan.

KKAALLEEEETTAANN  KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan
Kantuz-erako entsegua.
San Andres elizan.

AARRIIEESS
Modu ezin hobean amaituko duzu
20010a eta hobeto hasiko duzu
2011.a. Urte ederra izango da
zuretzat, udaberria batez ere.

TTAAUURRUUSS
Gabonak oso zoriontsuak izango ez
badira ere, 2011. urtea oparoa izango
da zuretzat, bai arlo ekonomikoan,
bai maitasun kontuetan.

GGEEMMIINNII
Olentzerok ez badizu ezer ekarri,
zerbaitengatik izango da. Ea datorren
urtean hobeto portatzen zaren.
Olentzero adi egongo da.

CCAANNCCEERR
Aldaketa handiak urte berrian. Lasai
hasiko duzu 2011. urtea, berritasun
handirik gabe, baina aurrera joan
ahala egoerak buelta emango du.

LLEEOO
Betikoa da. Betiko proposamenak
urte berriari begira. Eta horietariko
zenbat bete dituzu bizitza guztian?
Ba tira, hobe ahoa itxita badaukazu.

VVIIRRGGOO
Bizitza zeharo aldatuko dizun egoera
bat biziko duzu 2011. urtean.
Erabaki garrantzitsu bat hartu
beharko duzu. Ondo pentsatu.

LLIIBBRRAA
Ez duzu ahaztuko 2010a. Hainbeste
gauza gertatu zaizkizu, hain politak
denak! Ahaleginak egin datorren
urtea berdina edo hobeagoa izateko.

SSCCOORRPPIIUUSS
Olentzero joan da, baina trankil,
opari politagoak jasoko dituzu
egunerokoan datorren urtean.
Astroak zure alde egongo dira-eta.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Ez duzu tristurarako momenturik
izango 2011. urtean. Irtetzekotan
pozez irtengo zaizkizu malkoak.
Zortekoa zu!

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
2011. urtea dagoeneko, zeinen
azkar pasatzen den denbora! Bizitza
ahalik eta hobetoen aprobetxatu.
Zoriontsua izaten saiatu zaitez.

AAQQUUAARRIIUUSS
Urte berria dator, baina gauzak ez
dira gehiegi aldatuko zure bizitzan.
Denak berdin jarraitzeak, behintzat,
lasaitasuna emango dizu.

PPIISSCCIISS
Urte bidaiaria izango da zuretzat
2011.a. Inoiz imajinatu ez duzun
lekuetan egongo zara eta momentu
bereziak igaroko dituzu bertan.

Eguena 6
EERRRROOTTAA
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1177..0000..-- Txiste txapelketa,
merendola eta lagun
ezkutua. Errota gaztelekuan.

Domeka 9
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1199..0000..--  Napoka Iria
taldearen disko berria
grabatzeko kontzertua.
Zabalotegi aretoan
(Bergara).

Barixakua 31
KKIIRROOLL  SSAARRIIAAKK
1122..0000..-- Urteko kirolari
onenei saria emateko
ekitaldia. Portalean.

SSAANN  SSIILLBBEESSTTRREE
1166..1155..-- San Silbestre
lasterketa. Aixolako urtegian.

Barixakua 7
UUMMEEEENNDDAAKKOO  ZZIINNEEAA
1177..0000..-- “Cómo entrenar
a tu dragón”. Sarrera:
3 euro. Coliseoan.

Zapatua 8
AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..0000  eettaa  2222..3300..--
“Vaya Semanita”. Sarrera:
22 euro (Juanito, Kili Kili,
Caserio eta Portalea
tabernan eta Kros Sports-en).
Amañako jai batzordeak
antolatuta. Coliseoan.

Martitzena 11
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  XI Asier Errasti
Laburmetraia Jaialdiko lanen
proiekzioa. Hezkuntza
Esparruan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..-- “Motivación,
superación e inclusión
social” (Arrieta Metodoa,
begiradan oinarritutako
komunikazio sistema
azalduko dute). Udaletxeko
pleno aretoan.

Astelehena 10
IIKKAASSTTEENN
1166..0000..--  Sendabelarren
Foroa. Portalean.
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– 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.
IMA ELORZA-ren eskultura erakusketa. Untzagako
Jubilatu Etxean.

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

– Urtarrilaren 1etik 31ra arte
BAKARNE ELEJALDE-ren “Lanzarote” argazki
erakusketa. Portalean.
JOSE LUIS MARTINEZ-en “Turkia” argazki
erakusketa. Depor tabernan.
PEDRO ARRIOLA-ren “India” argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.

– Otsailaren 28ra arte
FERNANDO BEORLEGIren “Gogoaren pintzelkada
garratzak” erakusketa. Lizarrako Gustavo de Maeztu
museoan (martitzenetik zapatura 11.00-13.00 eta
17.00-19.00; jai-egunetan, 11.00-19.00).

ffaarrmmaazziiaakk
3300,,  eegguueennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
3311,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
11,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
22,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
33,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
44,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
55,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
66,,  eegguueennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
77,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
88,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
99,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
1100,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
1111,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
1122,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
1133,,  eegguueennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
1144,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)

37AGENDA

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

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--
NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.
Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,
19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-
etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-
etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-
nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  La-
neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. 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..
Informazioa eta lanak entregatzea: Urtarrilaren 28ra
arte, Hezkuntza Esparruan (943254465).

– IInndduussttrriiaaggiinnttzzaa  VV..  AArrggaazzkkii  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak entregatzea: Otsailaren 25era
arte, Armeria Eskolako Ikasle Ohien Elkartean.



1. Etxebizitza

– 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 sukal-
dari-laguntzaile edo garbitzaile
moduan eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 666-259497 eta 686-149562.
– Emakumea eskaintzen da kama-
rera edo sukalde-laguntzaile mo-
duan eta etxeko lanetarako. Autoa-
rekin. Tel. 686-149562 eta 650-
218238.
– 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.

– Play Station 2a salgai. Buzz,
Eyeroy, Singstar eta beste 22 joko-
rekin. Ordenagailurako zazpi joko.
150 euro, negoziagarriak. Tel. 658-
756462 eta 943-702583.
– Bizikleta bi salgai 6-10 urte bitar-
tekoentzat. Biak 100 euro. Deitu
21.00etatik aurrera. Tel. 943-
204238. Itziar.
– Solariuma salgai (etzandakoa).
22 lanpararekin eta solariuma
bihurtzen den maleta itxurakoare-
kin. Tel. 658-717754.
– 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

– Emakumea eskaintzen da edo-
zein lan egiteko. 08.00etatik
10.30etara eta 16.00etatik aurrera.
Tel. 670-999680.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 616-826542.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 943-257875.
– Neska eskaintzen da garbiketa
lanak egiteko: tabernak, pegorak
etb. Orduka. Tel. 628-014327.
– Neska gaztea eskaintzen da
umeak zaintzeko. Orduka. Tel.
685-765340.
– Neska gaztea eskaintzen da
umeak zaintzeko. Orduka. Tel.
663-682150.
– 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.
– 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.

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.
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3. Lokalak

– Estetika negozioa traspasatzen
da. Lanean hasteko moduan. Tel.
657-793584.
– 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

– Mutil gaztea eskaintzen da ume-
ei ngelesezko klase partikularrak
emateko umeei. Tel. 685-765340.
– Txakur-hezitzailea eskaintzen da
oinarrizko obedientzia, portaera al-
daketak etabarreko klaseak ema-
teko. Tel. 645-724397.

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

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

– Garajea alokagai San Pio X-ean.
Tel. 650-016440.
– Eibarko erdialdean 70 m2ko loka-
la alokagai. Komuna eta barrare-
kin. 20 urtetik gorako gazteentzako
modukoa. Tel. 679-425467.

3.2. Errentan

4. Lana
4.1. Lan bila

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

6.4. Bestelakoak



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

CAPICAPI BERRIABERRIA

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

150 
euro saio 

bat
30 
euro5 

saio

5 saioekin
30 minutuko 
masajea edo 
erreflexologia 

OOPPAARRII

BEGIBISTAKO
EMAITZEKIN
LEHENENGO
SAIOTIK

Bidebarrieta, 5          Tel. 943 201 547

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

09.00-13.00 / 14.30-20.00 Zapatuetan: 09.00-13.00

3x2

AAUURRPPEEGGII  TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK
BBeerreehhaallaakkoo  eerraaggiinnaa  dduueenn  
GGAAZZTTEETTZZEE  TTRRAATTAAMMEENNDDUUAA

MMiikkrrooppiiggmmeennttaazziiooaa
BBeettiilleeeenn  lluuzzaappeennaa //  GGeell  aazzaazzkkaallaakk
IIrraauuppeenn  lluuzzeekkoo  mmaanniikkuurraa  eettaa  ppeeddiikkuurraa

Berria!

ZZIIMMUURRRRAAKK

OORRBBAANNAAKK

lehen orain

lehen orain

UNIVERSITY of CAMBRIDGE
ESOL Examinations

INFORMAZIO ETA MATRIKULAK:

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

BERGARA: Espolon School of English 943 76 03 53

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

ERMUA: Akerlei 943 17 66 32

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

OÑATI: Mondragon Lingua 943 71 60 00

DEBA: Akabi 943 19 16 79

DURANGO: San Jose Maristak 94 681 00 58

MENDARO: Akabi 943 75 50 55

BERRIZ: Speak up 94 622 52 94

ZUMAIA: Golden Gate 943 86 50 20

MUTRIKU: Gogoz 943 60 43 58

AZTERKETAK 
EIBARREN eta DURANGON

MATRIKULAK:
Urtarrilaren 10etik 18ra arte

MARTXOKO DEIALDIA

-AZTERKETA DATAK-

F.C.E.F.C.E. IDATZIZKOA Martxoak 12, larunbata

F.C.E.F.C.E. AHOZKOA Martxoak 12, larunbata

C.A.E.C.A.E. IDATZIZKOA Martxoak 11, ostirala

C.A.E.C.A.E. AHOZKOA Martxoak 12, larunbata

C.A.E.C.A.E. IDATZIZKOA Martxoak 12, larunbata

C.A.E.C.A.E. AHOZKOA Martxoak 12, larunbata

CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS CENTRE ES438

Authorised Centre ES 438 - Deba Durangaldea



SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

BBEERRRRIIAA
TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  77

TTeell.. 994433  7700  2233  8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

EEssttaazziiññoo  kkaalleeaa,,  88                    
TTeell..  994433  7700  2233  7788

TTEEOORRIIKKAA  AATTEERRAATTZZEEKKOO  
IIKKAASSTTAARROO  TTRRIINNKKOOAAKK

MMaatteerriiaa  aarrrriisskkuuttssuuaakk    //    CC..AA..PP..

Merkantziak eta bidaiariak garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo  agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak

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


