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DDOOKKTTOORREEAAKK::  
AAnnttoonniioo  MMuurriilllloo  //  AAiinnhhooaa  ZZuulluueettaa  //  SSuussaannaa  SSiieerrrraa  //  MMaaiittaannee  GG..  IIññiigguueezz

“Hezur eta hortzoi falta 
modu eraginkorrean konpon 

dezakegu, inplante 
osteointegratuak jartzeko”

“Teknika berritzaileak 
erabiltzen ditugu egunean 

bertan hortz finkoak ezartzeko,
hortzik gabe momentu bat 

bera ere ez egoteko”

LEHEN: Lehengo
tratamenduak ez du
funtzionatu. Funda
zeramiko urratuak

eta egokitu gabeak.
GERO: Inplante-

tratamenduak. Egun
berean pazientea bere

hortzekin sartu eta
errehabilitazio

finkoarekin irten zen.

– Zertan egin da aurrera inplanto-
logian?

Inplantologiak, gaur egun, hiru
puntutan bizi du iraultza. Lehena he-
zur eta hortzoien birsorkuntza izan-
go litzateke, bigarrena inplanteak fa-
brikatzeko materialak izango lirate-
ke, eta hirugarrena eta azkena, ko-
roak fabrikatzeko materialak (hor-
tzak inplanteen gainean).

Teknikoki aitzindariak gara bi tek-
nika motatan. Lehenengoa apenas
inbasiboa den kirurgia izango litza-
teke, hau da, inplantea jartzeko ez
dugu kirurgiarik erabiltzen, punturik
ere ez dago, eta beraz, ebakuntza
ondokoa oso ona da. Bigarrena in-
plantea jartzen den egun berean
protesi finkoa jartzea da. Teknika
iraultzaile horiei esker lehen egune-
an lortuko ditugu emaitza estetiko
eta finkoak, hortzik gabe une bat be-
ra ere egon gabe. 
– Zergatik da garrantzitsua hezur
eta hortzoiaren birsorkuntza?

Hezurra zein hortzoia ezinbeste-
koak dira inplanteen tratamenduak
arazorik gabe funtziona dezan.
Teknika horien inguruan ezjakinta-
sun handia dago eta, horren ondo-
rioz, denboran eutsi ezin diren tra-
tamenduak egiten dira. Biomate-
rialen bidez hezur eta hor-tzoien
birsorkuntza-tekniketan aitzinda-
riak gara, pazientearen hezurrera
jotzeko beharrik gabe; horrek pa-
zientearen ebakuntza ondokoa ho-
betzen du eta emaitzak oso onak
dira.
– Zer behar da inplante-tratamen-
duek emaitza onak emateko?

Lehenik eta behin, eta garrantzi-
tsuena, zirujauak inplantologian eta
periodontzian unibertsitateko pres-
takuntza masterra izatea da, eta es-
perientzia frogatua. Gero diagnosi
zuzena, tratamendu-plana eta man-
tenimendu egokia egin beharko li-
tuzke. Hori da inplante-tratamen-
duen arrakastaren errezeta.

ANTONIO MURILLO DOKTOREAK zuzentzen du Irabazal klinikako peri-
odontzia eta inplantologia saila. Alfonso X unibertsitatean periodontziako
irakaslea da eta baita inplantologia eta periodontziako hainbat masterretan ere.
Inplantologiako hezur eta hortzoien birsorkuntzari buruzko bi ikastaro
zuzentzen ditu, inplantologia eta periodontziari buruzko hitzaldiak ematen ditu
eta artikulu ugari argitaratu ditu aldizkari espezializatuetan.

“Inplantologian eta periodontzian
erreferentziazko zentroa gara: 

pazienteek aurrez zituzten 
inplanteetan gerta daitezkeen 

arazoak konpon ditzakegu”

LEHEN: Hezur eta hortzoi faltak hortz luzeak 
eta antiestetikoak eragiten ditu. GERO: Hortz-inplante

eta hortz estetiko finkoekin tratamendua egunean 
bertan. Hezurra eta hortzoia birsortzen ditugu.

ORDUTEGIA: Astelehenetik ostegunera: 10-14 / 16-20h; Ostiraletan: 10-14 / 15-19h



IIXXIIPPUU..-- Igeltseruen brotxa. “Izipuakin zuritu eben hormia”.
IIXXUU--EEGGUUNNAA..-- Zapatu Santua. Etxeetan su berria egiten zen elizatik ateratako ixuekin. “Ixu-Eguna
danetik, su barrixagaz ixotu dogu gaur sua”.
IIXXUU..-- Pagoetatik ateratzen den egur lehorra. Ixu-egunean erabiltzen zan, ixotu eta etxerik etxe suak
bedeinkatzeko. “Ixuakin, su barrixa senidietara eruaten izan naiz”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
AASSTTEEAANN
EESSAANNAAKK

“Gaur egungo
politikari guztiak
frankisten seme-alabak
dira, diktadorea hil
zenean labezomorro
modura eskuin zein
ezker alderdietara
gerturatu zirenak.
Gaurko egoera
orduko teknokratek
ehundutakoa da“

(JJUUAANN MMAANNUUEELL DDEE PPRRAADDAA, IDAZLEA)

“Kontsumoa 
txoropitoak besterik
sortzen ez duen
makina da; alferrak
bihurtzen gaitu,
gainera. Ugaritasunak
ez gaitu zoriontsuago
egiten, baizik eta
tripaundiagoak. Eta,
hori konpontzeko,
kontsumitzera berriro“

(PPAACCOO IIBBAAÑÑEEZZ, ABESLARIA)

“Romney babesten
dutenek haren aldeko
botoa eskatzen dute
errepublikanoek
bestela ekonomia
suntsituko dutela
mehatxatuz. Diote
halakorik ez luketela
demokratek egingo.
Egia izanda ere, hori
txantaia egitea da“

(PPAAUULL KKRRUUGGMMAANN, NOBEL SARIA)

“Mundu honetan
azkar gutxi batzuk
memelo piloari esker
bizi dira. Sinetsarazi
digute plastikozko
botiletako urak
eguzkiak jota minbizia
sor dezakeela eta
horren aurkako botilak
atera dituzte, hamar
aldiz garestiagoak“

(JJOORRDDII SSOOLLEERR, IDAZLEA)

eskutitzak
Aspaldi agindu diguten Eibarko jolasleku estalia-

ren atzerapenaren aurrean, horren eraikuntza eska-
tzen dihardugu guraso talde bat. Egun euritsuetan,
gure seme-alabekin joan ahal izateko, kontsumoa
erakartzen ez duen, jolasgarria den eta ordaindu
beharrik ez dagoen lekua eskatzen dugu.

Gure inguruan badira horrelako azpiegitura du-

ten biztanleria txikiagoko udalerriak: Ermua, Azpei-
tia, ... eta biztanleriaren gehiengoak erabiltzen du.

Horregatik elkartuko gara eguen guztietan, arra-
tsaldeko 17.30etan, udaletxe azpian, udaletxea par-
ke moduan erabiliz lan horiei hasiera ematen dio-
ten arte. JJoollaasslleekkuu  eessttaalliiaa  oorraaiinn!!!!!!

GGUU RRAA SSOO TTAA LLDD EE BB AATT

JJOOLLAASSLLEEKKUU  EESSTTAALLIIAA  OORRAAIINN!!!!!!

AARRGGIITTAARRAATTZZAAIILLEEAA:: ...eta kitto! Euskara Elkartea. HHEELLBBIIDDEEAA:: Urkizu, 11 - solairuartea. 20600 Eibar 
TTEELLEEFFOONNOOAAKK:: 943 20 67 76 / 943 20 09 18. FFAAXXAA:: 943 20 28 72. 
AAsstteekkaarriiaarreenn  EE--MMAAIILLaakk::  erredakzioa@etakitto.com / komunikabideak@etakitto.com / 
publizitatea@etakitto.com EEllkkaarrtteeaarreenn  EE--MMAAIILLaakk:: elkartea@etakitto.com / normalizazioa@etakitto.com  
EERRRREEDDAAKKZZIIOO--KKOONNTTSSEEIILLUUAA:: Itziar Albizu, Maider Aranberri, Jose Luis Gorostegi, Silbia Hernandez,
Koldo Mitxelena. AADDMMIINNIISSTTRRAAZZIIOOAA::  Marisol Uriarte. KKOOOORRDDIINNAATTZZAAIILLEEAA:: Koldo Mitxelena.

EERRRREEDDAAKKZZIIOO--BBUURRUUAA::  Silbia Hernandez. DDIISSEEIINNUUAA  EETTAA  MMAAKKEETTAAZZIIOOAA:: Jose Luis Gorostegi.
AARRGGAAZZKKII  AARRLLOOAA:: Leire Iturbe eta S. Hernandez. HHIIZZKKUUNNTTZZAA  AARRDDUURRAA: Juan Andres Argoitia eta Maider Aranberri.
PPUUBBLLIIZZIITTAATTEEAA:: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. TTffnnooaa:: 943 20 67 76. AAZZAALLEEKKOO  AARRGGAAZZKKIIAA:: Negobide
BBAANNAAKKEETTAA--AARRDDUURRAADDUUNNAA::  Ainhoa Luz. TTIIRRAADDAA:: 88..000000  aallee..  IINNPPRRIIMMAATTEEGGIIAA::  GERTU koop. (Oñati).
CCOOPPYYRRIIGGHHTT--AA:: ...eta kitto! LLEEGGEE--GGOORRDDAAIILLUUAA:: SS/430/92. ISSN: 1132 - 1679 
("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)

EEiibbaarrkkoo  UUddaallaakk,,    GGiippuuzzkkooaakkoo  FFoorruu  AAlldduunnddiiaakk,,
EEuusskkoo  JJaauurrllaarriittzzaakkoo  KKuullttuurraa  SSaaiillaakk  eettaa  KKuuttxxaakk

ddiirruuzz  llaagguunndduuttaakkoo  aallddiizzkkaarriiaa

KKUULLTTUURRAA  SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO
SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
UUDDAALLAA

GGIIPPUUZZKKOOAAKKOO
FFOORRUU  
AALLDDUUNNDDIIAA

...eta kitto! 12/XI/9 � 824 zkia.
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...eta kitto! 12/XI/9 � 824 zkia.

Armerixa ONCEren kupoian

AAuurrrreekkoo  hhiilllliiaann  hhaassiittttaakkoo  bbiiddiiaarrii  jjaarrrraaiittttuuttaa, …eta
kitto! Euskara Elkarteak euskeriaren erabilleria
sustatzeko asmuarekin eguaztenian, azaruaren
14an gurasuendako pentsautako hitzaldixa emon-
go dau Portalean, 14.45etan hasitta. "Euskarareki-
ko motibazioa eta jarrerak" izenburuko hitzaldixan guraso askoren buruan bueltaka da-
bizen galdereri erantzuten ahaleginduko dira: "Gure umiak zergaittik ez dabe euskeria
erabiltzen? Helduak gaitasuna badaukagu, zergaittik ez dogu egitten? Zergaittik da ho-
rren inportantia gurasuen eredua? Euskeraz jakin barik be, zergaittik da inportantia ja-
rrera positibua erakustia?". Sarrera libria eta duan izango da eta antolatzailliak gaixa-
rekin interesa daken guraso guztiak juateko animau nahi dittue. 

…eta kitto! Euskara Elkartearen normalizaziño arluak hainbat hitzaldi soziolinguisti-
ko eskintzen hasi da, euskeriaren erabilleraren inguruko motibaziñua eta sensibiliza-
ziñua sustatzeko asmoz: bereziki gurasuendako pentsauta daguan "Euskararekiko ja-
rrerak eta motibazioak" hitzaldixa euskeraz zein gazteleraz eskintzen dabe eta gazte
zeiñ helduak sensibilizatzia eta jarrera aktibuak sortzia billatzen daben "XXII. Mendea
gure esku", barriz, formato bittan, hitzaldixan eta tallarrian aukeratu leike. Informaziño
gehixagorako 943200918 telefonora deittu edo normalizazioa@etakitto.com helbidera
idatzi leike (Ainara Labado).

Euskeriarekiko 
motibaziñua 
gurasuekin lantzenaauuttuuaann

Udalak arlo horretarako emoten
dittuan bekak eskuratzeko epia
abenduaren 3ra arte egongo da
zabalik. Beka bi eskatzeko auke-
ria dago: naziñoarteko lankide-
tza eta garapen programarako
diru-laguntzia (GKEiendako) eta
alkartasun bekia (gaztiendako).
Informaziño gehixagorako Uda-
laren webgunera edo Pegorara
jo leike.

KKOOOOPPEERRAAZZIIÑÑOO  BBEEKKAAKK

Alkarbizitzaren inguruko ikasta-
ruak antolatu dittu Baketik fun-
daziñuak hainbat herrittan. Eiba-
rren astelehenian hasiko da,
18.30etatik 21.00etara eta hiru
astelehenetan jarraixan emongo
dabe, Portalean. Parte-hartzia
duan da eta izena emoteko
943251005 telefono zenbakira
deittu, info@baketik.org helbide-
ra idatzi edo www.baketik.org
webgunera jo leike.

BBAAKKEETTIIKK

35.176
...eta kitto!-ko
GGAABBOONNEETTAAKKOO

LLOOTTEERRIIAA

UDAL EUSKALTEGIA
AEK Euskaltegia

ISASI okindegia
ZABALETA okindegia

UNTZAGA prentsa

URKIZU prentsa

KULTU taberna

MUJIKA harategia

VALENCIAGA jantzidenda

IZADI loradenda
ZUBI-GAIN kafetegia

SAN ANDRES gozotegia

DIBUTEC fotokopiadenda

BOLINTXO okindegia

BANKOA
...ETA KITTO!

LLLLooootttteeeerrrr iiii aaaa     hhhhaaaarrrrtttt zzzzaaaa iiii lllleeeeeeeennnn    aaaarrrr tttteeeeaaaannnn ,,,,     aaaabbbbeeeennnndddduuuuaaaarrrreeeennnn    11119999aaaannnn    
GGGGAAAABBBBOOOONNNN ----OOOOTTTTAAAARRRRRRRRAAAA zzzzoooozzzzkkkkeeee ttttaaaa ttttuuuukkkkoooo    ddddaaaa

SALGAI DUZU

AAttzzoo  pprreesseennttaauu  eebbeenn  uuddaalleettxxiiaann  OONNCCEE--kk Armerixa Eskoliari bere sorreriaren mendeu-
rrenagaittik eskindu detsan kupoia Miguel de los Toyos alkatiak, José Luis Novoa Arme-

rixako zuzendarixak eta Conchi de la Fuente
Eibarko ONCEko zuzendarixak. Azaruaren
19ko zozketarako kupoia da eta Armerixa Es-
koliaren eraikiñaren irudixa, mendeurrenaren
kartelarena eta "Gure gero-gura gara!" eta “Ei-
bar: 1912-2012” esaldixak agertzen dira. Da-
nera, Espaiñia osuan holako 5 millioi kupoi
ipiñiko dittue salgai. 
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...eta kitto! 12/XI/9 � 824 zkia.

OOnnttzziixxeettaakkoo  ppllaassttiikkoozzkkoo  ttaappaa  eettaa  ttaappooiiaakk batzeko
kontenedore berezixa ipiñi dau Udalak Calbetón ka-
lian, bilketia errazteko asmoz. Batutako tapoiekin
lortutako dirua "Fibrodisplasia Osificante Progresi-
bo" gaitz ezezagunaren ikerketara bideratuko da-
bela aurreratu dabe eta, horretarako, batutako ta-
poiak gaitz horrek eragindakuak, euren famelixa-
kuak eta bolondresak batzen dittuanak Bizimina al-
kartiari emongo detsez.

EEiibbaarrkkoo  AAEEKK  eeuusskkaalltteeggiikkuuaakk  ttrriikkiittiillaarriixxeekkiinn
kkaalleejjiirriiaa eta afari merixendia antolatu dabe
astelehenerako, Gaztañerre ospatzeko.
19.00etan euskaltegi parian daguan Paloma
tabernan batuko dira, handik kalejiria has-
teko: "Helburuak gure ohittura zaharreri
eustia eta euskeria zabaltzia dira. Kalejiran
hiru tabernatan geldittuko gara, Paloman
mokadutxua egingo dogu eta handik Urki-
rantz abiatuko gara. Euskal kantak eta ko-
plak be kantauko dittugu trikitilarixak la-
gunduta". Jende guztia eurekin bat egittera
animau nahi dabe.

MMaaggoossttoo  jjaaiixxaa  aasstteebbuurruuaann
As Burgas Galiziako Etxiak antolatuta, as-

teburuan Magosto jaixa ospatuko da Urkizu-

ko parkian. Zapatu arratsaldian eta domeka
goizian gaztaiña erriak, txorizo pintxuak eta
Ribeiro ardaua salgai ipiñiko dittue parkian,
hori guztia Os Galaicos taldiaren gaita doi-
ñuak alaittuta. Gaiñera, domekan 12.00xeta-
tik 13.00etara umieri gaztaiñak duan emon-
go detsez.

Gaztañerre AEKrekin ospatzen

UUssttee  ggeennuueenn  EEuusskkaaddiinn
estatuko beste autonomietan
baino hobeto prestatuta
geundela krisiari aurre
egiteko, baina azken aldian
gure artean izandako
despidoek eta enpresetako
itxierek ez digute halakorik
erakusten.
Orain arte krisiari hobeto
eutsi badiogu, eskerrak eman
behar diogu batez ere gure
industriari, bera delako gure
ekonomiaren motorra,
enpresek kanpora begiratu
eta inoiz baino gehiago
esportatzen dutelako.
Hori dela-eta, jakinda
produzitzen dugunaren erdia
Europara esportatzen dugula,
hori frenatzen denean -gaur
egun gertatzen dena- gauzak
asko zailtzen dira Euskadin,
aurtengo lehen hilabeteetan
ikusi dugunez.
Aurrekoari gehitu behar
zaizkio gure enpresei jasaten
dituzten likideziaren falta eta
kredituren gabezia. Krisiak
uste genuena baino luzeago
jo du eta, enpresak kredituen
bidez finantzatzen joan
badira ere krisiaren
hasieratik, egoerak ez
duenez onera egiten, mailegu
berrietara heltzea gero eta
zailago dago, batez ere
bankuek txorrota itxi
dutenetik.
Nazioartekotasunaren aldeko
apostuarekin jarraitzeko eta
behingoz atzeraldi
ekonomikoa atzean
lagatzeko, gakoetako bat
enpresetako finantzazioaren
arazoari soluzioa ematean
datza: hor beharrezkoa da
gobernuen eta bankuen
parte-hartzea. Eusko
Jaurlaritzak enpresei
zuzenean maileguak
bermatzeko abiatutako
ekimen modukoak beharko
genituzke aurrera jotzeko,
bankuek ere benetan
inplikatuko balirateke.

Krisia Euskadin

Tomas
Etxaluze

La Salleko pastoral saillak eta PROEGA ikastetxeko GKE-iak
kanpaiñia ipiñi dabe martxan Udalaren laguntasunarekin,
esku artian darabillen alkartasun proiektua ezagutzera emo-
teko. Aurten be Kordobako “Malvinas Argentinas” auzoko
“Hector Valdivielso” ikastetxiari laguntzen segitzen dabe eta
atzo horren gaiñeko hitzaldixa emon eben Portalean. Gaur,
barriz, ikastetxian sensibilizaziño kanpaiña agurtzeko ha-
maiketako solidarixua eta alkartasun jokuak egin dittue. Eta
bixar goizian Untzagan, 10.00etatik 13.00etara “merkatu so-
lidarixua” ipiñiko dabe martxan (11.00etatik 13.00etara
umiendako jokuak antolatu dittue). 

Alkartasun astiari agur

Tapoiak batzeko
kontenedoria

UDAL EUSKALTEGIA
AEK Euskaltegia

ISASI okindegia
ZABALETA okindegia

UNTZAGA prentsa

URKIZU prentsa

KULTU taberna

MUJIKA harategia

VALENCIAGA jantzidenda

IZADI loradenda
ZUBI-GAIN kafetegia

SAN ANDRES gozotegia

DIBUTEC fotokopiadenda

BOLINTXO okindegia

BANKOA
...ETA KITTO!

Zaporieri eskindutako
azokia
AAzzaarruuaarreenn  11eettiikk  44rraa  bbiittttaarrttiiaann egon zan mar-
txan Urkizuko parkian Zaporeen Azokia eta,
bestiak beste, Egipto, Pakistan, India, Gaztela-
Leon, Extremadura, Errioxa, Kantabria, Kata-
lunia eta Euskal Herriko produktuak erosteko
aukeria euki eben bertara juandakuak.



EEgguuaazztteenniiaann  hhaassii  zzaann  GGaass--
tteeiizzeenn  MMiikkeell  LLaarrrraaññaaggaa Ei-
barko alkate-ohiaren, Alfon-
so Ruiz de Alegriaren (Car-
tera Saraspe-ko administra-
doria) eta Julian Ernesto
Ochoaren (Puentepiedra
Servicios Inmobiliarios)
kontrako epaiketia. Fiskalak higieziñekin iru-
zurra egotzi detse eta 9 urteko kartzela zigo-
rra eta hiruren artian 110.000 euroko kalte-or-
daiña emotia eskatzen dau. Fiskalak diñua-
nez, inputatuak Errioxan 3 etxe erosi nahi zi-
ttuen bi laguneri aurretik dirua emoteko es-
katu zetsen (21.340 eta 55.919 euro). Gero,

etxiak emoteko epiak atze-
ratu, erosliak ez eben dirua
bueltan hartu eta 2009xan
Cartera Saraspe-ko admi-
nistratzailliak Konkurso Le-
gera jo eben. Larrañagak
epailliari esandakuari ja-
rraittuta, enpresaren egu-

neroko martxan arduradun nagusixa Ruiz de
Alegria zan, berari egotzitako delitu zein zigo-
rrekin ados ez daguala gaiñeratuta. Berak
erosliekin “iñolako harremanik” ez ebala euki
argittu eta enpresia hondoratzian bera zeiñ
bere bazkidiak euren patrimonixuarekin eran-
tzun bihar izan ebela esan zetsan epailliari.

Higieziñen iruzurragaittik epaitzen

EEgguunn  oossuuaann  eeuurriixxaa  bboottaa  aahhaallaa  eeggoonnddaa  bbee, on-
do baiño hobeto pasau eben eguna urte hó-
rretan jaixotakuak, bakotxak bere taldiarekin
batera. Talde erretratua kalian egitteko egu-
raldi benetan eskasa eguanez, Astelena fron-
toian etara zittuen argazkixak. 

Bestalde, 1937xan jaixotakuak azaruaren
16xan alkartuko dira euren jaixaren 75. urteu-
rrenian: 11.45etan Untzagan bakotxari zapi
bat emon eta 12.00xetan taldiaren erretratua
etarako dabe; 12.45etan luntxa eukiko dabe
Peña Txinberan eta 13.30xetan hasiko daben
poteua amaittuta, 15.00etan Unzaga Plaza ho-
telera juango dira bazkaltzera. Bazkalostian
dantzaldixa eukiko dabe. Juan nahi dabenak

Kutxako 2101 0035 170128382314 kontuan 50
euro sartu biharko dittu, ingresua egittian
izen-abizenak emonda.1944an jaixotakuen
bazkarixa azaruaren 17xan izango da:
13.00etan Arkupe tabernan batu, piskolabisa
eta zapi bana hartu eta jarraixan Untzagan
erretratua etarako dabe. Bazkarixa Unzaga
Plaza hotelian izango da (15.00etan). Izena
emoteko 60 euro sartu bihar dira Euskadiko
Kutxako 3035 0078 81 078105220 kontu zen-
bakixan. Eta 1947xan jaixotakuak azaruaren
24an egingo dabe bazkarixa, Unzaga Plaza ho-
telian (argazkixa 13.00etan Untzagan). Juan
nahi dabenak 65 euro sartu biharko dittu Ku-
txan, 2101 0035 150128373362.

ddiisseenntteerriiaa  kkaassuu  iizzaann  ddiirraa
iirraaiilllliiaann  hhaassii  eettaa  uurrrriiaarreenn

2233rraa  aarrttee  EEiibbaarrrreenn..  
SSaann  AAnnddrreess  iikkaasstteettxxiiaann

ssoorrttuu  zzaann  eettaa  aarraazzuuaa
kkoonnppoonnttzzee  bbiiddiiaann  ddaaggoo..

LLaauu  ggaaiixxuueettaattiikk  hhiirruu  uummiiaakk
iizzaann  ddiirraa  eettaa,,  gguuzzttiirraa,,

hhiirruu  iizzaann  ddiirraa  iinnggrreessaattuuttaa
eeggoonn  ddiirraannaakk..

asteko

datua
110055

AAttzzoo  ggooiizzeettiikk  aattzzeerraa  bbee Esta-
ziño kalian automobillarekin
ibiltzeko aukeria dago, az-
ken hilliotan egindako biha-
rrak amaittuta kalia zabaldu
dabe-eta. Beraz, kalia itxitta
egon dan bittartian trafikuan
izandako aldaketak bertan
behera geratu dira eta, bes-
tiak beste, bariantetik zein
Bittor Sarasketa kaletik Esta-
ziño kalera automobillarekin
sartzeko arazorik ez dago
honezkero.

1962xan eta 1956xan jaixotakuen bazkarixak
Estaziño

kalia atzera
be zabalik

...eta kitto! 12/XI/9 � 824 zkia.

danon ahotan6

AAZZKKAARRAATTEE TTEELLLLEERRIIAA’’ttaarr FFEERRNNAANNDDOO
22..  uurrtteeuurrrreennaa: 2010-XI-7

EETTXXEEKKOOAAKK

““BBeettii  iizzaannggoo  zzaarraa  
gguurree bbiihhoottzzeettaann””



ARGALTZEA
KONTU ESTETIKOA
BAKARRIK
EZ DENEAN

Obesitatatearen Diziplina Anitzeko Unitateko kideek ia
inbaditzailea ez den kirurgian izandako azken aurrerapenen in-
guruan hitz egingo dute. Portalea Kultur etxean izango da eki-
taldia, azaroaren 13an, 19.30etan; sarrera librea da, aretoa be-
te arte. Hitzaldia amaitu eta gero, adituen mahai-ingurua ireki-
ko da bertaratu direnekin. José María Enríquez-Navascués,
Javier Murgoitio eta José Luis Elósegui doktoreek diotenez,
“obesitateaz mintzatzean hainbat kontzeptu bereizi behar dira;
ez dira gauza bera gehiegizko pisua, obesitatea eta obesitate
morbidoa. Gipuzkoan herritarren %40k gehiegizko pisua,
%15,7k obesitate arina, %1,5ak larria eta %0,5ak morbidoa
duela kalkulatzen da. Horrek zera esan nahi du, obesitate larria
edo morbidoa duten 18 eta 64 urte bitarteko 4.000 gipuzkoar
baino gehiagok beharko luketela kirurgia”.

Kirurgia bariatrikoa egiteko teknika laparoskopikoak erabil-
tzea urrats erabakigarria izan da kirurgia horren alde. Horrela,
askoz bezero gehiago tratatu ahal dira eta morbilitatea murriz-
tu egin daiteke; izan ere, oso orbain gutxi uz-
ten duen kirurgia da eta ospitaleratzea ere
murriztu egiten da (bezeroa, gutxi gorabehe-
ra, lau egunetan joaten da etxera). Ebakun-
tza arrakastatsua da %90 baino gehiagotan
eta bezeroak %30-50 bitartean jaisten du pi-
sua. “Esate baterako, 120 kg pisatzen duen
bezero batek 36-48 kg artean galtzea arra-
kastatsutzat jotzen da”, diote doktoreek. 

Era berean, azken urteetan, kirurgia ba-

riatrikoan erabiltzeko irtenbideetan ere urratsak eman dira.
Ezagunena “by-pass” gastrikoa deritzona da, eta emaitza bi-
kainak ematen ditu gainera. Azken hilabeteetan “Sleeve gas-
trikoak” indarra hartu du. Teknika horren bitartez, urdail-kurba-
dura aski erauzten da.

DIZIPLINA ANITZEKO TALDEA
Kirurgia oso garrantzitsua den moduan, diziplina anitzeko

profesionalez osatutako taldea izatea ere garrantzitsua da, bai
ebakuntza aurreko fasean eta baita ostekoan ere. Gipuzkoako
Poliklinikan Enríquez-Navascués, Murgoitio eta Elósegui dokto-
reak dira kirurgia bariatrikoko taldeko buruak. Gainera, taldean

psikologo bat eta dietista bat ere badira. “Ezin-
bestekoa da endokrinoak edo nutrizionistak eba-
kuntza baino lehen pazientearekin lanketa bat
egitea, hark zenbait kilo gal ditzan. Halaber, psi-
kologoaren laguntza erabakigarria da bezeroa
prestatu eta sendotzeko, prozesu osoa arrakas-
taz gaindi dezan”. Doktoreen hitzetan “ez da bi-
de erraza, baina kirurgiak, gaur egun, oso emai-
tza onak ematen dizkie bestelako tratamendue-
kin porrot egin duten pazienteei”.

Telefonoa: 943 00 27 16
www.policlinicagipuzkoa.com

“Ebakuntza 
arrakastatsua da 

%90 baino 
gehiagotan eta 

bezeroak %30-50 
bitartean jaisten 

du pisua”

Policlínica Gipuzkoako Kontsulta Zentroa 
Ibarkurutze kalea, 2 -EIBAR-
Telefonoa: 943 25 61 00

JOSÉ LUIS ELÓSEGUI, JAVIER MURGOITIO ETA JOSÉ MARÍA ENRÍQUEZ-NAVASCUÉS,
POLICLÍNICA GIPUZKOAKO OBESITATEAREN DIZIPLINA ANITZEKO UNITATEKO DOKTOREAK.
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J
ardunaldixaren aurkezpena
martitzenian egiñ eben
udaletxian Miguel de los

Toyos alkatiak, Mª Jose Telle-
ria Udaleko Garapen Ekono-
mikua, Enplegua eta Barrikun-
tza Sailleko ziñegotzixak, Ja-

vier Roca holako jardunaldi-
xen antolaketiarekin ardura-
tzen dan Negobide-ko presi-
dentiak eta Mikel Izquierdo
Negobide-ko Gipuzkoa mai-
llako ordezkarixak.

Presentaziñuan esplikau

ebenez, Negobide Espaiñia
iparraldian 2007tik biharrian
diharduan enpresia da eta be-
re helburu nagusiña "enpresa
mundutik abiatuta baloriak
sustatzia" litzake. Enpresako
presidentia dan Rocaren ber-

betan, "sustatu biharreko ba-
loriak zeintzuk ziran begira-
tzen hasi eta, enpreseri eureri
laguntasuna emotia baiño ba-
lore inportantiagorik ez eguala
pentsau genduan, eta holan
hasi giñan enpresarixuendako
bilerak antolatzen".

Beste leku batzuetan egin-
dakuaren bidetik, Eibarko to-
paketiak be ohiko egiturari ja-
rraittuko detsa: parte-hartzai-
lien arteko lehen kontaktora-
ko piskolabisa, ongietorri la-
burra, enpresari bakotxaren
presentaziñua (60 segundo-
kua) eta negozixo-txartelak al-
kartrukatzia, "eguneko enpre-
siaren" presentaziñua (15 mi-
ñutukua), bestiak beste. Eske-
mia beti errepikatzen dala

Enpresen arteko hartuemonak errazten
Enpresarixuendako jardunaldixa egingo da be datorren
astian Eibarren, eguenian (hillaren 15ian), 13.30xetan
hasi eta 16.00ak bittartian Unzaga Plaza Hotelian.
Enpreseri, batez be txikixeri laguntasuna emoteko
asmuari jarraittuta antolatutako jardunaldixa izango da
eta batez be sektore diferentietan biharrian diharduen
enpresen arteko hartuemonak erraztia nahi dabe
antolatzailliak. Beste hiri batzuetan euki daben
esperientzixarekin animauta, Eibarren be harrera ona
eukitzia espero dabe, holan hille birik behiñeko
maiztasunarekin jarraipena emoteko asmoz.

HHoollaakkoo  bbiilllleerreettaann  2200--2255  eennpprreessaarriixxoo  aallkkaarrttuu  oohhii  ddiirraa,,  aallkkaarr  eezzaagguuttuu  eettaa  kkoonnttaakkttaattzzeekkoo..

berriro ere Eibarren

abenduak
1

ZAPATUA
16.30
19.00

abenduak
2

DOMEKA
16.00
18.30

“Sentitu, pentsatu, ekin!” lan berriarekin
Irailaren 30erako kuota eguneratuta duten

BBAAZZKKIIDDEEEENNTTZZAAKKOO  AAUURRRREE--SSAALLMMEENNTTAA
azaroaren 5etik 16ra (6’50 euro)

...eta kitto!-n salgai: bazkide bakoitzak 3 sarrera gehienez
SALMENTA ORDUTEGIA: 1100..0000--1144..3300 eta 1166..0000--1199..3300

GGAAIINNOONNTTZZEEKKOOAAKK17tik aurrera ( 7’00 euro)
e&m argazkidenda, El Tío Palancas eta Gozoki-n

EMAKUME ETA GIZON
MODA

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

� ttaarrttaakk
� eennkkaarrgguuaakk
eettxxeerraa

Bidebarrieta, 28 
�� 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

TTooppaakkeettiiaa  mmaarrttiittzzeenniiaann  aauurrkkeezzttuu  eebbeenn..  SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ
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azaldi eben arduradunak:
"Holan, bentajia da parte har-
tzera doiazenendako, aldez
aurretik zer topauko daben
badakixelako".

AAllkkaarrrreennggaannddiikk  iikkaasstteenn
Enpresarixueri laguntzeko

ahalegiñ horretan, "alkarren
arteko sinergixak" bultzatzeko
erraztasunak emon nahi di-
ttue: "Argi laga bihar da topa-
ketia ez dala zuzenian beze-
ruak billatzeko tokixa edo ai-

txakixa, baiña parte hartzera
doiana segiduan konturauko
da horrekin. Baiña oso mese-
degarrixa da sektore diferen-
tietan biharrian diharduen en-
presen arteko hartuemonak
sortu eta lantzeko, alkarren ar-
tian esperientzixak parteka-
tzeko… Gaiñera, hori oso mo-
du erosuan egittia lortzen da-
be, bestela gauza bera egitte-
ko kilometro asko egiñ eta
denpora asko galdu biharko
leukielako". Epe luziaguan,

holako topaketetan landuta-
kueri esker, bestiak beste en-
presa diferentien arteko alkar-
tiak sortu dirala, inbersiñueta-
rako bazkidiak topau dittuela
eta kontratuak siñatzera aille-
gau dirala azaldu eban Rocak.

Bertan parte hartzeko ego-
kixak diran enpresen gaiñian
berba egitteko orduan, barriz,
argi laga eben topaketetan
"danetarikuak" batu ohi dira-
la. Halanda be, erabat indus-
trialak diran jardueretatik kan-

pora, batzuk azpimarratziarren
holakuak aittatu zittuen: finan-
tza-bitartekaritza, asesorixa,
lantegi txiki eta ertaiñak, eli-
kagaixen banaketarako eta
produkziñorako enpresak, in-
mobilarixa arlokuak, inpren-
tak, komunikaziño arloko pro-
fesionalak, teknologixa barri-
xen mundukuak… Euren arte-
ko hartuemonetatik "emaitza
benetan aberasgarrixak" lor-
tzeko aukeria daguala pentsa-
tzen dabe eta, gaiñera, oiñ ar-
teko esperientzixak hala ger-
tatzen dala erakutsi detse.

Aurkezpenian holako topa-
ketak hille birik behiñ egiteko
asmua azaldu eben eta jendia
parte hartzera animau nahi da-
be. Informazio gehixagorako
info@negobide.com helbidera
idatzi edo 638989290 telefono
zenbakira deittu leike.

338€ bakarrik
BEZ %21 sartu gabe

HP 650 Portatila
Intel Celeron Dual Core, 4 Gb. Ram,
500 Gb. disko gogorra. HD Graphics 15.6ʼʼ,
DVD+/-RW, Webcam, Windows7 Home
premium 64.

Negobide-ko Gipuzkoa maillako ordezkarixa
ez eze, Estaziño kaleko Meka-Hotel dendako
jabia be bada Mikel Izquierdo. Presentazi-
ñuan bere esperientzixaren barri emon eban:
"Ni 2010. urtian hasi nintzan holakuetan parte
hartzen. Bilbon egittekua zan billera baterako
inbitaziñua jaso neban eta hara juan nintzan.
Hasieran zalantza batzuk euki nittuan. Bestiak
beste inbitaziñua neri zergaittik egiñ ete zes-
ten galdetzen netsan neure buruari, nik hola-
ko billera batian zer egin neikian ez nekan oso
argi… Baiña billeria hasi eta segiduan beste
enpresarixo batzurekin harremanak sortzen
hasi ziran". Alkarrezagutza horren emaitza po-
sitibuak izan dirala argi ikusten dau: "Zure in-
gurutik kanpora be zure interes eta kezka ber-

berak dittuen
beste batzuk be
badaguazela
ikusten dozu
eta, sarrittan, ho-
lakuetatik alkar-
lanak edo beste-
lakuak sortzen
dira. Sinergixeri
esker, alkarren arteko indarrak batuta, aurrera
egittia errazagua dala pentsatzen dot. Norbe-
rak dakan ikuspegixa zabaltzeko orduan be
onuragarrixak dira holako billerak. Horregai-
ttik, edozelako negozixo edo enpresia dake-
neri Eibarren egingo dan topaketara juatia go-
mendatu nahi detsat".

MMIIKKEELL  IIZZQQUUIIEERRDDOO ((MMeekkaa--HHootteell))::

“Kanpuan zure antzerako
beste batzuk badagozela
ikusteko lagungarrixa da”

EEnnpprreessaa  ttiippoo
ddiiffeerreennttiiaakk  bbaatt
eeggiitttteenn  ddaabbee  eettaa,,
hhoorrrrii  eesskkeerr,,  bbaattzzuukk
bbeessttiieennggaannddiikk  iikkaassii
eettaa  kkoonnttaakkttuuaakk
kkoonnppaarrttiittzzeekkoo

aauukkeerriiaa  eeggootteenn  ddaa
hhoollaakkoo  bbiilllleerreettaann    
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“Goenkale” telesailaren sekretuak antzokira
“EGUNETIK EGUNERA / LASATARREN HITZA GERA / HEMEN BILDUKO
GERA / BI OILAR HARROEN LEGERA”, telebistako doinurik ezagunenak gor-
putza hartu du oholtza gainean; izan ere, Goenkale telesail mitikoaren hama-
zortzigarren urteurrena os-
patzeko asmoz, Pausoka
eta Glu Glu ekoizpen-etxe-
ek seriearen antzerki mol-
daketa egitea erabaki dute.
Jokin Oregik zuzendutako
antzezlan honek telebistan
jardundako sei aktore bildu-
ko ditu, tartean Ylenia Ba-
glietto eibartarra.

ZINEA

ANTZERKIA

AGERRE TEATROA KONPAINIAK ON KIXO-
TERI BURUZKO TETRALOGIA AGURTUKO
DU HAMAR ANTZEZPENEKIN. Abenduaren
3an, Euskeraren Egunean, Donostiako Trinitate
Plazan antzeztuko dute “Zu ere On Kixote?”-ren
bertsioa, “Teatro, trikitixa eta herria” izenarekin
azpititulatua eta Imuntzo eta Belokiren lagun-
tzarekin taularatzen dutena. Lan hori amaituta,
adin guztietarako eginda dagoen “Teatroa eta
itsasoa” lanari ekingo diote. 

Agerre Teatroa eta “On Kixote”

BENJAMIN DUINAT ETA JOKIN ETCHEVERRIA SORTZAILE LAPURTARREN AZ-
KEN PROIEKTUA DA, EUSKAL HERRIAN ZEHAR BIDAIATZEKO GERTU DAGO-
ENA. Argazkiak aitzakia hartuta, euskalki ezberdinetan berba eginarazi diete Lekeitio,

Donapaleu eta Azpeitiko ahaideei
eta oroitzapenak gogora ekarritako
istorio bitxienak entzuteko aukera
izango dugu bertan. Hainbat eus-
kalkik bete dituzte filmaren 52 mi-
nutuak eta, denbora tarte horretan,
belaunaldiz-belaunaldi gure hiz-
kuntzak izan dituen aldaketak eta
moldaketak igarri eta horri buruz
hausnartu dute egileek.

Euskalki ezberdineko “Nire Argazkia”

ARAZO BAT BAINO GEHIAGO TARTEKO, AZKENIK
BOST PRESOREN BIZIPENAK KONTATZEN DI-
TUEN DOKUMENTALA KALEAN DAGO. Euskal pre-
soen inguruko unibertsoari buruzko film luze doku-
mentala da, hainbat istorio labur independentek osa-
tua. Zuzendarien asmoa, subjektibitatetik lan eginez,
sarri ezkutatua izan den errealitate sozial hori modu gi-
zatiarrean erakustea izan da. Herri eta auzoetan anto-
latu daitezke emanaldiak, eta horretarako, egileek la-
guntza eskatu dute, auzolanean egitea. 

“Barrura begira leihoak” ikusgai

Bizitza luzea poetari
Industria munduan bizi dugun depresio
sasoi hauetan -eta, ohikoa denez,
ekonomikoki ere bide beretik
goazenean-, galdu berri dugu krisi
etikorik inoiz sufritu ez zuen gizona.
Beharrezkotzat jotzen dut gure poetak
ereindakoa jasotzea: lan egiteko
ahalmena (kerizpean batez ere),
kudeaketa gardena eta, batez ere,
edozein oztoporen aurrean ahotik
botatako hitz atsegina. Horiek izan dira
Txema Cornagori gure jipoitutako eta
iraindutako profesio honetan prestigioa
lortzen lagundu diotenak.
Aukeran, honakoa izan daiteke giza
harremanetako balore oinarrizkoenen
inguruan berriz hausnartzeko unea.
Ziur nago ordua heldu dela gure
eginbeharrekoa beste batzuerenean
islatuta ikusteko: elkarlanerako prest
daudenen bolondres horiengan,
edozein arlo dela ere euren onena
emateko prest daudenen jokabidean
gauza baten hezteko prozesuan
aurrera egiteko. Askotan ematen baitu
horrelakoetan funtsezkoena alboratzen
dugula. Horregatik, honakoa moduko
une berezietan beharrezkoa deritzot
halako gauzei erreparatzea eta, bide
batez, ondo merezitako omenaldia
egin nahi diot gure Txemari. Jakinda
omenaldi hau txiki geratuko zaidala.
Bizitza luzea poetari.

KOLABORAZIOA
Sardo Irisarriren

10 zinea/antzerkia
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11gaztekitto

--  NNoonnddiikk  llaabbuurrmmeettrraaiiaakk  eeggii--
tteekkoo  zzaalleettaassuunnaa??

Oso txikitatik, baina iaz ar-
te ez dut ezer grabatu. Peli-
kulak ikustean, beti ipini izan
diet arreta bertan erabilitako
efektu bereziei. Amak klase
batzuetara bidali ninduen oi-
narrizko kontuak ikasteko
eta, horrekin batera, ordena-
gailurako hainbat programa
erabiltzen hasi nintzen.
--  AAssiieerr  EErrrraassttii  jjaaiiaallddiikkoo  iiaazzkkoo
eeddiizziiooaann  ""AAzzkkeenn  ggeellttookkiiaa""  eettaa
""CCoocckkttaaiill  ((ddee  ssaannggrree))  ccuuaannddoo
eell  ddííaa  ssee  hhaaccee  nnoocchhee""  llaannaakk
aauurrkkeezzttuu  zzeenniittuueenn..  NNoollaakkoo  iiss--
ttoorriiooaakk  zziirreenn??

Bat minbiziaren ingurukoa
eta bestea sobrenaturalaren
ingurukoa. Istorioetarako, gai
errealak zein sobrenaturalak,
biak gustatzen zaizkit.
--  GGiiddooiiaakk,,  ppeerrttssoonnaaiiaakk  eettaa
bbeessttee  zzeeuukk  aassmmaattzzeenn  ddiittuuzzuu..
ZZeerr  ddaa  zzaaiillaaggooaa,,  iissttoorriiooaa  aass--
mmaattzzeeaa  aallaa  ggrraabbaattzzeeaa??

Gauza biak. Alde teknikoa
menperatu arren, kontatzen
den istorioa txarra bada ne-
kez lor daiteke laburmetraia
ona izatea; eta alderantziz.
Biak zaindu behar dira, batak
bestearen beharra duelako.
Istorioak asmatzeko eta gra-
bazioetarako, bestalde, lagu-
nei laguntza eskatzen diet.
--  ZZeellaakkoo  bbaalliiaabbiiddeeaakk  eerraabbiillii
ddiittuuzzuu  llaabbuurrmmeettrraaiieettaarraakkoo??

Iazkoak grabatzeko bideo-
kamera berria erosi nuen eta
tripodea ere badaukat. Or-
denagailurako programa be-
rria ere erabiltzen hasi naiz.
--  EEttaa  nnoollaa  lloorrttzzeenn  ddiittuuzzuu  aakk--
ttoorreeaakk??

Azken lanean nire anaia
eta beste lagun bi agertzen
dira; lagunak parte hartzeko
prest egoten dira. Odola eta
bestelako efektuak lortzeko
makillajea daukat eta beste
efektuetarako ordenagailua.
Bidaiak aprobetxatzen ditut
planoak grabatzeko, etxean
ere grabatu izan ditut…
--  CCoolliisseeookkoo  pprrooiieekkzziiooaann  eeggoonn
zziinneenn??  NNoollaakkoo  hhaarrrreerraa  iizzaann
dduu  zzuurree  llaannaakk??

Han egon nintzen eta jen-
deak ondo hartu zuen, hobe-
tu beharreko kontuak ere ai-
patu zizkidaten... Asko dau-
kat ikasteko. Orain arte baka-
rrik Eibarren aurkeztu ditut,
baina etorkizunean beste to-
ki batzuetan erakusteko as-
moa badut. Trailerrak, bestal-
de, Youtube-ra igotzen ditut.
--  EEttoorrkkiizzuunneeaann  hhoonneekkiinn  jjaa--
rrrraaiittzzeekkoo  aassmmooaa  ddaauukkaazzuu??

Bai. Batxilergoko 1. mailan
nago, baina oso argi daukat
honen inguruan ikasten ja-
rraitu nahi dudala. Une ho-
netan hurrengo laburmetraia,
nire seigarrena izango dena,
lantzen dihardut.

Asier Errasti Laburmetraia Jaialdiaren barruan,
astelehenean 16 urteko Aitor Laspiurrek "Descontrol"
7 minutuko ikus-entzunezkoa eman zuten Coliseoan. Oso
gaztea izan arren, hau bere bosgarren laburmetraia da
eta seigarrena esku artean darabil. Finalista izan ez arren,
bera izan da gure herriko ordezkari bakarra lehiaketan.

teen ajeak

Aitor Laspiur 
(LABURMETRAIA SORTZAILEA)

"Argi daukat
zine munduan
jarraituko dudala"

FILOAULA
Ikasi ikasten!!

Estudiatzeko Orientabide ikastaro berezia.
Ikaslearen baldintza eta helburuei, eta hezkuntz
sistemaren eskakizunei, egokitutako ikaste teknikak.
Filosofia klaseak.
Irakurketa Ulerkorrerako tailerrak.

c

wwwwww..ffiillooaauullaa..ccoomm
SSaann  JJuuaann,,  33  --  11..
TTeell..  665588--771100882277Maila guztiak: LH, DBH, Batxilergoa...

TTiinnttaalluurr
Kartutxo eta Toner Birziklaia eta Salmenta

EErrrreebbaall,,  1122  --  bbeehheeaa
Tel./Faxa: 943 531 809
tintalur@gmail.com   www.tintalur.com



OOSSAASSUUNN

Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74

�  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

�  Min-Unitatea
�  Inkontinentzia urinarioak
�  Kirol medikuntza
�  Ama izateko prestakuntza

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA 

EEEErrrr rrrreeeehhhhaaaabbbbiiii llll iiii ttttaaaazzzz iiiiooooaaaa

OOSSAASSUUNN
GGIIDDAAGGIIDDAA

EEEEssss tttt eeee tttt iiii kkkkaaaa    kkkk llll iiiinnnn iiiikkkkaaaa

DDDDeeeennnntttt iiii ssss ttttaaaakkkk PPeeddrroo  EEttxxeebbeerrrriiaa  GGiissaassoollaa
DDEENNTTIISSTTAA

Calbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

HORTZ KLINIKA

T. Anitua 16, behea
Tel. 943 20 73 57

- odontologia biologikoa eta orokorra
- terapia neurala
- osteopatia

miren albistegi sojo

UUrrkkiizzuu,,  1133  ((OOrrbbeeaakkoo  DDoorrrreeaakk))
TTeellff..::  994433  112200  220000  --  994433  442255  770066
wwwwww..mmaarriiaaddoolloorreessoollaaiizzoollaa..ccoomm

IIkkuusstteenn  eezz  ddeenn  oorrttooddoonnttzziiaa

Ortodontzia
ume eta

helduentzat

Mª Dolores Olaizola Doktorea

EEIIBBAARRKKOO  ZZEENNTTRROO  MMEEDDIIKKOOAA

hortz-klinika
UNTZAGA

UUnnttzzaaggaa,,  22 - 1. Eskuma   
Tfnoa. 994433  7700  2255  9922

OOddoonnttoollooggiiaa  oorrookkoorrrraa  //  OOrrttooddoonnttzziiaa  //  IInnppllaanntteeaakk

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.        943-702896

ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

RPS 336/05

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

HELBIDE ETA TELEFONO BERRIAK
Errebal, 14

t. 943 201 721 GASTESI
Ho r t z - K l i n i k a

OOddoonnttoollooggiiaa  oorrookkoorrrraa  //  OOrrttooddoonnttzziiaa  
IInnppllaanntteeaakk  //  LLaasseerr  TTeekknnoollooggiiaa  //  PPAADDII

BBiiddeebbaarrrriieettaa,,  1100 --  22..  eesskkuummaa 994433  7700  0000  9900

JJeessuuss  MMªª  GGaasstteessii  --  AAnnee  GGaasstteessii

Monica Martín Fonseca 
DOKTOREA

644 kolegiatu zkia. 

calbetón hagin klinika

Tel. / Faxa: 943 03 33 03

Fermin Calbeton, 6 - 1. A

clinicacalbeton@euskaltel.net

B. IZAGIRRE
clínica dental

hortz-klinika

EGUNERO
Untzaga, 5 - 4.                  Tel. 943 70 23 85

R.
P.

S.
 1

49
/1

2

EEggiigguurreenn,,  66  --  bbeehheeaa                            994433  220066  004444

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA

KIRURGIA
ESTETIKOA

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

Irribarreetan adituak
ESPEZIALITATE GUZTIAK

JJuulliiaann  EEttxxeebbeerrrriiaa,,  1122  --  11..  EEsskk..  
TTffnnooaa..  9943 20 85 52

wwwwww..cclliinniiccaaiirraazzaabbaall..ccoomm

RPS 04/02

ARRETA-ZERBITZU
INTEGRALA



IIññaakkii  RRiivveerroo  ZZaabbaalleettaa

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,,  4488
EEIIBBAARR

994433  220033005500

EERRDDIIKKOO KKAALLEE 5544
AARRRRAASSAATTEE

994433,,  779999774466

PPPPssss iiiikkkkoooollllooooggggooooaaaakkkkPPPPooooddddoooollllooooggggooooaaaakkkk

OOOOkkkkuuuullll iiii ssss ttttaaaakkkk

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88

HHeemmeenn  zzuurree  ttookkiiaa  iizzaann  nnaahhii  bbaadduuzzuu::  
ddeeiittuu  994433--220066777766  tteelleeffoonnoo  zzeennbbaakkiirraa

PPssiikkoollooggiiaa  kklliinniikkaa eettaa

PPssiikkootteerraappiiaa  zzeennttrrooaa

Oscar Mondragon Lili

UUrrkkiizzuu,,  1133  --  bbeehheeaa
Telf. 943 206823 eta 686 859023

MMAADDIINNAA
RRAADDIIOOLLOOGGIIAA

– Mamografiak
– Dentsitometriak (osteoporosi 

ikerketa eta balorazioa)
– Hortz-scanner 3D-etan

(inplanteak ezarri aurreko   
hezur baloraziorako)

TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGOOAAKK:: AAzzkkaarraattee
eettaa  GGoonnzzáálleezz  BBoosscchh  ddookkttoorreeaakk

TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK hhaazzkkuunnttzzaa  ffaakkttoorreeeettaann
aabbeerraattssaa  ddeenn  ppllaassmmaarreekkiinn

Toribio Etxebarria, 4 - 1. ezk.  943-202857

RRRRaaaaddddiiiioooollllooooggggiiiiaaaa

S. Agustin, 2-4 - M lokala Tel. 622 14 58 58

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

OSTEOPATIA
NEUROLOGIA

NEURO-ESTIMULAZIOA

�

JJOOSSEE  AALLBBEERRDDII

San Juan 11 - solairuartea

943 20 19 82

aarrrraattssaallddeezz

PPSSIIKKOOLLOOGGIIAA  KKLLIINNIIKKOOAA  
EETTAA  OOSSAASSUUNN  ZZEENNTTRROOAA

Coro Ortíz de Urbina
PSIKOLOGOA

G201987 kolegiatua

- Masterra Praktika Klinikoan
- Patricioner P.N.L.
- Master P.N.L.

BBIIDDEEBBAARRRRIIEETTAA,,  2277 --  BB,,  11..  ssoollaaiirruuaa,,  99..  bbuulleeggooaa
TTeell..  667755  770066  880077

FFFF iiii ssss iiiiooootttteeeerrrraaaappppiiiiaaaa

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

AARRRRAAGGUUEETTAA,,  2200
TLF: 994433  5533  0066  4422

ane_mendia@hotmail.com

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
994433  1122  1144  9933

EELLEENNAA  
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia

AARROORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

--  AAffaassiiaakk
--  DDiissffoonniiaakk
--  DDiissllaalliiaakk
--  DDeegglluuzziioo  aattiippiikkooaa

Ana Artamendi

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  1100 --  66..  eezzkk..  ((EEIIBBAARR))
TTeell..  994433  2200  2277  1155

--  DDiisslleexxiiaakk
--  HHiizzmmootteellttaassuunnaa
--  EEsskkoollaa  aarraazzooaakk
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Mikel
Larreategi

G E R O  E TA  G E H I A G O  B E H O B I A N
Iaz baino bi mila lagun gehiago eman dute izena domekan jokatuko den Behobia-
Donostian, oraingoan 25.500 korrikalariraino iristeko. Ez da marka makala, jakinda
gainera beste zortzi mila atzera bota behar izan dituztela antolatzaileek. Emakumeek
ere libre dute bertan parte hartzea, baina hori ez da beti horrela izan: 1972 laga zioten
maratoietan parte hartzen lehen aldiz. Bost urte lehenago Katherine Switzer txanodun
txandalarekin ahalegindu zen Bostoneko maratoian parte hartzen, baina bosgarren
kilometrorako argazkilari batek konturatu eta salatu zuen eta baita epaileak 261
dortsala apurtu. Lau ordu eta 20 minututan amaitu zuen berarendako balekoa ez zen
proba. Aurretik, Olinpiatik Atenasera jokatu zen I. Joko Olinpikoetako maratoian,
Spiridon Louisek jaso zituen besoak garaile moduan; orduan ere Melpomene izeneko
emakume bat ahalegindu zen parte hartzen, zorte barik. Ez zioten laga estadioan
sartzen. Zergatik? Batzuk ziotenez, halakoek ezingo zuten umeak mundura ekarri!   

ap
un

ti
a

OOrraaiinn  aarrttee  ppaarrttiidduurriikk  iirraabbaazztteekkoo  ggaauuzzaa  iizzaann  eezz  ddeenn

Osasuna Promesas-en aurka jokatuko du Eibar KEk

domeka eguerdian, 12.00etan hasita, Iruñeako Ta-

xoaren. Nafarrak multzoko azkenak dira sailkape-

nean, bi berdinketekin; hori dela-eta, Alavésen

atzetik jarduteko aukera emango dion garaipena-

ren bila aterako dira Gaizka Garitanoren mutilak.

Arruabarrena aurrelaria min hartuta dago eta au-

kera izango dute Jitok zein Mainzek haren postua

betetzeko.

Aukera bikaina Eibar
KErentzat Taxoaren

LLiiggaaxxkkaarreenn  aazzkkeenn  jjaarrdduunnaallddiikkoo  ppaarrttiidduu  ggaarrrraann--

ttzziittssuueennaa hartuko du domeka arratsaldean pi-

lotaren Katedralak: jaialdiko partidu nagusian

nor baino nor jardungo dute Juan Martínez de

Irujok eta Abel Barriolak, jakinda horko irabaz-

lea finalerdietara pasatu eta galtzailea kanpo-

an geratuko dela. Lau eta erdiaren barruko txa-

pelketako neurketaren aurretik, binakako mai-

la handiko partidua izango da: Titin III.a eta La-

diz Galarza Ezkurdia eta Pascualen aurka.

Amaitzeko, bestalde, Gorka-Peñagarikano eta

Mendizabal III.a-Larrinaga bikoteen artekoa jo-

katuko da.

Barriola-Irujo erabakigarria etzi Astelenan

BBiihhaarr  eettaa  eettzzii  BBiillbboonn  eettaa  DDuurraannggoonn  jjookkaattuukkoo

ddeenn  EEuusskkaallggyymm--aa da Ipuruako gimnastika errit-

mikoko klubaren hurrengo erronka. Munduko

gimnasta onenen parte-hartzea izango duen

gimnasia erritmikako gala horretan Ipuruako 1.

mailako taldeak hartuko du parte eta baita ale-

bin mailakoak ere. Bestalde, urriaren 28an Do-

nostian jokatutako taldekako Euskadiko txa-

pelketan, 1. mailako taldeak zilarrezko domi-

na eskuratu zuen mazekin egindako lanean eta

alebin mailakoa 4. postuan sailkatu zen.

Neurketa parekatuak waterpoloko ligan

...eta kitto! 12/XI/9 � 824 zkia.

Juan zan astian bete ziran
30 urte Ipuruako kiroldegixa
zabaldu zanetik eta eibartar
guztiok pozik egoteko
moduko zeozer dalakuan
nago. Eta ez danon eskura
ixa edozein kirol egitteko
aukeria emon izan deskulako
Ipuruako kiroldegixak
(eta oin baitta Unbe eta
Orbeaneko kiroldegixak be),
baizik eta Kirol Patronatu
indartsu eta laguntzeko prest
daguan baten sorburua izan
dalako. Hantxe ikasi
genduan askok eta askok
igarixan, zapatu goizetan
“piszina txikitik” urten barik;
Urdangarin eskubaloian
jokatzen ikusi genduan
amerikanueri pelikuletan
ikusten jakuezen Coca-Cola
baso haundi batzuk eskuan
genkazen artian; edo hantxe
ikusi nittuan lehelengoz
txino bi ping-ponian
jokatzen eta gehixago ez
neban palarik hartu. Han
hasittako lana eta bertako
langillien laguntasuna
Eibarko kirol klub danok
jaso dogu, bai diru moduan,
zein laguntza material gisa.
Baiña ez kiroletakuok
bakarrik: kontzertuak, bertso
jaialdixak eta bazkarixak be
egin dira bertan, eta eziñ
esan Eibarko herrixaren
eskura egon ez danik. Azken
aste honetan jakin dogu
bertako tasak igo egingo
dirala, urte bixan ikutu barik
egon ostian: %10ian hain
zuzen be. Ez da igoera
makala, baiña ia horrek ez
daben eragitten jentiak alde
egittia, diru-kopurua gitxitzia
eta danaren kalidadia
bajatzia. Danondako izango
da txarra hori: kirolari /
ez-kirolari, kirolzale /
ez-kirolzale.

30 urte
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AAzzaarrooaarreenn  11eettiikk  hhaassiittaa,,  mmaarrttxxooaa--

rreenn  2244rraa  aarrttee  iraungo du Ipurua ki-

roldegiko neguko ordutegiak. Ho-

rrela, instalazioak zabalik egongo

dira domeka eta jai-egunetan,

09.00etatik 13.00era eta 16.00eta-

tik 20.00etara. Arratsaldeko ordu-

tegi horretan, gainera, patinekin

ibiltzeko aukera izango da, pista

zentralean beti ere.

Kiroldegiaren neguko ordutegia martxan

ZZaappaattuu  aarrrraattssaallddeeaann  jjookkaattuuttaakkoo  1100  kkiilloommeettrrookkoo

proba horretan, Klub Deportiboko atleta azkarre-

na izan zen emakumeetan, 40’43’’ko denborarekin.

Bergarako Antxintxika elkarteak antolatutako pro-

ban, Pello Osorok 19. postuan amaitu zuen eta Igor

Fernándezek 29.ean.

GGaazztteettxxooaakk  ZZaarraauuttzzeenn

Kroseko denboraldia hasi zen

Zarautzen, “Isidoro Unzuetaren”

oroimenezkoan. Guztira ia 400

atleta izan ziren, euretako 40 bat

eibartarrak. Parte hartzeaz gain,

maila ona eman zuten Deporreko

ordezkariek eta, Abendañoko ze-

laian jokatutako lasterketetan, Ju-

len Terán onena izan zen infantile-

tan eta Gaizka Cortés alebinetan.

Aitziber Urkiola onena
Plaentxi-Bergaran bbeerrrriiaakk

Donosti Dolphins-i 44-54 ira-

bazi eta gero, sailkapeneko

bigarren postuan jarraitzen

du Ruibal Alquiler de Vehícu-

los saskibaloi taldeak. Bihar,

16.30etan, Errenteriako Oiar-

so hartuko du Ipuruan.

Garaipen erraza lortu zuen

ere Katu Kale Ka 1173 talde-

ak, Astigarragan bertako La

Salleri 33-52 irabazita. Ga-

raipen horrekin multzoko er-

dialdean dago Eibarko tal-

dea. Hurrengo neurketan

C.D. Internacional izango du

aurkari.

RRUUIIBBAALL  BBIIGGAARRRREENN

Gaur bi partidu jokatuko dira

Astelenan, 19.15etan hasita.

Infantiletan, Klub Deportibo-

ko Jon Ibarluzeak Azkoitiko

ordezkaria izango du arerio

eta, jarraian, kadeteetan,

Arrillaga-Urionabarrenetxea

bikotea Zumaiakoari irabaz-

ten ahaleginduko da.

KKLLUUBBEENN  AARRTTEEKKOOAA

...eta kitto! 12/XI/9 � 824 zkia.

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

MMUUGGIICCAAMMUUGGIICCAA
ITURGINTZA

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

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

SSoorrttuu  zzeenneettiikk  lleehheenneennggoo  aallddiizz  ggaalldduu  dduu  IIppuurruuaann Herri-

ko eskubaloi talde nagusiak. Eta 27-29koari esker, Aran-

ga Soriak multzoko lidergoa eskuratu du, eibartarrak hi-

ru puntura lagata. Azken hauek, bestalde, goiko pos-

tuetatik ez urruntzeko neurketa garrantzitsua izango

dute bihar Salamancan, bertako Ecubus Ciudad de Sa-

lamancaren aurka (19.30etan hasiko da partidua).

Somos Eibarrek lehen
aldiz galdu du etxean

Waterpoloko senior taldeak

17-12 irabazi zion Waterpolo

Donostiri azken jardunaldian,

4. laurdenean erabaki zen

partiduan. Bihar eguerdian,

14.15etan, debutatuko du Or-

bea kiroldegian kadete mai-

lako taldeak; azken denbo-

raldian 4. postuan amaitu zu-

ten eibartarrak. 

UURRBBAATT--EENN  GGAARRAAIIPPEENNAA
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MMaarrttiittzzeenneeaann  aauurrkkeezzttuu  zzuutteenn  EEsstthheerr  KKaa--

rreeaaggaa  EEuusskkeerraa--KKuullttuurraa  zziinneeggoottzziiaakk, Jun-

kal Txurruka euskera teknikariak eta Eva

Alberdi Juan San Martin Liburutegiko ar-

duradunak abenduaren 3an ospatuko

den Euskararen Egunaren harira antola-

tu duten lehiaketa: "Toribio Etxebarria-

ren jaiotzaren 125. urteurrena dela-eta,

eibartarren artean Toribio bera eta bere

lana ezagutzera ematea da lehiaketaren

asmo nagusia".

Adinaren arabera sail bi bereiziko dira: 12 ur-

te artekoena (Lehen Hezkuntza osorik) eta 12

urtetik gorakoena edo irekia. Gaur bertan hasi

eta 3 astetan jarraian, Toribio Etxebarriarekin lo-

tutako galderak kaleratuko dira …eta kitto! al-

dizkarian (17. orrian), Udalaren web orrian,

www.eibarko-euskara.com helbidean eta libu-

rutegiko blog bietan.

Galderak barixakuetan kaleratu eta hurrengo

eguenera arte erantzuteko aukera izango da.

Galdetegiari erantzun eta liburutegian apropos

jarritako kutxatxoan sartu beharko da. Aste ba-

koitzean saritu bi aukeratuko dituzte galderak

ondo erantzun dituztenen artean egindako zoz-

keta bidez eta sari banaketa abenduaren 3an,

Euskararen Nazioarteko Egunean egingo da

udaletxeko pleno aretoan. Irabazleentzat sariak

kultura bonoak eta publikazioak izango dira.

Toribio Etxebarriari buruzko lehiaketa

EEiibbaarrkkoo  TTxxiirrrriinndduullaarriieenn  EEllkkaarr--

tteeaakk  aannttoollaattuuttaakkoo Ixuako Pa-

sua Valenciaga Memoriala

2012 argazki lehiaketako ira-

bazleak zeintzuk izan diren

ezagutzera eman dute gaur

goizean (eguaztena, urriaren

31n): bilduma onenari saria Jo-

sé Antonio Palaciosek eskura-

tu du eta bigarren bilduma

onenari saria, berriz, Mikel

Orozkok. Argazki onenari sa-

ria, bestalde, Txema Serrano-

ri eman diote. Lehiaketara 19

lan aurkeztu dituzte Eibar, So-

raluze, Durango, Zumaia, Ber-

gara eta Arrigorriagako argaz-

kilariek eta horien arteko lan

onenak aukeratzeko ardura

Eduardo Magunazelaiak, Enri-

que Albistegik eta José Ma-

nuel Lucenak osatutako epai-

mahaiak izan du.

Ixuako 
Pasuak 
baditu 

irabazleak

...eta kitto! 12/XI/9 � 824 zkia.

UUssaarrttzzaa  TTxxiissttuullaarrii  TTaallddeeaakk  ddoommeekkaann  kkoonnttzzeerrttuuaa  emango du, 12.30etan

udaletxeko arkupeetan. Elena Pérezek zuzenduko duen kontzerturako

egitaraua honakoek osatzen dute: "Ohorezko Kontrapasa" (R. Sarriegi,

Mol: J.I. Ansorena), "Zurru" (orripeko, J.I. Ansorena), "Eguarteko Soinua"

(arin-arina, Mol: J.I.

Ansorena), "Erroma-

tarrena" (zortziko, J.I.

Ansorena), "Hiru Kan-

ta" (Iparragirre, Mol:

J.I. Ansorena), "Joka-

txoak" (Alex Iribar),

"Minueto" (Bocherini)

eta "Goxokia" (rapso-

dia, Iñaki Otaño). 

Txistularien kontzertua domekan

AAllbbeerrddii,,  KKaarreeaaggaa  eettaa  TTxxuurrrruukkaa  aauurrkkeezzppeenneeaann..  SS..  HHEERRNNAANNDDEEZZ

EExxppooCCaaiixxaa  TTeeccnnoorrrreevvoolluucciióónn  ppuunnttaa--ppuunnttaakkoo

tteekknnoollooggiiaakk eta eurekin lotutakoak herririk he-

rri ezagutzera emateko asmoz prestatutako era-

kusketa interaktiboa azaroaren 11ra arte ikus-

gai egongo da Untzagan. Erakusketa ibiltariak

nanoteknologiari, bioteknologiari, informazio

eta komunikazio teknologiei (TIC) eta zientzia

kognitiboei (NBIC) eskainitako txokoak dauzka,

besteak beste, eta erakusketaren osagarri

modura hainbat jardueratan parte hartze-

ko aukera eskaintzen dute. Astelehenetik

barixakura 10.00etatik 14.00etara eta

16.30etatik 20.30etara bisitatu daiteke eta

asteburu eta jai-egunetan 11.00etatik

14.00etara eta 17.00etatik 20.30etara. Hi-

laren 11n, azken eguna delako, bakarrik

14.00ak arte zabalduko dute.

Punta-puntako teknologiei eskainitako
erakusketa zabaldu dute Untzagan

KKoonnttzzeerrttuuaa  1122..3300eettaann  hhaassiikkoo  ddaa..  LLEEIIRREE IITTUURRBBEE

DDoommeekkaarraa  aarrttee  eeggoonnggoo  ddaa  iikkuussggaaii
EExxppooCCaaiixxaakkoo  TTeeccnnoorrrreevvoolluucciióónn..  SS..  HHEERRNNAANNDDEEZZ

MMaarrttiittzzeenn  aarrrraattssaallddee--

aann  4400  bbaatt  llaagguunneekk

Ainhoa Alberdi eta

Iraia Elias protagonis-

ta dituen "Eta Karme-

le?" euskerazko an-

tzezlanarekin goza-

tzeko aukera izan zu-

ten Portalean. Saioa

…eta kitto! Euskara

Elkarteak antolatu

zuen, Illunabarrian

programaren barruan.

Illunabarrian-eko 
saio arrakastatsua





18 kultura

...eta kitto! 12/XI/9 � 824 zkia.

llaabbuurrrraakk

Gaur 21.00etatik aurrera Metal
Gaua hartuko du gaztetxeak eta,
horretarako, Reddum, Human,
Noxbleed eta Ekinozio taldeek
kontzertua emango dute.

MMEETTAALL  GGAAUUAA  GGAAZZTTEETTXXEEAANN

Zapatu gauerdian hasi 04.30ak
bitartean, Koskor tabernan "Get
down to the Soul Room" jaialdia
ospatuko da, Funk Off kolekti-
boaren eskutik. House-Funk-
Soul musika protagonista izango
den jaian 3 Dj-k jardungo dute:
Fari (Kogollo Party Crew), Beato
(Bar Akaldo System) eta Gorku
(Funk Off). Eurekin batera Xa-
nek zuzenean abestuko du. Ho-
rrez gain, photocall-a egongo
da, pultserak eta gelatina-txupi-
tuak oparituko dira…

FFUUNNKK--SSOOUULL  KKOOSSKKOORRRREENN

EEIIbbaarrkkoo  BBaakkiillllaauuaarreenn  KKooffrraa--

ddiixxiiaakk  aannttoollaattuuttaa, azaroaren

18an 11.00etan hasita joka-

tuko da Eskolarteko IX.

Lehiaketa Untzagan: 12-14

urteko 4 bikotek eta 14-16

urteko beste 4 bikotek

izango dute parte hartzeko

aukera eta adin tarte bakoi-

tzeko txapeldunarentzat

garaikur bana emango du-

te. Horrez gain, ikastetxe

onenarentzat beste garai-

kur bat egongo da eta par-

taide guztiek domina bana

jasoko dute. Parte hartu be-

har dutenei bakailaoa ba-

natzeko eta prestatzeko

moduen inguruko azalpe-

nak emateko hilaren 15ean

20.00etan Untzagako jubila-

tu etxean batuko dira anto-

latzaileak.

Bestalde, Bakillauaren

Kofradixiak azaroaren 25ean

ospatuko du XIX. Batzar Na-

gusia eta, goizetik abiatuko

den egitarauaren barruan,

ohikoa den moduan ome-

naldia egingo diete egune-

an bertan kofrade izendatu-

ko dituzten honako hiru la-

gunei: Ernesto Ezpeleta

"Bihurri"-ri, Ibon Uzkuduni

eta Ander Romarateri.

Bakailaoaren Eskolarteko IX. Lehiaketa

SSuukkaallddaarriittzzaa  ddoohhaaiiaakk  eerraakkuuttssii  aahhaall  iizzaannggoo  ddiittuuzzttee..  LLEEIIRREE IITTUURRBBEE

San Andres bertso-jaialdi berriztua
AAllddaakkeetteekkiinn  eettoorrrriikkoo  ddaa  aauurrtteenn  SSaann  AAnnddrreess bertso-jaialdia: egun eta formato ezberdina izan-

go ditu. Azkeneko urteetan San Andres aurreko barixakuan antolatu izan du …eta kitto!-k

jaialdia, eta aurten, domekan izango da, azaroaren

25ean, arratsaldeko 18.30etatik aurrera. Hori bai, ez

du lekuz aldatuko, Portaleko areto nagusian izango

da-eta. Formatoak ere badu berritasunik. Bertso-

jaialdian bertsolariek jardungo dute, baina musikak

lagunduta. Arkaitz Estiballes, Beñat Gaztelumendi,

Uxue Alberdi eta Alaia Martin bertsolarien bertsoei,

Ixak Arrutik (gitarra) eta Eneko Sierrak (saxoa) musi-

ka jarriko diete. Bertso-saioa hasi aurretik, San An-

dres bertso-paper lehiaketako sariak banatuko dira.

Sarrerak datorren astelehenean, azaroak 12, jarriko

dira salgai 5 eurotan Sagar-Bitza, Kultu eta Deporren

Bihar 17.00etan "Maritzuli: Ixto-
rio Mixtorio" dantza ikuskizuna
hartuko du Coliseoak. Umeak
protagonista diren ikuskizunera-
ko sarrerak 5 eurotan egongo di-
ra salgai lehiatilan, hasi baino or-
dubete lehenagotik.

IIXXTTOORRIIOO  MMIIXXTTOORRIIOO
Fran Lasuen-en
“Gauzak” 
hilaren 16an
JJoossee  LLuuiiss  CCaannaall  ppiiaannoojjoolleeaa  llaagguunn

duela, Fran Lasuenek kontzertua

emango du Coliseoan, hilaren

16an 20.30etan

(sarrerak 5 euro-

tan salgai). Mu-

sikari bien alde-

rik pertsonalena

publikoari ger-

turatzeko ema-

naldi berezia

izango dela au-

rreratu dute.

KKlluubb  DDeeppoorrttiibbookkoo  AArrggaazzkkii  TTaallddeeaakk  aannttoollaattuuttaa, azaroa-

ren 30era arte argazki erakusketa bi egongo dira ikus-

gai beste horrenbeste tabernatan: Pedro Arriolaren

Vietnam eta Kanbodiako argazkiak El Ambigú taber-

nan (Julian Etxeberria, 12) ikus daitezke eta Iñaki Aran-

guizenak, berriz, Portalea Tabernan (Bista Eder, 10).

Azarorako 
argazki erakusketak



...eta kitto! 12/XI/9 � 824 zkia.
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llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

Zorionak, MARI CARMEN eta
LEANDRO, bixar 50 urte beteko
dozuez ezkonduta-eta. Ondo
pasa, seme-alaben partez.

Zorionak, GANIX,
gaur sei urte beteko
dozuzelako. Aitatxo
eta amatxoren
partetik.

Zorionak, ARIANE eta ROSA,
hillaren 5ian urtiak egin
zenduezen-eta. Etxekuen partez.

(1 ARETOAN)
9an: 22.30
10ean: 19.45, 22.30
11n: 17.00, 20.00
12an: 20.30

(2 ARETOAN)
9an: 22.30
10ean: 19.45, 22.30
11n: 17.00, 20.00
12an: 20.30

””AA  RRoommaa  ccoonn  aammoorr””
Zuzendaria: WWooooddyy  AAlllleenn

””SSkkyyffaallll””
Zuzendaria: SSaamm  MMeennddeess

””SSaallvvaajjeess””
Zuzendaria: OOlliivveerr  SSttoonnee

(ANTZOKIAN)
9an: 22.30
10ean: 22.30
11n: 20.00
12an: 20.30

””HHootteell  TTrraannssiillvvaanniiaa  33DD””
Zuzendaria: AAnntthhoonnyy  SSttaacccchhii

(ANTZOKIAN)
11n: 17.00

ZZIINNEEAA
CCoolliisseeooaann

Zorionak, LORE
Maioara, atzo urtiak
egin zenduazelako.
Bihotz-bihotzez,
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, IKER Lazkano Kortina (urriaren 28xan, hiru urte), 
MARTIN Kortina (azaruaren 6xan, hiru urte) eta OIER Kortina 
(azaruaren 11n, sei urte), zuen urtebetetzietan. 
Famelixa guztiaren partez.

Zorionak, LOREA
Penedo Aiastui, hillaren
7xan bost urte egin
zenduazen-eta. Patxua
Jone zure ahiztiaren
eta etxekuen partez.

Zorionak, EIDER,
gaur hamar urte
betetzen dozuzelako.
Etxeko guztien
partetik.

Zorionak, IRATI,
hillaren 4an sei urte
bete zenduazen-eta.
Egun zoragarrixa pasau
genduan. Amamaren
partez.

Zorionak, ALAITZ, bixar
bost urte beteko dozuz-
eta. Aitta-ama, aitxitxa-
amama eta zure neba
Ugaitzen partez.

Zorionak, JOKIN, bederatzi urte
egitterakuan. Oso ondo zabiltza
anaixarekin ondduak billatzen.
Muxu haundi bat amama Amaia
eta famelixa guztiaren partez.

Zorionak, IZARO,
domekan lau urte
egingo dozuz-eta. Muxu
potolua etxekuen partez.

Zorionak, KAREN, bixar
lau urte egingo dozuz-
eta. Muxu bat Naiara,
amatxo eta aitatxoren
partez.

Zorionak, IGOR Treviño,
hillaren 2xan urtiak 
egin zenduazen-eta.
Ondo pasauko zenduan,
ezta? Muxu pillo bat
etxekuen partetik.

Zorionak, PAUL
Iriondo, hillaren 3an
urtebete egin zenduan-
eta. Etxekuen partez.

Zorionak, NAGORE,
urriaren 29xan zazpi
urte egin zenduazen-
eta. Etxekuen eta,
batez be, Naiaren
partez.

Zorionak, NAHIA, atzo
11 urte bete zenduazen-
eta. Aitxitxa, amama,
aitatxo, amatxo, tio Jon
eta Nagore zure
ahiztiaren partez.

Zorionak, NORA, gure
etxeko sorgintxuak bixar
bi urte beteko dittu-eta.
Patxo potolua amatxo,
aitatxo eta famelixaren
partez.

Zorionak, HELEN, atzo
sei urte egin zenduazen-
eta. Baitta zure amari
bere urtebetetzian.
Famelixaren partez.

Zorionak, LUKA! Bi urte
dakazuz, txapeldun.
Umerik potxoluena
izaten jarraittu! Asko
maitte zaittugu

Zorionak, LORE, atzo 
urtiak bete zenduazen-
eta. Patxo bat 
kuadrillaren partez. 
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ARIES
Zapata berriak erosi behar dituzu. Azken
euriteekin egunero galtzerdiak mela-
mela eginda bueltatzen zara etxera-eta!

TAURUS
Jendeak errespetua galdu dizu lehengoan
egin zenuenarekin. Gauzak egin aurretik
birritan pentsatzeak mesede egingo dizu.

GEMINI
Olgetan egin eta gozatu ahal duzun
bitartean! Aukera asko daude bizitzan
eta hau da horietako bat: aprobetxatu!

CANCER
Lasaitasuna izango duzu hurrengo
egunotan. Ez estutu: pena gutxi, baina
poztasun ikaragarririk gutxiago.

LEO
Minduta ibiliko zara: bizkarreko min
horrek ez dizu pakean lagako. Bisitatu
sendagilea eta egiozu kasu gero.

VIRGO
Dena ondo doanean, hor zaude zu
gauzak okertzeko. Nahita ez bada ere,
zelan sartzen duzun hanka! Petraloi! 

LIBRA
AEBk gora, AEBk behera... herrialde
boteretsuena izango da, baina zuri zer
axola Obamak ala Romneyk irabaztea? 

SCORPIUS
Zuretzat denak du prezioa, dena eros
daiteke. Seguru zaude? Sentimenduak
diruaren gainetik kokatzen duenik bada.  

SAGITTARIUS
Zure inguruan harzten diren erabakietan
pisu gehiago izan beharko zenuke:
kexatu zaitez, iritzia eman, proposatu...  

CAPRICORNIUS
Ondo egindako lanaren fruituak jasoko
dituzu egunotan: lanak merezi izan du.
Orain hori ospatzeko ordua heldu zaizu.                     

AQUARIUS
Ondo dago zure burua ondo ikustea,
baina hain pinpirina izatea... Egunero
ispiluari galdetzea zein den ederrena!

PISCIS
Lehengoan egin zenuena gogoratzen
dudan bakoitzean barre algaran hasten
naiz. Bikaina zara benetan, bikainena! 

KKAALLEEEETTAANN  KKAANNTTUUZZ
1199..3300.. Kaleetan
Kantuz-ekoen irteera,
Untzagatik hasita.

FFUUNNKK  OOFFFF!!
0000..0000.. "Get down to the
soul room 2". Fari (Kogollo
Party Krew), Xane (live
vocals), Beato (Bar Akaldo
System) eta Gorku (Funk
Off). Koskor tabernan.

MARTITZENA 13
IIKKAASSTTEENN
1100..0000.. "Arkitektura
modernoa", Cristina
Ayusoren eskutik. Armeria
Eskolan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..3300.. "Obesidad y
obesidad mórbida. Cuando
la cirugía es la única
salida". Hizlariak: Jose
Luis Elosegi eta Javier
Murgoitio (Poliklinika
Gipuzkoa). Portalean.

DOMEKA 11
MMAAGGOOSSTTOO  JJAAIIAA
GGooiizzeezz.. Gaztaina erreak,
txorizo pintxoak eta Ribeiro
ardoa salgai, Os Galaicos
taldeak girotuta, Galiziako
Etxearen eskutik.
1122..0000--1133..0000.. Umeei
gaztainak doan banatuko
zaizkie. Urkizun.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300.. Usartza Txistulari
Taldearen kontzertua.
Udaletxeko arkupeetan.

EGUENA 15
IIKKAASSTTEENN
1100..0000.. "Umorea
literaturan", Jose
Domingoren eskutik.
Armeria Eskolan.

EEGGOO  IIBBAARR  ZZIINNEE--KKLLUUBBAA
1177..3300//2211..0000.. "Las nieves
del Kilimanjaro" (Zuz:
Robert Guédiguian).
Sarrera: Euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

GGUURRAASSOOAAKK  MMAARRTTXXAANN
1188..3300.. Hezteko
estrategiak, gurasoentzat,
Baikararen eskutik.
Portalean.

OODDOOLL--AATTEERRAATTZZEEAA
1188..3300.. Odol-ateratzea,
odol-emaileentzat.
Gipuzkoako Odol-
Emaileen elkartearen
egoitzan (Pagaegi, 5).

BBAAKKAAIILLAAOO  TTXXAAPPEELLKKEETTAA
2200..0000.. Eskolarteko IX.
Bakailao Lehiaketan parte
hartuko dutenei bakailaoa
banatzea eta nola prestatu
azaltzea. Untzagako
jubilatu etxean.

BARIXAKUA 9
KKAALLEEEETTAANN  KKAANNTTUUZZ
1199..3300.. Estanbulera
doazenentzako entsegua.
Portalean (areto nagusian).

XXXX..  MMUUSSIIKKAALLDDIIAA
2200..0000.. "Entre lo divino y lo
humano", Benantzi Bilbao
organistaren kontzertua.
San Andres elizan.

MMAARRIIDDAAJJEEAA
2211..0000.. Krabelin hoteleko
maridaje-afarirako
autobusaren irteera (afaria
21.30etan). Ego-Gainetik.

MMEETTAALL  GGAAUUAA
2211..0000.. Reddum, Human,
Noxbleed eta Ekinozio
taldeen kontzertua.
Gaztetxean.

EGUAZTENA 14
IIKKAASSTTEENN
1111..0000..-- Kafe-tertulia:
"Jabego Horizontalaren
Legea". Untzagako jubilatu
etxean.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1144..4455.. "Euskararekiko
motibazioa eta jarrerak"
gurasoendako hitzaldia.
Sarrera doan. Portalean.

ZAPATUA 10
EELLKKAARRTTAASSUUNN  AASSTTEEAA
1100..0000--1133..0000.. Merkatu
solidarioa. 11.00etatik
aurrera jokoak. Untzagan.

MMAAGGOOSSTTOO  JJAAIIAA
AArrrraattssaallddeezz.. Gaztainak,
txorizo pintxoak eta Ribeiro
ardoa salgai, Os Galaicos
taldeak girotuta, Galiziako
Etxearen eskutik. Urkizun.

DDAANNTTZZAA
1177..0000.. "Ixtorio Mixtorio"
umeen dantza ikuskizuna.
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

AAGGIIRRRREESSAARROOBBEE  SSAARRIIAA
1199..3300.. XIII. Asier Errasti
Laburmetraia jaialdiko
irabazleei saria emateko
ekitaldia. Portalean.

ASTELEHENA 12
IIKKAASSTTEENN
1100..0000.. "Mirando al cielo"
(astronomia). Beheko
Tokian.

KKAALLEEEETTAANN  KKAANNTTUUZZ
1199..3300.. Estanbulera
doazenentzat entsegua.
San Andres elizako
lokaletan.

ikastaroak
� Ekintza Positiboak Programazio Neurolinguistikotik

Azaroaren 12tik abenduaren 10era arte,
17.00etatik 19.15etara Andretxean.
Informazioa: 648977587 / 943700828
edo asoc.defibel@gmail.com 

� Ur-Sorospena
Azaroaren 10etik abenduaren 2ra arte, zapatu
(09.00-13.00 eta 15.00-19.00) eta domeketan (09.00-
13.00), Azpeitiako kiroldegian eta DYAko ordezkaritzan
(Urola kalean, Azpeitian). 943464622.
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erakusketak
� Azaroaren 11ra arte

MIRIAM ISASI. “Bonbardaketa baten
berreraikuntza” proiektuaren erakusketa.
Portalean.
EXPOCAIXA. “Teknoiraultza: deskubritu
teknologia konbergenteen aurrerapenak.
Untzagan.

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

� Azaroaren 30era arte
PEDRO ARRIOLA. Vietnam eta Kanbodiako
argazkiak. El Ambigú tabernan.
IÑAKI ARANGUIZ. Argazkiak.
Portalea tabernan.

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

SSOOSS  ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ....................994433  7700  8844  0000
PPoorrttaalleeaa..........................994433  7700  8844  3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa ............994433  2200  1155  2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa 994433  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//AAllaatteeeenn ....665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOONNOOSSTTIIAA--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-eta-
tik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaie-
gunak: 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-eta-
ra orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
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..  Laneguna:
11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.00. Zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00.  
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta jaiegu-
nak: 08.40, 13.40, 16.40 eta 20.40. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00eta-
tik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara ordu-
ro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: bai-
ta 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

farmaziak
� barixakua 9

EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)

� zapatua 10
EGUNEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)

� domeka 11
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

� astelehena 12
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

� martitzena 13
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ barrondo (Zeharkalea, 2)

� eguaztena 14
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

� eguena 15
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

� barixakua 16
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)

2 8 1
8 4 7

7 9 1 2
6 9 2

1 4 6
6 9 4 5

2 1 6
6 8 7 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

SSUUDDOOKKUUAA

hildakoak
- Ignacio Sola Arco. 58 urte. 2012-X-15.
- Gloria Barrasa Arnaiz. 90 urte. 2012-X-30.
- Carlos Casado Guilarte. 72 urte. 2012-X-30.
- Felisa Areitio Arkarazo. 90 urte. 2012-X-31.
- Mª Luisa Bimendi Abascal. 80 urte. 2012-X-31.
- Felipa Gudiña Moya. 91 urte. 2012-XI-1.
- Javier Castañón Agirre. 92 urte. 2012-XI-2.
- Mª Carmen Biteri Arana. 77 urte. 2012-XI-3.
- Claudio Hernández Sevillano. 84 urte. 2012-XI-4.
- Jose Mª Oiarzabal Landa. 82 urte. 2012-XI-5.

jaiotakoak
- Iyad El Haddan. 2012-X-23.
- Oinatz Chiches Olmedo. 2012-X-26.
- Edurne Telletxea García. 2012-X-28.
- Martin Baskaran Velasco. 2012-X-30.



1. Etxebizitza

– Mutila eskaintzen da edozein lane-
tarako. Tel. 688-302653.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko orduka. Tel. 618-050902.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko orduka. Tel. 680-775138.
– Neska eskaintzen da garbiketa la-
nak egiteko eta umeak edo nagusiak
zaintzeko. Tel. 622-162798. Maribel.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 638-560617. Onni.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna. Tel. 689-483646.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako orduka. Tel. 608-928766.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 681-065683.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Esperientzia. Tel. 608-147559.

– Mutsy markako silla (100 euro) eta
kapazoa (200) salgai. Aukeran, osa-
garriak (merke). Tel. 669-208763.
– Autorako segurtasun aulkia, 1 talde-
koa, isofix-arekin salgai (70 euro).
Chicco markakoa. Tel. 669-208763.
– Dibal Novaplus markako komertzio-
rako balantza salgai. Tel. 676-753898.

6. Denetarik
6.1. Salgai

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

1.1. Salgai
– Babes ofizialeko pisua salgai Ama-
ñan. 70 m2. Garajea eta trasteroare-
kin. Tel. 636-458967 eta 650-497992.
Ricardo.
– Pisua salgai Jardiñetan. 2007ko
eraikuntza. 2 logela, egongela, sukal-
dea, komuna eta trasteroa. Garajea-
rekin. Tel. 677-088320.
– Pisua salgai J.A. Mogelen. 76 m2.
75.000 euro negoziagarriak + auzo
errehabilitazio gastuak (zati bat su-
bentzionatuta). Tel. 645-008496.
– Pisua alokatuko nuke Ermuan edo
Eibarren. Tel. 698-433561.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Urgentea. Tel. 603-484877.
– Pisua salgai Eibar erdialdean (Ei-
barko Txikito). 2 logela, egongela, su-
kaldea eta komuna. Igogailua.
149.000 euro. Tel. 672-622774.

1.2. Errentan
– Pisua behar dut alokairuan Elgoiba-
rren. Tel. 608-474923.
– Pisua alokagai Eibarko erdialdean.
2 logela, sukalde-egongela eta komu-
na. Kalefakzioa. Jantzita. Tel. 659-
757572.

12/XI/9  ...eta kitto!
824 zkia.

5. Irakaskuntza

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Or-
duka. Tel. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Orduka. Tel. 695-347162.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko eta umeak edo nagusiak
zaintzeko. Tel. 632-182711.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko aste-
buruetan. Tel. 699-094626.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko etxean zein ospitalean eta kale-
ra ateratzeko. Tel. 688-812845.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko. Tel. 658-456861 eta 606-
724484.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Espe-
rientzia. Tel. 692-332871.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Esperientzia. Tel. 943-257815 eta
686-052084.
– Sasoiko mutila eskaintzen da mendi,
baso zein baserri inguruak garbitzeko.
Tel. 699-690965.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 617-571210.
– Mutila eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko arratsaldez. Tel. 627-
052945.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko eta nagusiak edo umeak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 638-
884104.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile edo kamarera jarduteko
eta nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 608-474923.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile jarduteko, garbiketak egi-
teko eta umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Tel. 943-176256.
– Mutila eskaintzen da edozein lane-
tarako. Tel. 631-244331.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile jarduteko, kamarera mo-
duan, garbiketak egiteko eta nagusiak
zaintzeko. Tel. 605-720298.
– Emakumea eskaintzen da garbike-
tat egiteko eta nagusiak zaintzeko goi-
zez. Tel. 943-127018.

3. Lokalak

– Lokala salgai Eibarko erdialdean. 22
m2. Prezioa adosteko. Tel. 671-
258740.
– Aparkatzeko plaza salgai Txomon.
Tel. 658-710898.

3.2. Errentan

4. Lana
4.1. Lan bila

– Neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
617-844142.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile edo kamarera jarduteko,
nagusiak edo umeak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 608-474923.
– Mutila eskaintzen da mediku-bisitari
modura, nagusiak zaintzeko eta ka-
marero jarduteko. Tel. 654-075163.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordu-
ka. Erreferentziak. Tel. 638-233739.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko eta umeak edo nagusiak
zaintzeko arratsaldez. Erreferentziak.
Tel. 686-610074.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 671-258740.

– Euskarazko klaseak ematen ditut.
Azterketetarako prestakuntza: EGA,
IVAP, HABEren mailak. Baita umeen-
tzat ere. Tel. 620-608065.
– Arlo guztietako klase partikularrak
ematen ditut. Tel. 602-873769.
– Alemanierazko klaseak ematen di-
tut. Metodo erraza eta atsegina. Ikas-
leen truke eta azterketen prestaketa.
EOI. Tel. 647-275374.
– LH, DBH eta Batxilergoko partikula-
rrak ematen ditut: Matematikak, Inge-
lesa, Euskera, Ekonomia... Talde mu-
rriztuak. Tel. 685-739709.
– Atzerriko hizkuntzan diplomatuak LH
eta DBH-rako klase partikularrak ema-
ten ditu. Tel. 651-503971.

5.2. Eskaintzak

– Garaje itxia alokagai Asua-Errekan.
Sarbide erraza. Tel. 670-793312.

3.2. Errentan

– 90x200 eta 105x190eko somierrak
aldatuko nituzke 1ʼ35eko neurrikoaga-
tik. Tel. 669-627090.

6.2. Eman

– Pedalik gabeko bizikleta zuria galdu
genuen Kultuko parkean. Imaginarium
markakoa. Tel. 699-532243.
– Hauteskunde egunean EPAn base-
rritar jantzitako ume baten argazkia
aurkitu zuten. Batzoki tabernan jaso
dezakezue.

6.3. Galdu/Aurkitu

OHARRA
Abenduaren 1etik aurrera IRAKASKUNTZAko

ESKAINTZEN arloko iragarkiak 10 euro
kobratuko dira (lau astetan kaleratzeko).
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