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Urbeltzen
Axeri Boda
Co l i s e o a n
Zorionak

eraman ezazu

%10eko deskontu balea
(zure hurrengo erosketarako)

Estaziño kalea, 10

943 70 03 62

– Aurpegirako
tratamenduak
– Aurpegiko
foto-gaztetzea
– IPL
fotodepilazioa
– Masajeak
– Zelulitisari aurre egiteko makinak
– Solariuma dutxarekin
– Brontzeatu UVA gabe
azukre-kanaberarekin
(azkarra eta uniformea)

ESTETIKA
MASAJEA

WELLNESS KL APP BONOAK
24 kilatezko
urrezko tratamendua

Harri bolkanikoak

Masaje sentsitiboa
olio aromatikoekin

Zezenbide, 4 - behea
943 53 00 66

Astelehenean,
hilaren 15ean

ZABALIK
ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera, 09.00etatik 19.00etara
larunbatetan, 09.00etatik 13.00etara
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EIB ARKO
UDALA

ERAKO EGON.- Zeozer egiteko joera edo gogo berezia izan. “Erako dago gaur
gure gizona soiñu dantzarako”.
ERALGI.- Galbahetik iragazi. “Arto-uruna, eralgi egin bihar da taluak egitteko”.
ERARA.- Zuzen, ez atzekoz aurrera. Gaztelerazko ‘al derecho’. Antonimoa
itxulittara. “Erara jantzizu soiñekuori, itxulittara daukazu ba jakia”.

ESKUTITZAK
EI B A R K O H E R R I K U T T U N A R I
Hamen zure herriko seme bat, oin dala 3 bat hilabetetikan kanpuan daguana. Astebetian bueltan
noia, ta gogo galanta badakat be hortarako, billur
punttu bat dakatela esan bihar. Zeba? Gabonak diazelako ta herrixa zelan mozorrotuta egon laiken
pentsatziak billurra ematen dosta. Sartzen naizenian, ze harrera eingosta herrixak? Zorionak? Urte
Barri On? Hala „Eibar Centro Comercial Abierto“
dinosten argixak? Gure farolak aurten be banderolatxuekin mozorrotuta egongo diaz? Zenbat tardauko dabe gabonen bueltan kentzeko? Gure
plaza patinatzeko pista artifizialak okupauta egongo ete da, umiekin gabonetan akordatzia lukratibuo dalako?
Ez jataz gustatzen gure kalietan dauazen poste
horrek. Eztot ulertzen espazio publikua okupau ahal
izatia euren merkantziak promozionatzeko, banketxez, inmobiliariaz, kosmetika dendaz ta erropa
garestixan saltokixez betetako centro comercial
haundi honetan. Ze gara, herri bat edo centro comercial bat? Ta batezbe, eztot ulertzen diru publikua,
oker ezpanao 140.000 euro, jasotzia herrixa centro
comercialez mozorrotzeko. „Para fomentar el ambiente comercial en Eibar“.
Ze dinozue, herrikidiok, PSOEn jokaldi maestru-

asteko

an aurrian? Ze pasau da merkatu plazakin? Zeinek
bihar dau IF Perfumerias, beste Eroski haundi bat?
Ta, Forum denda-kataiak be sede bat ireki ei dau,
ezta? Ze guaye dan Eibar!
A, baina Eibarren tradizino sozialistia dakau, republikano ta sozialistia, ta ze harro gaozen! Nere iritzi apalian, sasisozialistok lotsagabe galantak diaz
ta eztake inungo eskubiderik euren burua holan
deitzeko herri eredu hau bultzauaz, korteingles ta
merkatalzentruz betetzen doskuen artian. Are
gehixo, Eibar Centro Comercial Abierto izengoitixa
iraingarrixa begittantzen jata, gizarte kapitalistakonsumistan islada argixa. Ta gabonetan sekula
baino gehixo. Izan be, kapitalismua da egun munduan daren problema ixa danen erantzule zuzena
edo zeharkakua, ezberdintasun eragile, injustizian
arduradun, haur somalien hiltzaile, gazte txinatarren esplotatzaile. Ta gu, konsumistok be, horren erantzule gara sarrixegittan bestaldera beiratu arren.
Bukatzeko, zera esango dot: nik Bilbondon, Max
Centerren ta Garberan konsumiduko dot nere
gabonetako kupua, Eibar Centro Comercial baino
askozbe guayo dalako. Kakitzat.
Odei Irigoien

HEMEROT EKA

“Gabonetako argiak aldatzea ondo dago, baina kontuz. Numeruak eginda, LED bonbilla berri horietan kontsumitzen dena baino askoz ere
energia gehiago gastatzen da. Horregatik, alkate banintz, aurrekoekin jarraituko nuke, energia
aurreztu beharrean kontrakoa egiten dugulako”
(Felix Ares, zientzia dibulgatzailea)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“Idazlearen kanona gipuzkoarra, gizona eta
politikoki epela izatea da. Iraultza behar da eta
iraultza guztiak bortitzak dira. Guk arazo bat
dugu: gure zapaltzaileraekin maiteminduta gaudela. Orduan, Hegelen sindromea izaten da: esklaboak jabea behar duela nor den jakiteko”
(Laura Mintegi, idazlea)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Ei barko Udal ak, Gi puzkoako Foru Al dundi ak, Eus ko J aurl ari tzako
Kul tura Sai l ak eta Kutxak di ruz l agundutako al di zkari a
...eta kitto! 08/XII/12
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autuan
KONTROL BEREZIAK
– Astelehenaz geroztik alkohol eta beste drogen
kontsumoa antzemateko
trafiko kanpaina berezia
dago martxan. Datozen hiru asteotan arreta berezia
ipiniko dute horren inguruan, trafiko istripuak
saihesteko helburuarekin.
MENPEKOTASUNAK
– Menpekotasunari aurre
egiteko prebentzio programan izena emateko epea
zabalik dago. 2009ko urtarrilaren 12tik apirilaren
1era arteko iraupena izango duen ikastaroa astelehen eta eguaztenetan
emango dute Untzaga jubilatu etxean. Lau talde antolatzeko asmoa dute, ordutegi ezberdinetan, goiz eta
arratsaldez. Matrikula doan
da eta Pegoran bete behar
dute interesatuek.

Atentatuaren
gaitzespena
AURREKO asteko eguaztenean Azpeitian gertatutako hilketa
gaitzesteko kontzentrazio bi
egin ziren udaletxe parean
biharamonean, abenduaren
4an, eguerdian EUDEL-ek eta
iluntzean Gesto por la Paz-ek
deituta. 71 urteko Inazio Uria
Mendizabal lagun bik tiroz hiltzeak oihartzun handia izan
zuen eta, enpresa-gizonaren
heriotza gaitzesteko ekimenetan ez ezik, bestelakoetan ere
izan zuen eragina: atentatuaren egunean bertan Coliseo
antzokian banatzekoak ziren
19. Toribio Etxebarria Sarien

Udaletxe parean kontzentrazioa egin zen eguen eguardian, EUDEL-ek deituta / EKHI BELAR

banaketa-ekitaldia bertan behera lagatzea erabaki zuten arduradunek. Edizio honetako finalistak aukeratuta dauzkate
epaimahaiko kideek, baina sa-

Haizearen kontrako azoka

SOSTOAKOEN ZOZKETA
– Azaroaren 28an zozketatu zuten Sostoa abesbatzekoek gabonetako otarra,
Toribio Etxebarria kalean.
Irabazlea Amañako Julen
Zuazo izan da, 5.387 zenbakiarekin (kolore urdina).
TXISTORRAREN
ZOZKETA
– Hauek dira Txirrindulari
Elkarteak egindako zozketako zenbaki saridunak:
1026, 0265, 1028, 1247,
2078, 0315, 0278, 1032,
1255, 2109, 2270, 0301,
1034, 1277, 2110, 0010,
0311, 1040, 1282, 2162,
0011, 0316, 1048, 1302,
2163, 0015, 0317, 1062,
1312, 2166, 0024, 0318,
1079, 1319, 2170, 0056,
0331, 1087, 1351, 2177,
0074, 0337, 1107, 1363,
2185, 0081, 0366, 1111,
1373, 2188, 0097, 0386,
1116, 1374, 2203, 0141,
0388, 1129, 1497, 2214,
0151, 0390, 1131, 2026,
2215, 0153, 0431, 1142,
2027, 2254, 0154, 0441,
1166, 2046, 2255, 0157,
1016, 1168, 2049, 2256,
0187, 1017, 1200, 2050,
2267, 0192.

Udaletxean egin zen aurka aurreko martitzenean. / LEIRE ITURBE

SANANDRESAK ospatu genituen, azken orduan eguraldia bitarte hainbat aldaketa egin behar izan bazen
ere: azoka eguna baino egun bi lehenago haize bolada bortitzak azokarako prestatuta zeuden karpak hankaz gora bota zituen eta, hori dela eta, XXX. San Andres Azoka Armeria Eskolako frontoian eta La Salle
Isasiko jolastokian egin behar izan zen.
Giro aparta izan zen asteburu osoan eta GASTE elkarteak helarazitako oharrean adierazitakoari jarraituta, “Gozategi ekartzeko gure proposamenari aurten
kasu egitearekin pozik gaude eta herritar guztiak animatu nahi ditugu Udalak jaiak prestatzeko antolatzen
dituen bileretan parte hartzera eta proposamenak egitera. Hurrengoa Aratosteetarako izango da”.

Kalamuako Parlamentua mahai-jokoaren irabazleak
EIBAR.ORG elkarteak argitara
emandako Kalamuako Parlamentua Eibarko galdera-erantzunen mahai-jokoaren 7 ale-

ren zozketa egin genuen …eta
kitto!-n eta hauek izan dira irabazleak: Eneko Treviño , Oihana Amesti Garitagoitia, Iker

Oihana, Ian, Xabier, Iker, Mari Luz eta Eneko euren sariekin. / EKHI BELAR

08/XII/12 ...eta kitto!
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riak banatzeko ekitaldia urtarrilera arte atzeratuta geratuko
dela azaldu dute. Eibarko EAJk
idatziz helarazitako gaitzespena www.etakitto.com-en dago.

Jauregibarria, Laura Marcano,
Ian Fernández, Xabier Campo
eta Mari Luz Gorospe. Irabazle
guztiak fin-fin etorri ziren …eta
kitto!-ra, Eibar.org elkartekoek
zozketa bidez oparitutako saria
jasotzera eta argazkia ateratzera. Zorionak denei!
Bestalde, gogoan izan jokoa
honezkero salgai dagoela (17
euro) herriko liburudenda, jolasdenda eta paperdenda guztietan eta Eibar.org elkartearen
webgunean ere eskatu daitekeela, jokoa@eibar.org e-postan. Oka-itxurako jokoak 1.260
galdera dauzka, denak gure
herriari buruzkoak. Jolasean
ikasteko aukera paregabea!
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Kanpaina berezia
jostailuak biltzeko
GABONAK gerturatzen doazela-eta, Eibar-Ermuako Gurutze
Gorriko gaztedia sailak jostailuak banatuko dizkie arazo
ekonomikoak dauzkaten familiei. Kanpaina garatu ahal izateko, baina, herritarren partehartzea ezinbestekoa da, jendeak oparitutako jostailuak baitira ondoren familia horien artean banatuko dituztenak. Kanpainako arduradunek aditzera
eman dutenez, ez dute gerrajostailurik edota egoera txarrean daudenik batuko.
Jostailuak ematen lagundu
nahi duenak horretarako aukera izango du abenduaren 19ra
arte, 10.00etatik 13.00etara,
Gurutze Gorriaren egoitzara joanda (Gipuzkoako etorbidean,
Sallabenteko autopista sarreraren aldamenean dagoen lokalean).

Alex
Arriola

Banoia
Zelaiaren tonbola arrakastatsua
PEDRO Zelaiaren oroimenez
antolatutako tonbola benetan
arrakastatsua izan da eta egun
gutxitan opari guztiak banatzea
lortu dute antolatzaileek. Sananadresen inguruan zabaldutako tonbolan, besteak beste,
herriko jostunek eskuz egindako jantziekin apaindutako 160
kopinetik gora banatu dituzte,
herriko dendetan oparitutako
beste hainbat produkturekin

batera. Tonbolan lortutako dirua Hirugarren Munduan hainbat proiekturekin beharrean
dauden eibartarrei laguntzeko
erabiliko da. Astelehen arratsaldean Ibarkurutze parean
martxan egon den tonbolaren
ateak azken sarien zozketa
egiteko zabaldu zuten propio
eta irabazleei telefonoz abisatuko diete, sari-bila pasatzeko
argibideak emateko.

Berbia Emon hitzarmen berria

Portalean sinatu zuten hitzarmena. / JUNKAL TXURRUKA

BERBIA Emon hitzarmena sinatu dute Eibart Eibarko
Artisauen Elkarteko ordezkariek Berbia Emon hitzarmena Portalean, abenduaren 2an izandako ekitaldian.
Eibarko Udalak …eta kitto! Euskara Elkartearekin lankidetzan 1993az geroztik du martxan Berbia Emon
programa. Sorreran herriko haur eta gazteei aisialdian
euskera erabiltzeko aukerak eskaintzea zen helburua.
Hitzarmena sinatzen dutenek euskerarekiko konpromezua hartzen dute, elkartearen jarduna euskalduntzeko. Honezkero herriko 60 bat elkartek egin dute bat
programarekin Bestalde, datorren barixakutik aurrera
ipiniko dute martxan Gabonetako Artisautza Azoka Eibarko Bizikleta Plazan, urtarrilaren 5era arte.

Aspacek otarrak salgai ipini ditu
ASPACE Gipuzkoan garunperlesia dutenen elkarteak kanpaina bati ekin dio elkarteko
200 bat bazkidek egiten dituzten otarrak salgai ipintzeko. Elkarteak Santa Ines kalean dauka egoitza, Ipurua kiroldegiaren
parean eta egoitzan bertan txokoa prestatu du, hainbat motatako otarrak jendeak ikusteko
eta erosteko moduan izan ditzan: arropentzat otarrak, bainugeletarako otartxoak, ogiarendako, arkatzak-eta gorde-

tzekoak eta beste hainbat eskaintzen dituzte. Otarrak ikusi
edo erosi nahi duenak Aspaceren egoitzara jo dezake, astelehenetik barixakura, 09.00etatik
17.00etara.
Aspace elkarteak helduendako eskaintzen dituen zerbitzuen barruan, 1980az geroztik
hasi ziren otargintza lantzen,
oso emaitza onekin. Arduradunen berbetan, “horretan diharduenen autoestimua izugarri
hobetzen da”.

A

tzerrixan bizi garan
eibartarrok pozez gabiz
gabonak dirala eta etxera
bueltatzeko momentua heltzen
danian, etxekuak ikusteko
goguekin. Eibar zuloz beteta
jarraitzen dabela? Krisisan sartuta
gagozela? Eguraldi hotza? Berdin
jata, benetan. Hamendik hain
desberdiña ikusten da herrixa!
Gauza txarrak on moduan ikusteko
kapazidadia dakagu eta faltan be
botatzen dittugu: ai nere auzoko
polizi txinuak kotxia doble filann
lagatziagaittik multak jartzen
hasiko bazan… Shanghain
biharrian, San Juan kale erdixan
naguala pentsauko neban,
Shanghai-San Juan… San JuanShanghai, joder! Izena be ixa-ixa
bardiña dake-eta ! Kotxiarekin
atzerritarrak dakagun bentajia dala
esan dezte, poliziak molestatzen ez
gaittula; nik “ yes, I know, but I’m
from Eibar … “ esaten detset.
Baina ez dabe ulertzen, eta ni Eibar
mundu guztian ezagutzen
zebelakuan… Multak izateko nere
eskubidia erreklamatzen jarraittuko
dot, gora Eibar Askatuta!
Obra eta ataskuen aldetik oso ondo
gabiz, baina ezin kejau, nere
ataskotxua egunero dakat, leku
berian beti, gero ez esan mesedez
“made in China“ kalidade txarran
sinonimua dala, nerekin behintzat
Alemanen moduan ibiltzen dira
asunto hontan, hori bai gozadia!
begixak itxi ta Bidebarrietatik
behera kotxien ilarian noiala
pentsatzen dot, penia multia
limpiaparabrisasian ez dakatela ...!
Eta obriak ? hamen be badaoz,
eta asko gainera ! baina Eibartarren
nibelera heltzeko oindiokan falta
jakena! eskillara mekanikuak,
Mega Center-a merkatu plazan, ...
ni color! Argi dago, danak arrazoi
onak dira etxera bueltatzeko, laister
egongo naiz zuekin, zorionak nere
moduan kanpuan dagozen beste
eibartarrei. Banoia...
...eta kitto! 08/XII/12
660 zkia.
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Udal Kontsumo Bulegoa ezagutarazteko kanpaina

asteko

700.000
datua
Eibarrek euro
kopuru hori
jasoko du kirol
instalazioetan
inbertitu dezan
2011. urtera arte.
Akordioa hiru
urterako hartu da,
horrela, 2009an
300.000 euro
jasoko ditu herriak,
eta 2010 eta
2011rako 400.000
euro. Diru kopuru
honekin, besteak
beste, kanpoko
igerilekuen
berdegunea
zabalduko da.

Oin dala

hamar
urte
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KONTSUMITZAILEEN Informaziorako Udal Bulegoak
(KIUB) 2.517 kontsulta hartu
ditu 2008an, Karlos Gonzalez
Kontsumo Ordezkaritzako buruak eguaztenean prentsaurrekoan jakitera eman zuenez.
2009. urteari begira bulegoa
ezagutzera emateko zabalkunde kanpaina egingo dutela aurreratu zuen, “herritarrek kontsumoaren gainean kontzientzia izan dezaten”.
Aurten egin diren kontsulta
guztietatik 149 erreklamazioak
izan dira, eta horietatik “%7080k izan du ebazpen positiboa”, Gonzalezen berbetan.
Gai kontsultatuenak, ordenaren arabera, telefoniarekin, aire-garraioarekin, aseguruekin,
gremioekin, tindategiekin eta
bizilagunen komunitateekin lotutakoak izan dira.
Zabalkunde kanpainarako
Gureak-ekin akordio batera ailegatu dira, taldeka kontsumo-

Karlos Gonzalez zinegotzia eta Jesus Alconero teknikaria KIUBen. / EKHI BELAR

aren inguruko hitzaldi informatiboak emateko otsaila, martxoa eta apirila bitartean eta
pertsona nagusiekin gauza bera egiteko asmoa dute, “eta
mago batek ikuskizuna eskainiko du ume eta nagusientzat”.
Kontsumoaren gaineko gidaliburua argitaratu nahi dute,
kontsumitzaileek dituzten eskubideak ezagutu ditzaten.

Markeskua jauregixan egoitza ekan Herrixen Europa Institua aurkeztu eben. Udalak bost urterako laga etsan egoitza Unescoren onespenaz eta erreferente moduan sortutako fundaziñuari.
Bolondresaren II. Astia ospatu zan Eibarren, mahai-inguruak, antzerkixa, musikia eta dantzak
osatutako egitarauarekin. Gerontologia Zentrua eta Nagusilan izan ziran antolatzailliak.
Eibar Kantuan be bigarren bidar antolau zan gure herrixan. Astelena frontoian egindako ekitaldixa izan zan Trio Lazpitaren azken aktuaziñua; eurekin batera, beste zazpi taldek abestu eben.
Asier Serranok bakarka egiñ eban lehelengo emanaldixa egin zan Bilboko Kafe Antzokixan. Aurretik, Lorelei taldiarekin beste lau-bost bidar abestu baeban be, estreiñaldia izan zan bakarka.

Oin dala365 egun

Toribio Etxebarria Sarixen XVIII. ediziñora 29 proiektu aurkeztu ziran, 18 “Enpresa Ideietan” (Likuid irabazle) eta beste 11k
“Sormen eta eraberrikuntzan” (hor PECM Enginering Systems).
Alkohola eta drogak antzemateko kanpaiña berezixa antolau
eben Ertzaintzak eta Udaltzainguak. Iaz egin zan arlo horretako hirugarren kanpaiña izan zan gure herrixan.
Correos, hainbat hillabete Juan Gisasola kalian egon eta gero, atzera be Julian Etxeberriara bueltau zan. Bertan egindako lanen ostian, akzesibilidadian asko aurreratu eben.

Patxi Usobiaga Eibarko eskalatzailliak Munduko Kopa irabazi eban bigarrenez jarraixan. Txapelketa hori amaittuta, harkaitzian be lehelengua izan zan 8c+ bat bistara egitten.

08/XII/12 ...eta kitto!
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Bestalde, udaletxearen beheko
solairuan dagoen bulegoaren
ordutegia zabaltzeko asmoa
dute eta Udalaren webgunean
kontsultak egiteko aukera dagoela gogoratu zuten.
Bide batez, etxerik etxe koltxoiak “oso garesti” saltzen eta
Osakidetzakoak direla esaten
iruzur egiten dabiltzala ohartarazi dute.
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auzorik auzo
Nagusiendako dantzaldia Astelenan
GAUR arratsaldean pertsona
nagusiendako dantzaldia egingo da Astelena frontoian,
18.00etan hasi eta 20.30ak arte. Udalak, Biztu jubilatuen koordinakundearen laguntzarekin
antolatutako ekitaldirako sarrera doan izango da eta, gainera,
joaten direnen artean hainbat
opariren zozketa egingo dute.
Beste jardunaldi batzuetako
esperientziari jarraituta, Rhu-

sell orkestrak joko du dantzarako musika egokia, estilo ezberdinak uztartuko duen programazioari jarraituta: boleroak,
balsak, pasodobleak, Mexikoko korridoak, tangoak, saltsa
eta euskal musika izango dira
protagonista nagusiak, horien
erritmora dantzatzera animatzen diren guztiekin batera. Giro aparta ziurtatuta dagoela
diote antolatzaileek.

Bidebarrietako atzeko aldeko etxebizitzekin paraleloan joango da Errekatxu. / ARTXIBOA

Errekatxurako diseinua onartu da
ORAIN Errekatxu kalearen beheko aldean dauden eraikinetako asko desagertzeko pauso bat aurrera eman da, Udalak inguru hori itxuraberrituko duen ikerketa proiektua onartu baitu.
Enpresa etxegile bitako ordezkariak bota beharreko etxebizitzetako jabeekin berbetan dabiltza eta badirudi euretako askorekin adostasun batera ailegatu direla. Gauzak horrela, eta ingurua itxuraberritzeko proiektuak jasotakoari jarraituta, eraikin
zaharretako batzuk bota eta gero, 13.500 bat metroko azaleran
salmenta libreko 136 etxebizitza, garajeak, merkataritzarako lokalak eta aisialdirako guneak egitea aurreikusi dute. Horretarako Bista Eder kaleko bidekurutzearen eta Urtzailera doan errepidearen bitartean dauden etxebizitzak, albo bietakoak eraitsi
beharko dituzte. Eta, horrekin batera, kaleak berak itxura berria
hartuko luke, Bidebarrietako atzeko aldearekin paraleloan joanda, Urtzailerako errepidearekin batu arte.

eibar kaleka
Ekimenak Arrateballe Bizirik lelopean
EIBARKO Ezker Abertzaleak
hainbat ekimen antolatu ditu
datozen egunetarako, Arrateballe Bizirik izenburupean.
Hasteko, bihar, zapatua, Arrateballeko obrak ikustera joateko
irteera
egingo
da.
10.00etan Untzagatik irtengo
da taldea eta, nahiago duenak
ordu erdi geroago Azitainen
taldearekin bat egiteko aukera
izango du. Handik lanak ikustera abiatuko dira eta, ondoren, Asola Berri elkartean hi-

tzaldia emango dute eta galde
erantzunetarako tartea ere
egongo da. Hamaiketakoa eskainiko zaie irteeran parte hartzen duten guztiei.
Horrekin batera, eta gai berarekin jarraituta, Topalekuan erakusketa egongo da zabalik astelehen, martitzen eta eguaztenean, arratsaldeko 19.00etatik
21.00etara. Horien bitartez, ezker abertzaleak obren egoera
eta horiek gerarazteko ekimenen berri eman nahi du.

Toribio Etxebarria kaleak
1887an jaio zen
eibartarrari zor dio izena.
Sindikalista eta idazlea,
Alfa-ren sorkuntzan parte
hartu zuen; II. Errepublika
aldarrikatu zuenetariko bat
izan zen. Gerra amaituta,
heriotz zigorretik ihesi,
Caracasera (Venezuela)
erbesteratu zen. Udalak
1987an Hiriko Seme
Kutun izendatu zuen.
Pegora kopurua: 23.
Erroldatutakoak: 572.
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8 KALEKO
INKESTA
Izugarri gora egin dau hurrengo eguneko
pildoriaren erabilleriak. Aborto kopuruak be
gora egiñ ei dau. Hori guztia dala-eta,
Espaiñiako gobernuak kanpaiña berezixa
hasi dau gaztien artian. Asko dira horrek
gaixak famelixan lantziaren aldekuak.

Etxian sexuaren
gaiñian berba
egitten dozu?
IGOR SIER R A
18 u r t e
ik a s l ia

TXOMIN D EL P OZO
43 u r t e
m ek a n i k ua

Bai, etxian normaltasun osoz egitten dogu berba sexuaren gaiñian. Ez desku lotsarik emoten
edo dana dalakua, eta edozer
gauzataz jarduten dogu berbetan. Bestetik, ez dot uste gaztiek
informaziño handirik dakagunik
sexuaren gaiñian, gehixago euki
ahal genduan.

Guk ez dakagu seme-alabarik,
baiña, egixa esan, ez dogu sexuan gaiñian berba asko egitten,
ez dalako gaixa urtetzen, gehixen
bat. Gaur egun, nahi izanez gero,
informaziño asko dago sexuan
gaiñian, baiña askok ez detse kasorik egitten arriskueri.

A INHOA E L IZ OND O
3 4 ur t e
e t x ek o a n d r i a

CONCHI D E L A FUENTE
40 u r t e
ONCE- k o a r d u r a d un a

Bai. Senarra eta ni gaztiak gara
oindiokan, eta gure alabak oso
txikixak dira, holan, loibiakin egitten dogu sexuaz berba gehixen
bat. Ez da gai tabu bat neretako,
normaltasun haundixakin ikusi
dogu beti etxian. Gaur egun informaziño asko daguala begittantzen jata, asko dakixe gaztiek!

13 urteko alaba bat dakat eta bai,
sexuan gaiñian berba egitten dogu, naturaltasun osuarekin. Sexuaren gaiñian informaziñua badagola begittantzen jata, baiña
beste gauza bat da ia hori erabiltzen daben edo ez. Gaiñera, telebista saio gehixenetan sexua dago, holan, zeozer arrunta da.

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

He lbide a
U R K I Z U PA SE AL E K U A, 1 3
Or b e a k o d o r r e e t a k o
1 . so la i r u a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

☎ 9 4 3 1 2 0 2 0 0 Faxa: 9 4 3 1 2 0 2 0 4

● Tanatorioa eta Errausketa labea
Elgoibarren (Sigma poligonoan).
● Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
● Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
● Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
● Nazio eta Nazioarteko trasladoak

Mugica
Ehorzketa
Funeuskadi taldea

TE L EF ON O A ( 24 O RD U)

943 201 951
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1
2
3
4
5
6
7
8

9 Psikiatria
Kardiologia
10 Radiologia
Zirugia
11 Traumatologia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa 12 Barne Medikuntza
13 Koloproktologia
Analisi Klinikoak
14 Urologia
Ortodontzia
15 Erizaintza
Otorrinolaringologia
Pediatria BERRIA: Foto-depilazio Unitatea

Zorionak

eta Urte Berri On
S E I K O / D K N Y / F O S S I L / Q U I K S I LV E R / R O X Y / M O S C H I N O /
VA L E N T I N O / M I S S S I X T Y / S WAT C H / F L I K - F L AK . . .

10

HISTORIA

Niceto eta Javier Muguruza aitta-semien fotografixa hau erabilli dabe Narbaizaren liburuaren azala egitteko. / EIBARKO UDAL ARTXIBOA

Antxon
Narbaiza

Muguruzatarrak
iceto Muguruza (1882-1920), Eibarren jaio zan. Ama eibartarra eban
eta, aita, Elgoibarkoa. Amaren partetik okinak ziran. Lehelengo ikasketak Eibarren egin eta, Zaragozan ikasi eban medikuntza eta, gero, Madrilen doktoradutza. Herrira itzuli eta, Plazentzian urtebete jardun ondoren, jaioterrira bueltatu zan eta, hamen, Osasun eta Higiene Laborategi sortu barrixan
hasi zan lanian. Ez zeban hori bihar hori hil arte lagako (1912-1920).
Zergatik da garrantzi haundikoa Nizetoren figura? Muguruza aintzindaria da:
– Higienista. Oiñ dala ehun urteko medikuntzak ez ditu antibiotikoak ezagutzen
eta zenbaitt gaixotasun osatzeko ahalbideak oso mugatuak dira. Baina Muguruzak badaki gure gaitz askoren iturburua gure ohittura eta praktika desegokixetan oinarritzen dala. Hortik dator, Muguruzak lortuko duen ospea.
– Osasun jarrera garbixak, gure giza-izaerari kalte egiten ez detsen jarrera egoki batzuek gaixotasunaren arriskua, portzentaje haundi batean, jaitsi egiten dabe. Lanean, etxean, eskolan, udalerrixan, zaindu beharrekoa esparru guztiak dira inportanteak. Beraz, gizartearen ohitura desegokien diagnosia egin beharra
dago. Gainera, medikuntzaren giza-izaeriak kezkatzen dau. Muguruzak egun
modernotzat joko gendukeen ikuspegia dauka. Ez dau ezetako balio guk medikuok asko ikastea, asko jakitea, -esaten dau-, herriari ez badetsagu gure proiektuen barri emoten.
– Horregatik, Muguruza dibulgadorea da, herrixak osasunaren gauzarik oinarrizkoenak jakin deixazen. Pedagogikoa da, ez dau bereizilari edo espezialistentzat
idazten, hitzaldixak emoten; herritar soilak ditu gogoan, hasteko. Ausartu egingo da. Bulegotik kalera, jauzi, salto egiten dau.
Baina Muguruza beste zerbait ere bada. Muguruza vitalista bat da, gizartetik
hurbil ibiltzea gustatzen jako, ez mediku lanetan bakarrik, bizitzaren gainerako
esparruetan ere, bitez giza konpromisozkoak edo ludikokoak. Munduko gatazken aurrean: Antigermanofiloen Batasunean -1. Gerra Handian-, edo udal edo
diputazioek autonomiaren alde sorturiko mugimenduaren bultzatzaile. Ludikoetan, barritz, Aratusteak, musikia..,
– Liburu garrantzitsu bat idatzi eban: Conferencias sobre nociones generales
del obrero siderúrgico (1918), eskuliburu bikaiña zeiña bihargiñaren benetako
vademecuma izango dan.
Zoritxarrez, Urkarregin hil zan sidecar batetik jauzita, Olabe pintorea eta Anitua
industriagizonakin Ondarroatik etorrela. 38 urte baiño ez zittuan.
Javier Muguruza, Niceton semia (1914-2002), Eibartik Madrilera joan zan ikastera, bertan ikasi eban medikuntza eta, bertan, Pediatrian bereizilari egin zan.
Gerrak harrapau eban, bete-betian, gudarixekin joan zan frentera, mediku zeregiñetan, nahiz oindiok urtebete falta titulua lortzeko. Gerra ostian, Eibarren jarri
zan lanian eta, 1949tik aurrera Bilbon, bertara ezkondu eta han mediku plazia
etara eta gero. Euskaltzale haundixa, bere eibartartasuna ez zeban euskera barik ulertzen. Medikuak euskeraz jakittiaren garrantziaz idatzi eban.

N
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XX. mendearen bueltan
Etxebizitza arazua
1958.aren bueltan orduan bai eguala arazo larrixa Eibarren etxebizitzei dagokixenez. Urte hartan ixa 6.000 etxebizitza eguazen herrixan erabiltzen ziranak, baiña euretatik 1.200 ingururi hamabost
urteko epia emoten zetsen botatzeko: batzuk higiene eta osasun
neurrixak ez eben betetzen eta beste batzuk urbanismo planek
kentzia aurreikusten eben. Itxaron barik, 1.800 etxebizitza barri
bihar zirala onartu eben orduko agintarixak. Oiñ izena aldatzia nahi
detsen Paziano Arosaren kalia (orduan San Kristobal deitzen zan)
zan egoera horretako adibide garbixena: kale horretan sei pegora
eguazen, guztira 70 etxebizitzekin. Zenbat jende sartzen zan etxe
horretan jakin nahi? Ba 227 famelixa, 779 lagunek osatuta. Edarra
kopurua, batez be gaur egungo situaziñuarekin alderatzen badittugu. Datuak orduko Udal Padroian agertzen dira, orduan kale horretan bizi ziran biztanliak egindako aitorpeneri jarraittuz.

Jeronima parteria
Jeronima Gorospe ez zan Eibarkua, baiña komadrona moduan lan
ikaragarrixa egiñ eban gure herrixan. Valladolideko Medikuntza Fakultadian estudixau eban Europako lehelengo gerraren sasoi inguran eta, titulua 1917xan eskuratuta, Bilbon hasi zan biharrian, Carmelo Gil mediku ospetsuaren konsultan. Han eibartar batek gure
herrira etortzeko proposamena egiñ etsan eta udal komadrona moduan etorri zan gurera. Ikaragarrizko lana egiñ eban urte askuan
gure herrixan emakumieri erditzen laguntzen, eta ijittuekin be oso
ondo konpontzen zala diñue. Ezer kobrau barik, neska jaiobarrixari Arrate izena ipintzeko eskatzen ei zetsen bakarrik. Izen horren
apostolua bihurtu zan eta, berari esker, asko zabaldu zan gure Ama
Birjiñaren izena orduko eibartarren artian. 1950.eko hamarkadian
laga zetsan lan egittiari, ordura arte ume morduari mundura etortzen lagundu eta gero.

ELKAR 11
HIZKETA
J os e M a r i a S e t i e n

“Elizak ezin du
politikarien tokia
hartu, baina
laguntzeko dago”
Eibarko parrokiek, Elizbarrutiko Idazkaritza
Sozialarekin bateginik, demokrazia eta parte
hartzearen inguruko saioak hasi zituzten urrian.
Testuinguru horretan, eta hilean behin
aurreikusitako hitzaldi-programazioari jarraituta,
martitzenean Jose Maria Setien izan zen Portalean,
Aginpide Politikoaren ariketa demokratikoa
eta demokrazia ordezkatzailea izenburupean
berba egiten. Ez dugu galdu nahi izan berarekin
horretaz jarduteko eskaini zaigun aukera.
- Demokrazia denon ahotan
dabil azken urteotan, baina
benetako partehartzea bermatzen da gaur egun? Eta
zein paper betetzen du ʻor dezkatzaileʼ termi noak guzti
horretan?
Dudarik ez dago, demokrazia inork jendeaurrean ukatuko
ez lukeen gizartearen aspirazioa dela. Demokrazia ukatzeak inork berari leporatzea nahiko ez lukeen konnotazioak dakartza, hala nola “totalitarioa”,
“faxista”, “despota” eta antzerakoak. Baina gauza bat da demokratak garela esatea eta
beste gauza bat, berriz, berba
hori erabilita aditzera eman
nahi dugunarekin denek bat
etortzea. Gainera, benetako
demokraziak errealitate ezberdin asko hartzen ditu eta horiek
guztiak batera garatzea ez da
erraza izaten. Botere politikoa
izango dutenak askatasunez
hautatzearen bitartez bizitza
publikoan parte hartzeko eskubidea, demokrazia politikoaren
zati bat ere bada. Baina eskubide horretaz baliatu nahi due-

nak, eskubide berbera besteei
aitortzeko prest egon beharko
du. Ez da demokrata, benetan,
boto eskubideaz baliatzeko
beste batzuei eskubide hori
ukatzen dionak, horretarako
mehatxuak edota indarkeria fisikoa erabilita. Ikuspegi horretatik, dudarik ez dago gurean
muga larriak aurkitzen ditugula
bizitza politikoan modu aktiboan parte hartzeko eskubide demokratikoari dagokionean. Horregatik, euren “ordezkariei”

Pertsona guztien oinarrizko eskubideen errekonozimenduan
oinarritutako bakean, bai bere
bizitza pertsonalari zein taldeakoari dagokionean. Zentzu horretan, bakea den-denek errekonozitutako eta bizi izandako
demokrazia baten ondorioa
izan behar da. Nik uste dut, bere mugekin, gure Elizak ahalegina egin duela elkarbizitza demokratikoaren eskakizun teoriko eta praktikoak berri emateko
bere misioari zintzotasunez

“Gurean muga larriak aurkitzen ditugu
bizitza politikoan aktiboki parte
hartzeko eskubideari dagokionean”
botoa ematen diotenek ziur
egon behar dute eurak ordezkatzeko hautatzen dituztenek
euren nahiak beteko dituztela.
- Zein da elizaren tokia irtenbidea bilatzeko ahalegin horretan?
Kontziente izan behar dugu
gure herria bakean bizitzea lortzea ez dagoela Elizaren esku.

erantzuteko. Elkarbizitza demokratiko horren gainean oinarritu
beharko da bakea. Berak justiziaren eskaerak direla sinesten
duenaren aldarrikapen horretan
ezin du, arrazoi bat edo beste
bat bitarte, euren artean kontrajarriak eta bateraezinak diren
jarrerak dituztenen gustua egin.
Hori dela eta, Elizak ezin du po-

litikarien tokia hartu, baina bai,
ordea, prest egon behar du eska dakiekenen zerbitzura egoteko. Ez alderdi batengatik, edo
bere aukera politikoarengatik,
baizik eta bakea justizian bere
defentsarengatik.
- Zu zeu pertsonaia klabea
izan zara, konponbidearen
bilaketa honetan. Zelako esperientzia izan da zurea?
Bakearen bilaketa eta egikaritzean Elizak jarduteko izan
behar dituen mugak kontuan
izanda, gauza nabaria da bere
izenean jarduteko ahalegina
egiten duen edozeinek jakin
behar duela bere aportazio bakarra euren esku hori egitea
dutenei laguntzera mugatu beharko dela. Ildo horretan nire
esperientzia “apala” baino ez
da izan, ez zegokidan funtziorik
ez dut hartu. Nire misioak izan
behar zuenaren ikuspegi garbi
horretatik abiatuta, nire esperientziarik onena hau izan da:
egin ahal izan dudan apurra
edo mordoak bakar-bakarrik nire Herriari zerbitzeko beste asmorik ez zuela.
...eta kitto! 08/XII/12
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12 GEURE
GAIA
Eurixak eta eguzkixak bat egitten dabenian azerixak ezteiak ospatzen omen dittue. Mito zahar hori
dago Juan Antonio Urbeltzek sortutako
ikuskizunaren abiapuntuan. Siñeskera horren aztarnak Euskal Herrixan eta baitta Japonian be aurkitu
ditu Donostiako ikertzaille eta sortzailliak, eta hari
horri tiraka preparau dau bixar Coliseoan
19.00etatik aurrera eskinduko daben Axeri-boda
ikuskizuna. Euskal Herrixan dantzatzen diran eta
dantzatu izan diran azeri-dantzetan inspiratu da Argia taldeko zuzendarixa ikuskizuna osatzen daben
dantzak aukeratu eta moldatzeko.

E u s k a l H e r r i x a et a
J a p o n ia e z k o n tz e n
d i tt u a n A xe r i- b o d a
A
rgia dantzari taldiaren
Axeri-boda ikuskizunarekin gozatzeko aukera
paregabia izango dogu bixar,
abenduak13. Juan Antonio Urbeltz-ek zuzendutako espektakulua otsaillian estrenau eben
Bilboko Arriaga antzokixan eta
harrezkero hainbat emanaldi
eskindu dittue Donostian, Donibane Garazin, Andoainen,
Mungian eta Iruñan.
Urbeltzek 40 urtetik gora da-

roiaz euskal dantzen inguruko
ikerketa eta bilketan eta bere
lanaren zati bat publikuari ezagutzera emoteko bidia dira berak sortutako ikuskizunak. Axeri-boda ez da horretan salbuespena. Eurixak eta eguzkixak
bat egitten daben momentuaren inguruko kondairatik abiatuta Euskal Herrixa eta Japonia
batzeraiñoko ikuskizun biribilla
osatu dau.
Atzo bertan Iñaki Arregi dan-

Baillarako hamabi lagun izango dira ikuskizuneko 41 dantzarixen artian. / INAKI ZUGASTI
08/XII/12 ...eta kitto!
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Euskal dantza tradizionalak osatutako ikuskizunian jantzixak asko zaindu dittue. / INAKI ZUGASTI

Axeri-bodan
oindiok be
Gipuzkoako
behe lurraldietan,
Beterri inguruan,
mantentzen diran
hainbat tradiziño
jaso dittue;
han, ibaixak
hazitta doiazenian
azerixak euren
ezteirik alaixenak
ospatzen dittue

tza maisua Portalean egon
zan, ikuskizunaren gaiñeko argibidiak azaltzen, baiña lanaren sortzailliak jasotakuari jarraittuta, “udaberri nahiz uda
beteko egunik distiratsuenetan,
eguzki, euri eta laiño xuri lasterkariz osatutako eguraldi aldakorreko egun hórretan, iñork
irudika leikezen ortzadarrik
ederrenak sortzen dira: ʻeguz kixa ta eurixa, erromako zubixaʼ diño esaera zahar batek.
Gertaera berezi horrek zerua
betetzen dabenian, Eurasiako
atsotitz zaharren esanetan
azerixak euren ezteiak ospatzen dittue. ʻ Euri eta iguzki,
azeriaren ezteiakʼ , esaten dogu
euskeraz. ʻ Kitsuné no yomeiriʼ
diñue japonieraz. Misterixoz
eta arriskuz betetako ezteian
nunbait, etxeko txikixak begiratu ezin zittuenak, azerixen hasarria ez pizteko”.
Metafora horren gaiñian Europako kulturak imajinaziñoz
betetako proposamenak egin

GEURE 13
GAIA

ZENBAKITAN
41 dantzari,
hamabi baillarakuak
4 dantzari talde:
Argia, Duguna,
Haritz eta Kezka
10 pieza
Iraupena:
75 miñutu
Sarreria: 10 euro

dittue eta Urbeltzek Axeri-boda ikuskizunian tradiziñuetako
batzuk bildu nahi izan dittu,
“Gipuzkuako behe lurraldietan, Beterri inguruan, neurri
batian mantentzen diranak;
han, ibaixak hazitta doiazenian, ʻazeri xakʼ e uren ezteirik
alaixenak ospatzen dittuen tokixetan”.
Baillarako dantzarixak
Programiari begiratuta, Axerien eztei dantza, Axeri dantza,
Axerien Branlea, Bourréea eta
Kontradantzak, Makil dantzak,
Mairuen gezi dantza, Axeri beltzen brokelak, Axeri joko, Habanera, Axeri gorrien azken borrokaldia eta Urso zuria osatzen dabe ikuskizuna. Eta musikari eta teknikari talde bikaiña
lagun dakela, zelan ez, ikuskizunaren ardatza osatzen daben dantzarixak izango dira
taula gaiñian.
Donostiako Argia taldeko
dantzarixekin batera Iruñako
Duguna, Elgoibarko Haritz eta
Eibarko Kezka dantza taldeko
dantzarixak hartuko dabe parte. Elgoibarkuak 20 urtetik gora
daroiate Argiarekin alkarlanian
eta bere ikuskizunetan parte
hartzen, eta Kezka dantza tal-

Oi e r A r a o l a z a , K e z k a d a n t z a t a l d i a

“Dantzarixondako
haundixa da holako
ikuskizunian
parte hartzia”
- Zelako berezittasuna daka bixarko ikuskizunak?
Argia dantza taldiak Juan Antonio Urbeltzen
zuzendaritzapian aurrera daroian euskal dantza tradizionaletik abiatutako ikuskizuna da,
eta bat dator Argiak eta Urbeltzek azken 40
urtiotan egindako biharrarekin; hau da, gure
dantza tradiziñua jaso eta zabaltziarekin. Horretarako bidietako bat ikuskizuna sortzia da
eta hala egin dabe Axeri- boda ikuskizunaren
kasuan be.
- Lujua da Eibarrendako Coliseo batian holako ikuskizuna eukitzia?
Guretako behintzat argi dago badala. Kezkako dantzarixondako haundixa da holako
ikuskizun batian parte hartzia, zer esanik ez
norberaren herrixan eta, gaiñera, horrelako
antzoki barriztu eta txukun batian eskindu
ahal izatia.
- Aurtenguak urte berezixa izaten dihardu
Kezkarendako, bestiak beste 50 urte bete
dittuzue-eta.
Arnasa hartzeko tarte barik gabiltza eta iazkua be ez zan makala izan. Urte bete-betia
izaten dihardu, bihar haundikua, denpora
osuan gauza barrixak egitten… alde horretatik aspertzeko denporarik ez dau emoten.

diak 10 bat urte. Baillarako dozena bat dantzarik hartzen dabe parte Axeri-bodan: Aiert
Ibarbia, Irati Kortabitarte, Josu
Garate, Ainhoa Lendinez, Irune
Orueta, Ander Fernandez,
Oihane Llorente, Jokin Salegi,
Unai Lizarralde, Olaia Gabiron-

Oindiok beste
ekitaldi batzuk
geratzen jakuz
urtia amaittu
aurretik eta datorren urterako beste batzuen
antolaketa lanetan be hasitta gagoz.
- Dantza-munduaren loraldixaz egin geinke
berba?
Danian izaten dira gorabeherak, baiña dantzia orohar hartuta ziklo on batian daguanik ez
dot esango; ezta txarrenian be, kulturako sektore gehixenak bezala, iraunbizitzen gagoz.
Baiña Eibarren azken urtiotan herrixarendako
prestatzen dihardugun lanak emaitzak emoten dihardu, gure lanak ixa jai guztietan finkatzen dihardue igual komunikabidietan gehixago agertzen gara, uste dot normaltasun baten
bidera sartzen dihardugula.
- Klasieri begira, zelakua da jendiaren
erantzuna?
Pozik gagoz, badagualako euskal dantzak
ikasteko demanda. Azken urtiotako joeria poliki-poliki goranzkua da, dantza eskolan 150
ikasle dittugu eta guria moduko herri batendako eta aisialdirako daguan eskintza zabala
kontuan eukitta, badakagu nahikua lan formaziño arluan.

do, Luken Aranburu eta Enrike
Izagirrek.
Aldez aurretiko salmenta
erritmo onian juan bada be,
oindiok be Kutxaren makiñetan
eta interneten txartelak erosteko aukeria badago eta, bestela,
bixar bertan, ikuskizuna hasi

baiño ordubete lehenago,
18.00etatik aurrera Coliseo antzokiko leihatillan be salduko
dittue (10 euro). Nahi izanez
gero, ikuskizunerako esku-orrixa eta bestelako informaziño
osagarrixa www.etakitto.com
helbidian eskuragarri dakazue.

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

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
...eta kitto! 08/XII/12
660 zkia.
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lur iriondo (turismoko sarixa)

teenajea

Iaz karrera amaierako Kutxa saria irabazi ostean,
Turismoko 2. Sari Nazionala eskuratu du aurten
Lur Iriondok. Azaroaren 28an ezusteko pozgarri
bat hartu zuen 25 urteko eibartar honek, ahaztuta
baitzeukan sariarena. Zorionak, beraz, Lur-eri.

“Turismoan Eibarrek
bere merkatua
aurkitu behar du”
- Turismoko 2. Sari Nazionala
eman dizute Jaso duzu jada?
Ez, oraindik ez da ekitaldia
egin. Aurreko edizioen arabera,
urtarrilaren amaieran edo otsailaren hasieran izango da eta
Madrilgo Musika Jauregian
egingo da.
- Eta nolatan, ba, sari hau?
Nire promozioko lehena
izanda, aukera eman zidaten
Sari Nazionalera aurkezteko.
Urtarrilean izena eman nuen
eta, ordutik, ahaztuta neukan. Horrela, Sanandres bezperaren bezperan, barixakuan, eskutitza iritsi zitzaidan
etxera esanez bigarren saritua nintzela.
- Izena emateaz gain, azterketa edo froga bereziren bat
egin behar izan zenuen?
Ez. Izena eman, munduko
paper guztiak eta bat gehiago
aurkeztu behar izan nituen,
eta listo. Ez ziguten inolako
erantzunik eman; beraz, ez
nekien nire izen-ematea iritsi
zitzaien edo ez.
- Zertan datza sariak?
Dirua ematen dizute, ez dakit
zenbat, eta diploma edo halako
zeozer ere bai.

- Curriculumean ederto geratuko da, ba, sari hau.
Bai, curriculumean eta ikasketa-espedientean ere bai, hor
ipiniko baitu 2. Sari Nazionala
jaso dudala.
- Turismoa ikasi duzu, zergaitik turismoa?
Hasteko, bidaiatzea gustatzen
zait. Gainera, aurretik ostalaritza
ikasi nuen, turismoarekin zerikusia duena, horrela, turismoa karrera laburra izanik, hori ikastea
pentsatu nuen.
- Turismoa ikasteko, turismoa egitea beharrezkoa da?
Egia esan, niri bidaiatzea asko gustatzen zait. Hala ere, ez
dut uste turismoa ikasteko turismoa egitea beharrezkoa denik, baina ondo etortzen da. Alderdi biak dira osagarriak eta
lagungarriak.
- Nola ikusten duzu turismoa
Eibarren?
Hori niri baino hobe Debegesan galdetzea (barreak). Eibarrek bere merkatua aurkitu
behar du, dagoen lekuan dago eta hori aprobetxatu behar
du. Dagoeneko aprobetxatzen
ari dela uste dut, eta gehiago
aprobetxatu beharko luke.

Angel Franco da Eibarko Ingeniaritza Eskolako zuzendari berria. Fisikan
katedradun, ia bere langile bizitza osoa darama Eibarren. Bere erronka
nagusia ikasketa-planak Europako Goi Mailako Hezkuntza Eremu
(Bolognako prozesua) berrira egokitzea da.

argazkitan
Abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatu zen. Hainbat ekintza
egin ziren mundu osoan, baita Eibarren ere: Eibarko Euskalgintzak
euskararen dorrea osatu zuen Untzagan, euskararen alde idatzitako mezuak
paperez bildutako kaxetan itsatsi eta bata bestearen gainean kokatuta.
08/XII/12 ...eta kitto!
660 zkia.
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GIGA proiektua jaio da
eskualdeko enpresa
txiki eta ertainak
laguntzea helburu,
Armeria Eskola da
proiektuan parte
hartzen duen hiru
zentruetako bat.
horretarako
zabalkunde
jardunaldia antolatu
zen atzo zentruan.
lgoibarko Makina-Erraminta Institutuak (IMH),
Armeria Eskolak, Elgoibarko Meka Lanbide Heziketako
Institutuak, Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailak eta Eusko
Jaurlaritzako Industria Sailak,
Euskadi-Innova ekimenaren bidez, 4 urtez (2008tik 2011ra) es-

E

GIGA egitasmoak prozesu
industrial ezberdinak hartzen
ditu bere barne: diseinua, fabrikazioa, neurketa, muntaketa,
automatizazioa, mantentzea,
lotura, sistemak, saiakuntzak,
babesleak eta txukuntzeak, eta
konponketak, besteak beste.
Egitasmoa aurrera eramateko, bestetik, enpresen parte
hartzea ezinbestekoa izango
da. Horrela, enpresetara joko

kualdeko enpresa txiki eta ertainen (ETE) berrikuntzak bultzatzeko ekimena aurkeztu zuten:
GIGA proiektua.
ETE-en berrikuntzak bultzatzeaz gain, ikastetxeek enpresei
eskaintzen dizkien zerbi-tzuak
dibertsifikatzea, ikastetxe-etan
enpresei besterendu dakizkiekeen berrikuntzak esperimentatzea, enpresentzat, profesionalentzat eta ikasleentzako formazio katalogo aurreratua garatu
eta egikaritzea, aditzera emateko jardunaldiak antolatzea eta
prozesu teknologikoetan teknologia eta praktika onak transferitzea, eta lanbide heziketa programetan teknologia eta joera
berriak barneratzea dira GIGA
proiektuaren helburuak.
Enpresetara jo

Armeria Eskola da GIGA
proiektuko bazkideetako bat;
horrela, atzo zabalkunde jardunaldia izan zen. Jardunaldia 16.00etan hasi zen eta,
bertan, esparru industrial ezberdinetan dauden azken joerak zeintzuk diren entzun ahal
izan zituzten hurbildu zirenek,
Tekniker, DMG Iberica eta
CMZ Machinery Group enpresetako arduradunen eskutik.

Armeria Eskolan egin zen GIGA proiektuaren aurkezpena Eibarren.

dute GIGA proiektuaren arduradunek, euren partaidetza
bultzatzeko, eta egitasmoarekin bat egiten duten enpresetan berrikuntza proiektuak garatuko dira.
Zabalkunde jardunaldia

✁

zozketa
Bete hau eta Danbakako lote bateko (kamiseta
eta DVD bana) zozketan hartuko duzu parte

Zozketa hilaren 19-an
egingo da ...eta kitto!n

GIGA-ren barruan, Armeriako
irakasle bik enpresa ezberdinen diagnostikoa egingo dute
4 urtetan zehar, enpresa
hauek dituzten aukerak zeintzuk diren aztertzeko.

Izena ...................................................
...............................................................
Abizenak ............................................
...............................................................
Telefonoa ...........................................
...............................................................
Urkizu, 11 -solairuartea20600 EIBAR

...eta kitto! 08/XII/12
660 zkia.
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DANBAKA

Folkarekin flipatzeko aukera Espaloian

F l i p i n F o l k E i ba r k o
t a l de a k j a r d u n g o du
g a ur D a nb a k a k o
bo s g a r r e n k o n t z e r t u a n
Danbaka III. Musika Lehiaketako azken txanpa gero eta gertuago dago. Bi
kontzertu besterik ez dira falta lehenengo faseari bukaera emateko. Hortaz,
laster jakingo da zeintzuk izango diren
finalera joango diren taldeak. Batzuek
faboritoak izango dituzte dagoeneko,
baina guztiak entzun eta ikusi arte ezin
dena esan. Izan ere, ezuste asko ematen dira Danbakako kontzertuetan, eta
taldeak uste baino prestatuago datoz
lehiaketara. Gaurkoan, barixakua, folkrockak hasiko du gaua. Izan ere, Flipin
Folk talde eibartarrak emango dio hasiera emanaldiari, Irlanda eta Galiziako
doinuak ekarriz.
Aby-Kemeko bateria ohia
Bigarrena, Oñati eta Donostia artean
osatutako Rock Privado izango da. Poprocka egiten dute. Horien ostean, Mutrikutik datorren The Wet Band taldeak
funkya eta rock gogorra landuko ditu melodia itsaskorrekin.
Eta gaua bukatzeko, Aby-Kem taldeko
bateria-jotzaile ohiaren talde berria: Turboshit. Metaletik zeharo aldenduta, amorru handiko punk-rocka egiten dute.

Gaur, 22.30etan.
Elgetako Espaloia.
5 euro (Gaztekutxa, 3 euro).

08/XII/12 ...eta kitto!
660 zkia.

FLIPIN FOLK / Ermua-Eibar

ROCK PRIVADO / Oñati-Donostia

Folka eta rocka batzen dituen talde hau 2001ean sortu
zuten Eibarko eta Ermuako kideek. Hasieran Galizia eta
Irlandako folka rockarekin uztartzen zuten, baina
2005ean egin zuten aldaketatik gerora estilo gehiagotara
zabaldu dira: rock, reggae, ska eta beste. Ordutik gainera taldea honako lagunek osatzen dute: Iñaki, Jorge,
Aitor, Paulino eta Txema. Ohiko rock instrumentuez gain
(gitarra, bateria, baxua), akordeoia, mandolina, gaita eta
txirula ere erabiltzen dituzte.

Rock Privadok hanka bat Donostian dauka eta bestea
Oñatin, Andoni bateria-jotzailea hangoa da-eta. Gazteleraz abestutako pop-rocka egiten dute ñabardura askorekin eta denbora laburrean izen handia hartzen dihardute. Hain zuzen ere, Donostiako XVII. Pop-Rock
lehiaketako epaimahai gaztearen saria jaso zuten eta
2008ko Madrilgo Audiciones lehiaketarako sailkatu ziren.
ʻEn todo este tiempoʼ diskoa autoekoitzi berri dute Germanek, Juanek, Rociok, Iñakik, Dafnisek eta Andonik.

THE WET BAND / Mutriku

TURBOSHIT / Bergara

The Wet Band taldea Mutrikun jaio zen 2007. urtean, eta
beste talde asko moduan hastapenetan beste taldeen
kantuak interpretatzen hasi ziren: bluesa, punka, soula,
rocka, hard-rocka eta beste. Gerora, kantu propioak egiteari ekin zioten eta gustuko zituzten musika estiloak
gehiago finkatu zituzten. Hala nola, gaur egun, rock, funk
eta pop-rocka egiten dute, tarteka stoner ukituak ere
batzen badizkiote ere. Taldea Ainarak, Endikak, Aitzolek
eta Iñigok osatzen dute.

Bergarako hirukote honek aurten lehenengo aldiz esku
hartuko du Danbaka lehiaketan, baina taldeko abeslari
eta gitarra jotzailea birritan izan da Espaloiko agertokian
eta baten, gainera, lehiaketa irabazi zuen Aby-Kem
taldearekin. Iñigo Ibarzabal orain arte bateria izan bada
ere, oraingoan gitarra eta mikrofonoa hartu ditu, Mikel
Gallastegi eta Mikel Martinezekin batera Turboshit punkrock taldea osatzeko. Hirurak eskarmentudun musikariak
dira eta ondo pasatzea gura dute.

G A B O N E TA R A K O
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...eta kitto! (EIBAR) eta Drogetenitturri (ERMUA)
aldizkariok kaleratutako gehigarria.
10.000 ale kaleratuko dira,
33.000 irakurlerendako.

T E L EF O NO A ( 9 4 3

20 67 76)

E-MAILA:

TRINMER

F A XA ( 9 4 3 2 0 2 8 7 2 )
publizitatea@etakitto.com

PITXIAK

E g o Gai n, z / g
943 12 73 50

Z uloagatarren, 9
943 20 17 40

Telebista digitalaren
INSTALATZAILE
OFIZIALA

OFERTAK
ETA INFORMAZIOA:
www.trinmer.com

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

- Erlojuak

- Artisautza

- Zilarra

- Bitxikeriak

- Oparitzeko
bonoak
- Aurpegi
eta gorputz
tratamenduak
- Mikro
pigmentazioa
- Masajeak
- ...

IZADI
San J ua n, 1
943 20 33 29
- Landareak
- Zentru naturalak
eta lehorrak
- Etxerako zerbitzua

CAPI

B i deba rr i eta, 5
94 3 20 15 47

TXUKUNA

E. Garat e, 1
943 82 13 08

- Emakume
eta
gizon moda
- Lentzeria
eta
osagarriak

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

VALENCIAGA

Z ulo agatarren, 1
943 20 22 33

zorionak!

NARRUA

BEITTU

Bi debarrie ta, 16
943 20 41 02
- Poltsoak
- Euritakoak
- Gerrikoak
- ...
Andrazko
eta gizonendako

J . E tx ebe rr i a, 1 3
94 3 70 02 30

- Opariak egiteko aukerarik
onena

LEDER
J. Etx eberria, 4
943 20 32 90

- Menajea

- Bidaietarako
artikuluak

- Beira

- Boltsoak

- Opariak

- Euritakoak
- Narruzko erropa

Sa n Agustin, 4
943 20 16 47

- Osagarriak

JAUREGUI
ITZE
Prob aleku, 7
ERMUA
943 17 46 51

- Opariak
- Etxerako
osagarriak

- Optiko-optometrista

E r reb al, 2 1
943 20 19 22
San A g us ti n, 5
943 20 22 31

- Audifonoetan
azkenengo
teknologia
- Opariak egiteko
aukera haundia

BAGLIETTO
B ideb arr i eta, 3
943 12 07 35

IDOIA BERGARETXE
ESTETIKA ETA MASAJEA

TXANPU

BALEAK:
- Eztiterapia
- Masaje terapeutikoa
- Masajea harri bolkanoekin
- Aurpegi tratamendua
- Gorputz tratamendua

STRESAREN AURKAKO
TRATAMENDU INTEGRALERAKO BA- E s t a z i ñ o , 1

LEA

943 20 03 45

IDOIA BERGARETXE

- Plantxak

- Makinillak

- Ile lehorgailuak

- Luzapenak...

- Guztiondako oinetakoak

B i deba rr i eta, 2 6
943 82 06 37
G oi e nk al e , 7
D UR A NG O
C AL ZA D OS P A B LO
V I Cen t en ari o, 1 9
ERMU A

zorionak!

GRATZINA

GOIEN

Z u lo a ga t a r r e n , 2

943 20 09 91

LARRAMENDI
Es t a z iñ o , 6
943 20 37 22

SELENE
J. Etx eberria , 6
943 2 0 09 07

- Plasma eta LCD
telebista aukera
- DVD eta DVD
grabadoreak

- Moda
- Oparietarako
osagarriak

- Musika ekipoak
- Elektrogailuak

GUBY
neskak

LAUMAR
Bi debarriet a, 1
943 20 16 26
- Landareak
- Lora sortak
- Zentru
naturalak
eta artifizialak
- Teleflora
zerbitzua
- Gusto eta adin
guztietako moda

INFORMATICA

IBARRA

I sa si , 15
943 12 71 77

J. Etx eberria , 2
943 20 15 51

ZENTRAL
OPTICA
Ego- G ain, 2
943 70 14 08
- Eguzki moda
2009
- Eski maskarak
- Ordenagailuen
salmenta eta
konponketa

- Termometro,
barometro,
brujula...

- Ciber-leku

- Gabonetako
promozioak

- Jokoen
alokairua

ZENTRAL
OPTIKA

KOPINA
San A g us ti n, 3
943 20 41 81

MABE

- Ume eta gazteendako moda

Bi debarriet a, 1
943 20 15 80

k!
a
n
o
i
zor

- Oinetakoak
eta
konplementoak

CALBETON
Ca lbe ton, 26
943 20 00 26
- Lentzeria eta
konplementoak

!
k
a
n
o
i
r
zo

- infosecseguridad@yahoo.es

- infosecseguridad@gmail.com

- Enpresa eta partikularrendako
mantenimendu informatiko integrala

INFOCOSTE
SAN ANDRES
GOZOTEGIA
Bi debarriet a 28
943 20 79 73

B ideb ar ri eta, 2 7
943 20 80 11

LIDE
T . E t xeb ar ri a, 1 0
943 20 21 71
- Gazte Moda

- Pastelak, “txikiak”,
pastak, rellenoak,
bonboiak, tartak...
- Enkarguak etxera

IKUSIMAKUSI
C alb eton , 8 -b ehea
943 20 08 68
- Ume eta gazte moda
(0 urtetik 16ra arte)

KIROLAK

Deporreko eski
irteerak neguan
DEPORREKO Eski Batzordeak
eski irteerak antolatu ditu nagusi
eta umeentzat negurako. Nagusiei dagokienez urtarrilak 17 eta
18, otsailak 14 eta 15, eta martxoak 7 eta 8rako antolatu dira irteerak Canfranc-era (Hotel Villa
Anayaet pentsio erdian, 60 eurotan). Umeei dagokienez, bestetik, urtarrilak 24 eta 25, eta otsailaren 28tik martxoaren 1eraino
antolatu dira irteerak. Azken
hauek, Villanuako Triton albergean hartuko dute ostatu eta prezio
ezberdinak eskaintzen dira: 50
euro (autobusa eta ostatua), 57
euro (autobusa, ostatua eta
egun biko forfaita) eta 67 euro
(autobusa, ostatua, egun biko
forfaita eta alkilerra). Izena emateko epea zabalik dago.

Katearen Eguna
bihar Portalean
Euskal Bizikleta Kirol Elkarteak
antolatuta Katearen Eguna
egingo da bihar Portalean
12.00etatik aurrera. Ekitaldian,
besteak beste, Eibarko Klub
Deportiboko (Debabarrena eta
Kirolgiren babesarekin) 23 urte
beherakoen mutilen taldearen
eta nesken talde profesionalaren aurkezpena egingo da.
Taldeen aurkezpenaren ostean, 2008ko Euskal Bizikletaren ikus-entzunezkoa jarriko
da eta lasterketan helmuga
edo irteera izan ziren herriei
oroigarriak emango zaizkie.
Eta ekitaldia amaitzeko, Debabarreneko txirrindulari profe-

Aurreko edizioko nesken taldeak Portalean egindako aurkezpenean. Hor ziren dagoeneko talde
profesionala osatu zuten neskak. / LEIRE ITURBE

sional eta zaletuei oroigarriak
banatuko zaizkie. Gainera,
ekitaldian Igor Astarloa, Pedro
Horrillo, Mikel Pradera, Aitor

Galdos, Aitor Hernandez,
Amets Txurruka eta Igor Romero txirrindulari profesionalak egongo dira.

Ipurua Kluba Espainiako txapeldun
GIMNASIA Erritmikoko Ipurua Klubak Espainiako Txapelketa eskuratu zuen joan den
zapatuan Zaragozan egin zen Espainiako
Taldekako Txapelketan. Miriam Merino, Jaione Tejedor, Helena Jauregi, Maider Jiménez
eta Garazi Pablogorranek, horrela, Leongo
Ritmo talde faboritoari irabaztea lortu zuten.
Oso gutxi falta izan zen, bestetik, Ipurua
taldekoentzat asteburua perfektua izateko.
Izan ere, domekako aparatuen finalean 2.

postuan amaitu zuten eibartarrek Leongo
Ritmoren atzetik. Susana Prietoren berbetan, “hunkigarria izan zen pabilioi guztia gure gimnastak txalotzen ikustea, mundu guztiak ikusi zuelako epaileek eman zizkiguten
notak oso baxuak zirela”. Era berean, Leongoei emandako nota altuegiak zirela gehitzen du Prietok, “txapelketa egun guztietan
egindako akats guztiekin podiumean sartzea lortu dute era susmagarri batean”.

...eta kitto! 08/XII/12
660 zkia.
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KIROLAK
Antequera-Arrate
jokatuko da bihar

Iñaki
Ugarteburu

Fair play
finantzarioa

A

zaroaren 26 eta 27an,
Biarritzen izandako
Europako Batzordeak
antolatutako kirolaren foroan
egoteko aukera izan nuen. Europa
osoko 200 lagun baino gehiago
elkartu ginen hainbat hitzaldi
eta eztabaidetan partehartzeko
asmoz. Interesantea suertatu zen.
Entzundakoaren artean hiru puntu
azpimarratu nahiko nituzke.
1. Argitaratua dagoen kiroletako
liburu zuriak (euskarara ere itzulitakoa), plan bat dakar bere baitan, non indarra jarri nahi dute,
besteak beste: Haur
eta gazteen sedentarismoa eta loditasun handitzearen kontrako
neurrietan, edota dopajearen
aurkako borrokoan. (Bernard
Laporte, Frantziako ministroa)
2. Europa mailan, kirola ezin da
kontsideratu beste edozein
jarduera bezala, berezitasunak
ditu eta konkretatu beharra daude
(Bernard Laporte, Frantziako ministroa). Beste edozein lanbidetan
Europako biztanleen artean
zirkulazio askatasuna dago.
Kirolean, hasieran futbolean, hain
zuzen ere, baldintzatu-mugatu
nahi dute goi mailako taldeetako
selekzioan parte hartzeko, hautatu
eta ez hautatuen kopurua.
3. Futbola arrazionalizatu beharra
dago, txorakerien aurka borrokatu
beharra dago, fair play
finantzarioa beharrezkoa da.
Dagoeneko hitzak ez du balio
futbolean, arauak jarri beharra
dago, eta dituzun baliabideen
arabera gastatu, ez gehiago,
bestela futbolak arriskuan
segituko du. (Karl – Heinz
Rummeninge, Europako taldeen
elkartearen izenean).
Labur bada ere, hurbildu nahi
izan dizuet, niretzat aipagarrien
izan ziren adierazpenak,
eta halaber, berriz ere,
baieztatzeko gure S.D. Eibar
futbol taldea bide egokitik doala.

08/XII/12 ...eta kitto!
660 zkia.

JOAN DEN asteburuan Portlanden aurka punturen bat lortzeko
zorian izan ostean, Antequera
bisitatuko du bihar Arratek
18.30etatik aurrera. Talde andaluziarra Julian Ruizen mutilen
gainetik dago sailkapenean 9
punturekin, beraz, garaipena
lortuz gero, eibartarrak aurretik
ipiniko lirateke. Nazional mailako taldeak, bestetik, Ardoi gailendu zuen 27-26 Ipuruan joan
den asteburuan, eta bihar Trapagaranen aurka arituko da Trapagan 19.00etatik aurrera.
Harrobia Euskal selekziora
Arratek harrobiarekin egiten
duen lana, bestetik, ez da ezerezean gelditzen. Izan ere, Eus-

Eibartarrek erraza euki ez arren aukera paregabea izango dute postu bat aurreratzeko.

kal selekzioak bai kadete mailan, bai jubenilen mailan deitzen
dituen 12 jokalarietatik, kadete
mailan 8 Arratekoak izan ziren
eta jubeniletan 4. Kadeteek Iruñako Txapelketa jokaatu zuten
abenduaren 6 eta 8an, eta Eneko Garetxan, Ander Iriarte, Aitor

Luengo, Ander Atorrasagasti,
Beñat Santamaria, Aitor Telletxea, Jon Azkue eta Kepa Zelaia
izan ziren bertan. Ion Alcoba,
Mikel Arrieta, Xabier Luke eta
Pablo Otaegui jubenilek, bestetik, Madrilgo Txapelketa jokatuko dute datozen egunotan.

Arana Euskadiko
txapelketarako
sailkatuta xakean

Maider Peralesek garaipena lortu zuen 400 metro estilotan. / LEIRE ITURBE

Urbateko igerilarien emaitza
bikainak Oñatin
URBATEKO igerilariek emaitza bikainak lortu zituzten azaroaren 29an Oñatin egin zen
Gipuzkoako Ligaren bigarren
jardunaldian. Izan ere, maila
gorenean Aitzol Arrillagak 1.
postua lortu zuen 400 m. estilotan eta 2. geratu zen 200 m. libreetan. Junior mailan, berriz,
mutiletan Markel Alberdik 3. lekua bete zuen 400 m. estilotan
eta 2.a 200 m. libreetan. Nesketan, bestalde, 400 m. estilotan Maider Peralesek garaipena lortu zuen eta Jone Calvo

8.a geratu zen; eta 200 m. libretan, bestetik, Peralesek 2.
postuan amaitu zuen.
Infantiletan, Martin Azpirik 8.
postua lortu zuen 200 m. libretan; 100 m. bular estiloan Xabier Zubeldia 5. eta Gorka Zubeldia 6. izan ziren, hurrenez
hurren; eta Nora Varelak 3.
postuan amaitu zuen bai 400
m. estilotan, bai 100 m. bular
estiloan. Alebinetan, azkenik,
Miren Arriolak 6. postuan amaitu zuen bere lasterketa 100 m.
bular estiloan.

JON ARANA Deporreko xakelariak ezin izan zion aurreko
txandetako mailari eutsi eta Iñigo Galarzaren aurka galdu
zuen zapatuan Donostian jokatu zen Gipuzkoako Txapelketa
Nagusiaren barruan. Hala ere,
eibartarrak 3. postuan sailkatzea lortu zuen eta, bide batez,
Euskadiko
Txapelketarako
txartela lortu zuen.
Diego Olmo, bestalde, Erik
Juezi gailendu zitzaion sailkapeneko 6. postua lortuz, eta 1.
mailakoen artean lehena izatea
lortu zuenez, Gorengoen Mailara igotzea lortu zuen. Haritz
Garrok, bestetik, 12. postuan
amaitu zuen txapelketa.

KIROLAK

Arrateko igoera 3. baloratuena
Mendiko txapelketan
ARRATEKO IGOERAK 3. balorazio altuena lortu du Espainiako
Mendiko Autoen Txapelketan. Espainiako Auto Federakuntzaren
puntuaketaren ondoren, lasterketa eibartarrak podiuma lortu du
lehiaketen antolakuntzan, Escuderia Eibarrentzat “arrakasta” dena.
Iaz lortu zen Arrate Igoera Txapelketa Nazionalerako puntuagarri
izatea, 30 urteren ostean. 2009. urtera begira, bestetik, Escuderia
Eibarrek Arrate Igoera uztailaren 3-4-5ean egiteko eskakizuna igorri dio Espainiako Auto Federakuntzari.
Garikoitz Rodriguezen agurra
Joan den astean IV. Ribamontan al Mar-1000 cruces Rallysprinta egin zen, Garikoitz Rodriguez eibartarraren azken lasterketa izan
zena. 38. postuan amaitu zuten Garikoitz eta Eneko Artetxek, baina hori gutxienekoa zen eurentzat, eta jendeari gozaraztera atera
ziren errepidera biak. Asteburu honetan, bestetik, Klasikoen Rallya
amaituko da Islan (Kantabria). Han, I. Hotel Olimpo Rallyean, German Gonzalez eta Iban Beroizek hartuko dute parte.

Eibar-Alaves derbia Ipuruan
EUSKAL DERBIA biziko da
Ipuruan domekan 18.00etatik
aurrera (Localia). Izan ere, Eibarrek Alaves jasoko du bere
zelaian, Javi Perez, Cuevas,
Fagoaga, Cesar eta Garitanoren taldea. Neurketa, bestetik,
ez da Klubaren Eguna bezala
izendatuko, Batzar Orokorrean
egitea pentsatu zen moduan.
Carlos Pouso Eibarko entrenatzaileak, bestetik, domekako partiduari begira ezin izango du Natxo Insa kontuan hartu , Herculesen aurka min hartu baitzuen. Beraz, alakanteko
jokalaria, Txiki Acaz eta Carmelo izango dira baja dome-

Alaveseko Toni Moral, jokalari arriskutsua.

kan eta ezin izango dute lagundu taldea jaitsiera postuetatik irtetzen.

Eibartarrak Donostiako Maratoian

385
817
895
1.012
1.046
1.187
1.310
1.319
1.380
1.389
1.414
1.522

Garikoitz Rodriguez autoan zaletuen animoak jasotzen.

Javier Murcia
Juan Luis Azkune
Gorka Muñoz
Alberto Lorenzo
Igor Azurmendi
Alexander Telleria
Alberto S. de Viteri
Santi Santamaria
Fermin Murillo
Martin Lezea
Josu Trebiño
Asier Garde

2:57:47
3:10:44
3:12:08
3:15:07
3:16:51
3:20:19
3:23:35
3:24:17
3:26:25
3:25:46
3:27:03
3:28:15

1.579
1.613
1.647
1.774
1.783
1.936
2.221
2.266
2.273
2.299
2.572

Iñaki L. de Gereñu
Enrique Acuña
Leandro Luengo
Zigor Egaña
Ibon Martín
Mikel Agirre
Manuel De Blas
Jorge Carrión
Bittor Urzelai
Juanjo Larramendi
Fernando Serrano

3:28:41
3:30:12
3:29:38
3:33:44
3:34:43
3:39:56
3:50:27
3:52:33
3:53:08
3:53:42
4:20:31

Toribio Etxebarria, 4

-

Pin-ak
Metxeroak
Kamisetak
Boligrafoak...

☎ eta faxa: 943 70 14 97

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK
Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net
...eta kitto! 08/XII/12
660 zkia.
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arragueta, 2 - bis B
t. 943 208 330

BEGONA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA

E s t e t i ka k l i n i ka
-

Untzaga 5 - 4. . . . . . . . . . . 943 70 23 85

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

EGUNERO

HORTZ KLINIKA

Zer
behar
duzu
R.P.S. 196/07

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

Ikusten ez den ortodontzia

LIPOSUKZIOA
BLEFAROLASER
PEELING
COUPEROSIS
MESOTERAPIA
BOTOX
ZELULITISA (LPG)
BARIZEAK (LASER)
AKNEA (LASER)
KOKOSPEAREN EZABAKETA
TATUAIAREN EZABAKETA
EZPAINEN PUZTUKETA
ZIMURREN EZABAKETA
DIETETIKA ETA NUTRIZIOA

Ortodontzia
ume eta
helduentzat
Eg ig ur en , 6

Mª Dolores Olaizola Doktorea
E IB A R KO ZE NTR O MED I KOA

- be he a

w w w. c l i n i c a - a b o n t z a . c o m

D
Diie
ette
ettiik
ka
a

Nutrizio eta
Dietetika Zerbitzua

Ur k i zu , 13 (Or b e a k o Do r r e a k )
T el f .: 94 3 120 200 - 94 3 4 25 706
www .ma r i a do l o r es ol a i zo l a .c o m

U N T Z AG A
hortz-klinika
egunero

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea
Umeen obesitatea
Kontsulta astearte eta ostiraletan
Nutrizio-berreziketa
Ordua hartzeko: 647 823 971
Dieta
pertsonalizatuak
S a n A g u s t i n , 2 -4
B u l eg o a k I L o k a l a

F
Fiis
siio
ott e
er
ra
ap
piia
a

eibartarren irribarrea pizten

Untzaga, 2 - 1. Eskuma
Tfnoa. 943 70 25 92

Er rehabilit azioa
Bista Eder, 19 - behea
Tel. 943 70 00 82
943 20 84 75

g r u p o

✓
✓
✓
✓

i n n o v a

Inplanteak
Ortodontzia
Zuritzea
Hortz-estetika
d e n t a l

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
E GU N E RO

Calbeton 19 - 3. ezk.

Tfnoa: 943 20 72 17

GASTESI

Hortz-Klinika
J es u s Mª Ga s t esi - An e Ga st es i
Odontologia orokorra / Ortodontzia / Laser Teknologia

Bidebarrieta, 10 - 2. eskuma

943 70 00 90

IRAZABAL Hortz-Klinika

A. Zulueta, J. Etxaniz eta S. Sierra DOKTOREAK

ZERBITZUAK

Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua
ABANTAILAK

- DESKONTU BEREZIAK:
Mutua eta Aseguruak, enpresak…

- IMQ

RPS 04/02

J. Etxeberria, 12– 1. esk.
Tel. 943 208552

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

CRF AMOSTEGI

ARRAGUETA, 20
TLF: 943 53 06 42

ERREHABILITAZIOA
✽

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽

Logopedia

✽

Inkontinentzia urinarioak

✽

Kirol medikuntza

✽

Ama izateko prestakuntza

Muzategi 2

(EIBAR)

San Ignacio 2

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

(ELGOIBAR)

Patronato
Eibarrés

Tfnoa. 943 20 34 46

Tfnoa. 943 74 33 74

Errehabilitazioa
eta Fisioterapia

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktorea

Urkizu 9 - behean

EGUNERO

ane_mendia@hotmail.com

(08.00 - 19.30)

Tfnoak. - 943 12 12 80 eta 943 12 03 58
Faxa - 943 12 03 58

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

– fisioterapia
– osteopatia

– errehabilitazioa

Manu Sánchez FISIOTERAPEUTA

Juan Gisasola, 14
943 12 70 78

miren albistegi sojo

OSASUN

Telefonoa:

odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

GIDA

Ki rol me di k unt za

O
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KIROL MEDIKUNTZA
ERREHABILITAZIO ETA KONTSULTA ZENTRUA

• Odol analisiak
• Elektroterapia
• Fisioterapia
• Urgentziak
• Esfortzu probak

• 3. adinekoen mantenimendua
• Kontsulta medikoak
• Errekonozimendu medikoak
• Masaje terapeutikoa
• Kirol masajeak

ERA GUZTIETAKO MUTUA ETA ASEGURUEKIN KONTZERTATUA

Diputazio, 8-10 48260 ERMUA • Tel. 943 17 21 12 - 943 17 21 16
Faxa: 943 17 21 12 • e-maila: indartu@euskalnet.net

Iñaki Az pita rte
OSTEOPATIA
etxez etxeko zerbitzua
KIROMASAJEA
659107023
REFLEXOLOGIA Zezenbide, 1 - behea
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• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak
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ELENA
AIZPUN
POD124
OL
OGOA
kolegiatu zenbakia

I ñ ak i R i v e r o Z a ba l e t a

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)
Tel. 943 20 86 41

P
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AROR

PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA
(Ume eta helduendako)

●

Jos e A lbe rdi Alb erd i

943 12 14 93
T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 2 - 1.

OKULISTAK

B I D E B A R R I E TA 4 8
EIB AR
943 203050

egunero arratsaldez

E R DIK O KAL E 5 4
A R R A S AT E
943 799746

San Juan 11 - solairuartea
Tfnoa: 943 20 19 82

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)
Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

PODOLOGOA
Maider
Lopez
Etxeberria
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ARRATE
ORTOPEDIA

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa
Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak
HELBI DE BER R I A:
Ur k i zu , 11 (Eu s k a di k o K u txa r en o n do a n )
T el . / Fa x a : 94 3 70 06 31
ortopedia@ortopediaarrate.com
www.ortopediaarrate.com
OSAKIDETZA eta LAGUN AROrekin egiten dugu lan

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

Ana Artamendi
- Af asi a k

- D is f o n i a k

Beatriz Ortueta

- D i sl e x i ak

eta

- H i zm o t el t as un a

- D is l a l i a k

- E s ko l a ar azo ak

- D eg l u z i o a t ip i ko a

T. Etxebarria 10 - 6. ezk. (EIBAR) Tel. 943 20 27 15
Artekalea 30 - 2. B (DURANGO) Tel. 94 681 90 79

UME ETA HELDUENDAKO

PSIKOLOGIA
KABINETEA
ARRATE GARITAONANDIA

ESTRESA
ANTSIETATEA
● DEPRESIOA
● ERLAJAZIOA
● FOBIAK

ALZHEIMER-TERAPIA
IKASTEKO TEKNIKAK
● UMEEN ARAZOAK
● AUTOESTIMA
● MEMORIA LANKETA

●

●

●

●

A URRERA EDIFIZIOA

Urtzaile 1, 1. Eskuma

943 20 22 66
646 233 182

Psikologia klinika eta
Psikoterapia zentroa
Oscar Mondragon Lili
LASTER HELBIDE BERRIA

Urkizu, 13 - behea
Telf. 943 206823 eta 686 859023

He m e n zure tok ia izan na hi baduzu
d e it u 9 4 3 -2 0 6 7 7 6 t e le fon o ra
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Regis Cavignaux argazkilari frantziarraren lan koloretsua.

“Sukaldaritza tradizionalaren
aldekoa naiz”
JA VI ER A STA RL OA , S UK AL DA RI A :

‘E g o ’ i z e n a d a r a m a 2 0 0 8 k o S a n a n d r e s P i n t x o
l eh i a k et a k o i r a b a z l ea k . T x a n p i a h u s t u
et a i d i - i s a t s a r ek i n b et e t z ea i z a n z en J a v i er
A s t a r l o a E g o - G a i n k a f et eg i k o s u k a l d a r i a r en
b u r u t a z i o a , et a a r r a k a s t a i z a n z u en .

- Nol akoa da ‘Eg o’ Sanandr eset ak o pint xo lehiaket a
irabazlea?
Txanpi bat da, barruan idiisatsa darama. Txanpia hustu
egin nuen eta horren barruan
idi-isatsa sartu. Ez dauka sekretu handirik. Bezperatik beratzen ipini nituen txanpiak,
izan ere, horrela gorputz
gehiago hartzen dute. Egunean, txapan maitasun handiarekin egin nituen eta, dirudienez, epaileei gustatu zitzaien.
Bestetik, txanpiak jendearen
gustuko dira eta idi-isatsak
oso zapore ona dauka, beraz,
osagai bi hauek uztartzea
ideia ona zela pentsatu nuen.
- Osag aiak ik usit a, behint zat , ez dir udi diseinu- suk aldar it zaz ar i g ar enik .
Ez. Sukaldaritza tradizionalaren aldekoa naiz. Pintxo hori erreza da egiteko eta erreza
jateko. Batzuk pintxo gozoak
eta horrelako frogak egiten
dituzte eta, ez dakit, gozoa
hobe da azkenerako lagatzea
nire iritziz.
- Bur uan ask o l andut ako
pint xoa da ‘Eg o’?
Aurreko urteetako edizioetan ingurukoekin kontsulta
egin dut ea zein pintxo egin

08/XII/12 ...eta kitto!
660 zkia.

eta abar, baina aurten nire kabuz landu dut dena. Ohean
pare bat buelta edo gehiago
eman nituen zein pintxo egin
pentsatzen.
- P ozg ar ria izang o da, ba,
sukal dar i bat ent zat hor rel ak o sari bat esk ur at zea.
Noski. Pilotan ibiltzen nintzen ni gaztetan, zestan, baina sukaldaritza beti izan dut
gustoko. Horrela, pilotari nintzenean 4 pilotari bizi ginen
etxe batean eta eurekin ikasi
nuen sukaldean aritzen. Gogoratzen dut, hasiera batean,
Rekalde zela sukaldean aritzen zena, baina denborarekin nik ere ikasi nuen. Horrela, erretiratzean, sukaldari
izatea erabaki nuen eta Galdakaora joan nintzen ikastera. Gero Eibarrera etorri eta
hemen nago, Ego-Gain tabernan, orain dela 25 urtetik
gaur egunera arte.
- Lehiak et a ir abazit a, jende
g ehiag o dat or t aber nar a?
Bai. Jendea hurbiltzen da
‘Ego’ pintxoa jateko asmoarekin, baina asteburuetan bakarrik prestatzen dugu. Hala ere,
eskertzekoa da jendea hona
hurbiltzea, nahiz eta lagunek
txantxak egiten dizkidaten.

Naturaren Argazkilariak Portalean
GAUR ARRATSALDEAN inauguratuko da Portaleko erakusketa aretoan Naturaren Argazkilariak izenburuko erakusketa. Urtarrilaren 4ra arte ikusgai egongo den erakusketa Kutxan antolatutakoa da eta Wildlife Photographer of the Year
naturari buruzko argazkigintzako lehiaketako irudi ikusgarrienetako batzuk elkartuta eskai-

niko dizkigu, hain zuzen ere,
2007ko lehiaketan epaimahaiak saritu zituen irudiek eta
aipamen berezia jaso zuten lanek osatutako bildumakoak.
Edizio horretan 22 herrialdetako 32.000 iruditik gora lehiatu
ziren. Erakusketa ohiko ordutegian egongo da zabalik, martitzenetik domekara, 18.30etatik
20.30etara.

Pirritx, Porrotx eta Marimotots
ASTEBURU bete-betea dute Pirritx, Porrotx eta Marimototsek
gurean. Piratak ikuskizuneko lau
emankizun eskainiko dituzte zapatua eta domeka bitartean, bi
saio egun bakoitzeko (16.30etan eta 18.30etan). Emanaldi
guztietarako sarrerak aurresalmentan saldu ziren eta, beraz,
ez da txartelik salduko leihatilan.
Toki guztiak beteta daudenez,
sarrerarik gabe ezin izango da
inor sartu. Bestalde, txartelak

zenbakitu barikoak direnez, tokia aukeratu nahi duenak sasoiz
ibili beharko du. Hezkuntza Esparruan eskainiko den ikuskizunera joateko garraio publikoa
erabiltzeko aholkua eman dute
antolatzaileek. Dena dela, Firestonek automobila han lagatzeko
aparkalekua eskainiko du. …eta
kitto! Euskara Elkartekoek sarreren salmentan lagundu duten
Txutxufletas, Geltoki eta Juleni
eskerrak eman nahi dizkiete.

KULTURA

Basauri omentzeko
bazkarirako izen-ematea
ABENDUAREN 20an Serafin Basauriri bazkariomenaldia eskainiko zaio Arrate hotelean bere bizitzan zehar euskararen alde egindako lan guztia
eskertzeko asmoarekin. Ekitaldia antolatzen
diharduen Eibarko euskalgintzak eibartar guztiak
gonbidatu nahi ditu. Izena emateko 35 euro sartu
behar dira martitzena aurretik Kutxako kontu korronte honetan: 2101 0035 16 0010181170, izenabizenak argi eta garbi azalduta. Menua honakoa
izango da: Paletilla Iberikoa, Pikilloko piper beteak, Bakailao Orly mokadutxoak, arrain-zopa, lupia laban edo txahal solomilloa Cabrales saltsan
eta San Markos tarta. Bazkari egunean Untzagan
bilduko dira parte-hartzaileak, talde-argazkia
13.00ean
puntuan.
Zerbait hartu eta handik Arrate Hotelera joango dira bazkaltzera.
Egunerako egitaraua
musikarekin eta beste
hainbatekin biribilduko
da. Argibide gehiagorako 943200918 telefono zenbakira deitu.

laburrak
BIZK A IK O BER TSOL A R I
TXA P ELK ETA
– Deba Beheko Bertso
Eskolak jakinarazi duenez,
abenduaren 20an
Barakaldoko BECen
17.30etatik aurrera
ospatuko den Bizkaiko
Bertsolari Txapelketako
finalera joateko sarrerak
honako tokiotan egongo
dira salgai: Ermuan,
Txalaparta eta Infreñu
tabernetan; Mallabian,
Bastida eta Herriko
tabernetan eta Eibarren
Arrate Kultur Elkarteko
tabernan. Txartelak 16 euro
balio du (Bertsozale
Elkarteko bazkideentzak
12 euro eta 16 urtetik
beherakoentzat 8 euro).
Aipatutako tabernetan
izena eman beharko da
lehendabizi eta ondoren
jasoko dira sarrerak. Izena
emateko azken eguna
martizena izango da.

Iker Lluviarentzat
Danbakako kamiseta
eta DVD-a
IKER LLUVIAK irabazi du …eta kitto!-k antolatzen duen Danbakako hirugarren lehiaketa.
Gazte honek Danbakako kamiseta eta aurreko
edizioko DVD-a eskuratu ditu horrela. Musika
lehiaketa martxan dagoenez, datorren astean
ere aukera izango da beste sari bat eskuratzeko Danbaka eta …eta kitto!-ri esker.

A LTZ OA R EN BATZA R R A
– Alargunen elkarteak
abenduaren 14an (domeka)
11.30etan batzarraren
aurreko bilera egingo du,
elkartea birrantolatzeko
helburuarekin. Altzoa eta
bere etorkizunerako
garrantzi handiko gaiak
jorratuko direnez, elkarteko
bazkideei bileran parte
hartzeko dei egin nahi diete.

Juan San Martin Beka
ez ematea erabaki dute

2002ko irabazlearen orain dela gutxi kaleratutako liburua.

UDALEKO EUSKARA-KULTURA batzordeak azaldutakoari jarraituz, "aurtengo Juan San Martin beka nori
eman erabaki behar zuen epaimahaiak azaroaren 18an
egindako bileran beka ez esleitzea erabaki zuen, aurkeztutako proiektuek nahikoa maila ez izateagatik".
UEUk eta Udalak eskainitako ikerketa-beka 9.000 eurokoa da eta aurtengo edizioan artea eta mendizaletasuna ziren ikerketarako aukeratutako esparruak. Ikerketa
beka horri esker, hain zuzen, eman du argitara Gotzon
Iparragirre ondarrutarrak Debarroko Oasi Liberala. Aitzindarien bila. Eibar, 1766-1876 liburua. Iparragirrek
2002ko edizioan eskuratu zuen Udalak eta UEUk ematen duten beka eta lan horren emaitza Durangoko azokan ezagutu eta erosteko aukera izan da.

tartak
● enkarguak
etxera

KONTZ ER TU BER EZIA K
GA BONETA R A K O
– Tolosako Hodeiertz
Abesbatza, Pasaiako
Ondartxo Abesbatza,
Donostiako Osenki
Abesbatza eta Zarautz
Abesbatza elkarrekin
ikusteko aukera eskainiko
du Gabon Kantuz
izenburuko ikuskizunak
domekan, hilaren 14an.

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

●

San Andres
Gozotegia

Bidebarrieta 28
☎ 943 20 79 73

NTRA. SRA. DE BEGONA
EHORZKETA-BEILATOKIA
●

K OR OA K

●

ES KELA K

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

●

H I L A R R IA K

●

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564

27

28

KULTURA

Ipuin lehiaketa
berezia

Jorge
Beorlegi

Altxorra

L

agun eta senideen artean hamaika bider kontatu badut ere, oraindik
sinesgaitza suertatzen zait egun
hartan gertatutakoa. Harrigarria
izan zen parean horren gauza
bitxia topatzea. Benetako
altxorra! Ondo grabatuta daukat
eta ezin izan dut inoiz momentu
hura ahaztu. Handik nenbilen,
beste egun askotan bezala,
Calbeton eta Bidebarrieta
kaleen artean. Eta bertan topatu
nuen. Parrokiaren parean. Bai,
bai. Eibarko herriaren erdian.
Ez nintzen ametsetan ari. Orain
ere ez nabil gezurretan. Hantxe
zegoen! Tesoroa! Hurbildu egin
nintzen. Poliki-poliki. Tentu
handiz begiratu nuen. Distira
eta guzti egiten zuen. Beste
inork ez zuen ikusi, antza.
Ni izan nintzen lehena. Egun
zoriontsua zen niretzat eta
zeruko aingeru guztien laguntza
izan omen nuen. Bestela ezin
da ulertu. Bertan nengoen
eta nirea egiteko prest.
Horrelakoetan zalantzak izaten
ditut. Zer egin behar dut?
Niretzat hartu? Gorde? Itxaron?
Eta beste inor berea dela esanez
agertzen bada? Baina egun
hartan ez nuen bitan pentsatu.
Ez zegoen inoren arrasatorik.
Udaltzainek ere ezin izango
zuten ezer esan. Atzamarra
luzatu, intermitenteari sakatu
eta martxatrasean sartu nintzen.
Aparkatu egin nuen! Eibarko
zentro-zentroan eta hamaika
buelta eman gabe. Zorionekoa
ni! Ez da berriz gertatuko, ez!

08/XII/12 ...eta kitto!
660 zkia.

IAZKO ESPERIENTZIARI jarraituta, Debegesak aiton-amonen eta biloben artean osatutako ipuinen lehiaketa jarri du
abian. Ekimena Debabarreneko Esperientzia Eskolaren barruan jaio zen, nagusien eta txikienen arteko zubiak sendotzea
eta balore eta ezagutzen transmisioan oinarritutako harremanak sustatzeko helburuarekin.
Horretarako, Gabon sasoia aukeratu dute, familiarteko giro
gozoa aprobetxatzeko asmoarekin. Iaz oso harrera ona izan
zuen ekimenak.
Lehiaketaren oinarriei dagokienez, ipuinek asmatutakoak
izan beharko dute, eta aitonamonen eta biloben artean elkarrekin idatzitakoak. Idazla-

Iazko edizioan saria jaso zuen umeetako bat amama eta epaimahaikoekin.

nak euskaraz nahiz gaztelaniaz idazteko aukera eskaintzen dute eta gutxienez 3 orrialde eta 2 marrazki izan beharko
ditu lan bakoitzak; hortik aurrera, nahi beste idatzi dezakete.
6-12 urte bitarteko ikasleek har
dezakete parte ekimenean, be-

ti ete euren aiton-amonekin taldea osatuta.
Lanak entregatzeko azken
eguna urtarrilaren 19a izango
da. Informazio gehiagorako,
Debegesara jo daiteke betebeharreko baldintzak edo bestelako argibideak eskatzeko.

EUSKARAREN

Olentzeroren eskutitzentzako buzoiak
Portalea eta Pegoran
GABONAK HELTZEAR daude eta, horrekin batera, Olentzerok herriko etxeak bisitatuko ditu horietan opariak utziz.
Horrela, bakoitzak zein opari
jaso nahi duen eskatzeko,
eskutitzak jasotzeko buzoiak
kokatu ziren martitzenean
Portalea eta Pegoran, eta
abenduaren 18ra arte egongo dira zabalik. Gainera, jasotako eskutitzen artean 50
opari zozketatuko dira, hilaren 24ean Olentzerok berak
banatzeko.

Abenduaren 24ean, opariak
banatzeaz gain, Olentzerorekin
kalejira egingo da herriko kaleetan zehar 18.00etan. Horretarako, entseiua egingo da hilaren 16an Portaleko areto nagusian 18.30etatik aurrera, eta
edonor hurbildu ahal izango da
bertara. Erregeek ere kalejira
egingo dute, ohikoa den legez,
urtarrilaren 5ean. Horrela,
17.30etan Astelena frontoian
dantza emanaldia egingo da
eta ondoren, 18.30etan, Erregeen kabalgata.

KONTSEILUAREN X. URTEURRENA ospatuko da bihar,
abenduak 13, arratsaldeko
18.00etatik aurrera BEC-en.
Bertara joateko gonbidapenak nierebanoa.com webgunean lortu daitezke. BEC-en
ospatuko den ekitaldia “mugarri gisa” uler daiteke Kontseiluko presidentearen berbetan, “abiapuntu izango da
Kontseiluarentzat eta azken
urteotan euskarari beren babesa adierazi dioten herritarrentzat”, Mendigurenen esanetan. Helburu hori lortzeko
asmoarekin, Kontseiluak herritarrak, entitateak eta instituzioak bidelagun izan nahi
dituela azpimarratu du: “Pauso bat harago joateko unea
iritsi da eta gurekin parte
hartzera gonbita egiten diegu abenduaren 13an BEC-en
elkartu eta euskararen alde
lan egiteko. Konpromisoak
hartzea behar-beharrezkoa
da”, ekitaldiko antolatzaileen esanetan.

TXOKOA

EL ENEMIGO
DE LA CLASE
Germinal Producciones

abenduak 19
20:30 (bonoa + 5 €)
Coliseo antzokia

BOLALUMA
Kixka

abenduak 20
17:00 - 19:00 (bonoa)
Coliseo antzokia

KARABAS
Golden Apple Quartet & Kampingas

abenduak 22-23
19:00 (bonoa + 2 €)
Coliseo antzokia

BASOKO ESPIRITUA
abenduak 26
17:00 (bonoa)
abenduak 27
12:00 (bonoa)
Coliseo antzokia

LLAMADA PERDIDA
30 DIAS DE OSCURIDAD
REFLEJOS
abenduak 26
21:00 - 24:00 (bonoa)
Coliseo antzokia

MAGIKISIMO
Marsel & Sergi Buka

abenduak 29
17:30 - 19:30 (bonoa + 2 €)
Coliseo antzokia

ORQUESTA
ANDRES DE EGIGUREN
abenduak 30
19:00 (bonoa)
Coliseo antzokia

EIBAR MERKATAL GUNEA ZABALIK elkarteak,
erosleen fideltasuna saritzeko helburuarekin,
KULTUR ETA JAI GIROKO
HAINBAT EKITALDI antolatu ditu.
Eibar Merkatal Gune Irekira atxikitutako establezimenduek
2008ko Gabonetan zehar GUAI parkerako sarreren eta gabonetako egitarauan
jasotzen diren ekimen ezberdinetarako sarrerengatik trukatuko diren bonuak
banatuko dituzte bezeroen artean erosketan egiten dituztenean.

30

ERREPORTAJEA

Fernando
Muniozgureni
omenaldia…
bidegilea ere
bazelako
ʻB IDEGILEAKʼ BILDUM AN
FERNANDO MUNIOZGURENI
LIBURUKI BAT ESKAINI
ZAIO. Bertan, bere biografia
txiki bat egiten da eta euskeraren alde egin dituen ekintza
guztiak jasotzen dira. Horrela,
joan den eguenean, Portalean
Fernandoren liburuki horren
aurkezpena egin zen eta Fernandorentzat omenaldi txiki
bat egiteko balio izan zuen.
Ekitaldian, gainera, …eta kitto! aldizkariaren 20 urteak
batzen dituen ale berezia aurkeztu zen.
Portaleko areto nagusia txiki
geratu zen eta batzuek zutik jarraitu behar izan zuten ekitaldia. Bertan, Juan Barahona
…eta kitto! Euskara Elkarteko
presidenteak eta Maria Jose
Telleria Euskara-Kultura zinegotziak egin zuten berba hasieran; ondoren, Iñaki Arruti Fernandori buruzko biografia laburarren egileak liburuan jasotako hainbat irudi eta pasadizori
errepasoa eman zien eta,
amaitzeko, Patxi Baztarrika

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza
Politikarako
sailburuordeak
egin zuen berba. Bestetik, Fernandori egindako omenaldi txikia osoagoa izateko, …eta kitto!-k oroigarri bat eman zion
bere alaba Ainitzeri.
1987an jaiotako bilduma da
ʻ Bidegileakʼ eta euskeraren alde aritutakoen biografiak jasotzen dira bertan. Egueneko ekitaldian, bestetik, ʻBid egileakʼ
bildumaren liburukiak banatu
ziren bertara hurbildu zirenen
artean. Dena dela, …eta kitto!
Euskara Elkarteko bazkide
guztiei Fernando Muniozgureni
buruzko liburukia etxean banatuko zaie abenduaren 22a eta
23a bitartean.
Aldizkariak 20 urte
Ekitaldiarekin
amaitzeko,
…eta kitto! aldizkariaren ibilbideari buruzko ikus-entzunezkoaren proiekzioa egin zen. Hogei urteko ibilbideari errepasoa
egiteko, aldizkariko langile eta
kolaboratzaileen argazkiak ikusi ziren Portalean.

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

Belen Molina Martín –erizaina–

OPARITZEKO BONOAK
K O N F E K Z I O A K
☎ 943 20 22 33
08/XII/12 ...eta kitto!
660 zkia.

Z ULOAGATARREN , 7

Urkizu, 13 / 943 120200

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA

laztanak
emoten...

MADDI Luengo Basaras.
Fameliko sorgintxuak
urtebete darama guztion
barriak eragitten. Zorionak
polittori! Goyo-goyo-goyo...

Zorionak, ALBA, gaur bost
urte egitten dittuzu-eta.
Gurasuen partez.

AGENDA

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

ZALOA Gerenabarrenari
zorionak 2. urtebetetzian.
Sorgiñ eta alai jarrai daizula.
Muxu haundi bat famelixa
osuaren partez

Zorionak, HARITZ Otero
Del Campo, astelehenian
bost urte bete zenduzelako.
Muxu bat amama Arrate
eta aitxitxa Salus-en partez.

Zorionak, MARI CARMEN eta JOSE MARI,
San Andres egunian 40 urte bete zenduezelako
ezkonduta. Muxu haundi bat seme-alaben partez.

Zorionak, JULE, hillaren
3an urtia bete zendualako.
Famelixa guztiaren partez.

Zorionak, NORA Entrena, zure 2. urtebetetzian.
Gerenabarrena-Aldabe sendiaren partez, batez be
Danel eta Zaloa bere laguntxo miñaren partez.
Muxu haundi bat.

Zorionak, ENDIKA, bixar zazpi urte beteko
dittuzulako, eta zure anai URKOri, 27xan hiru
egin zittualako. Muxuak bixontzat.

Zorionak, JULIO, zortzi urte
badittuzu-eta. Muxu bat
aitatxo eta amatxoren partez.

Zorionak gure lau neskeri (ALAZNE, NEREA,
ENARA eta IKUSKA). Jarraittu oiñ arte bezain
jator!
Zorionak, EIDER (hillaren 7xan
urtebete) eta IZARO (9xan lau urte)
bete zenduezelako. Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, JULENE, San Andres
egunian hiru urte egin zenduazelako.
Eta ENAUT-i, hillaren 18xan urtebete
egingo dabelako. Etxeko danon partez!

Zorionak, amama IZASKUN eta aitxitxa
XABIER, zuen urtebetetzian. Haritz,
Aitziber, Eneko eta zuen billoba kuttunak
diran Danel eta Zaloaren partez.

DENBORAPASAK
SUDOKUA

7
3
8

1

2
3
4 1 7
9
7
6
3 9 1
3
5
4

9
5

1
3

5
9 2

JAIOTAKOAK
-

Beñat Gisasola Hernández. 2008-XI-17.
Oñatz Urkiaga Etxaniz. 2008-XI-24.
Jonathan Ramírez Gómez. 2008-XI-29.
Eneritz Conde López. 2008-XI-30.
Leire Conde López. 2008-XI-30.
Oihan Goitandia Anitua. 2008-XII-1.
Laura Ceballos Markez. 2008-XII-4.

HILDAKOAK

2
6 9 1
8 5

AURREKOAREN EMAITZA

-

Rafael Tueros Sáinz. 92 urte. 2008-XI-26.
Matias Campos Sánchez. 84 urte. 2008-XI-28.
Julio Castillo Etxeberria. 94 urte. 2008-XII-1.
Sor Mª Cruz Mujika Ibarluzea. 90 urte. 2008-XII-3.
Ignacia Garagarza Larreategi. 85 urte. 2008-XII-4.
Josefa Gisasola Baskaran. 89 urte. 2008-XII-6.
Maria Gallardo Asensio. 92 urte. 2008-XII-7.
Vicente Intxausti Ibarluzea. 82 urte. 2008-XII-7.
Servando Vázquez Otero. 76 urte. 2008-XII-8.
Victoria Onaindia Aranburu. 92 urte. 2008-XII-8.
Antonio Ibarra Kortabitarte. 83 urte. 2008-XII-9.
Angel Valero Baquerín. 73 urte. 2008-XII-9.

...eta kitto! 08/XII/12
660 zkia.
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AGENDA

horoskopoa
A R IE S
Ez zabiltza fin azken aldian, baina
berehala aldatuko da joera hori.
Gauzak ongi aterako zaikizu…
aspaldiko partez! Merezi duzu, noski.
TA UR US
Kezkatuta egoteko aitzakia daukazu,
izan ere, astroek ez dute berri onik
zuretako. Urtarrilera arte, ez zara
osasuntsu ibiliko.
G E MINI
Beti berriketan zabiltza eta ez zara
konturatzen besteek ere zerbait
esateko dutela. Entzuten ikasi behar
duzu, besteek ere zure beharra
dutelako.
CA NCE R
Aldaketa asko denbora gutxian.
Lasai, Ohituko zara, baina pazientzia
piska bat izan, zure bizitza guztiz
aldatuko delako.
L EO
Kalean ia ez dago ibilitzerik. Nolako
hotza dagoen! Ba, badirudi zugan
ez duela eraginik, zure barreneko
beroak izotza urtuko lukeelako.
V IR G O
Ez beldurtu krisiarekin, Virgo maitea,
zuk ez baitituzu bere ondorioak era
latzean pairatuko-eta! Ez pentsa,
hala ere, aberastuko zarenik.
L IB R A
Bai, Libra maitea, bai, Gabonak hor
daude! Ez duzula pentsatu zein opari
erosi? Beno, urtero azkenengo
orduan erosten dituzu, beraz…
S COR P IUS
Zuk horrela pentsatzen ez baduzu
ere, maiteminduta zaude. Onartzea
da onena, egin kasu, horren aurka
ez dago borroka egiterik!
S A G ITTA R IUS
Azken asteetan gogor lan egin
baduzu ere, Gabonetako oporrak
iritsi arte berdin jarraituko duzu.
Ondoren, jasoko duzu saria.
CA P R ICOR NI US
Aste bikaina duzu aurretik. Gogorra
izango da, baina ahalik eta ondoen
moldatuko zara eta gauzak bikain
aterako zaizkizu.
A QUA R IUS
Lasai, Aquarius maitea, atalez
aldatu da horoskopoa, baina ez da
desagertu! Zure konfiantza eskertzekoa da. Bestetik, zaindu zaitez!
P IS CIS
Eibarren, mendi tartean bizita, noiz
izan da mendira buelta bat ematera
joan zaren azken aldia? Aire freskoa
arnastu beharko zenuke.

08/XII/12 ...eta kitto!
660 zkia.

Barixakua 12
LIBURU AURKEZPENA

18.30.- Muguruzatarren
monolitoaren inaugurazioa.
Bidebarrieta, 3an
(San Andres eskola
parean).
19.30.- Liburu
aurkezpena: ‘Muguruza
aita-semeak. Medikuntza
eta jakin-mina ikur’.
Udaletxean (batzar
aretoan).

Zapatua 13
ARRATEBALLE BIZIRIK

10.00.- Arrateballeko
obretara ibilaldia. Irteera
Untzagatik (10.30etan
Azitainetik).

KATEAREN EGUNA

12.00.- Katearen Eguna,
txirrindulari profesionalen
partehartzearekin.
Portalean.

IGERIKETA

16.30.- Eibarko XIX.
Igeriketa Gabon Kopa.
Ipurua kiroldegian.

PAILAZOAK

16.30 eta 18.30.Pirritx, Porrotx eta
Marimotots: ‘Piratak’.
Hezkuntza Esparruan.

MAD ABOUT SCIENCE

17.00.- Zientzia tailerra
ingelesez: Volcano. Umeen
liburutegian.

DANTZA

19.00.- Axeri-boda Argia
Dantza taldearen
ikuskizuna. Sarrera:
10 euro. Coliseoan.

Domeka 14
BATZARRA

11.30.- Altzoa alargunen
elkartearen batzarra.

PAILAZOAK

16.30 eta 18.30.Pirritx, Porrotx eta
Marimotots: ‘Piratak’.
Hezkuntza Esparruan.

UMEENDAKO ZINEA

17.00.- Umeendako
pelikula. Sarrera: 2’50
euro. Amaña Kultur
Aretoan.

GABONETAKO
KONTZERTUAK

12.30.- Cielito Musika
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.
19.00.- Gabon kantuz:
Tolosako Hodeiertz
abesbatza, Pasaiako
Ondartxo abesbatza,
Donostiako Osenki
abesbatza eta Zarautz
abesbatza. Sarrera:
3 euro. Coliseoan.

Martitzena 16
EIBAR ZINE KLUBA

21.30.- ‘Mil años de
oración’ (Zuz: Wayne
Wang). Sarrera: 3’50 euro.
Coliseoan.

Eguena 18
IKASTEN

10.00.- Memoria
entrenatuz. Adindu. EPA
19.30.- Kaleetan kantuz.
Entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

telefono jakingarriak

erakusketak

Abenduaren 12tik urtarrilaren 4ra arte
NATURAREN ARGAZKILARIAK. Portalean.

Abenduaren 14ra arte
JUAN ANTONIO PALACIOSen argazkiak. Topalekuan.

farmaziak

12, barixakua
Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
EGUNEZ

13, zapatua
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

14, domeka
Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
EGUNEZ

15, astelehena
Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
EGUNEZ

16, martitzena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
Abenduaren 15era arte
‘EUSKAL FESTAK: EIBAR 1908’. Armagintzaren Museoan.

Abenduaren 15, 16, 17 eta 18ean
ARRATEBALLE BIZIRIK erakusketa. Topalekuan.

lehiaketak

Urtarrilaren 6ra arte.
Amodiozko gutunen XVII. Lehiaketa
et a SMS mezuen VII. Lehiaket a.
Informazioa: www.jardun.net

Urtarrilaren 16ra arte
Aratost eak 2009 Eibarren kartel lehiaketa.
Informazioa / lanak entregatzea: Portalea
eta Pegora.

Otsailaren 2ra arte
Antzez Artikulu eta Gidoientzako
XXIV. Narruzko Zezen Sariak.
Informazioa / lanak entregatzea: Hezkuntza
Esparrua (943208444)

Urtarrilaren 19ra arte
Aiton-amonen eta biloben artean osatutako
ipuinen lehiaket a.
Informazioa / lanak entregatzea: Debegesan.

S OS d eiak ........................1 1 2
P eg o r a .............................0 1 0
Ud al et x ea .........94 3 7 0 8 4 0 0
P o r t al ea ............94 3 7 0 8 4 3 9
Ud al t zai n g o a .....94 3 2 0 1 5 2 5
Man k o m u n it at ea 9 43 70 0 7 9 9
D eb eg es a ..........94 3 8 2 0 1 1 0
K IUB .................94 3 2 0 3 8 4 3
E p a it e g i a ..........94 3 0 3 3 4 0 0
Ib er d r o l a ..........90 1 2 0 2 0 2 0
Nat u r g as ...........90 2 1 2 3 4 5 6
D YA L ar r i al d i ak .94 3 4 6 4 6 2 2
G u r u t z e G o r r i a . . 94 3 2 2 2 2 2 2
Men d ar o o s p . ....94 3 0 3 2 8 0 0
A n b u l at e g i a ......94 3 0 3 2 5 0 0
To r r ek u a ...........94 3 0 3 2 6 5 0
E r r ep id eak ........90 2 1 1 2 0 8 8
E r t z ain t za .........94 3 5 3 1 7 0 0
E u s k o T r en .......90 2 5 4 3 2 1 0
P es a .................90 2 1 0 1 2 1 0
Tax i ak ...............94 3 2 0 3 0 7 1
.........................94 3 2 0 1 3 2 5
A l k o h o l . A n o n . . . 62 9 1 4 1 8 7 4
A l - A n on / A l a t e e n 6 5 0 2 6 5 9 6 3

autobus ordutegiak

Kultura Jardun Berezietarako
diru-laguntzak. Abenduaren 15era arte.
Pegoran

EIB A R - D ONOSTIA . Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 08.00, 15.30 eta
20.30. Jaieguna: 09.30 eta 20.30. D ONOS TIA - EIBA R. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30 eta 20.45.
Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIB A R - BIL BO. Laneguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BIL BO- EIBA R. Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIBA R- GA S TE IZ. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta
18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45.
GA S TEIZ - EIBA R . Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta
20.30. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30
eta 20.30. E IBA R - IRUÑA . Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IR UÑA - E IBA R. Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBA R- A R RA TE . Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A R RA TEE IB A R . Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIB A R- E L GETA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. E L GETA - EIBA R . Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. ER MUA - MEND A R O. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50era orduro. ME NDA R O- E R MUA . Laneguna: 06.55etatik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

ikastaroak

tren ordutegiak

17, eguaztena
Zuluet a (S. Agustin, 5)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
EGUNEZ

18, eguena
Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
EGUNEZ

19, barixakua
Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
EGUNEZ

dirulaguntzak

UEU Udazkeneko ikastaroak.
Matrikularen %50. Abenduaren 19ra
arte. Pegoran.

Kzgunea
Sinadura elektronikoa. Abenduak 15.
11.00-13.00.
Banka elektronikoa. Abenduak 16-17.
11.00 13.00.
It_txartela. Abenduak 18. 18.00.

EIBA R- BIL BO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. BIL BO- EIBA R. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. E IBA R - D UR A NGO. Egunero: + 22.18. EIB A R - DONOSTIA . Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. D ONOSTIA - EIB A R - ER MUA . Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.
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1. Etxebizitza
1.1. 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. Doaneko iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Ir ag ar ki ak i p i n t zeko : 943-200918.

1. ETXEBIZITZA
– Etxebizitza salgai Torreviejan. Logela
bi, egongela, sukaldea eta komuna. Terrazarekin. Dena irekia. Igerileku komunitarioa. Igogailua. Sartzeko moduan.
13.500.000 pta. Tel. 965-709005 eta
652-755513.

1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

– Etxebizitza salgai Murrategi 4 - 3. pisua
ezkerrera. 3 logela, egongela, sukalde
ekipatua eta komuna. Prezio onean. Tel.
943-120045.

2.1. Salgai

– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia eta despentsa. 40,9 milioi pezeta.
Tel. 653-733357.

2. MOTORRA
3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

– Eibarko erdialdean atikoa salgai. 40
m2. Trasteroarekin. Berriztua eta jantzita.
Eguzkitsua. Igogailua. 25.000.000 pezeta, adostekoak. Tel. 651-678454 edo
943-204117.

1.1. Errentan
– Pisua edo logela hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 657-779628.
– Logela alokatzen dut Eibar erdialdean.
Tel. 617-942407.
– Pisua alokairuan hartuko nuke Ermuan.
Neska arduratsua. Tel. 680-281125.
– Eibarren logela hartuko nuke alokairuan. Tel. 943-127382.
– Gela alokagai Eibarko erdialdean neska batendako. Tel. 686-286110.

4. Lana
4.1. Eskaerak

3.2. Errentan
– Txomon garaje irekia alokagai. Tel.
658-710898.
– Neska arduratsuak lokala hartuko lukete alokagai. Tel. 666-856741.
– 18 urtetik gorakoen talde batek lokala
hartuko luke. Tel. 670-593643. Ane.

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

– Eibarko emakume arduratsua eskaintzen da gauetan nagusiak edo gaixoak
zaintzeko. Esperientzia eta informeak.
Tel. 675-714988.
– Emakumea eskaintzen da etxeetan lan
egiteko. Tel. 697-960270.

– Emakumea behar da etxeko lanak
goizez egiteko. Deitu 17.00etatik aurrera. Tel. 649-388582.
– Emakume euskalduna behar da nagusiak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel.
943-744433.
– Kamarera euskalduna behar da taberna baterako. Tel. 669-977225.
– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.

5. Irakaskuntza
5.1. Eskaerak
– Euskarazko klaseak hartuko nituzke
arratsaldez. Tel. 626-144098

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

– Neska eskaintzen goizez astean zehar
garbiketa lanetarako. Tel. 650-455685.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Interna edo externa. Tel. 690-783065.

– Enpresa zientzietan lizentziatuak Matematikak eta Kontabilitate klaseak ematen ditu. Tel. 657-771496. Gloria.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, garbiketa lanetarako eta kamarera moduan. Tel. 617-056828.

– Lizentziatuak klase partikularrak ematen ditu. Maila guztiak, talde txikiak eta
prezio onean. Tel. 943-121898.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Arratsaldez edo gauez.
Tel. 671-972733.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako.
18.00etatik 09.30etara arte. Tel. 699813826.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 695-080186.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 669-966611.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. 11.30etatik 15.30etara. Tel. 647044031.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, sukaldari laguntzaile moduan
edo garbiketa lanetarako. Tel. 678939382.

– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 679291402.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Interna edo externa. Tel. 669-064252.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
692-691964.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Arratsaldez edo gauez.
Interna edo externa. Tel. 671-972733.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta sukalde laguntzaile
moduan. Interna edo externa. Tel. 665301550.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Arratsaldez edo gauez.
Tel. 666-747139.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Asteburuetan barne. Tel. 619662773.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, sukalde lanak egin garbiketa lanetarako. Tel. 690-701118.
– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 672-278556.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta pegorak garbitzeko. Tel.
699-609190.
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6. DENETARIK

– Kamarera eta sukaldaria behar da
Arraten. Tel. 677-638184.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 943-203703 edo 660-367298.

– Emakumea eskaintzen da garbiketa lanetarako edo nagusiak zaintzeko. Tel.
943-530718 eta 646-048823.

– Bittor Sarasketan lokala salgai. 80 m2.
25.000.000 pezeta. Tel. 637-524038.

5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

– Emakumea behar da tabernan sukaldari jarduteko. Tel. 655-722967.

– Neska eskaintzen da ileapaindegi ofizial moduan edo garbiketa lanetarako.
Tel. 669-064252.

2.1. Salgai

3.1. Salgai

5. IRAKASKUNTZA

– Emakumea behar da tabernako barran orduka lan egiteko. Tel. 655722967.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 699-513737.

– Errehabilitatzaile fisikoa eskaintzen da
fisioterapia zerbitzuak emateko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 648-738091.

3. Lokalak

4.1. Eskaerak
4.2. Eskaintzak

– Neska behar da umea zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 678-785247.

– Emakumea eskaintzen da, etxean edo
lantegian, muntaia lanak egiteko. Tel.
660-155631.

2. Motorra
– Renault Clio 1.9D salgai. 2000. urtekoa. 113.000 km. Egoera onean. Tel.
665-732640.

4. LANA

4.2. Eskaintzak

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Interna moduan. Tel. 648724168.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko. Tel. 943-127382.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu, garbiketa lanak egin edo
kamarera moduan. Tel. 616-314024.

5.1. Eskaintzak

6. Denetarik
6.1. Salgai
– Pirritx eta Porrotxerako sarrera bi salgai (zapatua, 16.30). Domekakoen truke
ere aldatuko genituzke. Tel. 943-127368.
– Mikropatin berria salgai. 30 euro. Tel.
652-703464.
– Ohe-nidoa salgai. 0ʼ 90koa eta latexezko koltxoiarekin. Tel. 639-044748.
– Denda ixten dugulako, ordenagailuak
salgai. 500 euro bakoitza. Tel. 619434746.
– Orbea Onix karbonozko bizikleta salgai. 51 tallakoa. 2007ko modeloa. Berria.
1.200 euro, ordenagailuarekin. Tel. 676105492. Aitor.
– Soinu-txikia erosiko nuke. Tel. 943200590.
– Garabi geriatrikoa (erabili gabea), gurpildun aulkia eta dutxarako aulki berezia
salgai. Tel. 615-781358. Itziar.
– Masajerako kamilla salgai. Tel. 943200345.

– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 616-690415.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 616-690415.

6.2. Eman
– Ordenagailuaren bozgorailuak, teklatua eta xagua oparitzen dira. Deitu
gauez. Tel. 943-530634.

