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“Gabonetako argiak aldatzea ondo dago, bai-
na kontuz. Numeruak eginda, LED bonbilla be-
rri horietan kontsumitzen dena baino askoz ere
energia gehiago gastatzen da. Horregatik, alka-
te banintz, aurrekoekin jarraituko nuke, energia
aurreztu beharrean kontrakoa egiten dugulako”

((FFeelliixx AArreess,, zziieennttzziiaa ddiibbuullggaattzzaaiilleeaa))

“Idazlearen kanona gipuzkoarra, gizona eta
politikoki epela izatea da. Iraultza behar da eta
iraultza guztiak bortitzak dira. Guk arazo bat
dugu: gure zapaltzaileraekin maiteminduta gau-
dela. Orduan, Hegelen sindromea izaten da: es-
klaboak jabea behar duela nor den jakiteko”

((LLaauurraa MMiinntteeggii,, iiddaazzlleeaa))

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

KKUULLTTUURRAA SSAAIILLAA
((HHIIZZKKUUNNTTZZAA PPOOLLIITTIIKKAARRAAKKOO

SSAAIILLBBUURRUUOORRDDEETTZZAA))

EEIIBBAARRKKOO
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
EERRAAKKOO EEGGOONN..-- Zeozer egiteko joera edo gogo berezia izan. “Erako dago gaur
gure gizona soiñu dantzarako”. 
EERRAALLGGII..-- Galbahetik iragazi. “Arto-uruna, eralgi egin bihar da taluak egitteko”.
EERRAARRAA..-- Zuzen, ez atzekoz aurrera. Gaztelerazko ‘‘aall ddeerreecchhoo’’. Antonimoa
itxulittara. “Erara jantzizu soiñekuori, itxulittara daukazu ba jakia”.

asteko HHEEMMEERROOTT EEKKAA esaldiak

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Hamen zure herriko seme bat, oin dala 3 bat hi-
labetetikan kanpuan daguana. Astebetian bueltan
noia, ta gogo galanta badakat be hortarako, billur
punttu bat dakatela esan bihar. Zeba? Gabonak di-
azelako ta herrixa zelan mozorrotuta egon laiken
pentsatziak billurra ematen dosta. Sartzen naizen-
ian, ze harrera eingosta herrixak? Zorionak? Urte
Barri On? Hala „Eibar Centro Comercial Abierto“
dinosten argixak? Gure farolak aurten be bandero-
latxuekin mozorrotuta egongo diaz? Zenbat tar-
dauko dabe gabonen bueltan kentzeko? Gure
plaza patinatzeko pista artifizialak okupauta egon-
go ete da, umiekin gabonetan akordatzia lukrati-
buo dalako?

Ez jataz gustatzen gure kalietan dauazen poste
horrek. Eztot ulertzen espazio publikua okupau ahal
izatia euren merkantziak promozionatzeko, ban-
ketxez, inmobiliariaz, kosmetika dendaz ta erropa
garestixan saltokixez betetako centro comercial
haundi honetan. Ze gara, herri bat edo centro com-
ercial bat? Ta batezbe, eztot ulertzen diru publikua,
oker ezpanao 140.000 euro, jasotzia herrixa centro
comercialez mozorrotzeko. „Para fomentar el ambi-
ente comercial en Eibar“.

Ze dinozue, herrikidiok, PSOEn jokaldi maestru-

EEIIBBAARRKKOO HHEERRRRII KKUUTTTTUUNNAARRII

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, re-
publikano ta sozialistia, ta ze harro gaozen! Nere ir-
itzi 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 kapitalista-
konsumistan islada argixa. Ta gabonetan sekula
baino gehixo. Izan be, kapitalismua da egun mund-
uan daren problema ixa danen erantzule zuzena
edo zeharkakua, ezberdintasun eragile, injustizian
arduradun, haur somalien hiltzaile, gazte txinatar-
ren esplotatzaile. Ta gu, konsumistok be, horren er-
antzule 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



Kalamuako Parlamentua mahai-jokoaren irabazleak
EIBAR.ORG elkarteak argitara
emandako Kalamuako Parla-
mentua Eibarko galdera-eran-
tzunen mahai-jokoaren 7 ale-

ren zozketa egin genuen …eta
kitto!-n eta hauek izan dira ira-
bazleak: Eneko Treviño , Oiha-
na Amesti Garitagoitia, Iker

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 atera-
tzera. Zorionak denei!

Bestalde, gogoan izan jokoa
honezkero salgai dagoela (17
euro) herriko liburudenda, jo-
lasdenda eta paperdenda guz-
tietan eta Eibar.org elkartearen
webgunean ere eskatu daite-
keela, jokoa@eibar.org e-pos-
tan. Oka-itxurako jokoak 1.260
galdera dauzka, denak gure
herriari buruzkoak. Jolasean
ikasteko aukera paregabea!

08/XII/12  ...eta kitto!
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DANON
AHOTAN Atentatuaren

gaitzespena
AURREKO asteko eguaztene-
an 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 hil-
tzeak oihartzun handia izan
zuen eta, enpresa-gizonaren
heriotza gaitzesteko ekimene-
tan ez ezik, bestelakoetan ere
izan zuen eragina: atentatua-
ren egunean bertan Coliseo
antzokian banatzekoak ziren
19. Toribio Etxebarria Sarien

banaketa-ekitaldia bertan be-
hera lagatzea erabaki zuten ar-
duradunek. Edizio honetako fi-
nalistak aukeratuta dauzkate
epaimahaiko kideek, baina sa-

riak banatzeko ekitaldia urtarri-
lera arte atzeratuta geratuko
dela azaldu dute. Eibarko EAJk
idatziz helarazitako gaitzespe-
na www.etakitto.com-en dago.

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

Haizearen kontrako azoka
SANANDRESAK ospatu genituen, azken orduan egu-
raldia bitarte hainbat aldaketa egin behar izan bazen
ere: azoka eguna baino egun bi lehenago haize bola-
da bortitzak azokarako prestatuta zeuden karpak han-
kaz gora bota zituen eta, hori dela eta, XXX. San An-
dres Azoka Armeria Eskolako frontoian eta La Salle
Isasiko jolastokian egin behar izan zen.

Giro aparta izan zen asteburu osoan eta GASTE el-
karteak helarazitako oharrean adierazitakoari jarraitu-
ta, “Gozategi ekartzeko gure proposamenari aurten
kasu egitearekin pozik gaude eta herritar guztiak ani-
matu nahi ditugu Udalak jaiak prestatzeko antolatzen
dituen bileretan parte hartzera eta proposamenak egi-
tera. Hurrengoa Aratosteetarako izango da”.Udaletxean egin zen aurka aurreko martitzenean. / LEIRE ITURBE

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

a u t u a n
KKOONNTTRROOLL BBEERREEZZIIAAKK
–– Astelehenaz geroztik al-
kohol eta beste drogen
kontsumoa antzemateko
trafiko kanpaina berezia
dago martxan. Datozen hi-
ru asteotan arreta berezia
ipiniko dute horren ingu-
ruan, trafiko istripuak
saihesteko helburuarekin.

MMEENNPPEEKKOOTTAASSUUNNAAKK
–– Menpekotasunari aurre
egiteko prebentzio progra-
man izena emateko epea
zabalik dago. 2009ko urta-
rrilaren 12tik apirilaren
1era arteko iraupena izan-
go duen ikastaroa astele-
hen eta eguaztenetan
emango dute Untzaga jubi-
latu etxean. Lau talde anto-
latzeko asmoa dute, ordu-
tegi ezberdinetan, goiz eta
arratsaldez. Matrikula doan
da eta Pegoran bete behar
dute interesatuek.

SSOOSSTTOOAAKKOOEENN ZZOOZZKKEETTAA
–– Azaroaren 28an zozketa-
tu zuten Sostoa abesbatze-
koek gabonetako otarra,
Toribio Etxebarria kalean.
Irabazlea Amañako Julen
Zuazo izan da, 5.387 zen-
bakiarekin (kolore urdina).

TTXXIISSTTOORRRRAARREENN
ZZOOZZKKEETTAA
–– Hauek dira Txirrindulari
Elkarteak egindako zozke-
tako 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.
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Atzerrixan 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 Juan-
Shanghai, 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! eskil lara 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...

Banoia

Alex 
Arriola

Zelaiaren tonbola arrakastatsua
PEDRO Zelaiaren oroimenez
antolatutako tonbola benetan
arrakastatsua izan da eta egun
gutxitan opari guztiak banatzea
lortu dute antolatzaileek. Sana-
nadresen inguruan zabalduta-
ko tonbolan, besteak beste,
herriko jostunek  eskuz eginda-
ko jantziekin apaindutako 160
kopinetik gora banatu dituzte,
herriko dendetan oparitutako
beste hainbat produkturekin

batera. Tonbolan lortutako di-
rua Hirugarren Munduan hain-
bat proiekturekin beharrean
dauden eibartarrei laguntzeko
erabiliko da. Astelehen arra-
tsaldean Ibarkurutze parean
martxan egon den tonbolaren
ateak azken sarien zozketa
egiteko zabaldu zuten propio
eta irabazleei telefonoz abisa-
tuko diete, sari-bila pasatzeko
argibideak emateko. 

Kanpaina berezia
jostailuak biltzeko
GABONAK gerturatzen doaze-
la-eta, Eibar-Ermuako Gurutze
Gorriko gaztedia sailak jostai-
luak banatuko dizkie arazo
ekonomikoak dauzkaten fami-
liei. Kanpaina garatu ahal iza-
teko, baina, herritarren parte-
hartzea ezinbestekoa da, jen-
deak oparitutako jostailuak bai-
tira ondoren familia horien arte-
an banatuko dituztenak. Kan-
painako arduradunek aditzera
eman dutenez, ez dute gerra-
jostailurik edota egoera txarre-
an daudenik batuko.

Jostailuak ematen lagundu
nahi duenak horretarako auke-
ra izango du abenduaren 19ra
arte, 10.00etatik 13.00etara,
Gurutze Gorriaren egoitzara jo-
anda (Gipuzkoako etorbidean,
Sallabenteko autopista sarre-
raren aldamenean dagoen lo-
kalean). 

Berbia Emon hitzarmen berria
BERBIA Emon hitzarmena sinatu dute Eibart Eibarko
Artisauen Elkarteko ordezkariek Berbia Emon hitzar-
mena Portalean, abenduaren 2an izandako ekitaldian.
Eibarko Udalak …eta kitto! Euskara Elkartearekin lan-
kidetzan 1993az geroztik du martxan Berbia Emon
programa. Sorreran herriko haur eta gazteei aisialdian
euskera erabiltzeko aukerak eskaintzea zen helburua.
Hitzarmena sinatzen dutenek euskerarekiko konpro-
mezua hartzen dute, elkartearen jarduna euskaldun-
tzeko. Honezkero herriko 60 bat elkartek egin dute bat
programarekin Bestalde, datorren barixakutik aurrera
ipiniko dute martxan Gabonetako Artisautza Azoka  Ei-
barko Bizikleta Plazan, urtarrilaren 5era arte.Portalean sinatu zuten hitzarmena. / JUNKAL TXURRUKA

Aspacek otarrak salgai ipini ditu
ASPACE Gipuzkoan garun-
perlesia dutenen elkarteak kan-
paina bati ekin dio elkarteko
200 bat bazkidek egiten dituz-
ten otarrak salgai ipintzeko. El-
karteak Santa Ines kalean dau-
ka egoitza, Ipurua kiroldegiaren
parean eta egoitzan bertan txo-
koa prestatu du, hainbat mota-
tako otarrak jendeak ikusteko
eta erosteko moduan izan di-
tzan: arropentzat otarrak, bai-
nugeletarako otartxoak, ogia-
rendako, arkatzak-eta gorde-

tzekoak eta beste hainbat es-
kaintzen dituzte. Otarrak ikusi
edo erosi nahi duenak Aspace-
ren egoitzara jo dezake, astele-
henetik barixakura, 09.00etatik
17.00etara.

Aspace elkarteak helduen-
dako eskaintzen dituen zerbi-
tzuen barruan, 1980az geroztik
hasi ziren otargintza lantzen,
oso emaitza onekin. Arduradu-
nen berbetan, “horretan dihar-
duenen autoestimua izugarri
hobetzen da”. 
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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.
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KONTSUMITZAILEEN Infor-
maziorako Udal Bulegoak
(KIUB) 2.517 kontsulta hartu
ditu 2008an, Karlos Gonzalez
Kontsumo Ordezkaritzako bu-
ruak eguaztenean prentsaurre-
koan jakitera eman zuenez.
2009. urteari begira bulegoa
ezagutzera emateko zabalkun-
de kanpaina egingo dutela au-
rreratu zuen, “herritarrek kon-
tsumoaren gainean kontzien-
tzia izan dezaten”.

Aurten egin diren kontsulta
guztietatik 149 erreklamazioak
izan dira, eta horietatik “%70-
80k izan du ebazpen positi-
boa”, Gonzalezen berbetan.
Gai kontsultatuenak, ordena-
ren arabera, telefoniarekin, ai-
re-garraioarekin, aseguruekin,
gremioekin, tindategiekin eta
bizilagunen komunitateekin lo-
tutakoak izan dira.

Zabalkunde kanpainarako
Gureak-ekin akordio batera ai-
legatu dira, taldeka kontsumo-

aren inguruko hitzaldi informa-
tiboak emateko otsaila, mar-
txoa eta apirila bitartean eta
pertsona nagusiekin gauza be-
ra egiteko asmoa dute, “eta
mago batek ikuskizuna eskaini-
ko du ume eta nagusientzat”.

Kontsumoaren gaineko gida-
liburua argitaratu nahi dute,
kontsumitzaileek dituzten es-
kubideak ezagutu ditzaten.

Bestalde, udaletxearen beheko
solairuan dagoen bulegoaren
ordutegia zabaltzeko asmoa
dute eta Udalaren webgunean
kontsultak egiteko aukera da-
goela gogoratu zuten.

Bide batez, etxerik etxe kol-
txoiak “oso garesti” saltzen eta
Osakidetzakoak direla esaten
iruzur egiten dabiltzala oharta-
razi dute. 

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

asteko

datua
777700000000 .... 000000000000

Oin dala 

urte

Markeskua jauregixan egoitza ekan Herrixen Europa Institua aurkeztu eben. Udalak bost urtera-
ko 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 ekital-
dixa 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. Au-
rretik, Lorelei taldiarekin beste lau-bost bidar abestu baeban be, estreiñaldia izan zan bakarka.

11999988--XXIIII--44 // 225566.. ZZKKIIAA..

hamar

Toribio Etxebarria Sarixen XVIII. ediziñora 29 proiektu aurkez-
tu 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 horre-
tako hirugarren kanpaiña izan zan gure herrixan.

Correos, hainbat hillabete Juan Gisasola kalian egon eta ge-
ro, atzera be Julian Etxeberriara bueltau zan. Bertan eginda-
ko lanen ostian, akzesibilidadian asko aurreratu eben.

Patxi Usobiaga Eibarko eskalatzailliak Munduko Kopa iraba-
zi eban bigarrenez jarraixan. Txapelketa hori amaittuta, har-
kaitzian be lehelengua izan zan 8c+ bat bistara egitten.

22000077--XXIIII--1144 // 661199.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun
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DANON
AHOTAN

Nagusiendako dantzaldia Astelenan
GAUR arratsaldean pertsona
nagusiendako dantzaldia egin-
go da Astelena frontoian,
18.00etan hasi eta 20.30ak ar-
te. Udalak, Biztu jubilatuen ko-
ordinakundearen laguntzarekin
antolatutako ekitaldirako sarre-
ra doan izango da eta, gainera,
joaten direnen artean hainbat
opariren zozketa egingo dute.
Beste jardunaldi batzuetako
esperientziari jarraituta, Rhu-

sell orkestrak joko du dantzara-
ko musika egokia, estilo ezber-
dinak uztartuko duen progra-
mazioari jarraituta: boleroak,
balsak, pasodobleak, Mexiko-
ko korridoak, tangoak, saltsa
eta euskal musika izango dira
protagonista nagusiak,  horien
erritmora dantzatzera anima-
tzen diren guztiekin batera. Gi-
ro aparta ziurtatuta dagoela
diote antolatzaileek.

Ekimenak Arrateballe Bizirik lelopean
EIBARKO Ezker Abertzaleak
hainbat ekimen antolatu ditu
datozen egunetarako, Arrate-
balle Bizirik izenburupean.
Hasteko, bihar, zapatua, Arra-
teballeko obrak ikustera joate-
ko irteera egingo da.
10.00etan Untzagatik irtengo
da taldea eta, nahiago duenak
ordu erdi geroago Azitainen
taldearekin bat egiteko aukera
izango du. Handik lanak ikus-
tera abiatuko dira eta, ondo-
ren, Asola Berri elkartean hi-

tzaldia emango dute eta galde
erantzunetarako tartea ere
egongo da. Hamaiketakoa es-
kainiko zaie irteeran parte har-
tzen duten guztiei.

Horrekin batera, eta gai bera-
rekin jarraituta, Topalekuan era-
kusketa egongo da zabalik aste-
lehen, martitzen eta eguaztene-
an, arratsaldeko 19.00etatik
21.00etara. Horien bitartez, ez-
ker abertzaleak obren egoera
eta horiek gerarazteko ekime-
nen berri eman nahi du.

auzorik auzo

Errekatxurako diseinua onartu da
ORAIN Errekatxu kalearen beheko aldean dauden eraikineta-
ko asko desagertzeko pauso bat aurrera eman da, Udalak in-
guru hori itxuraberrituko duen ikerketa proiektua onartu baitu.
Enpresa etxegile bitako ordezkariak bota beharreko etxebizi-
tzetako jabeekin berbetan dabiltza eta badirudi euretako asko-
rekin adostasun batera ailegatu direla. Gauzak horrela, eta in-
gurua itxuraberritzeko proiektuak jasotakoari jarraituta, eraikin
zaharretako batzuk bota eta gero, 13.500 bat metroko azaleran
salmenta libreko 136 etxebizitza, garajeak, merkataritzarako lo-
kalak eta aisialdirako guneak egitea aurreikusi dute. Horretara-
ko Bista Eder kaleko bidekurutzearen eta Urtzailera doan erre-
pidearen bitartean dauden etxebizitzak, albo bietakoak eraitsi
beharko dituzte. Eta, horrekin batera, kaleak berak itxura berria
hartuko luke, Bidebarrietako atzeko aldearekin paraleloan joan-
da, Urtzailerako errepidearekin batu arte. 

eibar kaleka

Torib io  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.
Erro ldatutakoak: 572.

Bidebarrietako atzeko aldeko etxebizitzekin paraleloan joango da Errekatxu. / ARTXIBOA
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IIGGOORR SSIIEERRRRAA

1188 uurrttee
iikkaasslliiaa

Bai, etxian normaltasun osoz egi-
tten dogu berba sexuaren gai-
ñian. Ez desku lotsarik emoten
edo dana dalakua, eta edozer
gauzataz jarduten dogu berbe-
tan. Bestetik, ez dot uste gaztiek
informaziño handirik dakagunik
sexuaren gaiñian, gehixago euki
ahal genduan.

Etxian sexuaren 
gaiñian berba 
egitten dozu?

TTXXOOMMIINN DDEELL PPOOZZOO

4433 uurrttee
mmeekkaanniikkuuaa

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

CCOONNCCHHII DDEE LLAA FFUUEENNTTEE

4400 uurrttee
OONNCCEE--kkoo aarrdduurraadduunnaa

13 urteko alaba bat dakat eta bai,
sexuan gaiñian berba egitten do-
gu, naturaltasun osuarekin. Se-
xuaren gaiñian informaziñua ba-
dagola begittantzen jata, baiña
beste gauza bat da ia hori erabil-
tzen daben edo ez. Gaiñera, tele-
bista saio gehixenetan sexua da-
go, holan, zeozer arrunta da.

AAIINNHHOOAA EELLIIZZOONNDDOO

3344 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Bai. Senarra eta ni gaztiak gara
oindiokan, eta gure alabak oso
txikixak dira, holan, loibiakin egi-
tten dogu sexuaz berba gehixen
bat. Ez da gai tabu bat neretako,
normaltasun haundixakin ikusi
dogu beti etxian. Gaur egun infor-
maziño asko daguala begittan-
tzen jata, asko dakixe gaztiek!

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. 

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1  Kardiologia
2  Zirugia
3  Dermatologia
4  Dietetika eta Nutrizioa
5  Analisi Klinikoak
6  Ortodontzia
7  Otorrinolaringologia
8  Pediatria

9  Psikiatria
10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Koloproktologia
14  Urologia
15  Erizaintza

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 11 33
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeee ttaakkoo 

11 .. ssoollaaiirruuaa

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

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

● TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

● Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
● Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
● Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
● Nazio eta Nazioarteko trasladoak

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244  OORRDDUU))

994433 220011 995511

Mugica 
Ehorzketa
Funeuskadi taldea
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Niceto Muguruza (1882-1920), Eibarren jaio zan. Ama eibartarra eban
eta, aita, Elgoibarkoa. Amaren partetik okinak ziran. Lehelengo ikaske-
tak Eibarren egin eta, Zaragozan ikasi eban medikuntza eta, gero, Ma-

drilen doktoradutza. Herrira itzuli eta, Plazentzian urtebete jardun ondoren, jaio-
terrira 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 Mugu-
ruzak badaki gure gaitz askoren iturburua gure ohittura eta praktika desegokixe-
tan oinarritzen dala. Hortik dator, Muguruzak lortuko duen ospea.
– Osasun jarrera garbixak, gure giza-izaerari kalte egiten ez detsen jarrera ego-
ki batzuek gaixotasunaren arriskua, portzentaje haundi batean, jaitsi egiten da-
be. Lanean, etxean, eskolan, udalerrixan, zaindu beharrekoa esparru guztiak di-
ra 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 medi-
kuok asko ikastea, asko jakitea, -esaten dau-, herriari ez badetsagu gure proiek-
tuen barri emoten.  
– Horregatik, Muguruza dibulgadorea da, herrixak osasunaren gauzarik oinarriz-
koenak jakin deixazen. Pedagogikoa da, ez dau bereizilari edo espezialistentzat
idazten, hitzaldixak emoten; herritar soilak ditu gogoan, hasteko. Ausartu egin-
go 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 gataz-
ken aurrean: Antigermanofiloen Batasunean -1. Gerra Handian-, edo udal edo
diputazioek autonomiaren alde sorturiko mugimenduaren bultzatzaile. Ludikoe-
tan, 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 ikas-
tera, bertan ikasi eban medikuntza eta, bertan, Pediatrian bereizilari egin zan.
Gerrak harrapau eban, bete-betian, gudarixekin joan zan frentera, mediku zere-
giñetan, 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 ba-
rik ulertzen. Medikuak euskeraz jakittiaren garrantziaz idatzi eban.

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

Muguruzatarrak

Antxon
Narbaiza

1958.aren bueltan orduan bai eguala arazo larrixa Eibarren etxebi-
zitzei dagokixenez. Urte hartan ixa 6.000 etxebizitza eguazen he-
rrixan 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 badittu-
gu. Datuak orduko Udal Padroian agertzen dira, orduan kale horre-
tan bizi ziran biztanliak egindako aitorpeneri jarraittuz. 

Etxebizit za arazua

Jeronima Gorospe ez zan Eibarkua, baiña komadrona moduan lan
ikaragarrixa egiñ eban gure herrixan. Valladolideko Medikuntza Fa-
kultadian estudixau eban Europako lehelengo gerraren sasoi ingu-
ran eta, titulua 1917xan eskuratuta, Bilbon hasi zan biharrian, Car-
melo Gil mediku ospetsuaren konsultan. Han eibartar batek gure
herrira etortzeko proposamena egiñ etsan eta udal komadrona mo-
duan 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 jaiobarrixa-
ri 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 etor-
tzen lagundu eta gero.

Jeron ima parteria

XX. mendearen bueltan
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JJoossee MMaarriiaa SSeettiieenn

- Demokrazia d enon ahotan
dabil  azken urteotan, baina
benetako p artehartze a ber-
matzen da gaur  egun? Eta
zein paper betetzen du ʻor -
dezkatzaileʼ termi noak guzti
hor retan?

Dudarik ez dago, demokra-
zia inork jendeaurrean ukatuko
ez lukeen gizartearen aspira-
zioa dela. Demokrazia ukatze-
ak inork berari leporatzea nahi-
ko ez lukeen konnotazioak da-
kartza, hala nola “totalitarioa”,
“faxista”, “despota” eta antzera-
koak. Baina gauza bat da de-
mokratak garela esatea eta
beste gauza bat, berriz, berba
hori erabilita aditzera eman
nahi dugunarekin denek bat
etortzea. Gainera, benetako
demokraziak errealitate ezber-
din asko hartzen ditu eta horiek
guztiak batera garatzea ez da
erraza izaten. Botere politikoa
izango dutenak askatasunez
hautatzearen bitartez bizitza
publikoan parte hartzeko esku-
bidea, demokrazia politikoaren
zati bat ere bada. Baina esku-
bide 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 fi-
sikoa erabilita. Ikuspegi horre-
tatik, dudarik ez dago gurean
muga larriak aurkitzen ditugula
bizitza politikoan modu aktibo-
an parte hartzeko eskubide de-
mokratikoari dagokionean. Ho-
rregatik, euren “ordezkariei”

botoa ematen diotenek ziur
egon behar dute eurak ordez-
katzeko hautatzen dituztenek
euren nahiak beteko dituztela.
- Zein da elizaren tokia ir ten-
bidea bilatzeko  ahalegin ho -
rre tan?

Kontziente izan behar dugu
gure herria bakean bizitzea lor-
tzea ez dagoela Elizaren esku.

Pertsona guztien oinarrizko es-
kubideen errekonozimenduan
oinarritutako bakean, bai bere
bizitza pertsonalari zein taldea-
koari dagokionean. Zentzu ho-
rretan, bakea den-denek erre-
konozitutako eta bizi izandako
demokrazia baten ondorioa
izan behar da. Nik uste dut, be-
re mugekin, gure Elizak ahale-
gina egin duela elkarbizitza de-
mokratikoaren eskakizun teori-
ko eta praktikoak berri emateko
bere misioari zintzotasunez

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

litikarien tokia hartu, baina bai,
ordea, prest egon behar du es-
ka dakiekenen zerbitzura ego-
teko. Ez alderdi batengatik, edo
bere aukera politikoarengatik,
baizik eta bakea justizian bere
defentsarengatik.
- Zu zeu pertsonaia klabea
izan zara, konponbidearen
bilaketa honetan. Zelako es-
perientzia izan da zurea?

Bakearen bilaketa eta egika-
ritzean Elizak jarduteko izan
behar dituen mugak kontuan
izanda, gauza nabaria da bere
izenean jarduteko ahalegina
egiten duen edozeinek jakin
behar duela bere aportazio ba-
karra euren esku hori egitea
dutenei laguntzera mugatu be-
harko 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 espe-
rientziarik onena hau izan da:
egin ahal izan dudan apurra
edo mordoak bakar-bakarrik ni-
re Herriari zerbitzeko beste as-
morik ez zuela.

“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.

“Gurean muga larriak aurkitzen ditugu
bizitza politikoan aktiboki parte
hartzeko eskubideari dagokionean”
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A
rgia dantzari taldiaren
Axeri-boda ikuskizuna-
rekin gozatzeko aukera

paregabia izango dogu bixar,
abenduak13. Juan Antonio Ur-
beltz-ek zuzendutako espekta-
kulua otsaillian estrenau eben
Bilboko Arriaga antzokixan eta
harrezkero hainbat emanaldi
eskindu dittue Donostian, Doni-
bane Garazin, Andoainen,
Mungian eta Iruñan.

Urbeltzek 40 urtetik gora da-

roiaz euskal dantzen inguruko
ikerketa eta bilketan eta bere
lanaren zati bat publikuari eza-
gutzera emoteko bidia dira be-
rak sortutako ikuskizunak. Axe-
ri-boda ez da horretan salbues-
pena. Eurixak eta eguzkixak
bat egitten daben momentua-
ren inguruko kondairatik abia-
tuta Euskal Herrixa eta Japonia
batzeraiñoko ikuskizun biribilla
osatu dau. 

Atzo bertan Iñaki Arregi dan-

tza maisua Portalean egon
zan, ikuskizunaren gaiñeko ar-
gibidiak azaltzen, baiña lana-
ren sortzailliak jasotakuari ja-
rraittuta, “udaberri nahiz uda
beteko egunik distiratsuenetan,
eguzki, euri eta laiño xuri las-
terkariz osatutako eguraldi al-
dakorreko egun hórretan, iñork
irudika leikezen ortzadarrik
ederrenak sortzen dira: ʻeguz-
kixa ta eurixa, erromako zubi-
xaʼ diño esaera zahar batek.
Gertaera berezi horrek zerua
betetzen dabenian, Eurasiako
atsotitz zaharren esanetan
azerixak euren ezteiak ospa-
tzen dittue. ʻEuri eta iguzki,
azeriaren ezteiakʼ, esaten dogu
euskeraz. ʻKitsuné no yomeiriʼ
diñue japonieraz. Misterixoz
eta arriskuz betetako ezteian
nunbait, etxeko txikixak begira-
tu ezin zittuenak, azerixen ha-
sarria ez pizteko”. 

Metafora horren gaiñian Eu-
ropako kulturak imajinaziñoz
betetako proposamenak egin

GEURE
GAIA
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EEuusskkaall HHeerrrriixxaa eettaa
JJaappoonniiaa eezzkkoonnttzzeenn
ddiittttuuaann AAxxeerrii--bbooddaa

Eurixak eta eguzkixak bat egitten dabenian azerix-
ak ezteiak ospatzen omen dittue. Mito zahar hori
dago Juan Antonio Urbeltzek sortutako
ikuskizunaren abiapuntuan. Siñeskera horren aztar-
nak 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 Ar-
gia taldeko zuzendarixa ikuskizuna osatzen daben
dantzak aukeratu eta moldatzeko.

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

Baillarako hamabi lagun izango dira ikuskizuneko 41 dantzarixen artian. / INAKI ZUGASTI



dittue eta Urbeltzek Axeri-bo-
da ikuskizunian tradiziñuetako
batzuk bildu nahi izan dittu,
“Gipuzkuako behe lurraldie-
tan, Beterri inguruan, neurri
batian mantentzen diranak;
han, ibaixak hazitta doiaze-
nian, ʻazerixak  ̓ euren ezteirik
alaixenak ospatzen dittuen to-
kixetan”.

Bai llarako dantzarixak
Programiari begiratuta, Axe-

rien eztei dantza, Axeri dantza,
Axerien Branlea, Bourréea eta
Kontradantzak, Makil dantzak,
Mairuen gezi dantza, Axeri bel-
tzen brokelak, Axeri joko, Ha-
banera, Axeri gorrien azken bo-
rrokaldia eta Urso zuria osa-
tzen dabe ikuskizuna. Eta mu-
sikari eta teknikari talde bikaiña
lagun dakela, zelan ez, ikuski-
zunaren ardatza osatzen da-
ben dantzarixak izango dira
taula gaiñian. 

Donostiako Argia taldeko
dantzarixekin batera Iruñako
Duguna, Elgoibarko Haritz eta
Eibarko Kezka dantza taldeko
dantzarixak hartuko dabe par-
te. Elgoibarkuak 20 urtetik gora
daroiate Argiarekin alkarlanian
eta bere ikuskizunetan parte
hartzen, eta Kezka dantza tal-

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

do, Luken Aranburu eta Enrike
Izagirrek.

Aldez aurretiko salmenta
erritmo onian juan bada be,
oindiok be Kutxaren makiñetan
eta interneten txartelak eroste-
ko aukeria badago eta, bestela,
bixar bertan, ikuskizuna hasi

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

OOiieerr AArraaoollaazzaa,, KKeezzkkaa ddaannttzzaa ttaallddiiaa

- Zelako  berezittasuna daka bixarko  ikuski -
zunak?

Argia dantza taldiak Juan Antonio Urbeltzen
zuzendaritzapian aurrera daroian euskal dan-
tza tradizionaletik abiatutako ikuskizuna da,
eta bat dator Argiak eta Urbeltzek azken 40
urtiotan egindako biharrarekin; hau da, gure
dantza tradiziñua jaso eta zabaltziarekin. Ho-
rretarako bidietako bat ikuskizuna sortzia da
eta hala egin dabe Axeri- boda ikuskizunaren
kasuan be. 
- Lu jua da Eibarrendako Coliseo batian ho-
lako ikuskizu na eukitzia?

Guretako behintzat argi dago badala. Kez-
kako dantzarixondako haundixa da holako
ikuskizun batian parte hartzia, zer esanik ez
norberaren herrixan eta, gaiñera, horrelako
antzoki barriztu eta txukun batian eskindu
ahal izatia.
- Aurten guak urte berezixa izaten dihardu
Kezkaren dako, bestia k beste 50 urte bete
dittu zue-eta. 

Arnasa hartzeko tarte barik gabiltza eta iaz-
kua be ez zan makala izan. Urte bete-betia
izaten dihardu, bihar haundikua, denpora
osuan gauza barrixak egitten… alde horreta-
tik aspertzeko denporarik ez dau emoten.

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 dan-
tzia orohar hartuta ziklo on batian daguanik ez
dot esango; ezta txarrenian be, kulturako sek-
tore gehixenak bezala, iraunbizitzen gagoz.
Baiña Eibarren azken urtiotan herrixarendako
prestatzen dihardugun lanak emaitzak emo-
ten dihardu, gure lanak ixa jai guztietan finka-
tzen dihardue igual komunikabidietan gehixa-
go 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 po-
liki-poliki goranzkua da, dantza eskolan 150
ikasle dittugu eta guria moduko herri batenda-
ko eta aisialdirako daguan eskintza zabala
kontuan eukitta, badakagu nahikua lan forma-
ziño arluan.

“Dantzarixondako
haundixa da holako
ikuskizunian 
parte hartzia”

GEURE 
GAIA

13
ZENBAKI TAN
41 dantzar i,

hamab i bail larakuak

4 dantzari  talde:
Argia, Duguna,
Haritz eta Kezka

10 pieza

Iraupena:
75 miñ utu

Sarreria: 10 euro

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

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
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teen-
ajea

- Turismoko 2. Sari Nazionala
eman dizute Jaso duzu jada?

Ez, oraindik ez da ekitaldia
egin. Aurreko edizioen arabera,
urtarrilaren amaieran edo otsai-
laren 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 neu-
kan. Horrela, Sanandres bez-
peraren bezperan, barixa-
kuan, eskutitza iritsi zitzaidan
etxera esanez bigarren sari-
tua nintzela.
- Izena emateaz gain, azter -
keta 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.

- Curri culumean ederto ge ra-
tuko da, ba, sari hau.

Bai, curriculumean eta ikas-
keta-espedientean ere bai, hor
ipiniko baitu 2. Sari Nazionala
jaso dudala.
- Turismoa ikasi duzu, zergai -
tik  turismoa?

Hasteko, bidaiatzea gustatzen
zait. Gainera, aurretik ostalaritza
ikasi nuen, turismoarekin zeriku-
sia duena, horrela, turismoa ka-
rrera laburra izanik, hori ikastea
pentsatu nuen.
- Turismoa ikasteko, turis -
moa egitea beh arrezkoa da?

Egia esan, niri bidaiatzea as-
ko gustatzen zait. Hala ere, ez
dut uste turismoa ikasteko tu-
rismoa egitea beharrezkoa de-
nik, baina ondo etortzen da. Al-
derdi biak dira osagarriak eta
lagungarriak.
- Nola ikusten duzu turismoa
Eibarren?

Hori niri baino hobe Debe-
gesan galdetzea (barreak). Ei-
barrek bere merkatua aurkitu
behar du, dagoen lekuan da-
go eta hori aprobetxatu behar
du. Dagoeneko aprobetxatzen
ari dela uste dut, eta gehiago
aprobetxatu beharko luke.

lur iriondo (turismoko sarixa)

“Turismoan Eibarrek
bere merkatua 
aurkitu behar du”

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.

argazkitan

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.

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. 



GAZTE
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✁

E
lgoibarko Makina-Erra-
minta Institutuak (IMH),
Armeria Eskolak, Elgoi-

barko Meka Lanbide Heziketako
Institutuak, Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailak eta Eusko
Jaurlaritzako Industria Sailak,
Euskadi-Innova ekimenaren bi-
dez, 4 urtez (2008tik 2011ra) es-

kualdeko enpresa txiki eta ertai-
nen (ETE) berrikuntzak bultza-
tzeko ekimena aurkeztu zuten:
GIGA proiektua.

ETE-en berrikuntzak bultza-
tzeaz gain, ikastetxeek enpresei
eskaintzen dizkien zerbi-tzuak
dibertsifikatzea, ikastetxe-etan
enpresei besterendu dakizkie-
keen berrikuntzak esperimenta-
tzea, enpresentzat, profesiona-
lentzat eta ikasleentzako forma-
zio katalogo aurreratua garatu
eta egikaritzea, aditzera emate-
ko jardunaldiak antolatzea eta
prozesu teknologikoetan tekno-
logia eta praktika onak transferi-
tzea, eta lanbide heziketa pro-
grametan teknologia eta joera
berriak barneratzea dira GIGA
proiektuaren helburuak.
Enpresetara jo

GIGA egitasmoak prozesu
industrial ezberdinak hartzen
ditu bere barne: diseinua, fabri-
kazioa, neurketa, muntaketa,
automatizazioa, mantentzea,
lotura, sistemak, saiakuntzak,
babesleak eta txukuntzeak, eta
konponketak, besteak beste.

Egitasmoa aurrera eramate-
ko, bestetik, enpresen parte
hartzea ezinbestekoa izango
da. Horrela, enpresetara joko

dute GIGA proiektuaren ardu-
radunek, euren partaidetza
bultzatzeko, eta egitasmoare-
kin bat egiten duten enprese-
tan berrikuntza proiektuak ga-
ratuko dira.
Zabalkunde jardunaldia 

Armeria Eskola da GIGA
proiektuko bazkideetako bat;
horrela, atzo zabalkunde jar-
dunaldia izan zen. Jardunal-
dia 16.00etan hasi zen eta,
bertan, esparru industrial ez-
berdinetan dauden azken joe-
rak zeintzuk diren entzun ahal
izan zituzten hurbildu zirenek,
Tekniker, DMG Iberica eta
CMZ Machinery Group enpre-
setako arduradunen eskutik.

GIGA-ren barruan, Armeriako
irakasle bik enpresa ezberdi-
nen diagnostikoa egingo dute
4 urtetan zehar, enpresa
hauek dituzten aukerak zein-
tzuk diren aztertzeko.

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.

Armeria Eskolan egin zen GIGA proiektuaren aurkezpena Eibarren.

BBeettee hhaauu eettaa DDaannbbaakkaakkoo lloottee bbaatteekkoo ((kkaammiisseettaa 
eettaa DDVVDD bbaannaa)) zzoozzkkeettaann hhaarrttuukkoo dduuzzuu ppaarrttee

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

zozketa
Izena ...................................................
...............................................................
Abizenak ............................................
...............................................................
Telefonoa ...........................................
...............................................................

UUrrkkiizzuu,, 1111 --ssoollaaiirruuaarrtteeaa--
2200660000 EEIIBBAARR
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Danbaka III. Mus ika  Lehiak etako az-
ken txanpa gero eta gertuago dago. Bi
kontzertu besterik ez dira falta lehenen-
go 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 ema-
ten dira Danbakako kontzertuetan, eta
taldeak uste baino prestatuago datoz
lehiaketara.  Gaurkoan, barixakua, folk-
rockak hasiko du gaua. Izan ere, Flipin
Folk talde eibartarrak emango dio ha-
siera emanaldiari, Irlanda eta Galiziako
doinuak ekarriz.

Aby-Kemeko bateria oh ia
Bigarrena, Oñati eta Donostia artean

osatutako Rock Privado izango da. Pop-
rocka egiten dute. Horien ostean, Mutri-
kutik datorren The Wet Band taldeak
funkya eta rock gogorra landuko ditu me-
lodia itsaskorrekin.  

Eta gaua bukatzeko, Aby-Kem taldeko
bateria-jotzaile ohiaren talde berria: Tur-
boshit. Metaletik zeharo aldenduta, amo-
rru handiko punk-rocka egiten dute.

Folkarekin flipatzeko aukera Espaloian
FFlliippiinn FFoollkk EEiibbaarrkkoo 
ttaallddeeaakk jjaarrdduunnggoo dduu 
ggaauurr DDaannbbaakkaakkoo 
bboossggaarrrreenn kkoonnttzzeerrttuuaann

FLIPIN FOLK / Ermua-Eibar
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 gain-
era 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 PRIVADO / Oñati-Donostia
Rock Privadok hanka bat Donostian dauka eta bestea
Oñatin, Andoni bateria-jotzailea hangoa da-eta. Gaztele-
raz abestutako pop-rocka egiten dute ñabardura asko-
rekin eta denbora laburrean izen handia hartzen di-
hardute. 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 Ger-
manek, Juanek, Rociok, Iñakik, Dafnisek eta Andonik.

THE WET BAND / Mutriku
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 egit-
eari 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.

TURBOSHIT / Bergara
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 punk-
rock taldea osatzeko. Hirurak eskarmentudun musikariak
dira eta ondo pasatzea gura dute.

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



......eettaa kkiittttoo!! (EIBAR) eta DDrrooggeetteenniittttuurrrrii (ERMUA) 
aldizkariok kaleratutako gehigarria.

100..000000 aallee kaleratuko dira, 
3333..000000 iirraakkuurrlleerendako.

GGGGAAAABBBBOOOONNNNEEEETTTTAAAARRRRAAAAKKKKOOOO
eerroosskkeettaaeerroosskkeettaaGGIIGGII ----DDAADDAA
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- Landareak

- Zentru naturalak
eta lehorrak

- Etxerako zerbitzua 

SSaann JJuuaann,, 11
994433 2200 3333 2299

IIZZAADDII

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

Telebista digitalaren 
INSTALATZAILE 
OFIZIALA

- Erlojuak

- Zilarra

- Artisautza

-  Bitxikeriak

ZZuullooaaggaattaarrrreenn,, 99
994433 2200 1177 4400PPIITTXXIIAAKK

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 55
994433 2200 1155 4477CCAAPPII

- Oparitzeko 
bonoak

- Aurpegi 
eta gorputz 
tratamenduak

- Mikro 
pigmentazioa

- Masajeak
- ...

LASER 
DEPILAZIOA

ezpaina k ............................ 10 €
izterrondoa k + besapeak 100 €
erdi ak .............................. 120 €
erdi ak + izterrondoak ..... 160 €
osoak ............................... 200 €
osoak + izterrondoak  ..... 250 €

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

- Barruko erropa eta pijamak (ume eta helduak)

- Emakumeen erreduktoreak (aukera haundia)

- Emakume
eta 
gizon moda

- Lentzeria 
eta 
osagarriak

ZZuullooaaggaattaarrrreenn,, 11
994433 2200 2222 3333VVAALLEENNCCIIAAGGAA

OFERTAK
ETA INFORMAZIOA:
www.trinmer.com



- Optiko-optometrista

- Audifonoetan     
azkenengo                 
teknologia

- Opariak egiteko        
aukera haundia

PPrroobbaalleekkuu,, 77
EERRMMUUAA
994433 1177 4466 5511

IITTZZEE

- Bidaietarako             
artikuluak

- Boltsoak

- Euritakoak

- Narruzko erropa

- Osagarriak

JJ..  EEttxxeebbeerrrriiaa,, 44
994433 2200 3322 9900

LLEEDDEERR

SSaann AAgguussttiinn,, 44
994433 2200 1166 4477

JJAAUURREEGGUUII

- Menajea

- Beira

- Opariak

- Opariak egiteko aukerarik
onena

JJ..  EEttxxeebbeerrrriiaa,, 1133
994433 7700 0022 3300BBEEIITTTTUU

zo
ri
on
ak
!

- Poltsoak  
- Euritakoak  
- Gerrikoak  
- ...

Andrazko 
eta gizonendako

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 1166
994433 2200 4411 0022

NNAARRRRUUAA

TTXXAANNPPUU

- Plantxak

- Ile lehorgailuak

- Makinillak

-  Luzapenak...

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 33
994433 1122 0077 3355

IIDDOOIIAA BBEERRGGAARREETTXXEE

IDOIA  BERGARETXE
ESTETIKA ETA MASAJEA

STRESAREN AURKAKO 
TRATAMENDU INTEGRALERAKOBA-

LEA

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

EEssttaazziiññoo,, 11
994433 2200 0033 4455

EErrrreebbaall,,  2211 
994433 2200 1199 2222
SSaann AAgguussttiinn,, 55 
994433 2200 2222 3311

BBAAGGLLIIEETTTTOO

- Opariak

- Etxerako 
osagarriak



- Plasma eta LCD 
telebista aukera

- DVD eta DVD         
grabadoreak

- Musika ekipoak

- Elektrogailuak

EEssttaazziiññoo,, 66
994433 2200 3377 2222

LLAARRRRAAMMEENNDDII

- Guztiondako oinetakoak

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 2266
994433 8822 0066 3377

GGooiieennkkaallee,, 77
DDUURRAANNGGOO

CCAALLZZAADDOOSS PPAABBLLOO
VVII CCeenntteennaarriioo,, 1199
EERRMMUUAA

GGOOIIEENN

ZZuullooaaggaattaarrrreenn,, 22      994433 2200 0099 9911

GG
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- Gusto eta adin 
guztietako moda

JJ..  EEttxxeebbeerrrriiaa,, 22
994433 2200 1155 5511

GGUUBBYY
nneesskkaakk

- Landareak

- Lora sortak

- Zentru
naturalak
eta artifizialak

- Teleflora
zerbitzua

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 11
994433 2200 1166 2266

LLAAUUMMAARR

- Moda

- Oparietarako 
osagarriak

JJ..  EEttxxeebbeerrrriiaa,, 66
994433 2200 0099 0077

SSEELLEENNEE

- Ordenagailuen 
salmenta eta 
konponketa

- Ciber-leku

- Jokoen          
alokairua

IIssaassii,, 1155
994433 1122 7711 7777

IINNFFOORRMMAATTIICCAA
IIBBAARRRRAA

- Eguzki moda 
2009

- Eski maskarak

- Termometro, 
barometro,
brujula...

- Gabonetako 
promozioak

EEggoo--GGaaiinn,, 22
994433 7700 1144 0088

ZZEENNTTRRAALL
OOPPTTIICCAA

ZZEENNTTRRAALL
OOPPTTIIKKAA



- Gazte Moda

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa,, 1100 
994433 2200 2211 7711

LLIIDDEE

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 2277
994433 2200 8800 1111IINNFFOOCCOOSSTTEE

- Lentzeria eta
konplementoak

CCaallbbeettoonn,, 2266
994433 2200 0000 2266

- infosecseguridad@yahoo.es

- infosecseguridad@gmail.com

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

- Enkarguak etxera

BBiiddeebbaarrrriieettaa 2288 
994433 2200 7799 7733

SSAANN AANNDDRREESS 
GGOOZZOOTTEEGGIIAA

CCAALLBBEETTOONN

- Ume eta gazteendako moda

SSaann AAgguussttiinn,, 33
994433 2200 4411 8811

KKOOPPIINNAA

zor
ion
ak!

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 11
994433 2200 1155 8800

MMAABBEE

- Oinetakoak
eta
konplementoak

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

CCaallbbeettoonn,, 88 --bbeehheeaa
994433 2200 0088 6688

IIKKUUSSIIMMAAKKUUSSII

-  Enpresa eta partikularrendako 
mantenimendu informatiko integrala

zor
ion
ak!
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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 profesionala-
ren aurkezpena egingo da.

Taldeen aurkezpenaren os-
tean, 2008ko Euskal Bizikleta-
ren ikus-entzunezkoa jarriko
da eta lasterketan helmuga
edo irteera izan ziren herriei
oroigarriak emango zaizkie.
Eta ekitaldia amaitzeko, Deba-
barreneko txirrindulari profe-

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

Galdos, Aitor Hernandez,
Amets Txurruka eta Igor Ro-
mero txirrindulari profesiona-
lak egongo dira.

Deporreko eski
irteerak neguan
DEPORREKO Eski Batzordeak
eski irteerak antolatu ditu nagusi
eta umeentzat negurako. Nagu-
siei dagokienez urtarrilak 17 eta
18, otsailak 14 eta 15, eta mar-
txoak 7 eta 8rako antolatu dira ir-
teerak Canfranc-era (Hotel Villa
Anayaet pentsio erdian, 60 euro-
tan). Umeei dagokienez, beste-
tik, urtarrilak 24 eta 25, eta otsai-
laren 28tik martxoaren 1eraino
antolatu dira irteerak. Azken
hauek, Villanuako Triton alberge-
an 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 ema-
teko epea zabalik dago.

Ipurua Kluba Espainiako txapeldun
GIMNASIA Erritmikoko Ipurua Klubak Es-
painiako Txapelketa eskuratu zuen joan den
zapatuan Zaragozan egin zen Espainiako
Taldekako Txapelketan. Miriam Merino, Jaio-
ne 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 berbe-
tan, “hunkigarria izan zen pabilioi guztia gu-
re gimnastak txalotzen ikustea, mundu guz-
tiak ikusi zuelako epaileek eman zizkiguten
notak oso baxuak zirela”. Era berean, Leon-
goei emandako nota altuegiak zirela gehi-
tzen du Prietok, “txapelketa egun guztietan
egindako akats guztiekin podiumean sar-
tzea lortu dute era susmagarri batean”.

Katearen Eguna 
bihar Portalean

Aurreko edizioko nesken taldeak Portalean egindako aurkezpenean. Hor ziren dagoeneko talde
profesionala osatu zuten neskak. / LEIRE ITURBE
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Azaroaren 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 itzu-
litakoa), plan bat dakar bere bai-
tan, non indarra jarri nahi dute,
besteak beste: Haur
eta gazteen sedentarismoa eta lo-
ditasun 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 mi-
nistroa). Beste edozein lanbidetan
Europako biztanleen artean 
zirkulazio askatasuna dago.  
Ki rolean, 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.

Fair play 
finantzarioa

Iñaki 
Ugarteburu

Urbateko igerilarien emaitza 
bikainak Oñatin

URBATEKO igerilariek emai-
tza bikainak lortu zituzten aza-
roaren 29an Oñatin egin zen
Gipuzkoako Ligaren bigarren
jardunaldian. Izan ere, maila
gorenean Aitzol Arrillagak 1.
postua lortu zuen 400 m. estilo-
tan eta 2. geratu zen 200 m. li-
breetan. Junior mailan, berriz,
mutiletan Markel Alberdik 3. le-
kua bete zuen 400 m. estilotan
eta 2.a 200 m. libreetan. Nes-
ketan, bestalde, 400 m. estilo-
tan Maider Peralesek garaipe-
na lortu zuen eta Jone Calvo

8.a geratu zen; eta 200 m. li-
bretan, bestetik, Peralesek 2.
postuan amaitu zuen.

Infantiletan, Martin Azpirik 8.
postua lortu zuen 200 m. libre-
tan; 100 m. bular estiloan Xa-
bier Zubeldia 5. eta Gorka Zu-
beldia 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 amai-
tu zuen bere lasterketa 100 m.
bular estiloan.

JOAN DEN asteburuan Portlan-
den aurka punturen bat lortzeko
zorian izan ostean, Antequera
bisitatuko du bihar Arratek
18.30etatik aurrera. Talde anda-
luziarra Julian Ruizen mutilen
gainetik dago sailkapenean 9
punturekin, beraz, garaipena
lortuz gero, eibartarrak aurretik
ipiniko lirateke. Nazional maila-
ko taldeak, bestetik, Ardoi gai-
lendu zuen 27-26 Ipuruan joan
den asteburuan, eta bihar Tra-
pagaranen aurka arituko da Tra-
pagan 19.00etatik aurrera.

Harro bia Euskal selekzio ra
Arratek harrobiarekin egiten

duen lana, bestetik, ez da eze-
rezean gelditzen. Izan ere, Eus-

kal selekzioak bai kadete mai-
lan, bai jubenilen mailan deitzen
dituen 12 jokalarietatik, kadete
mailan 8 Arratekoak izan ziren
eta jubeniletan 4. Kadeteek Iru-
ñako Txapelketa jokaatu zuten
abenduaren 6 eta 8an, eta Ene-
ko Garetxan, Ander Iriarte, Aitor

Luengo, Ander Atorrasagasti,
Beñat Santamaria, Aitor Telle-
txea, Jon Azkue eta Kepa Zelaia
izan ziren bertan. Ion Alcoba,
Mikel Arrieta, Xabier Luke eta
Pablo Otaegui jubenilek, beste-
tik, Madrilgo Txapelketa jokatu-
ko dute datozen egunotan.

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

Antequera-Arrate
jokatuko da bihar

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

Arana Euskadiko
txapelketarako

sailkatuta xakean
JON ARANA Deporreko xake-
lariak ezin izan zion aurreko
txandetako mailari eutsi eta Iñi-
go Galarzaren aurka galdu
zuen zapatuan Donostian joka-
tu zen Gipuzkoako Txapelketa
Nagusiaren barruan. Hala ere,
eibartarrak 3. postuan sailka-
tzea lortu zuen eta, bide batez,
Euskadiko Txapelketarako
txartela lortu zuen.

Diego Olmo, bestalde, Erik
Juezi gailendu zitzaion sailka-
peneko 6. postua lortuz, eta 1.
mailakoen artean lehena izatea
lortu zuenez, Gorengoen Mai-
lara igotzea lortu zuen. Haritz
Garrok, bestetik, 12. postuan
amaitu zuen txapelketa.
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385 Javier Murcia 2:57:47
817 Juan Luis Azkune 3:10:44
895 Gorka Muñoz 3:12:08

1.012 Alberto Lorenzo 3:15:07
1.046 Igor Azurmendi 3:16:51
1.187 Alexander Telleria 3:20:19
1.310 Alberto S. de Viteri 3:23:35
1.319 Santi Santamaria 3:24:17
1.380 Fermin Murillo 3:26:25
1.389 Martin Lezea 3:25:46
1.414 Josu Trebiño 3:27:03
1.522 Asier Garde 3:28:15

1.579 Iñaki L. de Gereñu 3:28:41
1.613 Enrique Acuña 3:30:12
1.647 Leandro Luengo 3:29:38
1.774 Zigor Egaña 3:33:44
1.783 Ibon Martín 3:34:43
1.936 Mikel Agirre 3:39:56
2.221 Manuel De Blas 3:50:27
2.266 Jorge Carrión 3:52:33
2.273 Bittor Urzelai 3:53:08
2.299 Juanjo Larramendi 3:53:42
2.572 Fernando Serrano 4:20:31

EUSKAL DERBIA biziko da
Ipuruan domekan 18.00etatik
aurrera (Localia). Izan ere, Ei-
barrek Alaves jasoko du bere
zelaian, Javi Perez, Cuevas,
Fagoaga, Cesar eta Garitano-
ren taldea. Neurketa, bestetik,
ez da Klubaren Eguna bezala
izendatuko, Batzar Orokorrean
egitea pentsatu zen moduan.

Carlos Pouso Eibarko entre-
natzaileak, bestetik, domeka-
ko partiduari begira ezin izan-
go du Natxo Insa kontuan har-
tu , Herculesen aurka min har-
tu baitzuen. Beraz, alakanteko
jokalaria, Txiki Acaz eta Car-
melo izango dira baja dome-

kan eta ezin izango dute la-
gundu taldea jaitsiera postue-
tatik irtetzen.

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 igo-
rri dio Espainiako Auto Federakuntzari.

Garikoi tz Rodrig uezen agurra
Joan den astean IV. Ribamontan al Mar-1000 cruces Rallysprin-

ta egin zen, Garikoitz Rodriguez eibartarraren azken lasterketa izan
zena. 38. postuan amaitu zuten Garikoitz eta Eneko Artetxek, bai-
na 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, Ger-
man Gonzalez eta Iban Beroizek hartuko dute parte.

Eibartarrak Donostiako Maratoian

Eibar-Alaves derbia Ipuruan

Alaveseko Toni Moral, jokalari arriskutsua.

Garikoitz Rodriguez autoan zaletuen animoak jasotzen.

Tor ib io Etxebarria , 4

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK

- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

☎ eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net



OOSSAASSUUNN

FFFF iiii ssss iiiiooootttt eeeerrrraaaappppiiiiaaaa

– fisioterapia
– osteopatia
– errehabilitazioa

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

✽  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽  Logopedia
✽  Inkontinentzia urinarioak
✽  Kirol medikuntza
✽  Ama izateko prestakuntza

Patronato
Eibarrés

EErrehabilitazioa
eta FFisioterapia

Urkizu 9 - behean
EGUNERO (08.00 - 19.30)

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

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktorea

CRF AMOSTEGI
ERREHABILI TAZ IOA 

EEEErrrr rrrreeeehhhhaaaabbbbiiii llll iiii tttt aaaazzzziiiiooooaaaa

OOSSAASSUUNN

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

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

EEEEssss tttt eeee tttt iiii kkkkaaaa  kkkk llll iiiinnnn iiiikkkkaaaa
- LIPOSUKZIOA
- BLEFAROLASER
- PEELING
- COUPEROSIS
- MESOTERAPIA
- BOTOX
- ZELULITISA (LPG)
- BARIZEAK (LASER)
- AKNEA (LASER)
- KOKOSPEAREN EZABAKETA
- TATUAIAREN EZABAKETA
- EZPAINEN PUZTUKETA
- ZIMURREN EZABAKETA
- DIETETIKA ETA NUTRIZIOA

ZZeerr
behar
duzu

EEggiigguurreenn,, 66 -- bbeehheeaa wwwwww..cc ll iinniiccaa--aabboonnttzzaa..ccoomm
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BEGONA IZAGIRRE MENDIKUTE

DENTISTA

EGUNERO

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

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

BBiissttaa EEddeerr,, 1199 -- bbeehheeaa             
TTeell.. 994433 7700 0000 8822

994433 2200 8844 7755

IRAZABAL Hortz-Klinika

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

A. Zulueta, J. Etxaniz eta S. Sierra DOKTOREAK
RPS 04/02ZERBITZUAK

Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua
ABANTAILAK
- DESKONTU BEREZIAK:
Mutua eta Aseguruak, enpresak…

- IMQ

g r u p o  i n n o v a  d e n t a l

e i b a r t a r r e n  i r r i b a r r e a  p i z t e n

✓ Inplanteak
✓ Ortodontzia
✓ Zuritzea
✓ Hortz-estetika

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA

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

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

HORTZ KLINIKA

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

DDDDiiiieeee tttt eeee tttt iiii kkkkaaaa
Nutrizio eta

Dietetika Zer-
bitzua

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea

Umeen obesitatea

Nutrizio-berreziketa

Dieta pertsonalizatuak

Kontsulta astearte eta ostiraletan
Ordua hartzeko: 647 823 971
SSaann AAgguussttiinn,, 22--44 
BBuulleeggooaakk II LLookkaallaa

odontologia
biologikoa eta orokorra

terapia neurala

miren albistegi sojo

arragueta, 2 - bis B
t. 943 208 330

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

AARRRRAAGGUUEETTAA,, 2200
TLF: 994433 5533 0066 4422
ane_mendia@hotmail.com

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

IIkkuusstteenn eezz ddeenn oorrttooddoonnttzziiaa

Ortodontzia
ume eta

helduentzat

Mª Dolores Olaizola Doktorea

EE IIBBAARRKKOO ZZEENNTTRROO MMEEDDIIKKOOAA

hortz-kl inika
UNTZ AGA

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

egunero

GASTESI
H o r t z - K l i n i k a

JJeessuuss MMªª GGaasstteessii --  AAnnee GGaasstteessii
Odontologia orokorra / Ortodontzia / Laser Teknologia

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 1100 -- 22.. eesskkuummaa 994433 7700 0000 9900
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IIññaakkii RRiivveerroo ZZaabbaalleettaa

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

AARRRRAATTEE
OORRTTOOPPEEDDIIAA

UUrrkk iizzuu,, 1111 ((EEuusskkaaddiikkoo KKuuttxxaarreenn oonnddooaann))
TTeell..//FFaaxxaa:: 994433 7700 0066 3311
ortopedia@ortopediaarrate.com
www.ortopediaarrate.com
OSAKIDETZA eta LAGUN AROrekin egiten dugu lan

Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa

Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

AARROORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

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

Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta

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

-- DDiisslleexxiiaakk
-- HHiizzmmootteellttaassuunnaa
-- EEsskkoollaa aarraazzooaakk

AArrtteekkaalleeaa 3300 -- 22.. BB ((DDUURRAANNGGOO)) TTeell.. 9944 668811 9900 7799 

DDiippuuttaazziioo,, 88--1100  4488226600 EERRMMUUAA •• TTeell.. 994433 1177 2211 1122 -- 994433 1177 2211 1166
FFaaxxaa:: 994433 1177 2211 1122 •• ee--mmaaiillaa:: iinnddaarrttuu@@eeuusskkaallnneett..nneett

EERRRREEHHAABBIILLIITTAAZZIIOO EETTAA KKOONNTTSSUULLTTAA ZZEENNTTRRUUAA
•• OOddooll aannaalliissiiaakk
•• EElleekkttrrootteerraappiiaa
•• FFiissiiootteerraappiiaa
•• UUrrggeennttzziiaakk
•• EEssffoorrttzzuu pprroobbaakk

•• 33.. aaddiinneekkooeenn mmaanntteenniimmeenndduuaa
•• KKoonnttssuullttaa mmeeddiikkooaakk
•• EErrrreekkoonnoozziimmeenndduu mmeeddiikkooaakk
•• MMaassaajjee tteerraappeeuuttiikkooaa
•• KKiirrooll mmaassaajjeeaakk

EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO MMUUTTUUAA EETTAA AASSEEGGUURRUUEEKKIINN KKOONNTTZZEERRTTAATTUUAA

KKIIRROOLL MMEEDDIIKKUUNNTTZZAA

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA 
KABINETEA

AURRERA EDIFIZIOA 943 20 22 66
Urtzaile 1, 1. Eskuma  646 233 182

●● ESTRESA
●● ANTSIETATEA
●● DEPRESIOA
●● ERLAJAZIOA
●● FOBIAK

●● ALZHEIMER-TERAPIA
●● IKASTEKO TEKNI KAK
●● UMEEN ARAZOAK
●● AUTOESTIMA
●● MEMORIA LANKETA

ARRATE GARITAONANDIANerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BB II DD EEBBAARR RR II EE TTAA 44 88
EE II BB AARR

99 44 33  22 00 33 00 55 00

EE RR DD IIKK OO KKAALL EE 55 44
AARR RR AASSAATT EE
99 44 33  77 99 99 77 44 66

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

994433 1122 1144 9933
T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 2 - 1.

EELLEENNAA 
AAIIZZPPUUNN

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia

PPPPssss iiiikkkkoooollllooooggggooooaaaakkkk

KKKKiiii rrrroooollll   mmmmeeeeddddiiii kkkkuuuunnnnttttzzzzaaaa OOOOssss tttt eeeeooooppppaaaattttaaaakkkk

PPPPooooddddoooollllooooggggooooaaaakkkk

● JJoossee AAllbbeerrddii AAllbbeerrddii

OOKKUULLIISSTTAAKK

San Juan 11 - solairuartea

Tfnoa: 943 20 19 82

eegguunneerroo aarrrraattssaallddeezz

OOOOkkkkuuuu llll iiii ssss tttt aaaakkkk

OOOOrrrr ttttooooppppeeeeddddiiiiaaaa

OOSSTTEEOOPPAATTIIAA
KKIIRROOMMAASSAAJJEEAA
RREEFFLLEEXXOOLLOOGGIIAA

IIññaakkii AAzzppiittaarrttee
eettxxeezz eettxxeekkoo zzeerrbbiittzzuuaa
665599110077002233

ZZeezzeennbbiiddee,, 11 -- bbeehheeaa

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

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

OSASUN GGIIDDAAGGIIDDAA

HHee mm ee nn  zzuu rree  tt oo kk ii aa  ii zzaann  nn aa hh ii  bbaadduuzzuu
dd ee ii tt uu  99 44 33 -- 22 00 66 77 77 66  tt ee ll ee ff oonn oo rraa

HHEELLBBIIDDEE BBEERRRRIIAA::

PPssiikkoollooggiiaa kklliinniikkaa eettaa

PPssiikkootteerraappiiaa zzeennttrrooaa

Oscar Mondragon Lili

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

LASTER HELBIDE BERRIA
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Pirritx, Porrotx eta Marimotots
ASTEBURU bete-betea dute Pi-
rritx, Porrotx eta Marimototsek
gurean. Piratak ikuskizuneko lau
emankizun eskainiko dituzte za-
patua eta domeka bitartean, bi
saio egun bakoitzeko (16.30-
etan eta 18.30etan). Emanaldi
guztietarako sarrerak aurresal-
mentan 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, to-
kia aukeratu nahi duenak sasoiz
ibili beharko du. Hezkuntza Es-
parruan eskainiko den  ikuskizu-
nera joateko garraio publikoa
erabiltzeko aholkua eman dute
antolatzaileek. Dena dela, Fires-
tonek automobila han lagatzeko
aparkalekua eskainiko du. …eta
kitto! Euskara Elkartekoek sarre-
ren salmentan lagundu duten
Txutxufletas, Geltoki eta Juleni
eskerrak eman nahi dizkiete.

GAUR ARRATSALDEAN ina-
uguratuko da Portaleko era-
kusketa aretoan Naturaren Ar-
gazkilariak izenburuko erakus-
keta. Urtarrilaren 4ra arte ikus-
gai egongo den erakusketa Ku-
txan antolatutakoa da eta Wild-
life Photographer of the Year
naturari buruzko argazkigintza-
ko lehiaketako irudi ikusgarrie-
netako batzuk elkartuta eskai-

niko dizkigu, hain zuzen ere,
2007ko lehiaketan epaima-
haiak saritu zituen irudiek eta
aipamen berezia jaso zuten la-
nek osatutako bildumakoak.
Edizio horretan 22 herrialdeta-
ko 32.000 iruditik gora lehiatu
ziren. Erakusketa ohiko ordute-
gian egongo da zabalik, marti-
tzenetik domekara, 18.30etatik
20.30etara.

Regis Cavignaux argazkilari frantziarraren lan koloretsua.

Naturaren Argazkilariak Portalean

-- NNoollaakkooaa ddaa  ‘‘EEggoo’’ SSaannaann--
ddrreesseettaakkoo ppiinnttxxoo lleehhiiaakkeettaa
iirraabbaazzlleeaa??

Txanpi bat da, barruan idi-
isatsa darama. Txanpia hustu
egin nuen eta horren barruan
idi-isatsa sartu. Ez dauka se-
kretu handirik. Bezperatik be-
ratzen ipini nituen txanpiak,
izan ere, horrela gorputz
gehiago hartzen dute. Egune-
an, txapan maitasun handia-
rekin egin nituen eta, dirudie-
nez, 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. 
-- OOssaaggaaiiaakk iikkuussiittaa,, bbeehhiinn--
ttzzaatt,, eezz ddiirruuddii ddiisseeiinnuu--ssuu--
kkaallddaarriittzzaazz aarrii ggaarreenniikk..

Ez. Sukaldaritza tradiziona-
laren aldekoa naiz. Pintxo ho-
ri erreza da egiteko eta erreza
jateko. Batzuk pintxo gozoak
eta horrelako frogak egiten
dituzte eta, ez dakit, gozoa
hobe da azkenerako lagatzea
nire iritziz.
-- BBuurruuaann aasskkoo llaanndduuttaakkoo
ppiinnttxxooaa ddaa ‘‘EEggoo’’??

Aurreko urteetako edizioe-
tan ingurukoekin kontsulta
egin dut ea zein pintxo egin

eta abar, baina aurten nire ka-
buz landu dut dena. Ohean
pare bat buelta edo gehiago
eman nituen zein pintxo egin
pentsatzen.
--PPoozzggaarrrriiaa iizzaannggoo ddaa,, bbaa,,
ssuukkaallddaarrii bbaatteennttzzaatt hhoorrrree--
llaakkoo ssaarrii bbaatt eesskkuurraattzzeeaa..

Noski. Pilotan ibiltzen nin-
tzen ni gaztetan, zestan, bai-
na sukaldaritza beti izan dut
gustoko. Horrela, pilotari nin-
tzenean 4 pilotari bizi ginen
etxe batean eta eurekin ikasi
nuen sukaldean aritzen. Go-
goratzen dut, hasiera batean,
Rekalde zela sukaldean ari-
tzen zena, baina denborare-
kin nik ere ikasi nuen. Horre-
la, erretiratzean, sukaldari
izatea erabaki nuen eta Gal-
dakaora joan nintzen ikaste-
ra. Gero Eibarrera etorri eta
hemen nago, Ego-Gain taber-
nan, orain dela 25 urtetik
gaur egunera arte. 
--LLeehhiiaakkeettaa iirraabbaazziittaa,, jjeennddee
ggeehhiiaaggoo ddaattoorr ttaabbeerrnnaarraa??

Bai. Jendea hurbiltzen da
‘Ego’ pintxoa jateko asmoare-
kin, baina asteburuetan baka-
rrik prestatzen dugu. Hala ere,
eskertzekoa da jendea hona
hurbiltzea, nahiz eta lagunek
txantxak egiten dizkidaten.

“Sukaldaritza tradizionalaren
aldekoa naiz”

JJAAVVIIEERR AASSTTAARRLLOOAA,, SSUUKKAALLDDAARRIIAA::

‘‘EEggoo’’ iizzeennaa ddaarraammaa 22000088kkoo SSaannaannddrreess PP iinnttxxoo
lleehhiiaakkeettaakkoo iirraabbaazzlleeaakk.. TTxxaannppiiaa hhuussttuu

eettaa iiddii--iissaattssaarreekkiinn bbeetteettzzeeaa iizzaann zzeenn JJaavviieerr
AAssttaarrllooaa EEggoo--GGaaiinn kkaaffeetteegg iikkoo ssuukkaallddaarriiaarreenn

bbuurruuttaazziiooaa,, eettaa aarrrraakkaassttaa iizzaann zzuueenn.. 

08/XII/12  ...eta kitto!
660 zkia.
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IKER LLUVIAK irabazi du …eta kitto!-k anto-
latzen 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 eskuratze-
ko Danbaka eta …eta kitto!-ri esker.

Basauri omentzeko 
bazkarirako izen-ematea
ABENDUAREN 20an Serafin Basauriri bazkari-
omenaldia eskainiko zaio Arrate hotelean bere bi-
zitzan 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 ko-
rronte honetan: 2101 0035 16 0010181170, izen-
abizenak argi eta garbi azalduta. Menua honakoa
izango da: Paletilla Iberikoa, Pikilloko piper bete-
ak, Bakailao Orly mokadutxoak, arrain-zopa, lu-
pia 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 han-
dik Arrate Hotelera jo-
ango dira bazkaltzera.
Egunerako egitaraua
musikarekin eta beste
hainbatekin biribilduko
da. Argibide gehiago-
rako 943200918 telefo-
no zenbakira deitu.

Juan San Martin Beka 
ez ematea erabaki dute
UDALEKO EUSKARA-KULTURA batzordeak azaldu-
takoari jarraituz,  "aurtengo Juan San Martin beka nori
eman erabaki behar zuen epaimahaiak azaroaren 18an
egindako bileran beka ez esleitzea erabaki zuen, aur-
keztutako proiektuek nahikoa maila ez izateagatik".
UEUk eta Udalak eskainitako ikerketa-beka 9.000 euro-
koa da eta aurtengo edizioan artea eta mendizaletasu-
na ziren ikerketarako aukeratutako esparruak. Ikerketa
beka horri esker, hain zuzen, eman du argitara Gotzon
Iparragirre ondarrutarrak Debarroko Oasi Liberala. Ai-
tzindarien bila. Eibar, 1766-1876 liburua. Iparragirrek
2002ko edizioan eskuratu zuen Udalak eta UEUk ema-
ten duten beka eta lan horren emaitza Durangoko azo-
kan ezagutu eta erosteko aukera izan da.2002ko irabazlearen orain dela gutxi kaleratutako liburua.

laburrak
BBIIZZKKAAIIKKOO BBEERRTTSSOOLLAARRII

TTXXAAPPEELLKKEETTAA
–– 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. 

AALLTTZZOOAARREENN BBAATTZZAARRRRAA
–– 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. 

KKOONNTTZZEERRTTUU BBEERREEZZIIAAKK

GGAABBOONNEETTAARRAAKKOO
–– Tolosako Hodeiertz
Abesbatza, Pasaiako
Ondartxo Abesbatza,
Donostiako Osenki
Abesbatza eta Zarautz
Abesbatza elkarrekin
ikusteko aukera eskainiko
du Gabon Kantuz
izenburuko ikuskizunak
domekan, hilaren 14an.

● ttaarrttaakk
● eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrie ta 28 
☎☎ 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

NTRA. SRA. DE BEGONA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

●● KKKKOOOORRRR OOOOAAAA KKKK ●● EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAA KKKK ●● HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRR IIIIAAAAKKKK ●● AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564

Iker Lluviarentzat 
Danbakako kamiseta 

eta DVD-a
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Lagun eta senideen arte-

an hamaika bider konta-

tu 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!

Altxorra

Jorge
Beorlegi

Olentzeroren eskutitzentzako buzoiak
Portalea eta Pegoran

GABONAK HELTZEAR dau-
de eta, horrekin batera, Olen-
tzerok herriko etxeak bisitatu-
ko 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 egon-
go dira zabalik. Gainera, ja-
sotako eskutitzen artean 50
opari zozketatuko dira, hila-
ren 24ean Olentzerok berak
banatzeko.

Abenduaren 24ean, opariak
banatzeaz gain, Olentzerorekin
kalejira egingo da herriko kale-
etan zehar 18.00etan. Horreta-
rako, entseiua egingo da hila-
ren 16an Portaleko areto nagu-
sian 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, Erre-
geen kabalgata.

IAZKO ESPERIENTZIARI ja-
rraituta, Debegesak  aiton-amo-
nen eta biloben artean osatuta-
ko ipuinen lehiaketa jarri du
abian. Ekimena Debabarrene-
ko Esperientzia Eskolaren ba-
rruan jaio zen, nagusien eta txi-
kienen arteko zubiak sendotzea
eta balore eta ezagutzen trans-
misioan oinarritutako harrema-
nak sustatzeko helburuarekin.
Horretarako, Gabon sasoia au-
keratu dute, familiarteko giro
gozoa aprobetxatzeko asmoa-
rekin. Iaz oso harrera ona izan
zuen ekimenak.

Lehiaketaren oinarriei dago-
kienez, ipuinek asmatutakoak
izan beharko dute, eta aiton-
amonen eta biloben artean el-
karrekin idatzitakoak. Idazla-

nak euskaraz nahiz gaztela-
niaz idazteko aukera eskain-
tzen dute eta gutxienez 3 orrial-
de eta 2 marrazki izan beharko
ditu lan bakoitzak; hortik aurre-
ra, nahi beste idatzi dezakete.
6-12 urte bitarteko ikasleek har
dezakete parte ekimenean, be-

ti ete euren aiton-amonekin tal-
dea osatuta.

Lanak entregatzeko azken
eguna urtarrilaren 19a izango
da. Informazio gehiagorako,
Debegesara jo daiteke betebe-
harreko baldintzak edo beste-
lako argibideak eskatzeko.

Iazko edizioan saria jaso zuen umeetako bat amama eta epaimahaikoekin. 

Ipuin lehiaketa
berezia

EUSKARAREN

TXOKOA

KKOONNTTSSEEIILLUUAARREENN XX.. UURRTTEEUU--
RRRREENNAA ospatuko da bihar,
abenduak 13, arratsaldeko
18.00etatik aurrera BEC-en.
Bertara joateko gonbidape-
nak nierebanoa.com webgu-
nean lortu daitezke. BEC-en
ospatuko den ekitaldia “mu-
garri gisa” uler daiteke Kon-
tseiluko presidentearen ber-
betan, “abiapuntu izango da
Kontseiluarentzat eta azken
urteotan euskarari beren ba-
besa adierazi dioten herrita-
rrentzat”, Mendigurenen esa-
netan. Helburu hori lortzeko
asmoarekin, Kontseiluak he-
rritarrak, entitateak eta insti-
tuzioak bidelagun izan nahi
dituela azpimarratu du: “Pau-
so bat harago joateko unea
iritsi da eta gurekin parte
hartzera gonbita egiten die-
gu abenduaren 13an BEC-en
elkartu eta euskararen alde
lan egiteko. Konpromisoak
hartzea behar-beharrezkoa
da”, ekitaldiko antolatzaile-
en esanetan.



EIBAR MERKATAL GUNEA ZABAL IK elkarteak, 
eroslee n fideltas una saritzek o helburuarek in, 

KULTUR ETA JAI GIROKO 
HAINBAT EKITALDI antola tu 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.

EELL EENNEEMMIIGGOO 
DDEE LLAA CCLLAASSEE

Germi nal Prod uccion es
abenduak 19

20:30 (bonoa + 5 €)
Col iseo  antzo kia

BBOOLLAALLUUMMAA
Kixka

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

Col iseo  antzo kia

KKAARRAABBAASS
Golden Apple Quart et & Kampin gas

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

BBAASSOOKKOO EESSPPIIRRIITTUUAA
abenduak 26
17:00 (bonoa)
abenduak 27
12:00 (bonoa)

Coliseo antzokia

LLLLAAMMAADDAA PPEERRDDIIDDAA
3300 DDIIAASS DDEE OOSSCCUURRIIDDAADD

RREEFFLLEEJJOOSS
abenduak 26

21:00 - 24:00 (bonoa )
Coliseo antzokia

MMAAGGIIKKIISSIIMMOO
Marsel & Sergi  Buka

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

Col iseo antzo kia

OORRQQUUEESSTTAA 
AANNDDRREESS DDEE EEGGIIGGUURREENN

abenduak 30
19:00 (bonoa)

Coliseo antzokia
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ʻB IDEGILEAKʼ BILDUM AN
FERNANDO MUNIOZGURENI
LIBURUKI BAT ESKAINI
ZAIO. Bertan, bere biografia
txiki bat egiten da eta euske-
raren alde egin dituen ekintza
guztiak jasotzen dira. Horrela,
joan den eguenean, Portalean
Fernandoren liburuki horren
aurkezpena egin zen eta Fer-
nandorentzat omenaldi txiki
bat egiteko balio izan zuen.
Ekitaldian, gainera, …eta ki-
tto! aldizkariaren 20 urteak
batzen dituen ale berezia aur-
keztu zen.

Portaleko areto nagusia txiki
geratu zen eta batzuek zutik ja-
rraitu behar izan zuten ekital-
dia. Bertan, Juan Barahona
…eta kitto! Euskara Elkarteko
presidenteak eta Maria Jose
Telleria Euskara-Kultura zine-
gotziak egin zuten berba hasie-
ran; ondoren, Iñaki Arruti Fer-
nandori buruzko biografia labu-
rarren egileak liburuan jasota-
ko hainbat irudi eta pasadizori
errepasoa eman zien eta,
amaitzeko, Patxi Baztarrika

Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza
Politikarako sailburuordeak
egin zuen berba. Bestetik, Fer-
nandori egindako omenaldi txi-
kia osoagoa izateko, …eta ki-
tto!-k oroigarri bat eman zion
bere alaba Ainitzeri.

1987an jaiotako bilduma da
ʻBidegileakʼ eta euskeraren al-
de aritutakoen biografiak jaso-
tzen dira bertan. Egueneko eki-
taldian, bestetik, ʻBidegileakʼ
bildumaren liburukiak banatu
ziren bertara hurbildu zirenen
artean. Dena dela, …eta kitto!
Euskara Elkarteko bazkide
guztiei Fernando Muniozgureni
buruzko liburukia etxean bana-
tuko zaie abenduaren 22a eta
23a bitartean.

Ald izkariak 20 urte
Ekitaldiarekin amaitzeko,

…eta kitto! aldizkariaren ibilbi-
deari buruzko ikus-entzunezko-
aren proiekzioa egin zen. Ho-
gei urteko ibilbideari errepasoa
egiteko, aldizkariko langile eta
kolaboratzaileen argazkiak iku-
si ziren Portalean.

Fernando 
Muniozgureni 
omenaldia…
bidegilea ere
bazelako

EMAKUME ETA GIZON
M ODA

☎☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

UUrrkkiizzuu,, 1133 // 943 120200

BBeelleenn MMoolliinnaa MMaarrttíínn ––eerriizzaaiinnaa––

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA
K O N F E K Z I O A K

OPARITZEKO BONOAK
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AGENDA

- Rafael Tueros Sáinz. 92 urte. 2008-XI-26.
- Matias Campos Sánchez. 84 urte. 2008-XI-28.
- Julio Casti llo 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.
- Vic toria Onaindia Aranburu. 92 urte. 2008-XII-8.
- Antonio Ibarra Kortabitarte. 83 urte. 2008-XII-9.
- Angel Valero Baquerín. 73 urte. 2008-XII-9.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

7 1 2 3
3 4 1 7 9
8 7

6 3 9 1
9 3 5 4
5

1 2
5 3 6 9 1

9 2 8 5

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

AURREKOAREN EMAITZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S
U
D
O
K
U
A

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, EIDER (hillaren 7xan 
urtebete) eta IZARO (9xan lau urte) 
bete zenduezelako. Muxu haundi bat
famelixaren partez.

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

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

Zorionak gure lau neskeri (ALAZNE, NEREA,
ENARA eta IKUSKA). Jarraittu oiñ arte bezain
jator!
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AARRIIEESS
Ez zabiltza fin azken aldian, baina
berehala aldatuko da joera hori.
Gauzak ongi aterako zaikizu…
aspaldiko partez! Merezi duzu, noski.

TTAAUURRUUSS
Kezkatuta egoteko aitzakia daukazu,
izan ere, astroek ez dute berri onik
zuretako. Urtarrilera arte, ez zara
osasuntsu ibiliko.

GGEEMMIINNII
Beti berriketan zabiltza eta ez zara
konturatzen besteek ere zerbait
esateko dutela. Entzuten ikasi behar
duzu, besteek ere zure beharra
dutelako.

CCAANNCCEERR
Aldaketa asko denbora gutxian.
Lasai, Ohituko zara, baina pazientzia
piska bat izan, zure bizitza guztiz
aldatuko delako.

LLEEOO
Kalean ia ez dago ibilitzerik. Nolako
hotza dagoen! Ba, badirudi zugan
ez duela eraginik, zure barreneko
beroak izotza urtuko lukeelako.

VVIIRRGGOO
Ez beldurtu krisiarekin, Virgo maitea,
zuk ez baitituzu bere ondorioak era
latzean pairatuko-eta! Ez pentsa,
hala ere, aberastuko zarenik.

LLIIBBRRAA
Bai, Libra maitea, bai, Gabonak hor
daude! Ez duzula pentsatu zein opari
erosi? Beno, urtero azkenengo
orduan erosten dituzu, beraz…

SSCCOORRPPIIUUSS
Zuk horrela pentsatzen ez baduzu
ere, maiteminduta zaude. Onartzea
da onena, egin kasu, horren aurka
ez dago borroka egiterik!

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Azken asteetan gogor lan egin
baduzu ere, Gabonetako oporrak
iritsi arte berdin jarraituko duzu.
Ondoren, jasoko duzu saria.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Aste bikaina duzu aurretik. Gogorra
izango da, baina ahalik eta ondoen
moldatuko zara eta gauzak bikain
aterako zaizkizu.

AAQQUUAARRIIUUSS
Lasai, Aquarius maitea, atalez
aldatu da horoskopoa, baina ez da
desagertu! Zure konfiantza es-
kertzekoa da. Bestetik, zaindu zaitez!

PPIISSCCIISS
Eibarren, mendi tartean bizita, noiz
izan da mendira buelta bat ematera
joan zaren azken aldia? Aire freskoa
arnastu beharko zenuke.

hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 12
LLIIBBUURRUU AAUURRKKEEZZPPEENNAA
1188..3300..-- Muguruzatarren
monolitoaren inaugurazioa.
Bidebarrieta, 3an 
(San Andres eskola
parean). 
1199..3300..-- Liburu
aurkezpena: ‘Muguruza
aita-semeak. Medikuntza
eta jakin-mina ikur’.
Udaletxean (batzar
aretoan).

Zapatua 13
AARRRRAATTEEBBAALLLLEE BBIIZZIIRRIIKK
1100..0000..-- Arrateballeko 
obretara ibilaldia. Irteera
Untzagatik (10.30etan 
Azitainetik). 

KKAATTEEAARREENN EEGGUUNNAA
1122..0000..-- Katearen Eguna,
txirrindulari profesionalen
partehartzearekin.
Portalean. 

IIGGEERRIIKKEETTAA
1166..3300..-- Eibarko XIX.
Igeriketa Gabon Kopa.
Ipurua kiroldegian. 

PPAAIILLAAZZOOAAKK
1166..3300 eettaa 1188..3300..--
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots: ‘Piratak’.
Hezkuntza Esparruan.

MMAADD AABBOOUUTT SSCCIIEENNCCEE
1177..0000..-- Zientzia tailerra
ingelesez: Volcano. Umeen
liburutegian. 

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

Domeka 14
BBAATTZZAARRRRAA
1111..3300..-- Altzoa alargunen
elkartearen batzarra. 

PPAAIILLAAZZOOAAKK
1166..3300 eettaa 1188..3300..--
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots:  ‘Piratak’.
Hezkuntza Esparruan.

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Umeendako
pelikula. Sarrera: 2’50
euro. Amaña Kultur
Aretoan. 

GGAABBOONNEETTAAKKOO
KKOONNTTZZEERRTTUUAAKK
1122..3300..-- Cielito Musika
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.
1199..0000..-- Gabon kantuz:
Tolosako Hodeiertz
abesbatza, Pasaiako
Ondartxo abesbatza,
Donostiako Osenki
abesbatza eta Zarautz
abesbatza. Sarrera:
3 euro. Coliseoan.

Martitzena 16
EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- ‘Mil años de
oración’ (Zuz: Wayne
Wang). Sarrera: 3’50 euro.
Coliseoan.

Eguena 18
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Memoria 
entrenatuz. Adindu. EPA
1199..3300..-- Kaleetan kantuz.
Entsegua. San Andres 
elizako lokaletan.
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ffaarrmmaazziiaakk
1122,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
1133,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
1144,, ddoommeekkaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ AArraannbbuurruu (Gipuzkoa etor., 46)
1155,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ AAllbbeerrddii (Zubiaurre, 9)
1166,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ CCoorrttiinnaa (Zubiaurre, 29)
1177,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ UUggaarrttee (Sta. Zezilia, z/g)
1188,, eegguueennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ IIbbaarrrroonnddoo (Zeharkalea, 2)
1199,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

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

telefono j akingar riak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. 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. DDOONNOOSSTTIIAA --EEII--
BBAARR.. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30 eta 20.45.
Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. La-
neguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEII--
BBAARR.. Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapa-
tua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EEII--
BBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta
18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaie-
gunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta
20.30. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30
eta 20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑAA.. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IIRRUUÑÑAA--EEIIBBAARR.. Lanegu-
na: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EEII--
BBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--
EEIIBBAARR.. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEE--
TTAA.. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEIIBBAARR.. Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. EERRMMUUAA--MMEENNDDAARROO.. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduer-
diro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-
era orduro. MMEENNDDAARROO--EERRMMUUAA.. Laneguna: 06.55eta-
tik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegu-
nak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

autobus ordut egiak

EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara or-
duro. + 10.35 eta 21.38. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.18. EEII--
BBAARR--DDUURRAANNGGOO.. Egunero: + 22.18. EEIIBBAARR--DDOONNOOSS--
TTIIAA.. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DDOONNOOSSTTIIAA --EEIIBBAARR--EERRMMUUAA.. Lane-
gunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordut egiak

ddiirruullaagguunnttzzaakk
UUEEUU UUddaazzkkeenneekkoo iikkaassttaarrooaakk..
Matrikularen %50. Abenduaren 19ra
arte. Pegoran.

KKuullttuurraa JJaarrdduunn BBeerreezziieettaarraakkoo
diru-laguntzak. Abenduaren 15era arte.
Pegoran

eerraakkuusskkeettaakk
Abenduaren 12tik urtarrilaren 4ra arte
NNAATTUURRAARREENN AARRGGAAZZKKIILLAARRIIAAKK. Portalean.

Abenduaren 14ra arte
JJUUAANN AANNTTOONNIIOO PPAALLAACCIIOOSSen argazkiak. To-
palekuan. 

Abenduaren 15era arte
‘‘EEUUSSKKAALL FFEESSTTAAKK:: EEIIBBAARR 11990088’’.. Armagintza-
ren Museoan. 

Abenduaren 15, 16, 17 eta 18ean
AARRRRAATTEEBBAALLLLEE BBIIZZIIRRIIKK erakusketa. Topalekuan.

lleehhiiaakkeettaakk
Urtarrilaren 6ra arte.
AAmmooddiioozzkkoo gguuttuunneenn XXVVIIII.. LLeehhiiaakkeettaa
eettaa SSMMSS mmeezzuueenn VVIIII.. LLeehhiiaakkeettaa..
Informazioa: www.jardun.net  

Urtarrilaren 16ra arte
AArraattoosstteeaakk 22000099 EEiibbaarrrreenn kartel lehiaketa. 
Informazioa / lanak entregatzea: Portalea
eta Pegora.

Otsailaren 2ra arte
Antzez Artikulu eta Gidoientzako
XXXXIIVV.. NNaarrrruuzzkkoo ZZeezzeenn SSaarriiaakk..
Informazioa / lanak entregatzea: Hezkuntza
Esparrua (943208444)

Urtarrilaren 19ra arte
Aiton-amonen eta biloben artean osatutako
iippuuiinneenn lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa / lanak entregatzea: Debegesan.

iikkaassttaarrooaakk
KKzzgguunneeaa
Sinadura elektronikoa. Abenduak 15.
11.00-13.00.
Banka elektronikoa. Abenduak 16-17.
11.00 13.00.
It_txartela. Abenduak 18. 18.00.
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– Etxebizitza salgai Torreviejan. Logela
bi, egongela, sukaldea eta komuna. Te-
rrazarekin. Dena irekia. Igerileku komu-
nitarioa. Igogailua. Sartzeko moduan.
13.500.000 pta. Tel. 965-709005 eta
652-755513.

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

– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komun bi, bal-
koia eta despentsa. 40,9 milioi pezeta.
Tel. 653-733357.

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

– Pisua edo logela hartuko nuke alokai-
ruan 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 alokai-
ruan. Tel. 943-127382.

– Gela alokagai Eibarko erdialdean nes-
ka batendako. Tel. 686-286110.

1. Etxebizit za

1.1. Salgai

1.1. Errentan

– Renault Clio 1.9D salgai. 2000. urte-
koa. 113.000 km. Egoera onean. Tel.
665-732640.

2. Motorra

2.1. Salgai

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

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Txomon garaje irekia alokagai. Tel.
658-710898.

– Neska arduratsuak lokala hartuko luke-
te alokagai. Tel. 666-856741.

– 18 urtetik gorakoen talde batek lokala
hartuko luke. Tel. 670-593643. Ane.

3.2. Errentan

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

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

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

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

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

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Arratsaldez edo gauez.
Tel. 671-972733.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako.
18.00etatik 09.30etara arte. Tel. 699-
813826.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, sukaldari laguntzaile moduan
edo garbiketa lanetarako. Tel. 678-
939382.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. In-
terna edo externa. Tel. 669-064252.

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

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Arratsaldez edo gauez.
Tel. 666-747139.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetara-
ko. Asteburuetan barne. Tel. 619-
662773.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, sukalde lanak egin garbiketa la-
netarako. Tel. 690-701118.

– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 672-278556.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta pegorak garbitzeko. Tel.
699-609190.

– Euskarazko klaseak hartuko nituzke
arratsaldez. Tel. 626-144098

– Eibarko emakume arduratsua eskain-
tzen da gauetan nagusiak edo gaixoak
zaintzeko. Esperientzia eta informeak.
Tel. 675-714988.

– Emakumea eskaintzen da etxeetan lan
egiteko. Tel. 697-960270.

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

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

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

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

– 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 laneta-
rako. 11.30etatik 15.30etara. Tel. 647-
044031.

– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 679-
291402.

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

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta sukalde laguntzaile
moduan. Interna edo externa. Tel. 665-
301550.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Interna moduan. Tel. 648-
724168.

– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
tzeko. Tel. 943-127382.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu, garbiketa lanak egin edo
kamarera moduan. Tel. 616-314024.

– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 616-690415.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 616-690415.

4. Lana

4.1. Eskaerak

4.2. Eskaintzak

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

– Emakumea behar da tabernako ba-
rran orduka lan egiteko. Tel. 655-
722967.

– Emakumea behar da tabernan sukal-
dari jarduteko. Tel. 655-722967.

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

– Emakumea behar da etxeko lanak
goizez egiteko. Deitu 17.00etatik aurre-
ra. Tel. 649-388582.

– Emakume euskalduna behar da nagu-
siak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel.
943-744433.

– Kamarera euskalduna behar da taber-
na baterako. Tel. 669-977225.

– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.

5. Irakaskun tza

5.1. Eskaerak

– Pirritx eta Porrotxerako sarrera bi sal-
gai (zapatua, 16.30). Domekakoen truke
ere aldatuko genituzke. Tel. 943-127368. 

– Mikropatin berria salgai. 30 euro. Tel.
652-703464. 

– Ohe-nidoa salgai. 0ʼ90koa eta latexez-
ko koltxoiarekin. Tel. 639-044748. 

– Denda ixten dugulako, ordenagailuak
salgai. 500 euro bakoitza. Tel. 619-
434746. 

– Orbea Onix karbonozko bizikleta sal-
gai. 51 tallakoa. 2007ko modeloa. Berria.
1.200 euro, ordenagailuarekin. Tel. 676-
105492. Aitor. 

– Soinu-txikia erosiko nuke. Tel. 943-
200590. 

– Garabi geriatrikoa (erabili gabea), gur-
pildun aulkia eta dutxarako aulki berezia
salgai. Tel. 615-781358. Itziar. 

– Masajerako kamilla salgai. Tel. 943-
200345.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Ordenagailuaren bozgorailuak, tekla-
tua eta xagua oparitzen dira. Deitu
gauez. Tel. 943-530634. 

6.2. Eman

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. IIrraaggaarrkkiiaakk iippiinnttzzeekkoo:: 994433--220000991188..

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Eskaerak
4.2. Eskaintzak

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

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

– Enpresa zientzietan lizentziatuak Ma-
tematikak eta Kontabilitate klaseak ema-
ten ditu. Tel. 657-771496. Gloria.

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

5.1. Eskaintzak






