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-- ZZEERR EESSKKAAIINNTTZZEENN DDUU 
OORRTTOO--KK TTEEKKNNIIKKAAKK??

Miopia duen norbaiti egun oso-
an ondo ikusteko aukera eskain-
tzen dio, horretarako betaurre-
koak edo lentillak erabili barik,
nahikoa da gauez, lo egiten den
bitartean, Orto-K lentillak erabil-
tzea. Miopia ertain eta txikia zu-
zentzeko alternatiba da eta, gai-
nera, abantaila ugari du.

-- ZZEEIINNTTZZUUKK DDIIRRAA 
AABBAANNTTAAIILLAA HHOORRIIEEKK??

Hasteko, egun osoan begian ezer
erabili barik ondo ikusteko aska-
tasun osoa ematen du. Horrekin
batera, erabat segurua da, mio-
piak aurrera egitea galarazi de-
zake, prozesu itzulgarria da, kor-
nea meheetan edo kirurgia apli-
katzea ezinezkoa den kasuetan
erabili daiteke, graduazioan al-
daketak emanez gero moldatze-
ko aukera badago, edozein adin
izanda ere aplikatu daiteke…

-- NNOOLLAA JJAAKKIINN DDAAIITTEEKKEE 
TTEEKKNNIIKKAA HHOORRII 

KKAASSUU BBAAKKOOIITTZZEERRAAKKOO 
EEGGOOKKIIAA DDEENN AALLAA EEZZ??

Lehenik eta behin, kornearen-to-
pografia egin behar da, erabili
beharreko lentilla-mota zehazte-
ko eta optometristak lortu daitez-
keen emaitzak kalkulatu eta au-

rreikusteko. Orko-K lenteak topo-
grafiaren arabera ezartzen dira
begian, kornearen kurbaduran
oso moldaketa suabea lortzeko
helburuarekin. Hasteko, gau ba-
tez erabiltzen dira eta hurrengo
egunean begiaren erantzuna no-
lakoa izan den baloratuko du es-
pezialistak. Helburua miopia eta
astigmatismoaren gutxitzea eta
betaurrekoak erabili barik ikus-
menaren hobekutza lortzea da.
Hasierako probako emaitza ona
izanez gero, tratamenduarekin
hasten gara.

-- EETTAA ZZEELLAAKKOOAA DDAA 
TTRRAATTAAMMEENNDDUUAA??

Behin erantzun ona lortuta,
gauero, eta programa erregular
bati jarraituta, lenteak erabiltzen
hasten da. 10 bat egunera be-
giak tratamenduari ondo eran-
tzuten dio eta egunez ondo ikusi-
ko du pazienteak, gauez Orto-K
lenteak erabiltze hutsarekin. 

-- TTEEKKNNIIKKAA BBEERREEZZII HHOORRRREEZZ
GGAAIINN,, ZZEELLAAKKOO ZZEERRBBIITTZZUUAAKK

EESSKKAAIINNTTZZEENN DDIITTUUZZUUEE??
Audioprotesi-kabinetean entzu-
menaren errebisioak, audiome-
triak, audifono digital (INTRA,
CIC, RETRO) zein analogikoen
moldaketak, moldeak, bainura-
ko tapoiak eta bestelakoak egi-
ten ditugu. Ikusmenaren osasu-
nari begira, berriz, errebisio-
ak, kornea-topografiak eta uki-
pen-lentillen moldaketak egiten
ditugu. Progresiboetan espezia-
listak gara, azken belaunaldiko
berritasunekin. Eta estetikak
eta modak ere beraien tartea
daukate, eguzkitarako beta-
rraukoetan eta graduatuetan
marka ezagunak eskaintzen
baititugu, azken joerak bezero-
en eskura ipinita: Tom Ford,
Theo, Custo Barcelona eta Tag
Hever etxeekin egiten dugu lan,
besteak beste.

Zientziak eten barik egiten du
aurrera eta, horri esker, 
orain arte arazo izan diren 
askorentzat konponbideak 
gero eta ugariagoak dira. 
IIGGMMAARR OOppttiikkaakk orain dela gutxi
egoitza berria estreinatu du 
eta bertan aurkitu dugun 
Miguel Martinenarekin 
berbetan egon gara, miopia 
dutenentzat ebakuntza egin 
barik ondo ikusteko aukera 
paregabea eskaintzen duen 
Orto-K teknikaren inguruan.

“OOrrttoo--KK teknikarekin, 
miopeak ondo ikusiko 
du egunez, begian 
ezer ipini barik”

MIGUEL MARTINENA  OPTIKO-OPTOMETRISTA

FFEEDDEERROOPPTTIICCOOSS
IIGGMMAARR

HHEELLBBIIDDEEAA
T. Etxebarria, 23

TTEELLEEFFOONNOOAA
943 20 12 64

OORRDDUUTTEEGGIIAA
AAsstteelleehheenneettiikk 
bbaarriixxaakkuurraa

09.30-13.00
eta 16.30-20.00.

ZZaappaattuueettaann
09.30-13.00





“Euskal kantu berriaren mugimendua ez zen Gi-
puzkoan sortu, Bizkaian baizik. Gipuzkoan sasoi
hartan ezin zen kantaldirik egin, baina Bilbon
egin ziren batzuk eta Soroak taldea izan zen ai-
tzindari. Pauso horren ondoren etorri zen Ez Dok
Amairu; eta izen hau ere ez da, esaten den mo-
duan, Oteizarena. Ideia Artzerena izan zen”

((JJooxxeemmaarrii IIrriioonnddoo,, kkaazzeettaarriiaa))

“Elkarrekin jolasteko ez, baizik haurrak alde ba-
tera lagatzeko dira jostailuak. Lehen jostailuak
familian jolasteko ziren; gurasoek 48 ordu lan
egin arren, haurrekin jolasteko denpora zegoen.
Orain, ordu gutxiago lan eginda ere, ez dugu as-
tirik. Bakarrik jolastera ohitzen ari dira haurrak;
hortik bideo-jokoen eta halakoen gorakada”

((TToommaass NNúúññeezz,, jjoossttaaiilluu ddeennddaakkoo aarrdduurraadduunnaa))
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
EERRAASSAANN..-- Eten, zain-tiratu. Gaztelerazko ‘‘eessgguuiinnccee,, ddiisstteennssiióónn mmuussccuullaarr’’.
“Pelotan ziharduala erasana egin jakon eta medikura eruan bihar izan
eben”. 
EERRAAZZTTUUNNAA GGAALLDDUU..-- Norbaitek bere maila jasoari ez dagokion zereginen
bat egokitu eta mesprezatzen duenean erabiltzen da. Baita norbait horri,
zeregin hori egitea beste munduko gauza ez dela esateko ere. “Etxeko
zeregiñak egittiarekin ez jako galduko eraztuna doteduna izan arren”.
“Tira-tira, garbittixak platerok eraztuna ez jak galduko-ta”.

asteko HH EE MM EE RR OOTT EE KK AA esaldiak

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Bada bizitzan (diote) egia bat sekula, inoiz, inola
miñik edo ezbeharrik gerta ez dakiokeena eta diote-
nez izugarri boteretsua eta mirarietan maisu eskuza-
bala da izatez, beti. Hala esaten zuten (dakitenek)
sukaldean. Baina dirudienez ez da batere arroa es-
tetika aldetik eta gehienetan egi txiki eta ahul baten
itxura izaten du. Azaro batean, arranopola!, a zer
gertatu zitzaidan. Untzagako plazan  ikusi nuen, gau
barrenean, bakarrik, alkondara batekin, hotzez dar-
darka, argal argala, txima luze gutxi batzuekin haize-
tara. Zertan zebilen horrelako egi inportante bat exis-
tentzia erraldoi honen herrixka baztertu honetan gal-
detu nion. Duela 500 urte inguru promesa bat egin
zuela eta oraingoan ere ohorez eta pozik bere pro-
mesa, hitz eman zuen bezala, betetzera etorri zela,
erantzun zidan. Orduan konturatu nintzen eskuman
liburu zahar bat zeramala. Ahal izan nuen irrifarrik
politena eskaini nion (Eibarko enbajadorea sentitzen

nintzen), eta herri honetan ondo tratatuko geniola
esan nion. Eta noski, hotzez jota kale gorrian gera-
tzea ez nuela inolaz ere onartuko ozen esan nion.
Lanik ematea ez zuela nahi, eta nik, inolaz ere! eta
bueno, nire etxean izan nuen ospe handiko ibiltari
misteriotsu hura. Berbetan egon ginen goxo-goxo ni-
re logelan eta ez dakit zein ordutan, amaren sabele-
ra bueltatuko banintz bezala lorik goxoena izan nuen
hartan. Goiza heltzean, sukaldeko bitrozeramika gai-
nean liburu zahar misteriotsua neukan. Hitz batzuk
utzi zizkidan eltxoak eta loreak izaten dituzten hau-
rrentzako folio txiki koloretsu horietako batean:

“Eskerrik asko, Aitor. Ez zaituztet sekula ahantziko.
Ni naiz, bihotz-bihotzez, mila esker, arrano perfila duzu-
ten gizon, dantzan arinak zareten andrak, mila esker”.

Liburuaren izenburua erderaz zetorren: Gramatika
eibarresa. Punto y final de la 3ª Guerra Mundial.

Aitor Otaduy

BBIIDDAAIIAARRII MMIISSTTEERRIIOOTTSSUUAA
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OOHHAARRRRAA:: Jai egunak datozela-eta, ...eta kitto! aldizkariak hurrengo aleak 
honako egunetan kaleratuko ditu: aabbeenndduuaarreenn 3300eeaann uurrtteekkaarriiaa izango duzue 
zuen buzoietan eta uurrttaarrrriillaarreenn 1166aann, Erregeen astea libratzen dugulako, 
kkiirroollkkiittttoo!! Azken horretan Gabon Zahar egunean egingo den Eibarko Kirol Sarien
ekitaldiaren berri emango da. Aipatutakoagatik, zorion-agurrik edo bestelako 
informaziorik kaleratu nahi baduzue, kontuan izan data horiek. 
Barkatu eragozpenak eta ondo pasa.
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Gero eta ugariagoak dira
“glutenik gabe” leloa
duten etiketak jakietan. 

Glutena zerealen proteina bat 
da. Pertsona zeliakoak ez dute
glutenik jan behar, kalte larria
egiten dielako hesteetan:
beherakoak, anemia, digestio
arazoak, umeak ez dira hazten
eta epe luzean gaixotasun
larriak. Gaur egun ez dago
botikarik zeliakoentzako,
osatzeko duten modu bakarra
glutenik ez hartzea da. Itxura
batean kontu erreza da, baina
badu bere zailtasuna. Zeliakoak
ezin du ogirik jan, ezta gariaz
egindako ezer ere ez. Gainera,
gaur egun kontsumitzen ditugun
elikagaien %70ak glutena
dauka, edo eduki dezake.
Etxean sartu arte inork ez daki
halako gaitz batek eguneroko
bizitzan duen eragina.
Edozeinentzat naturala den
hainbat egoera debekatuta dute:
pintxo bat jatea alegia.
“Sin gluten” leloak azalera
ekarri du duela gutxira arte
sukalde barruko kontua zena.
Zeliakoak ezagunak badira
elkarteek egindako lanari esker
da, berauek arduratzen baitira
jakiei buruzko informazioa
biltzen eta ezagutarazten.
Elikagaien piramidean
oinarrizkotzat jotzen diren
zerealak luxuzko artikuluak
balira erosi eta poltsikotik
ordaindu behar dituzte: esate
baterako, ogi berezia 4 aldiz
gehiago pagatu behar da.
Agintariek, orain arte, uko
egiten diote inolako
diru-laguntzarik ezartzeari,
ez omen dute kontutan dieta
dutela botika bakarra. Itxura
denez,100 lagunetik 1 zeliakoa
da, baina gehienek ez dakite.

“Sin Gluten”

Carmen 
Baroja

Muguruzatarren monolitoa
NIZETO ETA JAVIER Muguruza
sendagileen omenezko monoli-
toa tokiz aldatu dute eta, aurreko
barixakuaz geroztik, Bidebarrieta
kaleko lorategietako batean, San
Andres ikastetxearen parean da-
go. Modu horretan, Eibarko Uda-
lak sendagile oso ospetsuak
izandako aita-semeei errekono-
zimendua adierazi nahi izan die-
te. Monolitoa Sakunen egon da
urteetan, baina Udalak toki ego-
kiagoan ipintzeko erabakia hartu
du eta horregatik antolatu zuen

barixakuko ekitaldia. Sara Arre-
se Javier Muguruzaren alargu-
nak ekitaldian parte hartu zuen,
Javier, Ana, Icíar, Ignacio eta Jo-
sé Maria seme-alabek lagundu-
ta, Nicetoren alaba eta Javierren
arreba Gloria Muguruzarekin ba-
tera. Monolitoa agerian lagatze-
ko ardura alkateak eta Javier
Muguruzaren semeetako batek
izan zuten. Ekitaldiaren ondoren,
Antxon Narbaizak Muguruzata-
rren inguruko liburua aurkeztu
zuen udaletxean. 

Nagusilan, 
bolondres bila
PERTSONA NAGUSIEI kon-
painia eta laguntza emateko
asmoarekin jaio zen Nagusilan
elkarteak bolondresak erakar-
tzeko kanpainari ekin dio, ho-
rien premia du-eta. Gaur egun
19 bolondres daude elkartean
eta euren laguntza eskatzen
duten nagusiei zerbitzua ema-
ten diete Egogain Gerontologia
Zentruan eta San Andres egoi-
tzan. Kasu gehienetan menpe-
kotasun maila handia duten na-
gusiei pasiuan irtetzeko lagun-
tza edo, beste barik, konpainia
eskaintzen diete bolondresek.
Nagusilaneko arduradunek bo-
londres gehiago erakarri nahi
dute, gaur egun daudenekin
dagoen eskari guztia asetzeko
larri ibiltzen direlako. Interesa-
tuek 943820087 telefono zen-
bakira deitu dezakete, informa-
zio zabalagoa eskuratzeko. 

T. Etxebarria Sariak banatuta
ASTELEHENEAN banatu zituzten aurtengo Toribio
Etxebarria Sariak Coliseoan eta XIX. edizio honetan sa-
ria jaso duten enpresak eta proiektuak hauek dira: En-
presa Berriak atalean lehen saria Farsens S.L. donos-
tiarrarentzat izan da eta sari teknologikoa Leioako Inno-
prot S.L. enpresari eman diote; Internazionalizazioari
saria Ega Masterrek eskuratu du. Enpresa asmoak ata-
lean lehen saria Auralia-k jaso du (Donostia) eta sari
teknologikoa Prosens-ek (Arrasate). Aurten lehenengoz
eman duten Ekintzailetza Bikaintasunari Euskadi Saria,
berriz, enpresa biri ematea erabaki du epaimahaiak:
Grupo Ikor (Donostia) eta Navarra Tecnología del Soft-
ware S.L (Bilbo) enpresei, hain zuzen ere. Coliseoan egin zen ekitaldia. / ARBI

Erisono proiektua auzitara
ARRATEBALLE BIZIRIK erakusketa egin du ezker
abertzaleak Topalekuan. Lanen inguruko irregularta-
sunak salatzearekin batera, alternatibak aurkeztu zi-
tuzten eta ingurumenean eragin handia izango duen
Erisonorako plan partziala Udalak azaroaren 28an
onartu zuela gogoratu nahi izan dute, “alegazioak aur-
kezteko epea berehala amaituko baita”. Kontentzioso
administratiboaren bideari ekindo diotela aurreratu du-
te. Bestalde, zapatuan egindako irteeraren inguruan
gaizki-ulertzea egon dela adierazi digute: ibilaldiaren
ondoren Asola Berri elkartean hamarretakoa egin eta
ikusitakoa komentatzeko aukera izan zuten, “baina ez
genuen hitzaldi edo bestelakorik antolatu, gure arteko
berbaldia baino ez zen izan”. 
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MARTITZENEAN ORBEAKO
kiroldegiko lanak ikustera joa-
teko prentsarako bisita antola-
tu zuten, beharren martxa ber-
tatik bertara ikusi eta kirolde-
giak eskainiko dituen zerbitzu
eta instalazioen inguruko azal-
penak emateko. Miguel de los
Toyos alkateak ekainerako ki-
roldegia martxan egoteko
emandako berbari eutsiko dio-
la aurreratuta hasi zuen bisita.
Instalazio berriek 25x10 me-
troko igerileku estalia eta gim-
nasia egiteko gunea eskainiko

ditu, ikusmin gehien pizten
diharduen nobedadearekin

batera: balneario gisa funtzio-
natuko duen gunea.

Bestalde, bisitaren berri ko-
munikabideen bitartez izan
zuen Ezker Batua-Aralar koali-
zioaren idatzian taldeko ordez-
kariak haserre agertzen dira,
Udal agintariei bisita horren in-
guruko informazioa ezkutatzea
leporatuta. Horrekin batera, “in-
formazio guztietatik etenbarik
eurak aldentzeko egiten dituz-
ten ahaleginak” salatu dituzte.

Goian spa berriaren irudia. Behean, berriz, igerilekua. / EKHI BELAR

Gaur zabalduko da Gabonetako Artisautza Azoka
EIBARKO BIZIKLETA PLA-
ZAK Gabonetako Artisautza
Azokaren IV. edizioa jasoko du

gaur hasi eta urtarrilaren 5era
arte, Eibart elkarteak antolatu-
ta. Guztira hamar artisau postu

egongo dira azokaren espa-
rruan, Eibarko bost eta kanpo-
ko beste bost. Besteak beste,
beira lanak, egurrezko jolasak,
zeramika eta ehunezko pro-
duktuak aurkitu ahal izango di-
ra azokan.

Produktu ezberdinez gain,
tailer batzuk antolatu dira ba-
koitzak bere imajinazioa garatu
dezan. Horrela, abenduaren
28an paperezko txotxongiloak
egin ahal izango dira, 30ean
zeramika lanak eta urtarrilaren
2an arrautzak margotu, denak
18.00etatik 20.00etara. Azoka,
bestetik, 11.00etatik 14.00etara
eta 17.00etatik 21.00etara
egongo da zabalik.Iaz ere arrakastatsu izan zen Gabonetako Ferixia. / LEIRE ITURBE

a u t u a n
AALLFFAAKKOO BBEEHHAARRGGIINNEENN 
PPRROOTTEESSTTAA
–– Alfa enpresako beharginek
deituta, enkartelada egingo da
martitzenean, hilaren 23an,
19.00etan Untzagan, azken al-
di honetan enpresak erakus-
ten diharduen jarrera salatze-
ko asmoarekin. Beharginen
ustez, “enpresak bere neu-
rriak kosta ahala kosta ezarri
nahi ditu, beharginen iritzi eta
eskaerak kontuan hartu ba-
rik”. Behargin guztiei dei egi-
ten zaie mobilizazioan parte
hartzeko. 

EEIIBBAARR--EELLGGOOIIBBAARR 
BBIIDDEEGGOORRRRIIAA
–– Elgoibar eta Maltzaga elkar-
tuko dituen bidegorriaren la-
nak 2009ko martxoan hasiko
dira. Obrak lau hilabetetan
gauzatzea espero da, beraz,
uda alderako erabilgarri egon-
go litzateke bidegorria. Eibar-
ko Udala, bestetik, ea nola
heldu daitekeen bidegorri ho-
ri hirigunera aztertzen ari da.

IIBBOONN MMUUÑÑOOAARRII HHAARRRREERRAA
–– Bere aita Fernando Muñoa-
ren heriotza zela-eta, Eibarren
izan zen Ibon Muñoa preso
politikoa joan den asteko as-
teazkenean, abenduaren 10-
ean. Horrela, hileta elizkizu-
nen ostean 150 bat pertsonak
eliza kanpoan itxaron zuten
Muñoa euren berotasuna
adierazteko.

`̀PPAARRTTEEHHAARRTTZZEENN IIKKAASSIIZZ
–– Debegesak ‘Partehartzen
ikasiz. Elkarte parte-hartzaile-
entzat oinarriak eta ideia prak-
tikoak’ lelopean jarduanldiak
antolatu ditu. Azkena aben-
duaren 22an egingo da Porta-
lean 16.30etatik 19.30etara.
Informazio gehiagorako 943-
820110 telefonora deitu edo
nagusiak@debegesa.com hel-
bidera idatzi.
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JJoossee DD.. MMoorraall SSeerrrraannoo
EGURREZKO LURREN LIXATUA ETA BARNIZATUA
EGURREZKO LURREN ETA PARKETEN EZARTZEA

SITSAREN AURKAKO TRATAMENDUA
LURREN TINDATUA ETA ZAHARTZEA

Juan Gisasola, 6 - 2. eskuma
943 202 219 / 666 988 940

AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoorr SSaarraasskkeettaa,, 1122 
☎☎ 994433 1122 7744 1155

JJuulleenn AArraannoo // MMaa JJeessuuss BBllaannccoo

AAllbbaaiittaarrii ZZeennttrrooaa –– LLoorraa eettaa llaannddaarree nnaattuurraall   
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DANON
AHOTAN

EAJ, Txontarako plan berriaren alde
EAJ-KO ORDEZKARIEK azal-
dutakoaren arabera, “alderdiak
bat egiten du Txontarako Hiri-
gintza Plan berriarekin”. Jeltza-
leen berbetan, “plenora aur-
keztutako azken proposame-
nak inguruarekiko atseginagoa
den biziberritzea ahalbidetzen
duten hainbat hobekuntza ja-
sotzen ditu. Guk hasieratik au-
topistaren beste aldean modu
masiboan ez eraikitzearen al-
deko apustua egin genuen,
non lehenengo proiektuak gu-

ne libreen sorrera eragozten
zuen etxebizitza asko eraiki-
tzea aurreikusten baitzuen.
Proiektu berriak, berriz, goiko
mendi-hegalean sei eraikin altu
jasotzea eta gorago aipatutako
tokian gune-libreen sorrera
bermatzen ditu”. Txontaren
proiektua azaltzen duen make-
ta astelehenaz geroztik Porta-
lean ikus daiteke, erakusketa
aretoaren sarreran (2. Solai-
ruan), proiektuaren inguruko
hainbat planorekin batera.

EGUAZTEN GOIZEAN zozketatu zuen …eta kitto! Euskara Elkar-
teak Gabonetako otarra, Euskara Elkartearen loteriarekin batera
banatutako zenbaki guztien artean. Otarra 34 zenbakia duenaren-
tzat izango da eta Euskara Elkartearekin edo loteria saldu zion la-
gunarekin (Marisol Uriarterekin) ipini beharko da harremanetan, sa-
ria etxera eraman ahal izateko. 20 eguneko epean zenbaki horrekin
inor agertuko ez balitz, ordezkoak (Mari Karmen Apellanizek saldu-
tako 693 zenbakiak) eramango du otarra.

auzorik auzo

San Pioko plazako beharrak amaituta
UDAZ GEROZTIK San Pio X.a eliza pareko plazan egindako
beharrekin amaitu dute eta, hilabeteetan inguru guztia bete du-
ten aldamio eta hesiak kendu dituzte, handik ibiltzen direnen
mesederako. Hezetasun arazoei aurre egiteko asmoarekin ha-
si zituzten beharrak, plaza azpira ura pasatzen zen-eta. Lurzo-
rua iragazgaiztu behar zutela aprobexatuta, zoladura aldatu
egin dute. Horrekin batera plazarako sarbideak berritu dituzte,
bai Jose Antonio Gisasola kalekoa baita Romualdo Galdosera
doazen aldapatxoak ere. Hori guztia berritzeko proiektuan
266.000 euroko aurrekontua izan du eta Jorge Martin Nieto en-
presa arduratu da beharrekin.

eibar kaleka
Miguel Aginaga kalea
Bista Eder eta Eibarko
Txikito kaleen arteko 
bidegurutzean hasi 
eta kanposanturaino doan
kale aldapatsua da eta
1634an gure herrian 
jaiotako militarrari zor dio
izena. Ameriketan egin
zuen bere karreraren 
zatirik handiena, gaur
egun Kolonbiak hartzen
duen lurraldean. Antioquia
Departamentuko 
Gobernadore izan zen
e ta Candelaria hiriaren 
fundatzaile izateagatik
egin zen ezaguna. 
Pegora kopurua: 4. 
Erroldatutakoak: 176.

Berritzeko proiektuak 266.000 euroko aurrekontua izan du. / EKHI BELAR

Otarra 34 zenbakiarentzat

Jose Antonio Alberdi bisitan izan genuela aprobetxatuta, berak atera zuen zenbakia. / EKHI BELAR

Aldameneko irudietan
baztertutako proiektua

eta proiektu berritua
alderatzeko aukera

duzue.



Eibar, Bergara 
eta Azkoitiako 
komisaldegien 

artean 8 salaketa
jarri dira Francisco

G.M.-ren aurka, 
Eibar, Soraluze 
eta Azpeitian 

gertatu diren iruzur
kontuengatik. 

Salatua, momentuz,
Zuetako (Zaragoza)
kartzelatik Oviedora
eraman dute beste

ustezko delitu 
batzuen gainean
deklaratu dezan.
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DANON
AHOTAN TTeerrrroorriissmmooeenn bbiikkttiimmeeii oommeennaallddiiaa ddoommeekkaann

DOMEKA EGUERDIAN Eibar-
ko Udalak omenaldia egingo
die terrorismoaren biktimei.
Eusko jaurlaritzako Terrorismo-
aren Biktimen zuzendaritzaren
zerrendari jarraitu dio Udalak
eta Eibarren azken hamarka-
detan gertatutako atentatuetan
hil edo zauritutakoen familiako-
ekin harremanetan jarrita, ha-
mar batek domekako ekitaldian
parte hartuko dutela konfirmatu
diete. Dena dela, Miguel de los
Toyos alkateak azaldutakoari
jarraituz, “datozenei zein edo-
zein arrazoi medio etorriko ez
direnei errekonozimendua egi-
teko ekitaldia izango da”. 

12.00etan udaletxeko arku-
peetan harrera egingo diete
biktimen familiakoei, ondoren
pleno aretora joateko. Han mu-
sika-pieza baten ondoren alka-
teak berba batzuk esango ditu
eta, ondoren, olerki bi irakurri-
ko dira (bata gazteleraz eta
bestea euskaraz). Ondoren,

biktimak banan-banan gogora-
tuko dituzte eta familiakoei da-
maskinatzaile-bola eta diploma
emango diete. Narruzko Zezen
taldeak eta Musika Eskolakoek
eskainitako musika eta olerkie-
kin amaituta, kalera jaitsiko di-
ra, udaletxeko patioan biktimen
omenez ipinitako plaka agerian
lagatzeko. Kezkako dantzariek
ohorezko aurreskua dantzatu
eta Usartzako txistulariek Agur
jaunak jotzearekin batera

amaituko da omenaldi “xume
baina sinbolikoa” izango dena. 

Plakak gogoratuko dituenak
hauek dira: Joaquín Alfonso
Etxebarria, Tomás Alba Irazus-
ta, José Humberto Fouz Esco-
bero, José Aldaolea Abaitua,
Francisco Zaragoza, Mario
González Blasco, Ángel Loza-
no, Carlos García Fernández,
Eibarko Guardia Zibilaren koar-
tela, Ramón Baglietto eta Es-
peranza Arana.

Terrorismoaren biktimen zuzendaritzaren zerrenda jarraitu da omenaldirako. 

asteko

datua
8888

Oin dala 

urte

Herriko 31 talde batu ziran Bai Euskarari kanpaiña bultzatzeko. Hillabete bi eta erdi iraun eban
kanpaiña horrek Euskal Herriko bost foball zelai nagusixetan egindako ekitaldixarekin amaittu zan. 

Alfako lokalak Azittaingo poligonora eramateko asmua eguan eta, horretarako, 40.000 metro
karratu erosteko gestiñuak hasi zittuan. Azkenian, baiña, Star fabrikaren terrenuetan geratu zan.

Kike Ormaetxeak Eibar Foball Taldeko entrenatzaille kargua laga eban eta haren postua beste
eibartar batek, Jose Gallastegik, hartu eban; azken hau bigarren entrenatzaillia zan orduan.

Mitxel Sarasketak hogei urte bete zittuan kartzelan, sasoi hartan denbora gehixen zeraman pre-
sua bihurtuz. Eibarko Udalak haren eta Fidel Gonzalezen baldintzapeko askatasuna eskatu eban.

11999988--XXIIII--1188 // 225577.. ZZKKIIAA..

hamar

Urkin izandako tiroketan, hildako bat eta hiru zauritu izan zi-
ren, guztiak ere familia berekoak. Ertzaintzak 47 urteko gizon
bat atxilotu zuen eta tiroketan erabili zen eskopeta jaso.

Hainbat herrietako esperientziari jarraituz, Ikasten Esperien-
tziaren Eskolako ikasle-ohien taldeak hilean behin gutxienez
kalera abestera irtetzeko Kaleetan Kantuz taldea sortu zuen.

Debabarrena txirrindularitza taldeak UCIko egutegian parte
hartzeko nesken taldea aurkeztu zuen. Munduko profesional
onenekin lehian jarduteko aukera izan dute azken urtean.

Jon Bengoetxea pelotariak denboraldiko 8. txapela eskuratu
zuen Hernanin jokatutako Kluben Arteko Torneoaren finalean.
Hor erraz menperatu zuen Tolosako Senperena (22-8)

22000077--XXIIII--2211 // 662200.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun



BBEEGGOOÑÑAA SSÁÁNNCCHHEEZZ

6699 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Nik gauza hauen gaiñian ez dot
asko ulertzen egixan esanda, bai-
ña begittantzen jata bakotxaren
pentsamoldia edo dakazen iritzi-
xak errespetatu egin bihar dirala,
hori danaren gaiñetik. Holan, ni
ez naiz iñor zeiñu horrek kentze-
ko edo ez, errespetua egon bihar
da eta kitto.

Zelan ikusten dittuzu
sinbolo erlijiosuak 
leku publikuetan?

JJUUAANN RRAAMMÍÍRREEZZ

5555 uurrttee
iiggeellttsseerruuaa

Nik ez dot normala ikusten zeiñu
erlijiosuak leku publikuetan ego-
tia, egixa esan, kendu egingo ni-
ttuzke. Eskoletan gurutziak ego-
tia, adibidez, txarto ikusten dot.
Eskola bat eskola bat da, beran
nortasuna euki bihar dau eta ki-
tto. Hori bai, gaur egunian bako-
txak nahi dabena ipintzen dau.

IIÑÑIIGGOO KKOORRTTAABBAARRRRIIAA

3344 uurrttee
iirraakkaasslliiaa

Txarto ikusten dot leku publikue-
tan zeiñu erlijiosuak egotia. Nik
pentsatzen dot erlijiñua elixetan
eta halako lekuetan egon bihar
dala, beste iñun ez. Nik leku pu-
blikuetan daguazan zeiñu erlijio-
so danak kenduko nittuan, hori ez
dalako euren lekua.

KKAARREENN SSAARRMMIIEENNTTOO

3300 uurrttee
iiddaazzkkaarriixxaa

Nik oso ondo ikusten dot, holan
hezkuntza ona emongo jakuelako
umieri eta holan ondo ikasiko da-
belako. Entzunda nekan hamen
ez dala jainkuan hainbeste siñis-
ten eta guk, hau da, gure herrial-
dian, asko siñisten dogu. Nik
mantendu egingo nittuzke zeiñu
horrek.

Azken aldixan kanpaiña bat zabaldu da 
eraikin publikuetatik, ikastetxiak tartian, 
sinbolo erlijiosuak kentzeko. Espaiñiako 
gobernuak ez dau neurri zehatzik hartu nahi
izan arlo horretan, baiña estadu akonfesional
batian gagozela esan dau, eskaerak onartuz. 

9KALEKO
INKESTA
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ESTETIKA 
MASAJEA

Urte berri on!

gabon zoriontsuak 
opa dizkizuegu!ee tt oorrrr ii  

gguurree  zzeenntt rrooaa  
eezzaagguu ttzzeerraa!!

Zezenbide, 4 - behea
943 53 00 66

ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera, 09.00etatik 19.00etara
larunbatetan, 09.00etatik 13.00etara

Gabon 
hauetan 

OPARI BAT
EMAN ZURE

GORPUTZARI!

Kotillonerako
brontzeatu

U.V.A. gabe!
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Badira 25 bat urte Isabel
San Millan josteko kon-
tuetan hasi zala. Berak

azaldu deskun moduan, “mor-
dua gustatzen jata mundu hau,
laboreak egittia, artillia ehun-
tzia eta horrekin lotutako gauza
guztiak. Horrez gain, modari
segitzia be gustau izan jata be-
tidanik, eta gauza bixak lotzen
ahalegintzen naiz”. 

Bere afiziñua hain da haundi-
xa, Isabelek, modisto haundi-
xak moduan, bere buruan jaixo-
tako diseñueri formia emoten
detsela, orratzak abilidadiakin
astinduta. 1983an, dendia za-
baldu eban urte berian, lagunen
seme-alabak modelo gisa era-
billi zittuan eta Arrate Hotelian
arrakasta haundixa euki eban
desfilia antolatu eban. Handik
denpora batera Karmelitetan

esperientzia errepikatzeko au-
keria izan eban, beti be artillez-
ko jantzixak erakutsita. Gaur
egunian beste batzuk antola-
tzen dittuen desfilietan parte
hartzen dau, bere diseiñuekin
bestelako modeluak jantzitta
eta gero eta publiko gehixago
batzen daben pasareletan.
Azaruan bertan Bartzelonan
egon zan bere lanak erakusten. 

Gorantza doian afiziñua
Ordu asko eta asko artille eta

orratzen artian pasatzen di-
ttuan andra honek diñuanez,
artillia ehuntzeko afiziñuak go-
rakada haundixa izaten dihardu
azken urtiotan: “Gero eta jende
gaztiagua zaletzen da, horri
klasietan bertan igertzen de-
tsat. Hamen dendan astian hi-
rutan, astelehen, eguazten eta

eguenetan ordu eta erdiz alkar-
tzen gara, klasia emoteko.
Edade guztietako jendia etor-
tzen da ikastera, asko nagusi-
xak, baiña gero eta gehixago
etortzen jataz 20 urteren buel-
tan dabizen neskak, ikasteko
benetako interesarekin. Eibar-
tarrak ez eze, Mutrikutik, Ermu-
tik, Elgoibartik, Oñatitik, Lekei-
ttiotik, Arrasatetik eta beste toki
batzuetatik etorrittakuak daka-
daz nere ikaslien artian. Dane-
ra 50 bat lagun izango dira”. 

Edade kontuan ikaslien es-
pektrua zabaltzen juan bada
be, generuari begiratuta oin-

diok be ixa esklusiboki andreri
lotutako zeozer moduan ikus-
ten da jostiarekin zerikusixa
dakan guztiak. Halanda be, gi-
zonezkoren bat edo beste ani-
mau izan da horrelako beharre-
tan hastera eta, zelan ez, an-
drakumiak moduan, gizonez-
kuak be klaseko atiak zabal-za-
balik topauko dittue, baten bat
animau ezkero. Batez be artillia
ehuntzen jarduten dabe,
“patchwork, bolilluak eta beste-
lakuak erakusten jarduteko to-
kirik ez dakat-eta”. 

Etenbarik barritzen
Artillia erabillitta edozelako

jantzixak sortu leikezela argi
daka Isabelek, eta baten batek
siñesten ez badau, berari begi-
ratziarekin nahikua daka. Den-
dako bezeruak eta ikasliak Isa-
belen bersiñua bete-betian
baieztatzen dabe: “Beti juaten
da berak egindako gauzekin
jantzitta, goittik behera”. Izan
be, egitteko “errezak” diran bu-
fanda, txapel eta bestelakueta-
tik hasi, ezkontzeko soiñekua
egiñ arte, tartian imajiñau leike-
zen arropa tipo guztiak urten
dabe Isabelen eskuetatik, hari-

GEURE
GAIA
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MMooddaa eegguunneerroo
EEHHUUNNTTZZEENN

Eskuz egindako edozerk beti euki dau balixo 
berezixa, are gehixago norberak egitten dabenian.
Hori ondo baiño hobeto daki Artile dendako jabiak.
Ehuntzen artistak diraneri bihar daben edozeiñ 
artille eskura ipintziaz gain, bere diseiñuak 
lantzeko eta klasiak emoteko denporia topatzen
dau artilliari milla aplikaziño topatzen detsazen 
andrakumiak. Sasoi batian amamekin lotzen zan
afiziñuak gero eta jarraitzaille gaztiaguak ei dakaz
eta emaitzak be gero eta ikusgarrixaguak dira.

Gauza sinple batetik hasitta, ezkontzeko soiñekua egitteraiño aillegau leike. / SILBIA HERNANDEZ

Gaur egunian 
topau leikezen 
artille motak

hamaika gauza
diferente

egitteko aukeria
eskintzen detsa

jendiari
Egun batzutan oporrak hartuko badittue be, oso ikasle fiñak dakaz. / SILBIA HERNANDEZ



xari tira eginda. Berak diñuan
moduan, “moda eta diseño
kontuetan betidanik ahalegindu
izan naiz etenbarik barritzen”. 

Berak sortutako soiñeko eta
bestelakuak dendan eta Eibar-
tik kanpora saltzen dittu eta
ointxe, Gabonak gerturatzen
doiazela, neguaren hotzari au-
rre egitteko zoezeren billa sar-
tzen jako lagun bat baiño gehi-
xago dendara, “askotan gizo-
nezkuak izaten dira, andrianda-
ko etxian epeletan egoteko
arropa bereziren bat billatzen
dabe. Orokorrian, gauza poli-
ttak eta diferentiak, normalian
ikusten ez diranak topatzeko
esperantzarekin etortzen dira,
erregalo berezixa egin nahi-
xan”. Eta, dendako apal eta
bestelakueri begirada arin bat
botata, seguru gustuko zeozer
topatu.

IIssaabbeell SSaann MMiilllláánn,, ddiisseeññaaddoorriiaa

- Zuk zeuk mota guztietako diseiñuak
sortzen dittuzu. Nun topatzen dozu inspi-
raziñua?
Gauzak egitten zoiazen neurrixan, ideiak
sortzen doiaz. Hamen bertan, batakin eta
bestiakin klasiak emoten nabillen bittartian,
etenbarik etortzen jatzus gauzak burura eta
etxian bertan, bakarrik naguala, beti egoten
naiz gauza barrixak zelan sortu asmatzen. 
- Zuri begiratuta, goittik behera artillez
ehundutako jantzixak daroiazuz. Danera-
ko balixo dau artilliak?
Gaur egunian oso eskintza haundixa dago
artillietan, eboluziño haundixa egon da ho-
netan be. Lehenago, gaur egunian askoz be
modu errezaguan lortzen diran emaitzak lor-
tu ahal izateko, artillia askoz gehixago landu
biharra eguan. Gaur egunian daguazen arti-
lliekin oso gauza polittak eta diferentiak egin
leikez.
- Zeintzuk dira norberak bere arropak
ehuntziak dittuan bentajak?
Egixa da preziuari begira ez dala asko au-
rreratzen, materixalak eta biharrian pasau-
tako orduak kalkulau ezkero, baiña norberak
bere gustuko jantzixak, nahi daben moduan
egittiaz aparte, beste iñork eukiko ez dittua-
la, hori gauza segurua da. Arropa ezberdi-

ñak eta kalidadezkuak egitteko aukeria
emoten dau. 
- Asteburuan askok Santa Luzia edo mo-
distilla eguna ospatuko eben…
Modistilla berbiaren kontra nago, begittan-
tzen jata andrakumiak gitxiezteko erabilli
izan dala eta oindiok be hala egitten dala,
horregaittik nik neuk ez dot ospatzen. Ez da
bape justua gizartian josten daben andrak ri-
dikulizatzeko daguan joeria. Sasoian sasoi-
kuari begiratuta, jostunak benetan bihar zo-
ragarrixak sortu dittue eta askotan horrek
biharrok ez dira serixo hartzen. 
- Diseiñadoria edo jostuna gizonezkua
izanda gauzia kanbixatzen da, ezta?
Bai, pasareletara begiratzia nahikua da.
Jostunak gizonezkuak diranian andrak euki-
tzen ez daben beste mailla edo prestigiua
lortzen dabe, hori ez da oindiok gainditu. 

“Modistilla 
berbiaren 
kontra nago”

GEURE 
GAIA
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ZENBAKITAN

1983: dendiaren arduria
hartu eban urtia

2: berak Eibarren
antolatutako desfiliak

50: astian hirutan
klasera doiazen ikasliak
20 urteren bueltakuak
gero eta gehixago dira

...eta kitto!  08/XII/19
661 zkia.

JJuunn zzaann eegguuaazztteenniiaann
aammaammaakk kkeeiiññuu bbaatt 
eeggiinn zzeettssuunn
bbeerraarreennggaannaa 
hhuurrbbiillttzzeekkoo..
bbiixxoonn aarrttiiaann 
zzaaiinndduukkoo 
ggaaiittttuuzzuueellaakkuuaann
aagguurrttzzeenn zzaaiittttuugguu..
mmuuxxuu bbaatt eettaa llaaiisstteerr
aarrttee,, aaiittxxiittxxaa

Eta eskerrak juan dan barixakuan
hilletara hurbildu ziñaten guztiori.

FAMELIXA GUZTIAREN PARTEZ.

FERNANDO MUÑOA ZABALETA
abenduaren 10ean hil zen, 

89 urterekin

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

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

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

Funeuskadi taldea



GAZTE
KITTO
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teen-
ajea

- Noiz eta nola hasi zen Sen-
tentzia?

Sententzia taldea 2005ean
sortu zen Bergaran. Hasieran
Ikerren eta Igorren proiektu bat
zen, baina ni ezagutzean tal-
dea osatu genuen. Iker Berga-
rakoa da, Igor mutrikuarra eta
ni Eibarkoa, baina Donostian
bizi naiz. Sententzia taldeaz
gain, bakoitzak bere proiektuak
ere baditu.
- Zergatik Sententzia izena?

Sententzia izenak indarra
eta konfiantza ematen digu, eta
gure musika estiloarekin lotura
bat duela uste dugu.
- Zein musika estilo lantzen
duzue?

Gure estilkoa rock gogorra-
ren eta heavyaren nahasketa
bat da. Abestiak gitarra energi-
koak eta bateria erritmo gogo-
rrak ditu, eta hau dena ahots
melodiko batekin gehituta.
- Zein musika talderen ieragi-
nak dituzue?

Adibidez, Su Ta Gar betida-
nik izan dugu gustoko, txikitatik

entzun ditugu eta haien influen-
tzia pixka bat egon daiteke,
baina beste talde askorena be-
zala. Luther taldearen influen-
tziak ere badaude, izan ere, tal-
de horretan baxua eta ahotsa
egiten nuelako. Bestalde, Ra-
ge, Metallica, Sober, Latzen
eta beste  talde askoren eragi-
na ere aurki dezakegu Senten-
tziako musikan.
- Letrei dagokionez, zein gai
jorratzen dituzue?

Abestien letrek eguneroko bi-
zitzan gertatzen diren gauzekin
(amodioa, errepresioa, sexua,
sentimenduak) lotura zuzena
dute. Egoera hauek edonon ger-
tatu daitezke eta, honekin, jen-
dea taldearen hitzekin identifika-
tzea da Sententziaren asmoa.
- 'Barrutik' izena darama dis-
koak. Zer dauka Sententziak
barruan?

Gure nahia kontzertuak es-
kaintzea eta gure musika jende-
ak entzutea da. Gure barruan
daukagun sentimenduak gure
abestietan interpretatzen ditugu.

oliber losada (abeslaria)

“Barruko 
sentimenduak 
interpretatzen 
ditugu abestietan”

Estreineko diskoa kaleratu du Sententzia taldeak. 

‘Barrutik’ izena darama, euren barrua husten baitu 

hirukote honek, munduko injustizien aurka. Taldeko

abeslari eta baxua Oliber Losada eibartarra da 

(Luther taldeko kide ohia), Donostian bizi arren.

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua

ARDANDEGIA

Isasi, 19 - behea   Tel. 686 154 867
juanmaceli@gmail.com

otordua borobiltzeko 
ardoa aukeratzen 

lagunduko dizugu

ETXERA ERAMATEN DUGU
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Errota Gaztelekuak lekual-
datzea egingo du. Hain-
bat urtetan zehar Kar-

men kalean izan ostean (lehen
jubilatuen etxea zegoen tokian),
Muzategi kalean egin diren etxe
berrietako beheko lokaletan
izango du egoitza. Aldaketa hau
aurrerapauso bat da Marijose
Telleria Euskara eta Kultura zi-
negotziaren arabera, izan ere,

Karmen kalean zegoen eskain-
tza hobetu eta aberasteko au-
kera izango da.

Errotaren lekualdeketa hone-
kin, gainera, Udaleko Kultura
Sailak aspaldi zuen nahietako
bat betetzen da. Izan ere, Mari-
jose Telleriak El Correon mar-
txoan adierazten zuen Gaztele-
kuak eskaintzen zituen zerbi-
tzuak zabaldu nahi zirela, he-
rrian beste lokal bat sortuz. Or-
duan epe ertain-luzerako nahi
bat bazen ere, euren desioa be-
te dute Muzategiko lokalarekin.

“Kokapen oso ona”
Muzategiko lokal berrira le-

kualdaketa egitea “oso aukera
ona” da Marijose Telleriarentzat.
Izan ere, Muzategi kalean egin
berri diren etxeen azpiko lokal
hori Udalari egokitzen zitzaion
bere esanetan, eta horrela,
Gazteleku berria bertan koka-

tzeko erabiliko da. “Oso koka-
pen ona dauka, erdialdean da-
go eta, horrela, gazte gehiago
hurbildu ahal izango da bertara,
eskuragarriago egongo delako.
Gainera, parke txiki bat dauka
parean eta horrek aukera ez-
berdinak eskaintzen ditu”.

Aukera ezberdinen eskaintza
hori da, beste alde batetik, Gaz-
telekuaren lekualdaketa egitea
bultzatu duen beste faktore bat.
Izan ere, Telleriaren berbetan,
“orain lehen baino gauza gehia-
go egiteko aukera egongo da”.
Horrela, beste herri batzuetako
Gaztelekuetan egiten dena az-
tertzen ari dira, behar den hei-
nean, Eibarrera ekarri eta he-

men ere horrelako gauzak egi-
teko, zerbitzu ezberdinen es-
kaintza zabaltzeko.

‘Gaztetan neguan’
Gabonetara begira, bestetik,

ohikoa den bezala, Errotak
ekintza ezberdinak antolatu ditu
gazteentzako. Besteak beste,
gaur txistorrada egingo da San-
to Tomas ospatzeko eta, ondo-
ren, makrolehiaketaren finala
egingo da. Abenduaren 26an
‘Call of duty’ bide-jokoaren txa-
pelketa egingo da, 27an filme
emanaldia, 29tik 31ra mosaiko
tailerra egongo da, urtarrilaren
2an dardo txapelketa eta 3an
txokolatada.

Errota Gaztelekua Muzategira
Karmen kalean duen

egoitza laga eta

Muzategiko lokal

berrira egingo du

lekualdaketa Errota

Gaztelekuak. Aldaketa

honekin Gaztelekuan

eskaintzen diren

zerbitzuak hobetu

eta handitzea nahi da

eta, bestetik, bere

kokapena hobetu.

Karmen kaletik Muzategiko lokal hauetara aldatuko da Errota gaztelekua. / EKHI BELAR
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Heldu gara Danbakako kontzertuen
zuzeneko fasearen bukaerara. Gaur
agertoki gainera igoko dira Espaloian zu-
zenean aritzeko sailkatutako 24 taldee-
tatik falta diren lau azkenak. Horrela, da-
torren astelehenean jakingo dugu zein-
tzuk izango diren finalera joango diren
hiru taldeak. Zorte on!  

Bitxikeri batekin hasiko dugu gaua.
Arrasateko The Motherfuckers taldeak
kontzertu bi ditu gau berean. Hala, aur-
tengo Danbakako seigarren gaua zabal-
du ostean, alde egingo dute.

Horien ostean, aurtengo Eskoriatzako
ordezkari bakarra: Barua Banda. Saxoak
berezitasun handia ematen die euskaraz
abestutako rock kantuei, eta ziur herriki-
de asko batuko dituztela.

Durangaldeko azkeneko ordezkaria
Tuesday Evenings taldea da. Power-
pop, gitarra gogorrak, distortsioa eta me-
lodia, guztiak batzen dituzte.

Gaueko azkeneko taldea Soraluzeko
Revelphone izango da, Danbaka.com
webgunean jarraitzaileek gehien bozka-
tu zuten taldea. Punk-rocka eta doinu
itsaskorrak batzen dituzte.

Azken txanpa Danbakako finalaren aurretik
DDeebbaabbaarrrreenneekkoo 
eettaa DDuurraannggaallddeekkoo ttaallddee 
bbaannaarreekkiinn bbaatteerraa,, 
DDeebbaaggooiieenneekkoo ttaallddee bbiikk 
jjaarrdduunnggoo dduuttee ggaauurr 
EEssppaallooiikkoo aaggeerrttookkiiaann

THE MOTHERFUCKERS / Arrasate
The Motherfuckers taldea 2006an jaio zen. Ha-
sieran hainbat musikarik denbora-pasarako sor-
tutako taldea da, baina tarteka kontzertuak egi-
ten dituzte. Taldekide guztiak Oi! street-punk tal-
deetan buru-belarri dabiltza. Proiektu honetan
ingelesa eta gaztelera tartekatzen dituzte, eta
77ko punka, punk-rocka eta rock-and-rolletik
hurbil dabiltza.

BARUA BANDA / Eskoriatza
Barua Banda 2007an sortu zuten Eskoriatzako
hainbat lagunek bizkaitar batek lagunduta.
Orain arte hiru kontzertu eman dituzte, guztiak
Eskoriatzan, eta aldaketa batzuk izan berri di-
tuzte taldean. Rocka egiten dute, oso estilo per-
tsonalarekin, eta emaitza asko aberasten dute
saxoaren laguntzarekin. Talde gazte, baina bi-
txia da Barua Banda.

TUESDAY EVENINGS / Durango
Durangotik datorkigu 2005ean beste proiektu
batzuetatik etorritako bost lagunek sortutako tal-
dea. Ingelesez abestutako kantuetan hainbat
estilo batzen dituzte. Taldekideek power-pop eta
rockaren artean kokatzen direla diote, baina as-
koz gehiago dagoela esan dezakegu: hala nola,
gitarra gogorrak, psikodelia eta baita, tarteka,
noise-poparen aztarnak.

REVELPHONE / Soraluze
Soraluzeko talde hau 2005eko udan sortu zuten
hainbat lagunek, euren esanetan, arratsalde as-
pergarriei irteera emateko. Pare bat maketa ka-
leratu izan dituzte, eta Soraluzen eta Debaba-
rrenean batez ere hainbat kontzertu eman dituz-
te. Euskaraz abesten dute, eta rockaren eta
punk-rockaren arteko kantuak egiten dituzte,
amorrua eta melodia uztartuta.

Gaur, 22.30etan.
Elgetako Espaloia. 
5 euro (Gaztekutxa, 3 euro).
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XXAABBII BBAASSTTIIDDAA,, SSuuTTaaGGaarr--eekkoo ggiittaarrrraajjoolleeaa

- Pentsa denbora atzera egi-
ten dugula. Zer zen Sutagar
duela 20 urte?

Orain dela 20 urte lagun tal-
de bat ginen. Ilusio asko geni-
tuen, musikaz disfrutatzeko
gogo asko eta horren inguruan
batzen ginen. Lehen kontzer-
tuaz geroztik esan daiteke mu-
sika taldea osatu zela, nahiz
eta lagun taldea izaten jarrai-
tu. Hori bai, ez genuen pentsa-
tzen taldeak hainbeste urte
iraungo zuenik.
- Orduan 18 urteko gazte ba-
tzuk zineten, Euskal Herriko
musika heavyaren aintzinda-
riak izango zirenak.

Orduan ez genuen etorkizu-
neko planik egiten. Amestu bai
amesten genuen, beraz, etor-
kizuneko begirada bat baze-

goen, baina benetan plan se-
riorik ez zegoen, ez genuelako
pentsatu plan horiek gauzatu-
ko genituzkeenik. “Honekin jo-
tzea edo beste hura telonea-
tzea sekulakoa izango litzate-
ke”, esaten genuen.
- Gogoratzen duzu taldearen
lehen kontzertua?

Bai, 1988ko abuztuaren
14an izan zen Ondarruko gaz-
tetxean. Oso emozionantea
izan zen! Oso urduri geunden
kontzertua hasi aurretik, ez gi-
nen ausartzen garagardo bat
edatera ere! Baina gero seku-
lakoa izan zen, gaztetxea be-
teta zegoelako. Horregatik au-
keratu genuen Ondarrun jo-
tzea, bertara joandako astebu-
ru batzuetan ikusi genuelako
herri nahiko heavya zela, gaz-

teen artean heavya entzuten
zela, herri oso euskalduna ze-
la. Orduan Eibarren jotzeak
beldurra ematen zigun, ez ze-
lako batere heavya. Beraz,
Ondarrun jotzea aukeratu ge-
nuen, festen erdi-erdian gaine-
ra. Ikaragarria izan zen eta es-
zenatokitik aho zabal-zabalik
jaitsi ginen, gorputzean sartu
ezinda.
- Igor Oiarbidek hartu zuen
otsailean Asier Osororen le-
kua taldean. Ez da, ba, erraza
izango bere lekua betetzea.

Ba ez. Taldekide batek tal-
dea lagatzekoan beste bat has-

tea zaila da denontzat, taldea-
rentzat eta berriarentzat. Argi
dagoena da, inor ez dela aha-
legindu behar aurreko hori iza-
ten, bakoitzak bere nortasuna
dauka. Eta beno, Asierrek
otsailean lagai zuen taldea. Ur-
te asko eman ditu taldean eta,
musikaren inguruan alde poli-
tak eta gogorrak daude. Or-
duan, uste dut balantza baten
gainean alde onak eta txarrak
ipiniko zituela, eta “hona arte
iritsi naiz” esango zuela.
- Sutagarren 20. urteurrena
ospatzeko kontzertu bere-
ziak antolatu dituzue. Zeinen
bereziak dira?

Nahiko bereziak dira. Bate-
tik, abestien zerrenda berezi
bat prestatu dugu. Bestetik,
disko batzuetan zati batzuk
pianoarekin eta gitarra akusti-
koarekin grabatu ditugu, baina
gero ez ditugu inoiz instrumen-
tu horiek kontzertuetara atera.
Orduan, kontzertu hauetarako
hori egitea pentsatu genuen:
pianoa zegoen tokian pianoa jo
eta gitarra akustikoa zegoen
tokian gitarra akustikoa. Eta hi-
rugarren puntu garrantzitsua
argiena da. Argi berezi batzuk
erabiltzen ditugu, ekitaldia
gehiago janzteko. 

- Sutagar beste 20 urte irau-
teko prest dago?

Egia esan 20 urte ‘pasada’
bat dela uste dut, baina, beste
alde batetik, harrituta gaude
zeinen azkar pasatu diren az-
ken 20 urte hauek. Ez dakit
zenbat denboran jarraituko du-
gun. Horrelako kasuetan osa-
suna izatea oso garrantzitsua
da. Gero zaleak ere behar
izango ditugu. Gu oso gustura
gabiz, egiten dugunarekin dis-
frutatu egiten dugu eta ez gau-
de Sutagarren amaieran pen-
tsatzen. Ezer ez da betirako,
baina lanean ari gara pentsa-
tzen, ez amaieran.

“Lehen kontzertuan
ez ginen ausartzen
garagardo bat 
edatera ere!”

20 urte bete ditu Sutagarrek lehen kontzertua
eman zuenetik. 20 urte heavy metala Euskal 
Herriko txoko guztietara eramaten, eta baita 
Espainia eta Europaraino ere. 20 urte gazteen 
idolo bezala. 20 urte ‘jo ta ke’. Orain, kontzertu
bereziak prestatu dituzte 20. urteurren hori 
ospatzeko. 20 urte laburbiltzen dituzten ordu bi
eta erdi pasatxo. Hurrengo zita: abenduaren 26an
Durangoko Plateruenan. “Egiten dugunarekin disfrutatzen 

dugu eta ez dugu SuTaGarren 
amaieran pentsatzen”
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Txonta, 30 - 1. eta behea 

Tfnoak:  943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

ANTENAK

SSAATT,, TTVVCC,, BBiiddeeooaa

Bidebarrieta 37 Tfnoa. 943 20 05 08
Faxa. 943 20 04 94

TTffnnooaa.. 994433 2200 3355 5555

Egurrezko mota 
guztietako lanak

Ateak - Tarimak
Altzariak

IÑAKI

Milaflores 10

EEggoo GGaaiinn zz//gg
Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
P R O F E S I O N A L A K

AROTZAK

GG

SSUUKKAALLDDEE AALLTTZZAARRIIAAKK
✸✸

AARROOZZTTEEGGIIAA
IIppaarrrraaggiirrrree AAnnaaiiaakk

FF.. CCaallbbeettóónn,, 44 bbeehheeaa    TTeell.. 994433 2200 2299 2277
TTaaiilleerrrraa:: AAppaallaatteeggii aauuzzooaa    TTeell.. 994433 1122 0011 9922

MMoobbiillaa:: 665577 7799 5566 7788

Aroztegia ❐❐  Ebanister ia
❐❐  Obra aroztegia

Otaola Etorbidea, 27        Tel. eta Faxa. 943 201 757

Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,
armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,
eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

EELLGGEETTAA--KKAALLEE (Punto y Aparte-ren ondoan)
Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
Faxa. 943 530 392     aaiillaapprrooiieekkttuuaakk@@hhoottmmaaiill..ccoomm

OObbrraa  ggaauuzzaattzzee pprrooiieekkttuuaakk
OObbrraa  zziibb ii llaa eettaa eerraa iikkuunnttzzaa
OObbrraa  oossooaa,,  ggii ll ttzzaa eesskkuurraa
GGrreemmiiooeenn kkoo oorrddiinnaazz iiooaa
BBeehhee eerrrreehhaabbii ll ii tt aazz iiooaa eettxxee eettaann
EEttxxee eettaakkoo eerrrreehhaabbii ll ii ttaazz iiooaa
FFaattxxaaddeettaakkoo eerrrreehhaabbii ll ii ttaazz iiooaa

ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73

AROTZAK

ELEKTRIZITATEA

MMaattssaarriiaa 22 -- 77.. ppaabbiilliiooiiaa 
TTeell.. 994433 7700 0088 9955 -- FFaaxxaa.. 994433 8822 0000 2277

wwwwww..eelleeccttrriicciiddaaddgguurriiaa..ccoomm

** MMuunnttaaiiaa eettaa 
pprrooiieekkttuu eelleekkttrriikkooaakk

ELEKTRIZITATEA

MANTELEC, S.L.

Barne apainketak
Mantenimendu    
eta automatismoak

UUbb ii tt xxaa  77 --1111
Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

PPrrooiieekkttuu eettaa eerrrreeffoorrmmaakk
GGrreemmiiooeenn zzuuzzeennddaarriittzzaa

AARRRRAAGGUUEETTAA 1122 --EEiibbaarr--
Tel. 943 20 06 98

RROOSSAARRIIOO 1155 --EEllggooiibbaarr--
Tel. 943 74 40 19

ERREFORMAK

rreemmiiooeenn
IIDDAA

JUAN PEREZ

Tel eta Faxa: 943 127 257 Mobila: 659 927 411
Bittor Sarasketa, 7 - 1. esk.  
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TTAARRIIMMAAKK

BBAARRRRUUKKOO AATTEEAAKK EETTAA BBLLIINNDDAATTUUAAKK
AARRMMAAIIRRUU EENNPPOOTTRRAATTUUAAKK EETTAA NNEEUURRRRIIRRAA

EERRRREEFFOORRMMAAKK OORROOKKOORRRREEAANN
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Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08     Faxa. 943 20 67 94

www.escudero.euskalnet.net

TTRREEJJOO
TT ee ll ::  99 44 33 -- 77 55 22 55 55 77

FFaa xx aa ::  99 44 33 --77 55 22 55 55 66
16 Postakutxatila - Soraluze
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GGAARRBBIIKKEETTAAKK SS..LL..

GARBIKETAK

GGAARRAAIIOONNDDOO
BBAASSTTIIDDAA

hornikuntza industrialak
Barakaldo 9an  

Telef. 943 12 02 08
Faxa. 943 12 02 12

HORNIKUNTZA



Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

wwwwww..iirraazzaabbaall..nneett

Pintura orokorra
Margotutako paperak

Zoruen kolokazioa
PVC zoruak

Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

TTffnnooaa.. eettaa FFaaxxaa.. 
994433 2200 0055 9944

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa,, 88 -- bbeehheeaa

●● Nexa 
Autocolor

●● Pintura
industriala

●● 3M
produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

ARANE, 13 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04    Faxa: 943 70 06 89

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ssaarrrraaiilleenn ssaallmmeennttaa eettaa mmaanntteennuuaa
SSeegguurrttaassuunn--iinnssttaallaakkuunnttzzaakk

SSaarrrraaiilleenn eeggookkiippeennaakk
SSeegguurrttaassuunn kkuuttxxaakk

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ggiillttzzeenn kkooppiiaakk
TTrraabbaattuuttaakkoo aatteeaakk eettaa sseegguurrttaassuunn--kkuuttxxaakk

aasskkaattzzeenn ddiittuugguu

GGIILLTTZZAAKK

AA rrrr aa gg uu ee tt aa ,, 33   www.giltzak.com
Tfnoa. 943 70 13 91   Faxa. 943 20 86 99

% eta faxa: 943 20 39 03

KKRRIISSTTAALL AARRLLOOKKOO SSOOLLUUZZIIOOAAKK
KKrriissttaallddeeggiiaa

ERREKATXU 3an

Pintura

Goi mailako
dekorazioa

Pago Kalea, 35   DURANGO
Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81

666 74 30 98

Sostoa, 16 ac behea

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396

ACHA
KRISTALAK

PINTURAK

SARRAILAGINTZA

IGELTSEROAK

IInnffoorrmmaazziioo ggeehhiiaaggoorraakkoo

994433 2200 6677 7766

Asua-Erreka, 2

INDA iturgintza
UR, GAS eta 

KALEFAKZIO 
INSTALAZIOAK

PPrrooiieekkttuuaakk             
eettaa aauurrrreekkoonnttuuaakk

BBaaiinnuu eettaa ssuukkaallddeeeenn 
eerrrreeffoorrmmaakk

Tfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)
Mobila: 669 29 34 63

ITURGINTZA arregui y cortes, C.B.

EEggoo--GGaaiinn,, 33 Tel. 943 20 34 09   Mob. 600 587 335

–– PINTURAK
–– ESTUKOAK
–– GOTELE
–– PAPEREZTATZE

–– LAMINATUAK
–– KORTXOA
–– MOKETA
–– SINTASOLA

santillán
klimadenda

TM

Txaltxa-Zelai, 14
Tel. 943 03 10 00             Faxa. 943 53 10 18
info@klimadenda.com      www.klimadenda.com

klimatizazioa
energi berriztagarriak

proiektuak

KLIMATIZAZIOA

LLAARRRRIIAALLDDIIEETTAARRAAKKOO:: 994433 770011 339911
((0088..0000eettaattiikk 2244..0000eettaarraa))

MMUUGGIICCAAMMUUGGIICCAA
ITURGINTZA

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

SSaann JJuuaann,, 1155
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24



Jesus Castillo Gipuzkoako 
txapeldun karaten

ASIER CUEVAS Goierri-Ga-
raiako Eibarko atleta Hossain
Kaanache oriotarrarekin batera
helmugaratu zen domekan
Lazkaon jokatutako Gipuzkoa-
ko kros txapelketako proban.
Eibartarrak apurtu zuen laster-
keta eta Kaanache izan zen ja-
rraitzeko gaitasuna erakutsi

zuen bakarra, Asier Goikoe-
txea (Real Sociedad) iazko
txapeldunak ere pot egin bai-
tzuen lasterketaren erdi aldera.
Lokatzez betetako ibilibidean,
lehenengo biek 30 minutu eta
29 segundoko denbora egin
zuten, hirugarrenari 42 segun-
do kenduz.

Cuevas irabazlearekin batera
Gipuzkoako kros txapelketan

URBAT-URKOTRONIKEKO talde nagusiak Ermuan Oiasso 1766
taldea jaso zuen eta, parekatutako neurketa baten ondorioz, 5-7
galdu zuen azkenean. Hiruna berdinduta joan ziren talde biak alda-
geletara, baina azken laurden biak, gol bakarrarengatik izan bazen
ere, irundarrentzako izan ziren. Paben atezaina izan zen eibarta-
rren jokalaririk onena. Jubenilen taldeak, bestalde, 12na berdindu
zuten Hernanirekin, azken partzialean lortutako 6-1ekoari esker.

Berdinketa eta porrota waterpoloan

Urbat-Oiasso neurketa azken laurdenean erabaki zen, irundarren alde.

KIROLAK18

TABERNA BIDEBARRIETA, 1

……eettaa kkiittttoo!! AAsstteekkaarriiaakk 
BBAANNAATTZZAAIILLEEAAKK bbeehhaarr ddiittuu

EEggiinnkkiizzuunnaa:: …eta kitto! Astekaria banatzea
EEsskkaaeerraa::

- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa

IIzzeennaa eemmaatteekkoo ddeeiittuu 994433 2200 0099 1188 tteelleeffoonnoorraa 
eeddoo ppaassaattuu gguurree bbuulleeggooeettaattiikk

SEI URTE ZITUENETIK
Arrateko Amaren ikastetxea-
rekin entrenatzen diharduen
Jesus Castillok senior maila-
ko Gipuzkoako karate txape-
la jantzi zuen domekan Arra-
sateko Iturripe kiroldegian jo-
katutako lehiaketan. Ehundik
gora karateka bildu ziren txa-
pelketa horretan eta eibarta-
rrak 67 kilorainokoen artean
jardun zuen, hor kata modali-
tateko txapela irabaziz eta
kumiten 2. postuan sailkatuz.
Javier Murillo gure herriko
Urki-Amaña taldeko beste or-
dezkariek katan hartu zuten
parte bakarrik, maila ona era-
kutsiz. Castillo, eskuratutako trofeo biekin.

BIHAR, 18.30ETAN HASITA, gaur egun azken postuetatik ihes
egiteko aurkari zuzena den Cuenca 2016 hartuko du Arratek Ipu-
ruan. Azken jardunaldian Antequeran 22na berdindu eta gero, ga-
raipena behar-beharrezkoa dute eibartarrek Cuenca atzean laga
eta sailkapeneko erdi aldera jauzia egiteko. Partidu horren ondo-
ren, ligak otsailean jarraituko du. 1. Nazional mailako Arratek, bes-
talde, garaipen garrantzitsua eskuratu zuen Trapagan azken jardu-
naldian eta Ereintza
hartuko du bihar 16.30-
etan, hau da, nagusien
partiduaren aurretik.
Euskal Ligako ordezka-
riei dagokienez, ordez-
kari biak garaile irten
zuten Zumaian Pulpo-
ren aurrean: jubenilak
20-31 nagusitu ziren eta
kadeteak 14-28. Ivo Diaz operatu egingo da, otsailean bueltatzeko.

Arratek Cuenca hartuko du bihar
lehenengo itzulia amaitzeko

08/XII/19  ...eta kitto!
661 zkia.
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ZAPATUAN IGERIKETAKO
XX. Gabon Kopa jokatu zen
Ipurua kiroldegiko igerilekuan
eta, giro ezin hobean, Urbat-Ur-
kotronikeko igerilariek oso
emaitza onak eskuratu zituzten.
Horrela, alebin mailan, 1997. ur-
tekoen artean, Ander Izagirrek
100 metro libreak irabazi zituen;
eta 1998an jaiotakoen arteko
probetan, lau garaipen lortu zi-
tuzten eibartarrek: Ane Lópezek
50eko tximeletan, Iratxe Moyak
100eko brazan eta Laura Rui-
zek eta Mikel Zabalak libre mo-
dalitateko 100 metrokoetan.
Benjaminetara pasatuz, 1999
urtekoen artean, 50 metroko

bizkar proba Martin Egigure-
nentzat izan zen eta distantzia
bereko brazakoan Ander Telle-
ria nagusitu zen. 2000. urteko
igerilariei dagokionez, Ander
Guerra izan zen onena bizkar
erako 50 metroko lasterketan.

Espainiako Txapelketara
Urbat-Urkotronikeko Markel

Alberdi eta Maider Perales, bes-
talde, gaurtik domekara arte
Madrilen jokatuko diren Espai-
niako txapelketan izango dira,
biak ere Bardulia taldearekin.

Judoko Olentzero
txapelketa 

Gonzalez-Irujo buruz-burukoa Astelenan domekan
ATZO AUKERATU zuten materiala dome-
kan Masters Torneoko finalerdian jardungo
duten Sebastien Gonzalez eta Juan Marti-
nez de Irujok. Partidu horretako irabazleak
finala jokatuko du Barriola eta Retegi BIren
(azken honek Aimar Olaizolaren tokia hartu
du) arteko partiduko irabazlearekin.

Aspe enpresako pelotari bien arteko par-
tiduaren aurretik, Astelenan 17.00etan hasi-
ko den jaialdiaren barruan, binakakoa joka-

tuko da Capellán eta Goñi III.a vs Olazabal
eta Beroizen artean. Eta jaialdia amaitzeko,
Apezetxea-Merino eta Cabrerizo II.a-Urbe-
ruaga bikoteen artekoa jokatuko da.

Kluben Artekoa 2. fasea
Partidu bakarra jokatu zen aurreko barixa-

kuan Armeria Eskolan eta Zubizarreta-Laba-
kak 20-22 galdu zuen igeldotarren aurka, se-
nior mailako partiduan.

Igeriketako 
Gabon Kopa

Igerilari gazteak zapatuan Ipuruan eskuratutako trofeoekin. / LEIRE ITURBE

ALEBIN ETA BENJAMIN mai-
letako 38 judokak hartu zuten
parte Kalamua judo taldeko
instalazioetan Olentzero txa-
pelketa barruan: hor izan ziren,
eibartarrekin batera, Soraluze-
ko Ukaldi taldeko kirolariak.
Urrezko dominak honako gaz-
teek lortu zuten: Jon Alberdik
txikietan, Beñat Gomezek mi-
nietan, Eneko Errastik mini ari-
netan, Andres Muñozek arine-
tan, Pablo Vallek erdi ertaine-
tan, Markel Zendoiak eratine-
tan eta Nekane Muguruzak
alebinetan.
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Azken hilabete honetan,

jendeak kalean topo

egin eta Pouso ea

zergatik ez zuten kalera

botatzen galdetzen zidan. Ahoa

zabal zabalik laga eta zergatik

horrelakorik erantzuten nien.

Gehienek ez zuten erantzunik,

eta beste batzuk arlo

taktikoak aipatzen zituzten.

Guztiei zera esango nieke: nere

ogibidea dela eta, zorionez edo

zoritxarrez Eibarko pertsonekin

harremanetan egon behar dut.

Kasu honetan, zorionez.

Eta aurtengo sorpresarik onena

Pouso jaunarekin hartu dut.

Lehenik eta behin, pertsona

ikaragarria da. Kontrakoa

esaten duen jokalaririk ez duzue

aurkituko aldageletan. Bat ere

ez. Baina ez hori bakarrik.

Berarekin kafetxo bat hartzen,

futbola bada hizpide, harrituta

geldituko zinakete gizon honek

dakiena ikusita. Sekulakoa,

sinistu eidazue. Pertsona alaia,

futbolean jakintsua eta

zoriontsua dugu Pouso

bizkaitarra. Sekula ez hitz oker

bat, gestu ezegoki bat ezta

polemikaren bat. Berak lanean

jarduten du, eta oso ondo

gainera. Taldea oraintxe bertan

jaitsierako postuetatik kanpo

dago, eta hori da eskatu

diezaiokegun gauza bakarra.

Pouso jauna, jarraitu ezazu bide

horretan. Apostu batzuk eginak

ditut, baietz Eibarrek 11.etik

gora amaitu denboraldia.

Norbaitek apostu egin nahi

nerekin?

Pousoren defentsan

Borja 
Rodriguez

LONDRESEKO automobilismo proban izan dira
beste behin gure herriko G93 enpresakoak, las-
terketa garrantzitsu horretarako errotulazio zerbi-
tzuak eskaintzen. Wembleyko estadio mitikoak

hartu du Txapeldunen Rally hori eta, betiko lez,
munduko piloturik onenak izan dira bertan, hasi 1
Formulakoetatik eta rallyetakoekin jarraituz. Han
izan ziren Lewis Hamilton, Michael Schumacher,

Sebastian Vettel eta abar. Proba mundu
osora eman zen eta hor dute berebiziko
garrantzia eibartarrek egindako errotula-
zioak eta grafismoak. 1993an sortutako
enpresak ingeniaritza eta informatika lan-
tzen ditu, ikus-entzunezkoen sektorean
batez ere; horrekin batera, urtero 400dik
gora kirol ekitaldietan jarduten dute eta
ospe handia hartu dute txirrindularitzara-
ko, estropadetarako eta herri-kiroletarako
egindako aurrerapenengatik.

ARRATSALDEKO 17.00ETAN hasiko da Sevilla
Atlético 2. A mailako azken sailkatuaren eta Eibar
KE-ren arteko partidua. Andaluziako talde onena-
ren filialak oso atzean dihardu geratzen sailkape-
nean, Alicanterekin batera; baina, hala ere, ondo
egingo dute Pousoren mutilek larregi ez badira fi-
datzen sailkapenak erakusten duenarekin, Realak
ere galdu egin baitzuen Sevillan.

Gaur goizean, 08.30etan hasita, partiduaren au-
rreko azken saioa egitekoak ziren eibartarrak eta,
horren arabera, egingo du deialdia Carlos Pouso
entrenatzaileak. Talde gorri-urdinak etxean jokatu-
tako azken partidu biak irabazi baditu ere, beha-
rezkoa du horrelako zelaietan puntuak ateratzea
sailkapenerako koltxoitzat baliatu ahal izateko.

Barriusok galdu egin zuen Larrearekin
Jaime Barriuso Eibar Foball Taldeko presidente-

ak, gutxigatik izan bazen ere, galdu egin zuen as-
telehenean Gipuzkoako Foball Federaziorako

egindako hauteskundeetan. Juan Luis Larrea orain
arteko presidenteak 57 boto lortu zituen eta Barriu-
sok 51. Eibarko talde batzuk eta Juan Luis Marda-
ras Eibar KEko presidente izandakoak Larrearen
kandidaturaren alde egin zuten Gipuzkoako foballa
banatuta laga duten hauteskunde hauetan.

Sevillako talde filialaren jokalarien esperientzia falta aprobetxatu 
dezake EIbar KE-k emaitza positiboa lortzeko.

Eibar KEk azken sailkatua
bisitatuko du bihar

Azaroaren 29an ospatu zituen urrezko ezteiak foball-zaletuan urte gehien daraman Sporting taldeak. 70 partaidetik gora bildu ziren egun horretan,
lehenengo meza entzuteko San Andres parrokian eta, ondoren, bazkariaz gozatzeko Arrate Hotelean. / LEIRE ITURBE

Sporting-ek 50 urte

G93 enpresa Rally Championen izan da

G93ko ordezkariak Londresen.
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Zinema digitala estreinatuko da
Amañako Aretoan

PEDRO ZELAIA Elkarteak
proiekziorako sistema digitala
estreinatuko du Amaña Kultur
Aretoan. Ekipamendu berria
ipini ahal izateko Kutxaren eta
Eibarko Udalaren laguntza jaso
ditu elkarteak. E-zinema estrei-
natzeko domekan, hilaren
21ean, 17.00etatik aurrera EIT-
Bren Go-azen pelikula (euska-
raz) ikusteko aukera izango da.
Emanaldirako sarrerak eskura-

tzeko metodoa ere berria izan
da kasu honetan: Juan San
Martin liburutegiak 7 urtetik go-
rako umeen artean irakurzale-
tasuna bultzatzeko asmoarekin
sarrera eskuratu nahi zuten
umeei libururen bat maileguan
hartu eta laburpena idazteko
eskatu diete. Horri jarraituta,
umeen artean arrakasta handia
izaten diharduen filma ikusteko
300 sarrera doan eman dituzte.

EUSKAL HERRIAN egindako
interneteko gunerik onenak sa-
ritzen dituzten Buber Sariek 6.
edizioa bete dute aurten eta
merkataritza elektronikoarekin
lotutako www.akaridesign.net
webgunearentzat izan da sa-
ria, dagokion atalaean. Akari
Design S.L. enpresak Bilbon
du egoitza eta sortzaileak Idoia

eta Estitxu Benavente eibarta-
rrak dira. Bizkaiko Foru Aldun-
diaren eskutik Tokyon burutu
zen enpresa sortzeko proiek-
tua, orain lau urte. Eibartar
biak euskal-japoniar elkarteko
bazkide dira. Buber Sariak
Guggenheim Museoan banatu
zituzten, abenduaren 11n, au-
rreko asteko eguenean

Saritutakoak Guggenheim MUseoan, sari banaketa ekitaldian.

Eibartar bik eskuratu dituzte 
aurtengo Buber Sariak

-- ‘‘IIppuuiinneettaakkoo kkaannttaakk’’
iizzeennbbuurruukkoo kkoonnttzzeerrttuuaa
nnoollaakkooaa iizzaannggoo ddaa??

Umeek Coliseoa ikusi eta
bertan piano kontzertua es-
kaini nahi zuten. Txikiak di-
renez, zaila ikusten nuen Co-
liseoan zerbait egitea. Bertan
dagoen espazioa ahalik eta
ondoen betetzeko, ipuin ba-
tzuen bideoak ipini nituen
(Edurnezuri, Hiru txerritxo-
ak…), ikasleek horiei musika
ipintzeko. Muntaia handitzen
joan zen eta umeak mozo-
rrotzea pentsatu genuen. Ge-
ro umeen lagunen kolabora-
zioa jaso genuen: ikasle ba-
ten anaiak saxofoia jotzen
duela, dantza dakien batek
koreografia bat prestatu nahi
duela, ballet eibartarrekoak
eta Triskakok ere laguntzera
etorri zaizkigu... Umeen age-
rraldi bakoitzak minutu bi
irauten du, motz-motzak di-
ra; baina, hainbeste direnez,
nahiko konplexua da. Beste-
tik, Amaia Galparsorok bi-
deo guztien muntaia presta-
tu du.
-- EEzz ddaa,, bbeerraazz,, ppiiaannoo kkoonn--
ttzzeerrttuu ssooiillaa iizzaannggoo..

Kontzertuaren oinarrian
pianoa dago, baina horren
inguruan dantzak, ikusen-
tzunezkoak eta abar daude.

Kontzertua baino, muntaia
dela esango nuke. Guraso-
ek, gainera, mozorro bikai-
nak prestatu dizkiete seme-
alabei. Ea nola ateratzen
den muntaia.
-- NNooiizzttiikk ddiihhaarrdduuzzuuee mmuunn--
ttaaiiaa pprreessttaattzzeenn??

Maiatzean hasi ginen
ideiari bueltak ematen. Ge-
ro, irailean hasi ginen bide-
oen gainean lan egiten eta
abar, 22 pelikula baitaude.
-- DDeennbboorraa aasskkoo bbeehhaarrkkoo
ddaa ddeennaa pprreessttaattzzeekkoo..

Umeak dira kontzertua
eskaintzen dutenak, eta ez
dira profesionalak. Euren
ilusio handiena ipini dute,
baina umeak dira.
-- ZZeennbbaatt uurrttee ddiittuuzzttee
uummeeeekk??

7-18 urte arteko 60 bat
ume izango dira kontzer-
tuan parte hartuko dutenak.
-- ZZuurree iikkaasslleeeennttzzaakkoo bbeerree--
zziiaa ddaa CCoolliisseeooaann hhoorrrreellaakkoo
kkoonnttzzeerrttuuaa eesskkaaiinnttzzeeaa??

Umeak oso asaldatuta
daude. Musika, irudia, mo-
zorroak eta dantzak uztar-
tuko dira. Zati bitan bana-
tzen da ikuskizuna: lehena,
13 urterainoko umeekin;
ondoren, nagusienek zer-
bait serioago eta musikala-
goa eskainiko dute.

“Kontzertua baino, 
muntaia prestatu dugu”

ISABEL LASPIUR, piano irakaslea:

IIssaabbeell LLaassppiiuurrrreenn iikkaasslleeeekk ppiiaannoo--kkoonnttzzeerrttuuaa eesskkaaiinniikkoo
dduuttee 2211eeaann,, ddoommeekkaann,, 1199..0000eettaann CCoolliisseeooaann.. 
‘‘IIppuuiinneettaakkoo kkaannttaakk’’ iizzeennbbuurruuppeeaann,, hhaauurr kkaannttaakk 
eettaa ggaabboonneettaakkooaakk eesskkaaiinniikkoo ddiittuuzzttee.. EEzz ddaa ppiiaannoo 
kkoonnttzzeerrttuu ssooiillaa iizzaannggoo,, zzeeoozzeerr bbeerreezziiaa bbaaiinnoo..

08/XII/19  ...eta kitto!
661 zkia.



KULTURA 23

JOSU ETXEGARAIK irabazi du …eta kitto!-k
antolatzen duen Danbakako laugarren lehia-
keta. Gazte honek Danbakako kamiseta eta
musika taldeen lehiaketako iazko edizioko
DVD-a eskuratu ditu. Elgetako Espaloia kafe
antzokiak hartuko duen hurrengo kontzertua
abenduaren 19koa izango da, Barua Banda,
Tuesday Eveningd, The Motherfuckers eta Re-
velphone taldeekin.

Piratarik maitatuenak: Pirritx,
Porrotx eta Marimotots 
ASTEBURUAN Hezkuntza Esparruko aretoan lau
saio benetan arrakastatsu eskaini zituzten Pirritx,
Porrotx eta Marimotots-ek. Piratak ikuskizun be-
rriarekin umeek ez ezik eurei laguntzen egondako
helduek ere primeran pasatu zuten eta denek
abestu eta dantzatu zituzten pailazoen musika
alaiarekin. ...eta kitto! Euskara Elkarteak eskerrak
eman nahi dizkie sarrerak saltzen eta ikuskizuna
antolatzen lagundu duten guztiei eta, nola ez, ikus-
kizunerako joandako haur eta gurasoei.

Ikuskizun ugari Gabonetarako
ZER IKUSI AUKERATZEN nahikoa lan izango du batek
baino gehiagok, eskaintza zabala dago-eta. Gaur Germi-
nal Producciones-ek El enemigo de la clase antzezlana
eskainiko du Coliseoan, 20.30etatik aurrera. Bihar Kixkak
haurrendako lana, Bolaluma eskainiko du eta abenduaren
22an eta 23an ere haurrendako antzezlana izango da pro-
tagonista: Karabas (Golden Apple Quartet & Kanpingags).
Umeekin jarraituz, Basoko Espiritua filma eskainiko da hi-
laren 26an eta 27an. Eta eskaintza biribiltzen, Marsel Ma-
goak eta Sergi Bukak Magikísimo ikuskizunaren emanaldi
bi eskainiko dituzte hilaren 29an. Nagusiagoek ere izango
dute zer egin, beldurrezko zine maratoia egingo baita hi-
laren 26an eta 30ean, berriz, Pedro Palacín-ek zuzentzen
duen Andrés de Egiguren ganbera-orkestrak kontzertua
emango du-eta. Denak Coliseoan izango dira eta Eibar
Merkataritza Gune Irekiak martxan duen Gabon kanpaina
berezia dela-eta, sarrerak prezio berezian edo doan dira,
dendariek banatutako bonoekin.El enemigo de la clase antzezlanaren irudia.

laburrak
LLAA SSAALLLLEE 
–– La Salle ikastetxea 
Eibarren dagoela 50 urte
betetzen direla-eta, 
abenduaren 27an,
20.00etan Coliseoan Zero
Sette akordeoi-orkestrak
kontzertua eskainiko du.
Emanaldira sartzea doan
izango da, baina 
gonbidapena eskatu 
behar da aldez aurretik,
ikastetxeko idazkaritzan
bertan edo Coliseoko
lehiatilan, emanaldiaren
egunean bertan.

MMAAKKIILLAAJJEE IIKKAASSTTAARROOAA
–– Otsailean …eta kitto!
Euskara Elkartearen 
eskutik makilatzen 
ikasteko ikastaroa emango
da (otsailaren 4an,
19.30etan). Euskara 
Elkarteko bazkideentzat
eta Berbetan programako
partaideentzat doan 
izango da izen-ematea 
eta besteek, berriz, euro
bi ordaindu beharko dute.
Izena emateko edo 
informazioa eskatzeko
…eta kitto!-ra jo (Urkizu,
11 solairuartea) edo
943200918 telefono 
zenbakira deitu. 

OOLLEENNTTZZEERROO
–– Abenduaren 24an 
Olentzero Eibarren izango
da: 17.30etan Portalean
oparia emango die gutuna
idatzi duten hainbat umeri
eta, ondoren, 18.00etan
kalejiran irtengo da 
San Andres eliza paretik
abiatuta, Bidebarrieta, 
Arikitza, Ibarkurutze, 
Errebal eta T. Etxebarria
zeharkatuta, Untzagara 
ailegatu arte. Bidelagun
izango ditu, besteak 
beste, Astixakoak, 
ikastetxeak, Musika 
Eskolakoak eta Kaleetan
Kantuz-ekoak.

Danbakako saria Josu
Etxegarairentzat

ARDOAK
ETXERA ERAMATEN DUGU

Merkatu Plaza (Rialto zinea) Tel. 943 12 05 87

Bista Eder, 10

“Eguneko Menua”
Afariak Asteburuetan
Pintxoak 
Ogitartekoak

Portalea 
Jatetxea

IGANDEETAN ITXITA943 20 68 68

Pailazoak asteburuan eskainitako une bat. / LEIRE ITURBE

...eta kitto!  08/XII/19
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Durangoko Azokan izan
nintzen barikuan,
eguerdian, dena lasai

ikusteko unerik hoberenean.
Jendetzarik ez zen, goizez
ibilitako ikasleak bazkaltzera
bidean, laguna eta biok ia
bakarrik ibili ginen eta hain
denbora gutxian ikusteko,
liburu eta disko gehiegi ziren
arren, asetu ederra hartu
genuen. Liburu dendetan erraz
aurkitzen ez diren liburuak
erosteko eta musika
merkexeago lortzeko
aprobetxatu nuen. Eskuak
beteta, artisautza erakusketara
ere egin genuen osteratxoa
eta diru-zorroa hustuta,
kantsatuta, etxera trenean
buelta. Azoka amaituta,
43. edizio hau ona izan dela
eta krisi ekonomikoak ez duela
salmentetan eragin
‘esanguratsurik’ izan baloratu
dute antolatzaileek.
Iruditzen zait liburu gehiegi
argitaratzen dela denbora
laburrean, denak aldi berean
eta guztiei arreta jartzerik ez
dugula. Bestalde, azken urteetan
nabarmen ugaritu dira DVDak,
CD-Romak eta mota guztietako
mahai-jokoak, bereziki
haurrentzat eta familientzat
pentsatuak. Olentzerok ume
eta helduentzako zernahi
aurkitu dezake bertan; Gabon
oparirik gabe ez zen inor asko
bueltatuko Durangotik.
Euskal literatura eta musikaren
erakusleiho baino gehiago
merkatu ez ote zaigu bihurtu
Azoka? Eta norbaitek
kontraesanetan nabilela pentsa
dezakeen arren, Durangoko
Azoka ez balego zein litzateke
euskal literatura eta musika
industriaren egoera?
Erdarazkoaren menpeago ote
ginateke?

Krisi ekonomikoak
eraginik ez Durangon

Kontxi
Kerexeta

Sostoa abesbatzaren 
Gabon Kontzertua

ABENDUAREN 23AN, 20.30-
etatik aurrera, Sostoa Abesba-
tzak eta jendeaurrean lehenen-
goz jardungo duen Kalaia Mu-
sika Eskolan sortutako gazteen
abesbatzak Gabon Kontzertua
eskainiko dute elkarrekin, San
Andres elizan. Zuzendariak Je-
sús Mª Sagarna eta Elena Mar-
tín izango dira. Sostoa abesba-
tzak hasiko du emanaldia, ‘I’m
gona sing (K. Shaw), Gabon
Gaua (F. Madina), Kling, glöck-
chen (K. Enslin), Angels we ha-
ve heard (J. Rutter), Baso bide-
an (M. M. Azpiazu), Hator hator
(J. Guridi) eta Preludio Si b-ean
(J. S. Bach) abestiekin. Ja-

rraian, Kalaia-ko gazteek What
child is this? & God rest ye
merry gentlemen (M. Daly),
Bring a torch (C. C. Nunn), Oi
Betlehemn-Hator hator (T. Ara-
gües), Gabaren erdian (J. Bus-
to), Noël nouvelet (A. M. Ca-
but), Hallelujah (L. Cohen),
Amazing grace (Gospel era-
koa) abestuko dituzte. Sostoak
jarraituko du, Behold the lamb
of God Messias (G. F. Haendel)
eta Mesias sarritan kantatuta.
Abesbatza biek batera Adeste
fideles abestuta amaituko da
emanaldia eta, ondoren, diru-
batzea egingo da, Cáritasi la-
guntzeko.

SANTO TOMAS EGUNA ai-
tzakiatzat hartuta, Abontzako
Itturrixa Elkarteak Abontzato-
masak ospatuko ditu domekan,
hilaren 21ean. 12.00etatik au-
rrera inguruan bizi direnak eta,
jakina, jaiarekin bat egitera ani-
matzen den edozeinek Egigu-
rentarreneko parkean (Abon-
tzako poligonoan) goiza jai-gi-
roan emateko aukera izango
dute: umeendako hainbat jolas
eta joko prestatu dituzte eta gu-
rasoek, bitartean, txistorra eta
salda hartzeko beta izango du-
te, antolatzaileek zabalduko
duten txosnan. Hori guztia mu-
sika alaiarekin girotuta egongo
da. Gainera, zerbait hartzen
duten guztiei txartela emango

diete, 14.15etan emango duten
otarraren zozketan parte har
dezaten. Jaialdia zozketa egin
ondoren amaituko da, 14.30ak
aldera. Egigurentarreneko
etxeetan eta inguruetan bizi di-
renek osatutako Abontzako

Itturrixa Elkarteak laster bost
urte beteko ditu eta eratu zute-
netik, Abontzatomasak ez ezik
udaberriari ongietorria emate-
ko jaia eta beste hainbat anto-
latu ohi dituzte, auzoko giroa
suspertzeko asmoarekin.

Iaz ere polito egin zioten aurre hotzari Abontzatomasetan. / LEIRE ITURBE

Abontzatomasak
domekan

EUSKARAREN

TXOKOA

EEUUSSKKOO JJAAUURRLLAARRIITTZZAAKKOO
HHEEZZKKUUNNTTZZAA SSAAIILLAAKK propo-
satu duen hizkuntz ereduen
lege proiektuaren aurka dau-
dela adierazteko ehunka ikas-
le atera ziren kalera eguazte-
nean. Eskolak Euskaldundu
herri ekimenak egin zuen mo-
bilizaziorako deia. Ekimen
hori hezkuntza arloko hainbat
elkarte eta sindikatuk babes-
ten dute. Egun osoan, baina
batez ere goizez, erantzun
zioten deiari ikasleek, bai gel-
dialdiak eginez eskolan eta
unibertsitatean eta baita elka-
rretaratzeak eginez. Eskolak
Euskaldunduk salatu duenez,
proposamenak “hutsune ika-
ragarriak ditu, hala nola, hel-
buru zehaztugabeak, euskara
orduak %52 soilik izatea, ira-
kasle euskaldunak izateko
neurri zehatzik eza eta legea
finkatzeko 15 urteko epea,
besteak beste”. Sindikatu
abertzale guztien eta hezkun-
tzako zein euskalgintzako
eragileen babesik ez duela
ere salatu dute.
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ELI OJANGUREN ASTELE-
HENEAN HIL ZEN, 83 URTE-
REKIN. Hainbat arlo jorratu
izan baditu ere bere bizitzan,
Indalezio Ojangurenen semea
batez ere euskal mendizaleta-
sunean nabarmendu izan da.
Bere aitarekin hasi zen, bai
mendiak igotzen eta baita ar-
gazkilaritza munduan. Halako
egurretik, halako ezpala. Ehun
Mendiko konkurtsuetan espe-
zializatu zen eta 1996an bere
hamargarrena amaitu, balentria
hori egiten zuen lehenengoa bi-
lakatuz. Mendi inguruko arlo
guztiak ikutu zituen: eskia zela,
eskalada... Azken arlo horretan
aitzindari izan zen Eibarko Klub
Deportiboa bere betiko elkarte

horretan eta gazteagoen maisu
moduan ere jardun zuen. Men-
di asko igotzeaz gain, bide be-
rriak ere zabaltzea gustatzen
zitzaion. Eta Espainiako Goi
Mendiko Eskolako instruktore
ere izan zen, titulua Juan San
Martin eta Pakito Lusarretare-
kin aterata. Gredosen izandako
hegazkin istripu baten ondoren
egindako lanarengatik domina
jaso zuen eta, hortik kanpo, Gi-
puzkoako mendizale onenaren
saria ere eman zion Diario Vas-
co egunkariak. Horrez gain, ar-
gazki arloan ere hainbat sari ja-
sotakoa izan da Eli, gero Foru
Aldundiko fondoak liburuetan
kaleratutakoak. Klub Deportibo-
ko bezero fidelena izan da hain-

bat urtetan, eguerdiro bertako
kafearekin batera egunkariei
errepasoa ematen zien bitarte-
an. Elkarteko zuzendaritza tal-
dekoa izateaz gain, mendi tal-
dean eta aldizkarian kolaboratu
izan du betidanik. Idazteari bel-
dur gutxi zion eta, mendi arlo-
an, Euskal Herriko mendiei es-
kainitako liburuetarako hainbat
gida egin izan ditu. Arlo sozia-
laz ere arduratu zen, herriko

komunikabideetan behin baino
gehiagotan idatziz eta ezaguna
da ere zelan igo zuen eskala-
tzen San Andres parrokiko kan-
pandorrera garbiketa lanak egi-
tera. “Mendian, han goian eza-
gutzen du bakoitzak bere bu-
rua” zioen askotan Eli maisuak.
Alfan ia 40 urtetan beharra
egindakoa, kirolari handia izan
zen beti eta foballean ere jar-
dun zuen gazte sasoian.

Mendizale handi baten
agurra ELI OJANGUREN

Eli Ojanguren mendi puntan, egunero jarraitzen zuen bidearen goian.
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- Fernando Muñoa Zabaleta. 89 urte. 2008-XII-10.
- Eufemia Gerediaga Jayo. 76 urte. 2008-XII-10.
- Pilar Urriolabeitia Agirre. 86 urte. 2008-XII-11.
- Antonio Blanco Rodríguez. 85 urte. 2008-XII-11.
- Salustiano Moro Bernal. 73 urte. 2008-XII-12.
- Mª Belen García Blanco. 56 urte. 2008-XII-13.
- Jesus Mª Amas Txapartegi. 80 urte. 2008-XII-13.
- Francisco Etxaniz Larrañaga. 80 urte. 2008-XII-13.
- Marsel Eustolio Tubilla González. 75 urte. 2008-XII-13.
- Agustina Alkorta Iturbe. 92 urte. 2008-XII-13.
- Jose Eizagirre González. 68 urte. 2008-XII-14.
- Jose Antonio Mazkiaran Guridi. 71 urte. 2008-XII-15.
- Eli Ojanguren Txapartegi. 83 urte. 2008-XII-15.
- Jose Luis Baglietto Arana. 79 urte. 2008-XII-17.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

5 3 2 6
8 6 9 4 7

9
5 2 3 1 6

6 9
5

1 8 9
9 2 5 3 7 1

7 1 5

Zorionak, OIER Gil 
Berasategi, hareñegun 
urtia bete zenduan-eta. 
Famelixaren partez

AURREKOAREN EMAITZA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
-  Elian Araujo Dumas. 2008-XI-28.
-  Kiara-Nayeli Santos Vázquez. 2008-XII-3.
-  Lier Sastre Martín. 2008-XII-7.
-  Anartz García Kortazar. 2008-XII-9.
-  Aimar Makazaga Mora. 2008-XI-12.

Zorionak, LIBE, domekan 
bost urte beteko dittuzulako.
Patxo haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, PAULA Rodriguez
Fernández, zure hirugarren
urtebetetzian. Osaben partez.

Zorionak, amama JOXEPA,
Santo Tomas egunian 87
urte egingo dittuzu-eta.
Garoa, Danel eta Enara 
zure billoben partez partez.

Zorionak, UNAX, bixar urte 
bi beteko dittuzu-eta. 
Muxu haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MARKEL, 
gaur bertan bost urte 
egitten dozuzelako. 
Gurasuen partez.

Zorionak, LORE eta IRATI, gaur zazpi urte
betetzen dittuzue-eta. Gurasuen partez.

Zorionak, ARIANE, hareñegun 
zortzi urte egin zenduazelako.
Aitxitxa-amama, tio Jose, tia Olatz 
eta Alaitz lehengusiñaren partez.

S
U

D
O

K
U

A HHIILLDDAAKKOOAAKK

Hillaren 11n jaixo zan PATXI 
Basaras Pérez. Zorionak 
eta patxo haundi bat aitatxo 
Iker eta amatxo Soniari.

EEUUFFEEMMIIAA GGUUEERREEDDIIAAGGAA JJAAYYOO
2008ko abenduaren 10ean hil zen, 

76 urterekin

SENDIKOEN IZENEAN
EE SS KK EE RR RR II KK  AA SS KK OO hh ii ll ee tt aa -- ee ll ii zz kk ii zz uu nn ee rr aa  jj oo aa nn  

ee tt aa  ss aa mm ii nn -- aa gg uu rr rr aa kk  bb ii dd aa ll ii  dd ii zz kk ii gg uu zz uu ee nn  gg uu zz tt ii oo ii
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 19
GGAABBOONNEETTAAKKOO FFEERRIIXXIIAA
1111..0000--1144..0000//1177..0000--
2211..0000..-- Eibar eta kanpoko
artisauen azoka. Eibarko
Bizikleta Plazan. 

TTXXIISSTTOORRRRAADDAA
EETTAA LLEEHHIIAAKKEETTAA
1177..0000..-- Txistorrada
eta Makrolehiaketaren
finala. Errota Gaztelekuan. 

AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..-- El enemigo de
la clase (Germinal
Producciones). Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..3300..-- Barua Banda
(Eskoriatza), Tuesday
Evenings (Durango), The
Motherfuckers (Arrasate)
eta Revelphone (Soraluze).
Elgetako Espaloi antzokian.

AABBOONNTTZZAATTOOMMAASSAAKK
1122..0000--1144..3300..--
Haurrendako jolasak,
txosna, musika… (otarren
zozketa 14.15etan).
Abontzako poligonoan. 

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1133..0000..-- Usartza Txistulari
Bandaren kontzertua.
Udaletxeko arkupeetan. 

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Umeendako
pelikula: Go-azen (Eitb-k
ekoitzia). Amaña Aretoan. 

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1199..0000..-- Ipuinetako kantak.
Coliseoan

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Joseba Irazoki.
Montekasino tabernan.

Martitzena 23
AANNTTZZEERRKKIIAA
1199..0000..-- Karabas (Golden
Apple Quartet&Kanpin-
gags). Umeendako
antzezlana, euskaraz.
Coliseoan.

KKOONNTTZZEENNTTRRAAZZIIOOAA
1199..0000..-- Alfako beharginen
kontzentrazioa. Untzagan

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..3300..-- Sostoa
abesbatza eta Kalaia
taldearen kontzertua.
San Andres elizan.

OOLLEENNTTZZEERROO
1188..0000..-- Kalejira, Musika
Eskolako soinu-ikasleen eta
trikitilarien laguntzarekin.
San Andres eliza-
Bidebarrieta- Arikitza-
Ibarkurutze-T. Etxebarria-
Untzaga. (Olentzerok
azken gutunak udaletxean
jasoko ditu, 19.30etan). 

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1188..0000..-- Kaleetan Kantuz
irteera berezia, Gabon
kantekin, Olentzerori
kalejiran laguntzeko. San
Andres elizatik abiatuta. 

MMUUSSIIKKAA FFEESSTTAA
Gauean, musika festa.
Montekasino tabernan.

Barixakua 26
GGUUAAII
1111..0000--1133..3300//1166..0000--
2200..0000..-- Gabonetako haur
parkea. Armeria Eskolan.

LLEEHHIIAAKKEETTAA
1177..0000..-- Call of Duty bideo-
joko lehiaketaren finala.
Errota Gaztelekuan. 

UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Basoko Espiritua
(marrazki bizidunak). 
Coliseoan. 

BBEELLDDUURRRREEZZKKOO ZZIINNEE 
MMAARRAATTOOIIAA
2211..0000--0000..0000..--
Beldurrezko zine maratoia:
Llamada perdida (Zuz: 
Takashi Miike), 30 días 
de oscuridad (Zuz: David 
Slade) eta Reflejos (Zuz:
Miguel Ángel Vivas). 
Coliseoan.

Zapatua 20
IINNFFOORRMMAAZZIIOO--MMAAHHAAIIAAKK
1122..0000..-- Esklerosi
Anikoitzaren Nazioarteko
Eguna. Informazio-mahaiak
eta diru-bilketa. Toribio
Etxebarria kalean.

OOMMEENNAALLDDII--BBAAZZKKAARRIIAA
1133..0000..-- Serafin Basauriren
omenezko bazkarira
doazenen talde-argazkia
(Untzagan). 1144..3300..--
Bazkaria. Arrate Hotelean. 

AANNTTZZEERRKKIIAA
1177..0000..-- Bolaluma (Kixka).
Sarrera: Eibar Merkataritza
Gune Irekiaren bonoa.
Coliseoan.

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

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan Kantuz
irteera. Untzagatik 
abiatuta.

Astelehena 22
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAA
1166..3300..-- Parte hartzearen
inguruko jardunaldiak,
Debegesaren eskutik.
Portalean.

AANNTTZZEERRKKIIAA
1199..0000..-- Karabas (Golden
Apple Quartet&Kanpin-
gags). Umeendako
antzezlana, euskaraz.
Coliseoan.

Domeka 21
TTEERRRROORRIISSMMOOAARREENN 
BBIIKKTTIIMMEEII OOMMEENNAALLDDIIAA
1122..0000..-- Terrorismoaren
biktima eibartarrei
omenaldia eta plaka
aurkeztea. Udaletxean.

Eguaztena 24
OOLLEENNTTZZEERROO
1177..3300..-- Opari banaketa
(Portalean).

Zapatua 27
UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1122..0000..-- Basoko Espiritua
(marrazki bizidunak). 
Coliseoan. 

ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Filme emanaldia.
Errota Gaztelekuan. 

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Zero Zette
akordeoi-orkestraren
kontzertua (La Salleren
50. urteurrena).
Gonbidapenarekin.
Coliseoan.

AARRIIEESS
Nola pasa duzun udazkena, Aries
maitea! Gaixorik ez bazeunden,
gerriko minarekin edo beste arazo
batzuekin. Ea nolakoa den negua..

TTAAUURRUUSS
Pinotxoren istorioa ezagutzen duzu,
ezta? Ba egurrekoa ez zarelako,
bestela sudur luze-luzea izango
zenuke! Nolako gezurteroa…

GGEEMMIINNII
Alboan duzun pertsonaia horri esker
beste era batean begiratzen diozu
bizitzari. Pentsa nolakoa izango
litzatekeen zure bizitza bera gabe.

CCAANNCCEERR
Esker onekoa izan zaitez, eta egiten
dizkizuten opariak asko gustatzen
ez bazaizkizu ere, aurpegi ona ipini
eta detailea eskertu.

LLEEOO
Badakizu Gabonetan asko jan eta
edaten dela. Ederki asetuko zara
egun hauetan, baina gero ea nola
erretzen dituzun kaloria horiek.

VVIIRRGGOO
Nola biguntzen zaigun bihotza
Gabonetan! Ondo dago, baina hobe
urte osoan besteei laguntzeko prest
egotea eta ez soilik urteko aste bitan.

LLIIBBRRAA
Olentzero, Erregeak eta nahi duena
etortzea gustatuko litzaizuke, dena
opari gehiago izateko! Materialista
hutsa zara, ez duzu uste?

SSCCOORRPPIIUUSS
Asteburu bikaina pasatuko duzu,
Scorpius maitea, baina zoriontasun
horrek ez du jarraipenik izango
Gabonetan. Zer gertatuko da, ba?

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Pauso garrantzitsua emango duzu
zure bizitzan, aurrerapauso ederra,
zalantzarik gabe. Aprobetxatu
momentu onak!

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Telebista handiagoa erosten ez duzu
ezer konponduko. Okulistarengana
joan, ez dago besterik. Ez da ezer
gertatzen betaurrekoak
janzteagatik!

AAQQUUAARRIIUUSS
Ederra egin duzu. Zure intentzioa
ez da txarra izan, baina tira, askotan
ez duzu pentsatzen gauza batzuk
egin baino lehen.

PPIISSCCIISS
Polita izango litzateke Olentzero
izatea, ezta? Besteei zoriona
eramatea, umeei irrifarrea
sorraraztea…  Horrek ez du preziorik.
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ffaarrmmaazziiaakk
1199,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2200,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2211,, ddoommeekkaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2222,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2233,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2244,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
2255,, eegguueennaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2266,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2277,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
2288,, ddoommeekkaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
2299,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ UUggaarrttee (Sta. Zezilia, z/g)
3300,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ IIbbaarrrroonnddoo (Zeharkalea, 2)

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//AAllaatteeeenn 665500 2266 5599 6633

telefono jakingarriak

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 ordutegiak

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 20.34. 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 ordutegiak

eerraakkuusskkeettaakk
– Abenduaren 28ra arte
MMIICCHHEELL TTYYGGAATT. Topalekuan.
– Abenduaren amaierara arte
Klub Deportiboko AARRGGAAZZKKIILLAARRIITTZZAA IIKKAASSTTAARROOkoen
lanen erakusketa. Depor tabernan.
– Urtarrilaren 4ra arte
NNAATTUURRAARREENN AARRGGAAZZKKIILLAARRIIAAKK.. Portalean. 
– Urtarrilaren 11ra arte
IINNEESS MMEEDDIINNAA:: BBUURRNNTT DDOOLLLLSS. Portalean.

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.
Urtarrilaren 19ra arte. Aiton-amonen eta biloben artean osatutako iippuuiinneenn lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa / lanak entregatzea: Debegesan.
Otsailaren 2ra arte. Antzez Artikulu eta Gidoientzako XXXXIIVV.. NNaarrrruuzzkkoo ZZeezzeenn SSaarriiaakk..
Informazioa / lanak entregatzea: Hezkuntza Esparrua (943208444)

Domeka 28
UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Umeendako 
pelikula. Amaña Aretoan.

Astelehena 29
TTAAIILLEERRRRAA
1188..0000..-- Mosaiko tailerra.
Errota Gaztelekuan.

MMAAGGIIKKÍÍSSIIMMOO
1177..3300 eta 1199..3300.- Magia
ikuskizuna, Marsel
Magoarekin eta Sergi
Bukarekin. Coliseoan.

GABONETAKO FERIXIA
egunero egongo da zabalik, 

urtarrilaren 5era arte.
Eta baita GUAI ere, 

azken hau 26tik urtarrilaren 4ra 
arte (1ean izan ezik)



08/XII/19  ...eta kitto!
661 zkia.

– 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
ezkerra. 3 logela, egongela, sukalde jan-
tzia 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. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.1. Errentan

3. Lokalak

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

3.2. Errentan

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
646-235195.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Interna, externa edo aste-
buruetarako. Tel. 648-724168 edo 669-
966611.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 679-878676.
– Mutil gaztea eskaintzen da edozein la-
nerako. Tel. 627-802643 edo 943-
127168.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 690-783065.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 659-742233.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta taberna garbiketarako.
Arratsaldez eta gauez. Tel. 671-476869.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du eta garbiketa lanetarako. Tel. 669-
233273.
– 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 da goizez astean ze-
har 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.
– 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.

4. Lana
4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
– Neska euskalduna behar da arratsal-
dez umeak zaintzeko. Tel. 605-772606.
– Gitarra jolea behar da. Entzuteko:
www.myspace.com/mirenproiektua.aitor.
Tel. 665-732640.
– 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.
– Emakume euskalduna behar da nagu-
siak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel.
943-744433.
– Kamarera euskalduna behar da taber-
na baterako. Tel. 669-977225.

5. Irakaskuntza

– Mikropatin berria salgai. 30 euro. Tel.
652-703464. 
– Ohe-nidoa salgai. 0’90koa 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

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






