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AAppuussttuu--eettxxeeaakk bbeerrrrii ddiirraa EEuusskkaall
HHeerrrriiaann eettaa EEiibbaarrkkooaa GGiippuuzzkkooaann
aatteeaakk iirreekkii ddiittuueenn lleehheennaa ddaa.. “Bai-
na zer da lokal berri hori?” eibarta-
rren ahotan egon da hasieratik. Dago-
eneko, gero eta gehiago dira bertara
gerturatzen direnak kirolen inguruko
apustuak egiteko eta zuzeneko kirol
emanaldiak ikusteko.

Apustuak egiteko modua oso ero-
soa da, erraz erabiltzen diren makina
batzuen bitartez egiten baita edota
apustu-etxeko langileei zuzenean es-
katuz. Gustoko kirola, txapelketa eta
norgehiagoka aukeratuta, apustu
mota ezberdinen artean hautatu de-
zakegu: futbol partidu baten emai-
tza, saskibaloi partidu baten garai-
lea, pilota partidu batean 11 tantura
iritsiko den lehena... Norgehiagoka
hasi aurretik egin daitezke apustuak,

baina baita partidua jokatzen den bi-
tartean. Zuzeneko apustu hauek au-
kera paregabea dira lagunartean
erretransmisioa ikusi bitartean giro
onean apustu egiteko.

Apustu egindako partidua amaitzen
denean, bere iragarpena asmatu duen
zaletuak apustu-etxera jo eta bertan
bere saria jasotzea besterik ez du, Ki-
roljokoak aukeran ematen dituen mo-
du ezberdinetan (eskudirutan, kontu
korrontean sartuz edo Kirol-jokoa
Txartelan pilatuz).

TTAABBEERRNNEETTAANN EERREE 
Isasiko apustu-etxea ez da apustu

egiteko toki bakarra; izan ere, kirol
giro ederra duten Eibarko sei taberna-
tan Kiroljokoa apustu-makina bada-
go, apustu egiteko aukera herriko au-
zo ezberdinetara hurbilduz. 

GGeerrttuueenneekkoo eettaa mmuunndduu mmaaiillaakkoo kkiirroollaakk

Aukera zabala dago makinetan, bai kirola,
txapelketa maila eta apustu motari dagokio-
nez. Egunotan futbolean, saskibaloian edo
eskuz binakako txapelketan apustu egin dai-
teke, besteak beste; laster hasiko dira
1 Fomula eta motorren txapelketak eta txi-
rrindularitza denboraldia, uda partean estro-
padak etorriko dira… Eibarren alde nahiz Li-
verpoolen alde edo Tau Baskoniaren alde
nahiz L.A. Lakersen alde. Zaletuak beti dau-
ka bere kirol edo talde gustokoenaren alde
apustu egiteko aukera..

KKiirrooll pprreennttssaa eettaa aallddiizzkkaarriiaakk,, aappuussttuueenn eemmaaiittzzaakk eettaa llookkaallaarreenn
tteelleebbiisstteettaann zzuuzzeenneeaann eesskkaaiinnttzzeenn ddiirreenn aasstteerrookkoo ppaarrttiidduueenn 
oorrdduutteeggiiaakk zzaalleettuueenn eesskkuurraa ddaauuddee IIssaassiikkoo aappuussttuu--eettxxeeaann..

Kiroljokoa APUSTU-ETXEA (Isasi, 9)
Ordutegia: astelehenetik ostegunera, goizez eta arratsaldez

ostiraletik igandera eguerdian ere zabalik
Kiroljokoa TABERNAK:
Xania, K-OX, Ametsa, Sokoa, Trinkete, Zubi-Gain.
Kiroljokoa apustu guneak EUSKAL HERRIAN:
Ikusi zerrenda eta kokapenak www.kiroljokoa.com webgunean

KKiirroolljjookkooaa: kirol zaletasuna
bizitzeko aukera berriaUUTTZZII JJAARRDDUUNNAA EETTAA

EERRAAKKUUTTSSII DDAAKKIIZZUUNNAA!!

Udaz geroztik, Isasi kalean
eibartarron ikusmina sortu
duen lokal berezi bat 
irekita dago: Kiroljokoa
enpresa eibartarraren
apustu-etxea. Apustua 
euskaldunon kulturan 
errotuta izanda, Eusko
Jaurlaritzak arautu duen
apustu egiteko aukera be-
rria eskaintzen dio Kiroljo-
koak zaletuei. 
“Eibarrek igandean hiru
puntuak lortu dudarik ga-
be!”,“Titin eta Pascual
irabazi, baietz!”. Horrela-
koak botatzea 
gustatzen zaionari 
eta baita iragarpena bere
buruarentzat gordetzea
nahiago duenari, Kiroljo-
koak zera 
proposatzen dio: 
UUTTZZII JJAARRDDUUNNAA EETTAA
EERRAAKKUUTTSSII DDAAKKIIZZUUNNAA!!
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
EERRBBII--TTAANNTTUUAAKK..-- Erbiaren lorratza, arrastoa. “Baserritar bat agertu da 
aitzen emoten erbi-tantuak ikusi dittuala”.
EERRDDAALLGGAAIIZZTTOO..-- Txarto egindako erdera.  “Valladolidekoa izan arren, 
erdalgaizto egitten eban”.

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Azken urteotan ahalegin berezia egiten dihardugu Olen-
tzeroren kalejira ahalik eta ondoen antolatzeko, aspalditik da-
torkigun tradizioak bizirik jarrai dezan ume zein nagusien ilu-
sioa piztuz. Ahalegin horrek ekarri ditu bere emaitzak, aho
zabalik eta hunkituta geratu baikinen kalejirara inguratu zen
jendetza eta haien parte-hartze gogotsua ikusita. Hori dela-
eta gure eskerrik zintzoenak eman nahi dizkiegu kalejiran
parte hartu zuten guztiei, eta, bereziki, ahalegin horretan  la-
guntzaile izan ditugun  Musika Eskolako soinujole eta trikiti-
lariei, Kaleetan Kantuz abesbatzari, ikastetxe guztiei eta Ele-
na Martin, Marisol Arrillaga, Elisa López, Aitor Alberdi, Mar-
kos Ubera eta Lourdes Urzuriagari. Mila esker guztioi.

Astixa eta Euskara eta Kultura Batzordea

Terrorismoaren biktimei plaka Eibarren zalaparta han-
diz iragarrita, politikako pertsonaien partehartzearekin, bikti-
ma-elkarteetako ordezkariekin, hainbat pertsonalitaterekin,
prentsa, irratia, telebista eta senideekin. Ados, bazen ordua.
Baina ez diote Roberto Pérez Jauregiren, Eibarren hildako
terrorismoaren lehenengo biktimaren familiari deitzen.

Jaun-andereak, kargu ezberdinetako pertsonalitateak,
Robertok bere bizia laga zuen, hil egin zuten Francoren erre-
gimen faxista, diktatorial eta terroristaren kontra borrokan.
Sasoiko beste hainbat ekitaldietara joateaz gain, milaka ei-
bartar moduan (oraindik gogoan izango dute) Burgoseko
Prozesuaren aurkako manifestaziora joan zen Mario Onain-
dia eibartarra zena defenditzera eta han, erregimen frankis-
taren zaindari fidelek terrorea inposatu zuten gu tiroka har-
tzean, tiro egin eta Roberto hil egin zuten. Hori bezain sin-
plea! Bada ala ez da terrorismoaren biktima?

Erregimen frankistak goitik jota menderatu zuen, errepre-
sio gogor-gogorrarekin, milaka lagun kartzelaratu, erbestera-
tu, torturatu eta hil zituen, gu 40 urte luzez askatasunaz eta
aurrerapenaz aldentzeaz gain. Zer kontatuko dizuet ba zuek
ez dakizuenik! Alderdi politiko batzuk erregimen frankista
“kondenatu” nahi ez izatea, beste batzuk botoen arabera aho-
txikiarekin egitea, gogaitzen nauen zerbait da, baina Begoña
Vesgak bere eskutitz zoragarrian zioen moduan, estatu terro-
rista hartako zelatariek hildako borrokalari eibartar bat gogo-
ratzeko Udalak bere agintea ezarri ez izanak min handia ema-
ten du eta, zalantza barik, horrela ez da aurrera egiten.

Laburbilduz, benetan Robertok ez du “interes politikodun
plakarik” behar, bere ehorzketa egunean ongietorri zoragarri

eta jendetsua egin geniolako, zelatari haiek gu “beldurrak” gel-
diarazteko ipinitako trabei aurre eginez, denok sentitzen ge-
nuen beldur indartsua, baina ez zuten lortu, bihotzak, gazte ba-
ten hilketak eragindako minak, bere amarekiko, aitarekiko,
anaiarekiko, familiarekiko elkartasun sentimenduak agindu
zuelako. “Plaka zintzoak”, gure Euskadi maitea hobetzen be-
netan lagunduko dutenak asmatzen direnean, hor egongo da
Roberto, lehenengo ilaran. Ordura arte gure bihotzetan gorde-
tzen zaitugu. Miro, Jorge, Arrate, Aitziber, Jon, familia eta Ali-
cia, zauden tokian zaudela, zuekin gaude, laztan handi bat.

Arrate Berasaluze

Abenduaren 21ean Eibarko Udalak antolatu zuen omenal-
dian ez ginen alderdi politiko guztiak bertan egon. Salbues-
pen bakarra ezker abertzalea izan zen, eta ez ginen bertan
egon ez bakarrik herritarren botoei muzin eginez zinegotzi
gabe utzi gaituztelako: gure ustez ez da egokia bizitzan ban-
do ezberdinetan, bando kontrajarrietan izan direnak eta ego-
era oso ezberdinetan hil direnak ekitaldi berean nahastea.
Azken finean, guk ez dugu inoiz parterik hartuko gure herrian
hainbeste samin sortu duen eta hainbeste biktima utzi dituen
Guardia Zibilari omenaldia egiten zaion ekitaldi batean. 

Bestalde, batzuek salatu dute bertan Roberto Perez Jau-
regi falta zela. Egia da. Gure ustez Roberto ez da falta izan
zen bakarra, espetxe politikak eta klandestinitatean borroka-
tu behar izanak hainbat eibartar hil baititu. Guk ez ditugu
ahaztu. Ez beraiek eta ezta Roberto ere: urtero, irailaren
27an, egiten diegu guztiei omenaldia. Ekitaldi hau ez da, ja-
kina, komunikabide gehienetan azaltzen. Robertok, gainera,
bere familia bertan zela 2008ko errepublika egunean ome-
naldi hunkigarria jaso zuen Untzaga plazan Ahaztuak 36-77
taldearen eskutik. 

Hemen bakoitzak badaki nori eta zergatik egiten dion
omenaldia eta norbaitek orain arte Robertori ez badio ome-
naldirik egin edo ia 40 urte hauetan bere heriotza eta bere
borroka ahaztuta izan baditu berak jakingo du zergatik. Bes-
te batzuen hitzak erabiliz, gure “inbentarioa” egina dago, Ro-
berto Perez Jauregi beste borrokalariekin batera Eibarko ez-
kertiar abertzaleon bihotz eta buruetan dago eta zalantzarik
duenak Toribio Etxeberriako gudarien plazako plakan begira
dezala. Hortxe jarraituko dugu, errepresioa eta zapalkuntza-
ren aurkako borrokan hildako borrokalari guztiak omentzen
eta urtero gogoratzen.

Eibarko Ezker Abertzalea

EESSKKEERRRRAAKK EEMMAANNEEZZ

...eta kitto!  09/I/16
663 zkia.

TTEERRRROORRIISSMMOOAARREENN BBIIKKTTIIMMEENN PPLLAAKKAA

GGUURREE `̀IINNBBEENNTTAARRIIOOAA´́ EEGGIINNAA DDAAGGOO



09/I/16  ...eta kitto!
663 zkia.

Ardantzako igogailua eraitsi dute
ARDANTZAKO TREN GELTOKI BERRIA eraikitzeko beharrek
aurrera diraute eta, horren harira, Arrate Bideko etxeetara udale-
txearen atzeko aldetik joateko igogailua bota zuten bart gauean,
trafikoan ahalik eta arazo gutxien sortzeko. Eguazten gauean
ere beharrean izan ziren, eraispenerako egin beharrekoak pres-
tatzen. Behin Ardantzako geltokia amaituta dagoenean, `milioi-
dunen etxeetako´ bizilagunek berriz ere igogailua ipintzeko au-
kera izango dute, baina bitartean, San Juan kalearen amaieran
Mekolara igotzeko eskilarak erabili beharko dituzte atzera eta
aurrera ibiltzeko eta handik, behin-behineko pasabidetik, Bildo-
sola txaletaren parean egindako bidetik jarraitu beharko dute.

eibar kaleka
Ziriako Agirre kalea
Kale Izendegi Ofizialean Bizente eta Ziriako Agirreren 
izenarekin jasota dago. Bizente eta Ziriako aita-semeak ospe
handiko sendagileak izan ziren. Bizente 1829an jaio zen
eta sendagilea ez ezik, filologiarekiko zaletasuna ere bazuen.
Semeak aitaren ogibideari jarraitu zion eta sasoiko
tuberkulosiarekin kezkatuta, osasundegia zabaldu zuen
San Andres Egoitza dagoen tokian. 
Pegora kopurua: 11.  Erroldatutakoak: 210.

Eguazten gauean hasi zituzten lanak / EKHI BELAR

900.000 euro EBPNn
MARIA JOSE TELLERIA Euskara eta Kultura zinegotziak eta Jun-
kal Txurruka Euskara teknikariak Euskara Biziberritzeko Plan Na-
gusiaren inguruko balorazioa egin eta iaz 900.000 euro horretan
erabili zirela azaldu zuten. Udalak Eusko Jaurlaritzarekin eta Foru
Aldundiarekin lankidetzan bideratzen dihardu plana eta helburu na-
gusia euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak ber-
matzeko behar diren hizkuntza-politikako neurrien inguruko eraba-
kiak hartzea eta horiek bultzatzea da.

URTEROKO OHITURARI jarraituta, Auzokoak Urkizu inguruko el-
karte gastronomikoen elkarteak bazkaria eskaini zien Gureak lante-
giko behargin, begirale eta buruei. Bekuak, Denon Sahatsa, Dorre-
pe, Edozer, Erdi Bana, Jaiki eta Urkusu Gain sozietateek osatzen
duten elkarteak 1981az geroztik urtero antolatzen du horrelako baz-
karia, beti ere Errege Egunaren inguruan. 130 bat lagun elkartu zi-
ren zapatuan eta, bapo bazkaltzeaz gain, herriko hainbat elkartek
emandako oroigarri eta opariak jaso zituzten.

Gureak-ekoen bazkari arrakastatsua

Ezin hobeto pasatzen dute bazkarian elkartutakoek / LEIRE ITURBE

15.000 euro turismorako
EUSKO JAURLARITZAK
15.000 euro pasatxo erabiliko
ditu Eibarko turismoa bultzatu
eta hedatzeko, Industria, Mer-
kataritza eta Turismo sailaren
bitartez ematen dituzten dirula-
guntza planari jarraituta. Uda-
leko turismo arlotik adierazi

dutenez, Jaurlaritzak emanda-
ko dirua Armagintzaren Muse-
oan eskaintzen diren bisita-gi-
datuek sortzen dituzten gas-
tuei aurre egiteko erabiliko du-
te, azken aldian zerbitzu ho-
rren inguruko eskaerak gora
egin baitu.

DANON
AHOTAN
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Kontsumo iraunkorrerako gida
DEBEGESAK www.debegesa.com bere webgunean Debabarre-
nako familien eskura jarri du elikagaien eta garbiketarako produk-
tuen Kontsumo Iraunkorrerako Gida. Gidaren helburua Debabarre-
neko biztanleak beraien erosketek ingurumenean duten eraginari
buruz kontzientziatzea da. Besteak beste, elikagaiak eta garbiketa-
rako produktuen erosketa aztertzen dira, kontsumo iraunkor bat ez
izateak ekar ditzakeen arazoak azaltzen ditu eta erosteko orduan
erabilgarriak izan daitezkeen datuak ematen ditu. Horrekin batera
eguneroko erosketak egiteko orduan baliagarriak izan daitezkeen
aholkuak eta intereseko beste datu batzuk ematen dituzte.

EUSKO LEGEBILTZARRERAKO martxoan izango diren hautes-
kundeei begira, ezker abertzaleko hainbat lagunek zapatuan Bilbon
aurkeztu zuten Demokrazia 3 Milioi (D3M) herri plataforma, "espa-
zio independentista eta aurrerakoia eratzeko xedez". Aipatutako
hauteskundeetara hautagaitza aurkeztu ahal izateko 17.000 sina-
dura beharko dituztenez, herri guztietako udaletxe eta hainbat nota-
riotzatan sinadurak ja-
sotzen dihardute astele-
henaz geroztik eta urta-
rrilaren 24ra arte. Eiba-
rren plataformaren alde
sinatu nahi duenak ho-
nako aukera biak dauz-
ka: udaletxean (alkate-
tzan), astelehen, marti-
tzen, eguazten, eguen
eta barixakuetan, 13.00-
etatik 14.30etara. Eta
notaroitzan (Bidebarrie-
ta kalean) astelehen,
martitzen, eguazten eta
eguenetan, 16.00etatik
18.00etara.

Sostoa abesbatzaren 25. urteurrena
DOMEKAN SOSTOA sortu zela 25 urte
bete ziren eta, hori gogoratzeko, abes-
batzako kideei zein kide izandakoei dei
egin zitzaien, udaletxeko patioan batze-
ko eta jendetza elkartu zen. Ekitaldian
Miguel de los Toyos alkateak oroigarria
eman zion abesbatzako presidenteari.
Sostoaren sorburuan Antonio Sarasuak

bost urtez zuzendu zuen eta 1962an de-
sagertu zen Coral Eibarresa delakoa da-
go. Desagertutako taldearen ideia hori
berreskuratzeko asmoz hainbat eibartar
elkartu ziren eta 1984ko urtarrilaren
11an Sostoak lehenengo pausuak eman
zituen, Jesús Mari Sagarna eta Mari
Karmen Etxebarria gidari zituela.
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D3M plataformaren aldeko sinadurak

Txaltxa Zelaiko parkingetik 50 metrora, herriaren erdi-erdian
Juan Gisasola, 14 l Tel.: 943 127 078 l EIBAR (Gipuzkoa)

l Fisioterapia
l Osteopatia
l Kirol-masajea eta terapeutikoa
l Errehabilitazioa
l Kirol lesioen tratamendua
l Elektroterapia

KIROLFISIOTERAPIAN 
ADITUAK
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“Aurrekontu kontserbadorea” 2009rako

UDALEKO GOBERNU Batzor-
deak 2009 urterako aurrekontua
aurkeztu zuen eguaztenean.
Miguel de los Toyos alkateak ur-
te zail baten aurrean gaudela ai-
patu zuen, “bai egitura publiko,
bai gizarte eta udal egituretan”.
Bere berbetan, egoera horri au-
rre egiteko, “aurrekontu kontser-
badorea” garatu dute.

Otsailean onartuko den 39,1
milioi euroko aurrekontua aur-
keztu zuen Gobernu Batzorde-
ak, iaz baino %1,2a baino
gehiago. Bestetik, iaz baino 4,6
milioi gutxiago jasoko ditu Uda-
lak aurten. Gastuei aurre egite-
ko, 5,8 milioi euroko mailegua

eskatuko du Udalak 2009rako.
“Udalak osasun ekonomiko
ona dauka, erretserbak dauz-
kagu beste kredituren bat es-
katzeko”, aipatu zuen De los

Toyosek. Aurten 15 milioi euro-
ko inbertsioak egingo dira hi-
rian. Horietatik 9,9 udal aurre-
kontuetatik etorriko dira eta
4,85 estatu ondasunetik.

39’1 milioi euroko aurrekontua aurkeztu du gobernu batzordeak. / EKHI BELAR

AGURTU BERRI DUGUN URTEAK aurrekoak
baino ume gutxiago ekarri dizkigu: 220 guztira,
2007an jaiotako 266 haurrak baino 46 gutxiago.
Dena dela, kontuan izan behar da 2007an marka
guztiak hautsi zirela. 1985az geroztik jasotako
datuen arabera, 1991n jaio zen haur gutxien
(157) eta tasarik altuena orain urte bikoa izan
zen; 2003az geroztik urteko 200dik gora haur jaio
da. Azken urteko jaioberriei buruzko datuei erre-
paratuta, hilabetekako kopuruetan ez dago alde
nabarmenik: urtarrilean 20 ume jaio ziren, otsaile-
an 25, martxoan 14, apirilean 17, maiatzean 21,
ekainean 20, uztailean 16, abuztuan 20, irailean
16, urrian 15, azaroan 22 eta abenduan 14.220 haur jaio dira 2008an. 

a u t u a n
KALITATE Q-A VALENCIAGARI
–– Eusko Jaurlaritzako Merkata-
ritza Sailak eta Euskalit-ek
ematen duten Kalitate ziurtagi-
ria jaso du Valenciaga jantzi-
dendak, bezeroei eskainitako
arreta bikaina eta zerbitzuaren
bikaintasunarengatik. Eibarren
merkataritza arloko kalitate
ziurtagiria jaso duen denda ba-
karra izan da Valenciaga.

LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA
–– Lan arriskuetako prebentzio-
an goi mailako teknikari titulua
lortzeko ikastaroa antolatu du
IFES Gizarte Formakuntza eta
Ikerketa Institutuak. Urtarrila-
ren 3an hasi eta ekainera arte-
ko iraupena izango du erabat
doan izango den ikastaroak
(600 ordu), 16.00etatik 20.00-
etara arratsaldeko ordutegian
eta 09.00etatik 13.00etara goi-
zekoan, zapatuetan. Titulazioa
Osalanek onartutakoa da. In-
formazio gehiagorako 690-
044133 telefono zenbakira dei-
tu edo Isasi 23an dagoen egoi-
tzatik pasatu.

BEHARGINENDAKO IKASTAROAK
–– Eibarko Injeniaritza Eskolak
aktiboan dauden beharginen
formakuntzarako ikastaroak
eskainiko ditu astelehenetik
eguenera, 17.30etatik aurrera.
Urtarrilaren 21ean Cad 2D Au-
tocad ikastaroa hasiko da (30
ordu) eta interesatuek lehen-
bailehen eman beharko dute
izena, plazak jendeak izena
eman ahala beteko dira-eta. In-
formazio gehiagorako ikaste-
txearen webgunera jo edo
943033020 telefono zenbaki-
ra deitu (Iñaki Martin). Bestal-
de, Armeria Eskolak otsailaren
2an hasiko den tentsio-bajuko
instalatzaile-karneta lortzeko
ikastarorako izen-emateko
epea zabalik dauka. Apirilaren
30era arteko iraupena izango
duen ikastaroa astelehenetik
eguenera emango dute.

2007an baino haur gutxiago

Beherapenen inguruko aholkuak
UDALEKO KONTSUMO SAILAK hainbat aholku
eman nahi dizkie herritarrei, beherapen sasoi ho-
netan nola jokatu behar duten argitzeko. Haste-
ko, erosleari edozer erosi aurretik benetan horren
premia duen bere buruari galdetzea gomenda-
tzen diote. Beherapenen iraupena denda bakoi-
tzak ezagutzera eman behar duela adierazi du
Karlos González Kontsumo zinegotziak, beti ere

gehienez hilabete biko iraupena izan dezaketee-
la gogoratzearekin batera. Beherapenak artikulu
guztiei eragiten ez badie, ondo bereizi beharko
dira; ordaintzeko orduan, lehengo eta oraingo
prezioa agertu behar dira eta urtean zehar onar-
tzen diren ordainketa modu berberak eskaini be-
har dira. Dudarik izanez gero, KIUBra jo daiteke
(udaletxean bertan).

LLaarrrraaggeesstt IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

api 353

Bidebarr ie ta ,  12                 Te l .690 61 07 15
09/I/16  ...eta kitto!
663 zkia.
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KALEKO
INKESTA

NNIIEEVVEESS GGAARRAAII

5566 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Entzun dot Bartzelona eta beste
hiri batzuetako autobusetan jain-
kuaren gaiñian publizidadia ipiñi
nahi dabela, batzuk existitzen ez
dala esaten eta beste batzuk
baietz. Neri, egixa esan, igual
desta zer egitten daben, ez de-
tsat garrantzi handirik emoten
horreri.

Zer erizten jatzu 
autobusetan erlijiño 

mezuak jartzia?
DDAAVVIIDD PPEEÑÑAALLVVEERR

3300 uurrttee
bbiihhaarrggiiññaa

Neri sekulako tontokerixia dala
begittatzen jata. Jendia aspertuta
dago eta ez daki denporia zertan
emon. Tontokerixa hutsa da. Jen-
diak dirua emon dau publizidade
hori ipintzeko, holan, eurendako
kalte, dirua alperrik botatzia dala
begittantzen jatalako.

MMªª IISSAABBEELL EETTXXEEBBEERRRRIIAA

5566 uurrttee
jjoossttuunnaa

Egixa esan, neri berdin desta au-
tobusetan publizidadia ipintzia
edo ez, eta modu berian, publizi-
dade horrek zer esaten daben.
Bakotxak pentsatzen dabena egi-
ttia daka eta nik hori errespetau
egitten dot. Halanda be, nik neuk
ez neuke jainkuari buruzko publi-
zidaderik ipiñiko.

MMAANNUUEELL GGUUTTIIEERRRREEZZ

6600 uurrttee
bbiihhaarrggiiññaa

Hasteko, jainkua ikusi egin bihar-
ko neuke beragan siñesteko. Ba-
kotxak nahi dabena pentsau lei-
ke, eta nik ez dot esango gauza
bat edo beste pentsau bihar da-
nik. Jainkuaren gaiñeko publizi-
dadia autobus konpaiñiak beste
publizidadiak moduan kobratzen
badau, ondo dago.

Lehenagotik be ohittuta gagoz iragarkixen 
inguruko eztabaidetara, sexismua dala, 
arrazakerixia dala… Baiña azken tirabirako
protagonista Jainkua bera da: autobus 
batzutan badanik zalantzan ipiñiko daben 
bittartian, beste batzutan kontrako mezua 
zabalduko dabe.

PPAABBLLOO EEUUBBIIEETTAA BBEERROOBBEE
((GGlloorriiaa LLiizzuunnddiiaarreenn aallaarrgguunnaa))

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

ZZuu jjooaann zzaarraa,, bbaaiinnaa,,
zzuurreeggaannaakkoo gguurree 

mmaaiittaassuunnaa eezz..
EEzz ddiittuugguu iinnooiizz aahhaazzttuukkoo

iizzaann ddiittuuzzuunn
iilluussiiooaa eettaa bbiizziippoozzaa..

2009ko urtarrilaren 9an
hil zen, 88 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
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teen-
ajea

- Zein da ‘Mad About Scien-
ce’ zientzia tailerren helbu-
ru garrantzitsuena?

Ekintza honen helburua ani-
tza da. Lehenik, Eibarko liburu-
tegia eta bere funtzionamen-
dua ezagutaraztea. Bigarrenik,
gazteei zientzia modu diberti-
garri eta jolasgarri batean hur-
biltzea. Hirugarrenik, hirueledu-
tasuna bultzatzea, izan ere,
ekintza bere osotasunean in-
gelesez garatzen badugu ere,
gauzaren bat ulertu ezean gaz-
telera edo euskarara itzultzen
dugu. Eta azkenik, irakurzale-
tasuna bultzatzea.
- Zein martxa eraman du tai-
lerrak orain arte?

Esperientzia beti da zoraga-
rria, eta umeek guk bezain
beste disfrutatzen dute. Eurak
oso abegikorrak eta adeitsuak
dira egiten dutenarekiko. Libu-
rutegian egin diren tailer guz-
tiek oso harrera ona izan dute
eta hori umeek ikasteko duten
behar handiaren seinale da,
eta Mad Science material zo-
ragarri eta praktikoa daukagu
horretarako. Lastima da horre-
lako programa bat urte osoan

zehar eskaini ezin ahal izatea.
Gure ustez, zintzoki, liburute-
gian ohikoa ez den proposa-
mena da. Tailerrek esentzia
berezia ematen die liburutegia-
ri, eta gazteek olgeta eta jolas-
teko toki bat bezala hartzen
dute horrela.
- Tailer bat falta da, CSI ize-
nekoa. Zertan datza?

Zerbait serioa dirudi CSIk,
eta horrela da. Zientzilariek hil-
keta edo edozein gertakariren
batean gertatutakoak aztertze-
ko erabiltzen dituzten mekanis-
moak aztertzen ditugu. Oso di-
bertigarria da.
- Zientziak eta ingelesez… ez
da gauza gehiago zailtzea?

(Barreak) Science, oh yeah!
Egia esan, oso berezia da herri
euskaldun batean horrelako
eskaria egotea. Hala ere, uste
dut euskaldunak hiruelebidu-
nak izatearen, eta gero eta hiz-
kuntza edo kultura gehiago ja-
kitzeak duen garrantziaz jabetu
direla eta hori dela arrazoia.
Horrek bizitzarekiko ikuspegi
bat zabaltzen du, zientziak tai-
lerrekin esperimentatzean egi-
ten duen bezala.

raul `protoi´ (zientzia tailerreko
animatzailea)

“Umeek guk bezain
beste gozatzen dute”

Azarotik hona zientziak bere lekua izan du Juan San Martin

liburutegian ‘Mad About Science’ programaren bitartez.

Bertan, zientzia tailerrak ingelesez garatu dira 

hamar-hamaika urte bitarteko neska-mutilentzat ‘Protoi’

eta ‘H2O’ animatzaileen eskutik

AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoorr SSaarraasskkeettaa,, 1122 
%% 994433 1122 7744 1155

JJuulleenn AArraannoo // MMaa JJeessuuss BBllaannccoo

AAllbbaaiittaarrii ZZeennttrrooaa –– LLoorraa eettaa llaannddaarree nnaattuurraall   
eettaa lleehhoorrrraakk

–– EEzzkkoonnttzzeettaarraakkoo lloorraakk

SSaann JJuuaann,, 11 Tel. 994433 2200 3333 2299

LLOORRAADDEENNDDAA

……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
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Mohandas Karamchand
Gandhi (Mahatma be-
zala ezagunagoa)

1948ko urtarrilaren 30ean hil
zuten. Borroka egiteko modu
berriak ezarri zituen pentsalari
eta politiko indiar honek. Borro-
ka armatuaren aurka azaltzen

zen eta biolentzia eza aldarrika-
tzen zuen britaniarren domei-
nuari eusteko. Indiaren inde-
pendentzia lortzeko pertsonaia
garrantzitsuenetariko bat, bake-
aren sinboloa eta heroia bihurtu
zen, bai Indian, bai mundu oso-
an ere. Gandhi da, horrela, La
Sallerentzat inspirazioa. Izan
ere, bere heriotzaren urtemuga
dela-eta, urtero bezala, ‘Bakea-
ren aldeko astea’ egiten dihar-
dute urtarrilaren 12tik eta hila-
ren 30era arte luzatuko da. 18
egun (15 klase egun), beraz,
ikasleen artean bakearen me-
zua zabaltzeko eta, bide batez,
herriari ere luzatzeko.

Ekitaldi nagusiak
`Bakearen astearen’ ekitaldi

nagusiak, ohi den bezala, bai
Isasi, bai Azitainen ospatuko
diren jaialdiak izango dira. Ber-

tan, ikastetxeko ikasgela guz-
tiek aurretik egindako gogoeta
ezberdinen lan adierazgarriren
bat aurkeztuko dute. Ekitaldi
nagusiak egun ezberdinetan
egingo dira zentru bietan. Ho-
rrela, Isasin urtarrilaren 29an,
eguenean, izango da 15.45eta-
tik aurrera. Eta Azitainen, be-
rriz, hilaren 28an, eguaztene-
an, 11.30etatik aurrera. Horrela
emango zaio, beraz, amaiera
‘Bakearen asteari’, ikasleek
aurreko egunetan hausnartu
eta ikasi dutena erakutsiz.

Sentsibilizazio-jardunaldiak
Ekitaldi nagusiak egin au-

rretik, hala ere, La Salleko

ikasleek sentsibilizazio-jardu-
naldiak burutuko dituzte, ho-
rrela, balio ezberdinak lantze-
ko. Besteak beste, tolerantzia,
elkartasuna, besteenganako
begirunea (kulturak, etniak…)
eta justiziaren aldeko lanaren
gainean arituko dira, La Salle-
koen berbetan, “benetako ba-
kea lortu ahal izateko”. 

Aipatutako sentsibilizazio-
jardunaldiak gauzatzeko, ba-
liabide hauek erabiliko dira,
besteak beste: gogoetak, ipui-
nak, ikasleek egindako irrati
programak, beraien arteko
hautaketa ‘Bakearen Nobel
Saria’ izendatzeko, eta beste
abar luze bat.

Bakearen astea La Sallen
Mahatma Gandhiren

heriotzaren 

urtemugarekin, 

urtero bezala, 

‘Bakearen aldeko 

astea’ egiten ari dira

La Sallen. Astea 

baino, aste bi 

eta piku, izan ere,

urtarrilaren 12an

hasi eta hilaren 

30-ean amaituko da

ekintza hau.
La Salleko ikastetxe bietan jaialdi bana egingo dute. / EKHI BELAR

!

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

Zozketa hilaren 23-an 
egingo da ...eta kitto!n

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

UUrrkkiizzuu,, 1111 --ssoollaaiirruuaarrtteeaa--
2200660000 EEIIBBAARR
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III. Danbaka musika lehiaketa
gaur amaituko da. Lehiaketa
geografikoki zabaltzeko hautua
egin den hirugarren edizio hau
heldu da azken kontzertura, itxa-
rondako final handira. Atzean sei
emanaldi gogoangarri utzi dira,
Debagoieneko, Debabarreneko
eta Durangaldeko 24 musika tal-
deren ordu erdiko 24 erakustaldi.
Aurreko edizio bietan gertatu
moduan, estilo aniztasuna izan
da nagusi, baina hirugarren edi-
zioan, aurreko biak gutxietsi ba-
rik, musikarien maila handia na-
barmendu beharra dago. Hala,
epaimahaiak inoiz baino lan zai-
lagoa izan du hiru finalistak auke-
ratzeko. Honako hiru talde hauen
artetik aterako da irabazlearen
izena: Bergarako Adi Holden,
Mutrikuko The Wet Band, eta Ei-
bar eta Ondarroako Norman.

Berritasunak finalean
Gaurko final handirako berrita-

sunak izango dira. 22:30ean ha-
si eta Elgetako Espaloian izango
da. Alde horretatik, berritasunik
ez. Baina, zazpigarren, eta az-
ken, emanaldi berezi horrek al-
daketa txiki batzuk izango ditu.
Aipagarriena da hiru finalistek
eskainiko duten kontzertuen irau-
pena 40 minutukoa izango dela.

Adi Holden igoko da lehena, ge-
ro The Wet Band eta, azkenik,
Norman. Zuzeneko musika, bai-
na, ez da hor etengo. Izan ere,
Petti eta bere banda elektrikoa
igoko dira Espaloiko taula gaine-
ra, talde gonbidatu moduan.

Faboritorik ez
Hiru finalistek aukera berberak

dituzte lehiaketa irabazteko, ez
dago faboritorik. Finalean egote-
ko arrazoiak ezberdinak dira ba-
koitzaren kasuan. Hala, Adi Hol-
den aukeratzeko, epaimahaiak
talde bergararraren "eszenaratze
basati eta muturrekoa" eta "ongi
egituratutako eta intentsitate
handiko emanaldia" nabarmen-
du ditu. The Wet Band hautatze-
ko, ordea, gitarra jotzailearen la-
na, "tresnari probetxu guztia"
atereaz, eta kantariaren "ahots
berezi, distiradun eta erregistro

zabalekoa" azpimarratu zuen
epaimahaiak. Azkenik, Norman
"potentzia handiko" taldea da,
"aberatsak erritmikoki eta irmoki
indartsuak", epaimahaiaren us-
tez. Final zabala aurreikusten da.

Saria irabazle eta ikusleei
Petti eta banda elektrikoaren

emanaldiak irauten duen bitarte-
an aukeratuko ditu epaimahaiak
Danbaka lehiaketako talde one-
na eta Debagoieneko talde one-
na. Bi sariak berberak dira: disko
baten grabazioa eta Gaztelupe-
ko Hotsak-ek eta Danbakak el-
karlanean kaleratzea. Publikoa-
ren saria irabazten duen taldeak,
bestalde, 1.300 euroko saria ja-
soko du Arrasateko Lazkano
Musika dendan gastatzeko. Ez
ahaztu, gainera, bozkatuko du-
ten ikusleen artean snow taula
zozkatuko dutela.

NORMAN Danbakako txapelaren bi la

TTHHEE WWEETT BBAANNDD
eettaa AADDII HHOOLLDDEENN

ttaallddeeaakk iizzaannggoo ddiittuu 
aarreerriioo ggaauurr EEssppaallooiiaann

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

BBeerraakkoo PPEETTTTII 
mmuussiikkaarriiaakk bbaannddaa 

eelleekkttrriikkooaa eekkaarrrriikkoo 
dduu ffiinnaallaarrii aammaaiieerraa 
ddoottoorreeaa eemmaatteekkoo
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EENNEEKKOO AALLBBEERRDDII, Hegokoak-eko abeslaria

- Euskeraz abesten duen Gra-
nadako taldea da ‘Hegokoak’.
Nola liteke hori?

Taldea sortzeko ideia Bartze-
lonan jaio zen, izan ere, hango
Euskal Etxean folk euskaldune-
ko hainbat abesti klasiko inter-
pretatu nituen. Gauza da, eus-
kararekiko nuen interesa eta be-
re ikasketa handitzen joan zela
jazz-a, musika brasildarra eta
abar lantzen zuten taldeetan
musikari bezala ari nintzen bitar-
tean. Horrela, azkenean zera
galdetu nion nire buruari: “Zer-
gaitik ez dut eskizofrenia eta na-
haspila honekin amaitzen
proiektu bat gauzatuz?”. Bestal-
de, mundu globalizatu honetan
gero eta interes gehiagorekin
begiratzen da ezberdinetasune-
rako aukera ematen duten mun-
du txiki horietara. Brasildarrek,
txiletarrek eta senegaldarrek,
adibidez, euren kultura erakus-
ten duten munduko hirietan, hiri
multikulturaletan, gure identita-

tea beti kontuan hartuta, berri-
tzeko era ezberdinak aurkitu eta
ikasi ditzakegu euskaldunek.
- ‘Hegokoak’ izenak zuen mu-
sika nolakoa den deskribatze-
ko balio du?

Baietz uste dut. Granadan
osatutako talde bat gara, baina
kokapen geografikoaz haratago,
ipar-hegoalde kontrajartzeari
buelta bat emateko modu bat da.
Suposatzen da euskaldunak ipa-
rraldekoak garenez, Europa ipa-
rraldeko herriekin lotura kultural
handiagoak ditugula. ‘Hegokoak’
taldeak hegoaldera begiratzen
du gehiago. Zergaitik? Aukera
hau gutxiago ustiatu delako eta,
baita ere, kilikagarriagoa delako
konposatzeko orduan. Bestalde,
fluxu migratorioek gure hirietan
sortzen dituzten eragin guztiak
jasotzeko, bizi garen gizarte erre-
alitatearekin zintzoagoak izateko
eta, hori guztia, era musikalean
adieratzeko jarrera bizia izaten
mantentzeko modu bat da.

- ‘Euskal Afro-kantuak’ izen-
pean grabaketa egin duzue.
Zer da bertan eskaintzen du-
zuena?

Aurten egin dugunaren adibi-
de fidagarria da maketan es-
kaintzen duguna. Aurkezpen
ona da, zuzenekoarekin osatzen
dena.
- Euskara eta soinu afrikarrak
uztartzen dituzue. Zenbat dau-
ka zuen estiloak batetik eta
zenbat bestetik?

Kantu bakoitza aztertu behar-
ko genuke galdera horri ondo
erantzuteko, baina esan ahal
dudana da folk euskaldunean
armonizatu gabe dagoenera jo-
aten ahalegintzen naizela, gordi-
nera. Horrela, bertsoak bilatzen
ditut, armonizatuak izateko eta
erritmikoki osagai afrikar, brasil-
dar, jazzistiko edo rockeroekin
jolasteko aukera uzten dutelako.
- Erritmo ezberdinez gain, le-
tretan nabaria da bertso eta
kantu-zaharren presentzia.

Abesti herrikoiek borobiltasu-
na, perfekzio sentsazioa, eta
egiten eta esaten denarekiko
oreka sortzen duen indarra dau-
kate. Gure taldeak abesti horie-
tan aurki daitekeen indarraz eli-
katu nahi du.
- Nola sentitzen zara Eibarren
eskainiko duzun kontzertua-
ren aurrean?

Besteetan baino urduritasun
handiagoarekin, baina dena on-
do irtetzeko gogoarekin.
- Eta nolakoa izango da ?

Granadan ohikoa den erre-
pertorioaren erakusketa egingo
dugu, baina, agian, ikusleentzat
bitxitasunen bat gehituko dugu.
- Orain arte, nolako harrera
izan du ‘Hegokoak’ taldeak
publikoaren artean?

Oso ona, publikoaren artean
izan duen harrera ezinhobea
izan da. Egia da, hala ere, orain
arte espazio ‘alternatiboetan’
mugitu garela beti.

“Herri abestietan aurki
daitekeen indarraz
elikatu nahi dugu”

Eibarren jaio bazen ere, “bost edo sei” urterekin
joan zen Andaluzia aldera bizitzera Eneko Alberdi.
Orain bere jaioterrira bueltan dator. Eta ez dator
bakarrik, musika banda bat ekarriko baitu 
berarekin: ‘Hegokoak’. Euskeraz abesten dute, 
doinu afrikar, brasildar eta jazzistikoak oinarri 
bezala hartuta.. Gaur, 22.00etan, kontzertua 
eskainiko dute Coliseoan (sarrerak 5 eurotan).

11ELKAR
HIZKETA

Errebal, 6 - behea                Tel / Faxa: 943 20 12 13

eellkkaarrrriizzkkeettaa bbeerree oossoottaassuunneeaann::
wwwwww..eettaakkiittttoo..ccoomm



09/I/16  ...eta kitto!
663 zkia.

KIROLAK12

Mikel Arruabarrena aurrelaria 
fitxatu du Eibarrek

DEPORREKO ORDEZKARIAK Euskal Ligako txapelketan buru-
belarri sartuta daude eta, horrela, torneoaren bigarren jardunaldian,
Egaña gure ordezkariak Burlatako aurkari gogorra izango du aurre-
an. Partidua gaur jokatuko da, 20.15etan hasita. Bestalde, San An-
ton jaiak direla-eta, Altzubarren frontoian partidu bi jokatuko dira
bihar, 11.00etan hasita: jubenilena lehenengo eta Unamunzaga-
Arrillaga eta Zubizarreta-Agirrebeña seniorren artekoa ondoren.

Pelotariak Astelenan eta Azitainen

Azitaingo auzoan jokatuko dute oraingoan Deportiboko pelotariek. Argazkian, Legarren.

AURRELARI FALTAN dabil
gure herriko foball talde nagu-
sia eta, besteren bat etorri ba-
daiteke ere, momentuz Mikel
Arruabarrena da neguko le-
henengo fitxaketa. Varsovia-
ko Legiatik dator eta, aurretik,
Xerezen eta Tenerifen jokatu
du. Eibarrek, bestalde, ez du
bidea aldatu eta, kanpoko
partidu gehienak galtzen di-
tuenez, etxeko puntuei eutsi-
ko beharko die, modu batean
edo bestean. Castellon aur-
kari zaila izango du domekan,
17.00etatik aurrera, Ipurua
zelaian. Hiru puntuak behar-
beharrezkoak ditu.

Arruabarrena Eibar KEko instalazioetan.

GABONETATIK BUELTAN
orain arteko martxari eutsi dio
senior mailako taldeak eta Txe-
ma Isasaren mutilek, atsede-
naldira 13nako berdinketarekin
iritsi arren, azkenean 13-15 na-
gusitu zitzaizkien Fenix el Gor-
dokoei euren zelaian, Zarago-
zan. Garaipen horrekin, Eibar-

ko taldeak ia ziurtatuta du igo-
erako promozio fasea joka-
tzea. Ez da nesken taldearen
kasua, azken hauek 55-5 gal-
du baitzuten La Unicaren Iru-
ñeako zelaian. Lortutako en-
tsegu bakarra Oihana Balanza-
tegirena izan zen; taldea, dena
dela, sendotzen doa.

Eibar Hierros Anetxek ez du oraindik
partidurik galdu denboraldi honetan

AZKEN SAILKATUA AURKARI ZUELA, garaipen erraza lortu
zuen Novamark-ek Errenterian Oiarsoren aurrean (45-88). Biga-
rren partzialeko 12-26koak argitu zuen markagailuaren joera eta
atsedenaldira 28-45 emaitzarekin erretiratu ziren talde biak. Ander
Berrizbeitia, min hartuta, ez zen taldearekin izan eta Ronco izan
zen saskiratzaile onena, 21 punturekin. Bihar Azpeitiko Errotaundi
hartuko du Novamark-ek Ipuruan, 16.30etatik aurrera.

Katu Kalek, bestalde,
denboraldiko laugarren
porrota jaso zuen Ordizia
talde indartsuaren aurre-
an. Atsedenaldian 30-33
agintzen bazuen ere, or-
dezko jokalaririk ez izate-
ak kalte egin zion taldeari.
Fito izan zen onena, 14
punturekin. Bihar Allerru
Euskosport hartuko dute.

Novamark-en garaipen erraza 
eta Katu Kaleren porrota Ordizian

EEKKIIPPAAMMEENNDDUUAAKK
KKIIRROOLL--MMAATTEERRIIAALLAA

IIGGEERRIIKKEETTAA
PPSSIIKKOOMMOOTTRRIIZZIITTAATTEEAA

AALLTTEERRNNAATTIIBBOOAAKK
JJ uu ll ii aa nn  EE tt xx ee bb ee rr rr ii aa ,,  22 -- 44  
(( 55 44 55  pp oo ss tt aa kk uu tt xx aa tt ii ll aa ))

TT ee ll ..  99 44 33 77 00 11 44 00 11   FF aaxx aa 99 44 33 77 00 22 33 33 55TABERNABIDEBARRIETA, 1
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Domekan Ipuruan 1. Nazional
mailako Arrate - Beti Onak

BEHEKO ARGAZKIAN ikusi
dezakezuenez, Escuderia Eibar-
ko sei ordezkarik jaso zituzten
sariak Kantabria jatetxean egin-
dako ekitaldian. Ezkerretik esku-
mara: Joxemi Gabilondo (auto
historikoen Mendiko txapelketa),
Imanol Laka (Speed  Car Kart-
Crosean 2.a monoplazetan),

German Agreda (irabazle Men-
diko Euskal txapelketan Gr. A-n),
Arkaitz Olalde (2.a Rallysprinte-
ko kopilotoetan), Urtzi Beristain
(2.a Rallysprinteko Euskal txa-
pelketan Gr. N-n) eta Unai Etxe-
berria (Escuderia Eibarko presi-
dentea). David Ardions eta Ser-
gio Porcel falta dira.

Automobilismo euskal txapelketetako
sari banaketa Kantabrian

AZKEN ASTEBURUAN jokatutako igoera faseko partiduan, kade-
te mailako herriko talde bik neurtu zituzten indarrak. Urkik 2-1 ira-
bazi zion Eibartarrak taldeari, atsedenaldira 2-0 emaitzarekin alda-
geletara joan eta gero. Urkiren golak Gorka Larrañagak sartu zituen
eta Eibartarrak-ena falta baten bidez etorri zen, partiduaren amaie-
rarako bost minuturen faltan. Bestalde, Urkiren infantil mailako nes-
ken taldeak 0-6 irabazi zuen Arrasaten jokatutako neurketan.

Urki 2, Eibartarrak 1 kadeteetan

Urkiko kadeteak igoera fasea dihardute jokatzen.

EZ DU NEURKETA errazik
izango gure herriko eskuba-
loiko bigarren taldeak dome-
ka arratsaldean, Beti Onak
talde nafarraren bisita jasoko
baitu. Arrateko jubenil eta ka-
dete mailako taldeek, bestal-
de, Zarautz jasoko dute mai-
la bietan bihar arratsaldean.
Lehenengo taldeari dagokio-
nez, gabon osteko entrena-
menduekin hasi badira ere, li-
gako partidurik ez dute izan-
go otsailera arte. Hala ere,
badira berriak; horrela, Por-
tland Jurkiewicz fitxatzen
ahalegindu da eta Valladoli-
dek ere Kobinerengatik gal-
detu du. 

Jurkiewicz Portlanden begipuntuan dago
eta eskaintza bat jaso du honezkero.

GIPUZKOAKO XAKE TXAPELKETAN martxa bikaina daramate
Eibarko Klub Deportiboko talde biek. Gorengoen mailakoak, igo
berria bada ere, 3-1 irabazi zion Hondarribiko Marlaxka taldeari,
partidurik galdu barik gainera: Haritz Garrok eta Diego Olmok eu-
renak irabazi eta Jon Aranak eta Julen Garrok eurei zegozkienak
berdindu zituzten. Bigarren mailako taldeak Urretxun estreinatu du
urtea, bertako Goiherri taldeari 1’5-2’5ko emaitzaz irabazita: Edu
Olabek irabazi zuen eta
beste hiru taldekideek
berdindu zuten. Astebu-
ru honetan, Gorengoen
mailako taldeak Easo
bisitatuko du eta Biga-
rren mailakoak Bea-
saingo Alfil taldea jaso-
ko du Deporren bihar,
16.00etatik aurrera, sa-
soiari eusteko asmoz. Edu Olabek Gipuzkoako titulua eskuratu zuen.

Herriko xakelariak ezin 
hobeto jarraitzen dute

R.A.C.V.N.-ren
ordezkaritza

EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO AASSEEGGUURRUUAAKK

AASSEEGGUURRUU AARRTTEEKKAARRIIAA SS..LL..
DD..GG..SS.. 11..440088 -- JJ

JJ..AA.. LLAASSKKUURRAAIINNJJ..AA.. LLAASSKKUURRAAIINN
Urtzaile 1 (alboko sarrera)  

Telf. 943 70 28 87 / 943 20 37 13 / 943 12 05 30
Faxa. 943 70 28 87  EEIIBBAARR
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Escuderia Eibarkoek Holke eta Beorlegiri egindako ongietorria.

Kadete mailako Deporreko xake batzordeko ordezkarien garaipena.

Klub Deportiboko eskiatzaileen taldea.

Debabarrena-Kirolgik debuta egin zuen UCI maila profesionalean.

Bengoetxeak txapelak pilatuz jarraitu zuen. Bihurriren marka berria Berrizen.

URTARRILA/OTSAILA.- Rekreativorentzat Gabonetako areto fo-
balleko Kopa / Urrezko hiru domina Deporreko atletentzat Euskadi-
ko txapelketan /  Debabarrena-Kirolgi UCIko talde berria / Zazpi do-
mina Deporreko eskiatzaileentzat Euskadikoan / Urki nesken taldea
txapeldunen Ligan / Aretako pelota torneoa Bengoetxearentzat /
Holke-Beorlegi ikusgarri Montecarlon / Abadiñoko San Blas Torne-
oa Bihurrirentzat / Deporreko xakeko talde biak lidergoan / Eibar B
igoera faseari begira / Laura Albistegi Euskadiko altuera txapeldu-
na / Cuevas Espainiako txapelduna maratoian eta kros txapelketa-
ko Euskadiko azpitxapeldun / Azitain foball-zaletuen txapelketatik
kanpo / Rugbiko nesken taldea osatzen doa / Profesionaletako 1.
mailako binakako txapelketako neurketa interesgarrienak Astelenan

Kirol masajea 
eta terapeutikoa

Gimnasia aparatoekin

Zuzendutako gimnasia

EEggoo GGaaiinn,, 1111 aacc.. 994433 2200 8833 8800
20600 EIBAR (Gipuzkoa) 943 70 05 14

GG aa ss oo ll ee oo  bb aa nn aa kk ee tt aa
BBaaiittaa kkaalleeffaakkzziioo eettaa uurr bbeerrooggaaiilluueennttzzaatt eerree

GGAASSOOLLIINNDDEEGGIIAA
Otaola etorb., 13 - Bis
Tel. 943 207374 Fax. 943 207130
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MARTXOA/APIRILA.- Arakistain eta Jaio primerako bikotea auto
zirkuitoan / Natalia de Dios judoka nagusi Eibar Hirian / Arrateko
bost gazte eskubaloi selekzioetara / Espainiako titulu bi Romarate
igerilariarentzat / Bihurrik marka berria ezarri zuen Berrizen / Urko
Gazteen Ohorezko mailara igo zen / Bederatzi domina Gipuzkoako
igeriketa txapelketan / Abascal Memoriala Alain Gonzalezentzat /
Arrateko jubenilak Euskadiko azpitxapeldun / Eibar Rugbi Taldeak
promozioari ekin zion / Urbateko bi Espainiako igeriketa txapelke-
tan / Kenci areto foballeko Euskal Ligako liderra / Balentziaga Me-
moriala Beldaren semearendako / Karmona-Agirrebeña Udaberriko
Torneoaren finalean / Tupi-Azpirentzat foball-aretoko finalisima / Je-
sus Telleria Espainiako txapelduna iraupeneko eskian

Urkok mailaz igotzea lortu zuen azken denboraldian.

Aitor Arakistainek eta Txus Jaiok taldea osatu zuten.

Zaletuak Donostian Reala-Eibar ikusteko. Emakumeen Birako podiuma.

Hierros Anetxe Eibar Rugbi Taldeak irudi ona eman zuen beste behin.

Kalamuako judo taldekoek eskolarteko lehiaketa batean.

AAUUTTOOBBUUSSAAKK

BBEERRTTOOKKOO EETTAA NNAAZZIIOOAARRTTEEKKOO TTXXAANNGGOOAAKK

BBeessaaiiddee 1111..  EELLOORRRRIIOO
Tel. 607 - 41 06 21 (Eibar) / 94 - 623 16 47 (bulegokoa) / Faxa. 94 - 623 16 47 
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Eibarko duatloia Toribio Etxebarria igarotzen.

San Isidroko aizkolarien arteko torneoko parte hartzaileak sariekin.

Arrateko jubenilek, urteroko moduan, sektore fasea jokatu zuten.

Igeriketa txapelketa bateko irudia Ipurua kiroldegian.

Euskal Bizikletako podiuma. Hiru-txirlo jaurtialdia Asola-Berrin.

MAIATZA/EKAINA.- Julian Ruiz Arrateren entrenatzaile berria / 21
domina Ipuruako gimnastentzat Gipuzkoako txapelketan / 200 par-
te hartzaile Eibarko duatloian / 100 karateka infantil mailako txapel-
ketan / Sei eibartar Zegama-Aizkorri maratoian / JoseAutos foball
zaletuko Ligako eta Kopako irabazlea / Arrateko Zikloturista Igoera-
ren X. edizioa / Herriko xakelarien garaipenak Grosen eta Kutxa
txapelketan / Eibarzaleen Egunaren VII. edizioa / Finalista Eguna
Arraten / Ibarluzarendako Gipuzkoako hiru-txirlo txapelketa / Urkiko
Txus Alzagak 50 urte kirol karguetan / Herriko waterpolistak Fede-
razio Koparen finalaren bila / Romarate igerilaria Espainiako txapel-
dun / Eros Capecchik ia dena irabazi zuen Euskal Bizikletan / Ema-
kumeen Birako azken etapa Eibarren / San Juan igeriketa torneoa 

• ODOL ATERATZE ZENTRUA / EGUN BEREAN ERANTZUNA
• FISIOTERAPIA
• 3. ADINEKOEN MANTENIMENDUA
• ESFORTZU PROBAK
• KONTSULTA ETA ERREKONOZIMENDU MEDIKOAK
• MASAJE TERAPEUTIKOA - KIROL MASAJEAK
• URGENTZIAK
• LANEKO PATOLOGIAK ETA ERIZAINTZA

Diputazio Etorb. 8-10  ERMUA 
Tel.: 943 17 21 12 - 943 17 21 16 indartu@euskalnet.netEERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO MMUUTTUUAA EETTAA AASSEEGGUURRUUEEKKIINN KKOONNTTZZEERRTTAATTUUAA

ERREHABILITAZIO ETA KONTSULTA ZENTRUA

KK II RR OO LL  MM EE DD II KK UU NN TT ZZ AA



Eibarko XIV. KIROL SARIAK
2008-XII-31

AUTOMOBILISMOA: 
Josemi Gabilondo.

SARI BEREZIA: 
Miriam Merino.

MOTOZIKLISMOA: 
Iñaki Del Rey.

ERREKONOZIMENDUA: 
Gaizka Sola.

ERREKONOZIMENDUA: 
Sporting.

ERREKONOZIMENDUA: 
Eli Ojanguren.

Eibarko XIV. KIROL SARIAK

GIMNASTIKA ERRITMIKOA: 
Olatz Ibaibarriaga eta Olatz Laskurain.

EUSKARA SARIA: 
Urbat-Urkotronik.

MENDIA: 
Esther Bilbatua eta Mertxe Agirre.



2008/2009
denboraldiko

EEIIBBAARR FFUUTTBBOOLL TTAALLDDEEAA

EEmmaakkuummeezzkkooeenn KKaaddeettee MMaaiillaakkooaa

JJuubbeenniilleettaakkoo OOhhoorreezzkkoo MMaaiillaakkoo UUrrkkoo JJuubbeenniilleettaakkoo OOhhoorreezzkkoo LLiiggaakkooaa

IInnffaannttiilleettaakkoo OOhhoorreezzkkoo MMaaiillaakkooaa

22.. AA MMaaiillaakkoo ttaallddeeaa



IInnffaannttiill TTxxiikkiikkoo TTeekknniiffiikkaazziioo ttaallddeeaa

ttaallddeeaarreenn
eettoorrkkiizzuunnaa33.. MMaaiillaakkoo ttaallddeeaa

KKaaddeetteeeettaakkoo EEuusskkaall LLiiggaakkooaa KKaaddeetteeeettaakkoo OOhhoorreezzkkoo MMaaiillaakkooaa

AAlleebbiinneettaakkoo ttaallddeeaa

AAuuppaa 
EEiibbaarr!!
AAuuppaa 
EEiibbaarr!!

11.. NNaazziioonnaall MMaaiillaakkoo ttaallddeeaa TTeerrrriittoorriiaall MMaaiillaakkoo ttaallddeeaa

eeiibbaarrttaarrrroonn 
llaagguunnttaassuunnaa



ARETO-FOBALLA: 
Agustin Valenciaga.

ATLETISMOA: 
Eider Agirrebeña.

ESKUBALOIA: 
Mariusz Jurkiewicz.

FOBALLA: 
Josu Etxaniz.

HERRI KIROLAK: 
Ernesto Ezpeleta.

HIRU TXIRLO: 
Juan Luis Rodriguez.

IGERIKETA: 
Maider Perales.

JUDOA: 
Nekane Muguruza.

KARATEA: 
Javier Murillo.

PELOTA: 
Igor Egaña.

RUGBIA: 
Iñaki Arrizabalaga.

SASKIBALOIA: 
Felix Morquecho.

SQUASH: 
Sergio Salgado.

TIRO OLINPIKOA: 
Dionisio Fernandez.

TRIATLOIA: 
Jonan Rodriguez.

TXIRRINDULARITZA: 
Irene San Sebastian.

URPEKOAK: 
Asier Eraso.

WATERPOLOA: 
Zigor Etxeberria.

WU-SHU: 
Javier Valdivieso.

XAKEA: 
Jon Arana.
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Marimendiko espedizioa Elbrus gainean.

Apustuzaleak Astelenako partidu batean.

Kiroljokoaren lehenengo bulegoa zabaldu zen Eibarren.Idi-probetako irudi bat Arrateko zelaietan.

KKIIRROOLL FFEEDDEERRAATTUUAA EEIIBBAARRRREENN
MMooddaalliittaatteeaa   GGiizzoonn..    EEmmaakk..    GGuuzzttiirraa       %%
Mendia ..............372  . . . .128 . . . . . 500  . . .23’45

Foballa ..............406  . . . . .61 . . . . . 467  . . .21’90

Eskubaloia ........140  . . . . .37 . . . . . 177  . . . .8’30

Tiroa .................133  . . . . . .1 . . . . . 134  . . . .6’29

Zikloturismoa ....115  . . . . . .3 . . . . . 118  . . . .5’53

Urpekoak ............94  . . . . .17 . . . . . 111  . . . .5’21

Boloak ..............100  . . . . . .8 . . . . . 108  . . . .5’07

Ehiza ..................79  . . . . . .– . . . . . . 79  . . . .3,71

Judoa .................60  . . . . . .8 . . . . . . 68  . . . .3’19

Rugbia ................64  . . . . . .– . . . . . . 64  . . . .3’00

Igeriketa .............21  . . . . .32 . . . . . . 53  . . . .2’49

Eskia ...................25  . . . . .14 . . . . . . 39  . . . .1’83

Saskibaloia .........33  . . . . . .– . . . . . . 33  . . . .1’55

Waterpoloa ..........33  . . . . . .– . . . . . . 33  . . . .1’55

Areto-foballa .......31  . . . . . .– . . . . . . 31  . . . .1’45

Triatloia ..............21  . . . . . .1 . . . . . . 22  . . . .1’03

Arku tiraketa .......15  . . . . . .4 . . . . . . 19  . . . .0’89

Xakea .................17  . . . . . .– . . . . . . 17  . . . .0’80

Pelota .................16  . . . . . .– . . . . . . 16  . . . .0’75

Atletismoa .............8  . . . . . .4 . . . . . . 12  . . . .0’56

Txirrindularitza ....12  . . . . . .– . . . . . . 12  . . . .0’56

Erritmikoa .............–  . . . . .11 . . . . . . 11  . . . .0’52

Karatea .................8  . . . . . .– . . . . . . . 8  . . . .0’38

.......................1.803  . . . .329 . . . 2.132

GGiizzoonneezzkkooaakk %%8844’’5577

EEmmaakkuummeezzkkooaakk %%1155,,4433
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Ipurua Gimnastika Erritmikoak Zaragozan irabazle.

Urbat-Urkotronik waterpolo taldeak jubenilen ekipoa atera du.

Neskena izan da Urki Foball Taldeko ordezkaririk onena.

BTT Debabarrena proiektu berria aurkeztu zen.

Irujo-Gonzalez buruz-burukoa Astelenan. Urki-Amaña karate taldekoak dominekin.

IRAILA/URRIA.- Usobiagak Arco Rock-masterra irabazi zuen eta
Europako txapeldun geratu / Kluben Artekoen torneoaren hasiera
pelotan / Marka berria Aldazabal antxitxiketaldian / Arratek Ciudad
Reali irabazi zion Ipuruan / Dianako ehiztarien garaipenak Gipuzko-
ako txapelketan / Asola-Berriko sortzaileei omenaldia euren 50. ur-
teurrenean / Irati Anda Espainiako txapeldun eskaladan / Iñaki Del
Rey Supermotardeko Euskadiko txapeldun / Iñigo Agirre eibartarra
nagusi Mutrikuko herri-krosean / Iosu Elejalde beterano onena Ni-
karaguako maratoian / Gimnastika erritmikoan Ipurua nagusi Zara-
gozan / Malumbres Arrateko atezaina selekziora / Denboraldi hasie-
ra Astelenan / Ane Ziaran Euskal Herriko triatloi txapeldun juniorre-
tan / Foball Eskolako bilera berria Portalean 

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
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AZAROA/ABENDUA.- Babesleak erantzun ez eta diru arazoak
Arraten / BTT Zentruko ekitaldia Samuel Sanchezekin / Urbateko
marka berria igeriketako erreleboetan / Ipuruako gimnastak nagusi
San Andres torneoan / Xabier Loiolarendako Euskadiko hiru-txirlo
txapelketa / National Geographic-eko borrokalarien bisita / Spor-
ting-ek urrezko ezteiak ospatu zituen / Asier Cuevas garaile Bolun-
buru Memorialean / Eibar Hierros Anetxe lidergoan tinko / Barriusok
ezin izan zuen Gipuzkoako Federazioko presidente kargua eskura-
tu / Arana xakelaria Euskadiko txapelketarako sailkatuta / Eibarko
120 atletak Behobia-Donostia amaitu zuten eta beste 23k Donostia-
ko Maratoia / Jesus Castillo Gipuzkoako txapelduna karaten / Ur-
bat-Urkotronik waterpolo taldea garaile Avilesen 

Iñigo Gisasola, ehiza txikiko Gipuzkoako txapelduna.

Igeriketako Gabon Torneoko irudia kiroldegian.

Patxi Usobiaga eskalatzailea. Asola-Berri bolatokiko ordezkariak.

Iñaki Del Rey, motorcard modalitateko Euskadiko txapelduna.

1. Erregional mailako Eibartarrak taldea.

bbEERRGGAARREETTXXee ss..ll..
E X K A B A Z I O A K

leherketak, eraispenak, exkabazioak eta garraioak
Arragueta 2 - Bis B, behea B

Telefonoa: 943 70 19 54   Faxa: 943 53 16 91
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MMIIGGUUEELL DDIIEEGGOO, Kirol Patronatoko zuzendaria

– Badirudi Orbea kiroldegia
oso martxa onean doala. Epe-
ak beteko dira?

Orain arteko beharrak abiadu-
ra egokian doaz eta, data finko-
rik ez badago ere, aurtengo bi-
garren hiruhilabeterako amaituta
egotea espero dugu. Batzuk
sanjuanetarako zabalik egongo
dela esan badute, nik lehenago
ere esango nuke... baina, bada-
ezpada, hor lagako dugu. Dena
dela, hilabete honen amaierara-
ko data iragartzeko moduan
izango garela uste dut.
– Aurretik, dena dela, instala-
zioak probatzeko aukera izan-
go da, ezta?

Kirol Patronatoaren bazkide
direnen eskaerak jasoko dira
eta, zabaldu aurretik, aste oso
batean probatuko dira instala-
zioak, errendimendu osoko jar-
dunean. Hor jasotzen diren on-
dorioetatik, sor daitezkeen ara-
zoak zuzentzeari ekingo diogu.
– Zer ekarriko dio herriari ho-
rrelako instalazio batek?
Zeintzuk dira onurak?

Abantailen artean, gertutasu-
na aipatu dezakegu. Jakinda
gure herria luzera eginda dago-
ela, Orbeak erraztu egingo die
kirola praktikatzea Untzaga eta
Barrena kalearen artean bizi di-
renei. Herriaren behe aldekoei

eskainiko dien zerbitzu horrez
gain, olgetarako kirol praktikan
kalitatea irabaziko da. 

Kirol federatuan, bestalde, es
du horrelako eragin berezirik
izango, waterpoloan eta igerike-
tan salbu. Arlo horretan, bai le-
henetsi dela waterpolo taldeak
Eibarren joka dezan arauzko
igerilekua izatea (orain arte Er-
muan jokatzen ditu partiduak).

– Bestelako instalazioei begi-
ra, zeintzuk dira epe motzera
egin beharreko proiektuak?

Proiektua une honetan idaz-
te fasean dago eta Unbeko te-
nis pistena aipatuko nuke. Hor
tenis pista bat kentzeko asmoa
dugu eta, bere ordez, padeleko
beste bi jartzekoa. Gainera,

pista horiek estalita joango lira-
teke, modu horretan urte guz-
tian zehar berauek erabiltzea
ahalbidetuz, eguraldiari begira
egon beharrik gabe. Guzti ho-
rrek ekarriko luke sei hilabetetik
sei hilabetera kaleratzen dugun
egitarauan eskaintza eta erabi-

lera horiek gehitzea. Madrilgo
gobernuak eman beharreko di-
rulaguntzekin finantzatuko den
proiektua da.
– Zelan dago kanpoko igerile-
kuen inguruan egin beharre-
ko aldakuntzen gaia?

Asmoa kanpoko igerilekueta-
ko hondartzaren zonaldea han-
ditzea da. Aurtengo udako sa-
soia amaituta, hau da, irailean
ekingo genieke horko beharrei
eta hurrengo denboraldirako,
2010eko udarako, lanekin amai-
tzeko.
– Bestelako asmorik legegin-
tzaldi honetarako?

Geratzen zaizkigun ondoren-
go hiru urteotan dozena erdi
multiaktibitate zonalde sortu be-
har ditugu, Saratsuegin eginda-
koaren antzerakoekin. Auzoeta-
ra ere kirol praktika gerturatzeko
egitasmoaren barruan kokatzen
ditugu ekimen horiek.

– Kirol praktikari dagokionez,
zelako bilakaera izan du az-
ken aldian Kirol Patronatoak?

8.500 bezero inguruan
egonkortu da Patronatoaren
kopurua; zehazki esateko, urte
amaieran 8.614koa zen kopu-
ru hori. Horietatik, 7.790 Eibar-
koak dira, hau da, eibartarren
ia %30 hartzen dugu. Orbea
kiroldegiarekin, kopuru hori
igoko delakoan gaude. Dena
dela, gure obsesioa kalitatean
hobetzea da, hori beste eze-
ren gainetik.
– Aldea egongo da, dena dela,
irakasleekin egiten diren jar-
dueren eta bestelakoen arte-
an, ezta?

Irakaslearekin jarduten dute-
nak 1.800 bat izango dira hilero
eta, hor bai sinatuko genukeela,
egungo egoera ekonomikoa de-
la-eta, orain dugun zifrarekin ja-
rraitzea. Kuotei dagokionez, az-
ken igoera %10ekoa izan da,
orain arte KPI-ren arabera igo
izan dugunean. Ez da gutxi, bai-
na modu horretan instalazioen
mantenimendua ziurtatzen du-
gu eta hor erabiltzaileak ahale-
gina egin behar du.

“Orbea kiroldegiarekin,
gertutasuna eskaintzeaz
gain, kalitatean ere 
irabaziko dugu”

Miguel Diego Eibarko Kirol Patronatoko zuzendariak
eibartarren jarrera aldaketa nabarmendu du 
Patronatoa osatu zenetik -orain dela 27 urte- gaur
egunera arte egindako ibilbidean. Gaur egungo 
kirol praktikariak osasuna lehenesten duela  
eta Eibarrek erakusten duen kirol profesionalaren
maila atipikotzat jo daitekeela dio 27.000 biztanle
dituen herria izanda.

“8.500 bezero inguruan egonkortu 
da Patronatoaren kopurua, 

eibartarren ia %30ean”
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– Eskatutako modalitateetan-
eta, aldaketarik izan da?

Batez ere, ura, musika eta es-
tetikarekin lotutako inguruko es-
kaintzak dira gehien aukeratuta-
koak. Gimnasiak bere horretan
indarra galdu duen moduan, fit-
ness-a, pilates eta aquaerobic-a
indartsu daude eta jendeak ge-
ro eta gehiago eskatzen ditu.
– Adinaren araberako azterke-
tarik egin daiteke? Eibarko
emakumea guztiz integratuta
dugu kirol praktikan?

Gaztetxoenen artean, igerike-
ta da gehien eskatzen dena, ba-
tez ere duen erabilgarritasuna
kontuan hartzen delako; neskati-
len kasuan, dantzak ere badu
bere tartea. Nerabezaroan, ba-
tzuk zein besteek kirola alde ba-
tera lagatzen dute eta, urteak pa-
sa ahala, berriro bueltatzen dira
praktikara. Emakumeek dantza-
jazz eta aerobic-aren alde jotzen
duten bitartean, gizonezkoek fit-
ness-a dute gogokoago. Ba-
tzuen zein besteen kasuan, osa-
sunak ardura gehiago sortzen
die estetikak baino, jakin badaki-
te-eta miraririk ez dagoela.

Kirol federatuari dagokionez,
foballa da nagusi, mutil zein nes-
ketan. Dena dela, arlo horretan
bai dagoela desberdintasunik:
federatuen artean, neskak %15
besterik ez dira; hortik kanpo, or-
dea, parekotasuna da nagusi
eta, ez hori bakarrik, programe-
tan-eta ikusten denez, emaku-
meak konstanteagoak dira jar-
dunean. Hor bai eman dela ika-

ragarrizko jauzia orain dela 27
urteko datuekin konparatuta.
– Kirol profesionalean -edo
profesionalaren bidekoan- Ei-
barrek ikaragarrizko maila ja-
rraitzen du izaten.

Kasu guztiz atipikoa da eta
badu meritua gure herriarenak:
Arrate, Eibar FT, Hierros Anetxe,
Ipuruako gimnastak, Usobiaga...
Hala ere, azken aldian kirol ara-
zoetatik aparte, diru arazoak ere
hasi dira agertzen eta zaila da
jakitea ere administrazio publi-
koak zenbateraino lagundu de-
zakeen. Baina 27.000 biztanle
izateko, oso osasun ona du gure

kirolak. Herri mailako kirola ere
asko hazi da eta gaur egun kiro-
lik egiten ez duenak gustatzen
ez zaiolako izango da.
– Baduzu buruan zein izan
daitekeen hurrengo erronka
Kirol Patronatoarentzat?

Ipurua kiroldegi berria. Gaur
egungo premiak ez dira orain
dela 27 urtekoak, orduan erai-
kin hau kirol-ikuskizunetarako
sortu baitzen. Orain ez gaude
egoera berean. Irtenbideak ez
dira errazak, baina gustatuko li-
tzaidake hurrengo legegintzal-
dian aktuazio horretarako bi-
dea markatzea.

Miguel Diegok Kirol Patronatoa sortu zenetik darama zuzendari postuan / EKHI BELAR

“Diru arazoak hasi dira hainbat kirol
taldeetan eta zaila da jakitea 

administrazioak lagundu dezakeen”

25ELKAR
HIZKETA



OOSSAASSUUNN

FFFF iiii ssss iiiiooootttteeeerrrraaaappppiiiiaaaa

– fisioterapia

– osteopatia

– errehabilitazioa

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

]  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

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

Patronato
Eibarrés

EErrehabilitazioa
eta FFisioterapia

Urkizu 9 - behean
EGUNERO (08.00 - 19.30)

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

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktorea

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA
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OOSSAASSUUNN

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

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.
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- LIPOSUKZIOA
- BLEFAROLASER
- PEELING
- COUPEROSIS
- MESOTERAPIA
- BOTOX
- ZELULITISA (LPG)
- BARIZEAK (LASER)
- AKNEA (LASER)
- KOKOSPEAREN EZABAKETA
- TATUAIAREN EZABAKETA
- EZPAINEN PUZTUKETA
- ZIMURREN EZABAKETA
- DIETETIKA ETA NUTRIZIOA
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BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA

EGUNERO

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

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

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

994433 2200 8844 7755

IRAZABAL Hortz-Klinika

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

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

Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua

ABANTAILAK
- DESKONTU BEREZIAK:

Mutua eta Aseguruak, enpresak…
- IMQ

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

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

3 Inplanteak
3 Ortodontzia
3 Zuritzea
3 Hortz-estetika

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA

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

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

HORTZ KLINIKA

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

Dietetika Zer-
bitzua

Aurora Cid
Larregizko pisua eta obesitatea

Umeen obesitatea

Nutrizio-berreziketa

Dieta pertsonalizatuak

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

odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

miren albistegi sojo
arragueta, 2 - bis B

t. 943 208 330

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

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

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

IIkkuusstteenn eezz ddeenn oorrttooddoonnttzziiaa

Ortodontzia
ume eta

helduentzat

Mª Dolores Olaizola Doktorea

EEIIBBAARRKKOO ZZEENNTTRROO MMEEDDIIKKOOAA

hortz-klinika
UNTZAGA

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

egunero

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

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

BBiiddeebbaarrrriieettaa,, 1100 -- 22.. eesskkuummaa 994433 7700 0000 9900
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Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

ARRATE
ORTOPEDIA

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

Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa

Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

AARR OORR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

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

Ana Artamendi eta Beatriz Ortueta

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

-- DDiisslleexxiiaakk
-- HHiizzmmootteellttaassuunnaa
-- EEsskkoollaa aarraazzooaakk

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

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

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

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

EERRAA GGUUZZTTIIEETTAAKKOO MMUUTTUUAA EETTAA AASSEEGGUURRUUEEKKIINN KKOONNTTZZEERRTTAATTUUAA

KKIIRROOLL MMEEDDIIKKUUNNTTZZAA

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA 
KABINETEA

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

ll ESTRESA
ll ANTSIETATEA
ll DEPRESIOA
ll ERLAJAZIOA
ll FOBIAK

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

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

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)
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• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

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

PPOODDOOLLOOGGOOAA
124 kolegiatu zenbakia
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San Juan 11 - solairuartea

Tfnoa: 943 20 19 82
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OOSSTTEEOOPPAATTIIAA
KKIIRROOMMAASSAAJJEEAA
RREEFFLLEEXXOOLLOOGGIIAA

IIññaakkii AAzzppiittaarrttee
eettxxeezz eettxxeekkoo zzeerrbbiittzzuuaa

665599110077002233
ZZeezzeennbbiiddee,, 11 -- bbeehheeaa

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

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

PPssiikkoollooggiiaa kklliinniikkaa eettaa

PPssiikkootteerraappiiaa zzeennttrrooaa

Oscar Mondragon Lili

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

LASTER HELBIDE BERRIA
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`Saltsa baserrian´ txotxongilo
ikuskizuna bihar Coliseoan

LA BALDUFA TEATRE taldeak
Baserriko saltsa txotxongilo
ikuskizuna eskainiko du bihar,
18.00etatik aurrera Coliseoan
(4 euro). Ordubeteko iraupena
duen ikuskizuna 3 eta 8 urte bi-
tarteko umeentzat pentsatuta
dago. Baserri guztietan bezala,
honetan ere hainbat abere bizi
dira elkarrekin. Halako batean
oilo anderearen arrautzetako
bat desagertu egingo da eta,

ondorioz, anabasa sortuko da.
Susmagarri nagusia atzerritik
ailegatu berri den Cuervo belea
izango da eta Piñote eta Cala-
bacín protagonista nagusiek
sortutako anabasaren lekuko
izango dira. Hezkuntzako pro-
fesionalen aholkuei jarraituta
sortutako lanak tolerantzia, in-
migrazioa eta arrazakeria beza-
lako gaien inguruko hausnarke-
tara bultzatzen ditu ikusleak.

URTEAREN HASIERAREKIN BATERA, ikastaro-eskaintza zaba-
larekin datorkigu Udala: Giza Eskulturagintza, Sukaldaritza Begeta-
rianoa, Argazkilaritza Digitala, Inpresionismoa, Emakumea eta Erdi
Aroa, Sukaldaritza Hasiberrientzat... hamaika aukera dago. Izena
emateko epea urtarrilaren 12an zabaldu zen eta interesatuek Pe-
gorara jo beharko dute. Ikastaro bakoitzaren inguruko zehaztasun
guztiak E-Kultura aldizkariaren azken alean kontsultatu daitezke
eta gure webgunean (www.etakitto.com) ere informazio zabala-
goa eskuratu dezakezue.

Argazkilaritza ikastaroan egindako irudia. / EKHI BELAR

Eskaintza zabala Portalean ematen
hasi diren ikastaroetan

-- ZZeerr iirraakkaattssiikkoo dduuzzuu mmaakkii--
llaajjee iikkaassttaarrooaann??

Gehienbat, bakoitzak bere
buruari probetxua nola atera
diezaiokeen. Hasteko, egune-
rako makilajea nola egiten
den irakatsiko dut; hori nahi-
ko leuna da. Bigarren egune-
an gaueko makilajea nola
egin landuko dugu: gehien-
bat, kolore erradikalak eta
keztatuak erabiltzen dira.
-- IIzzeennaa eemmaatteekkoo eeppeeaa zzaa--
bbaalldduu eettaa bbeerreehhaallaa bbeettee zzii--
rreenn lleekkuu gguuzzttiiaakk.. HHaassii aauu--
rrrreettiikk,, aarrrraakkaassttaa..

Bai. Bigarren zerrenda bat
osatzen hasi gara. Prest nago
eta ikastaro bikoitza izango
da. Zoragarria izan da jendea-
ren erantzuna;  egia esan,
jendeak ez daki ondo nola
makilatu. Askotan egiten ba-
da ere, inork ez daki ondo no-
la egin behar den; bakoitzak
bere modua bilatzen du.
-- LLeehheenn aallddiizz eemmaatteenn dduuzzuu
hhoollaakkoo iikkaassttaarroo bbaatt?? 

Talde bati ez diot ikastaro-
rik eskaini inoiz, baina bakar-
ka bai..
-- IIkkaassttaarrooaann iizzeenn eemmaatteeaa--
rreenn aarrrraazzooiiaa bbaakkooiittzzaarreenn
iirruuddiiaakk ggiizzaarrtteeaann dduueenn ggaa--
rrrraannttzziiaarreenn sseeiinnaallee ddaa??

Bai. Nahi izan edo ez, ba-
koitzaren irudia beti garrantzi-
tsua dela uste dut.

-- MMaakkiillaattzzeekkoo oorrdduuaann,, zzeeiinn
ddaa ggaakkooaa??

Gutxi ematea. Oso karga-
tua ez izatea eta pailazo ba-
ten moduan ez joatea: oreka
puntua bilatu behar da, natu-
raltasuna batez ere. Askotan,
bilatzen dugunaren kontra-
koa aurkitzen dugu.
-- GGiizzoonnaakk aanniimmaattzzeenn ddiirraa
mmaakkiillaajjee kkoonnttuueettaann??

Telebista, argazkilaritza eta
horrelako lanbideetan dabil-
tzan asko bai; bestela, ez.
Ikastaroan, adibidez, ez dago
gizonezkorik. “Zer esango du-
te besteek?”, pentsatzen du-
te. Makilatzaileen artean mu-
tilak badiren arren...
-- GGaauurr eegguunn zzeerr ddaaggoo mmoo--
ddaann mmaakkiillaajjee mmuunndduuaann??

Orain arte, begi beltz-bel-
tzak eramatea. Orain pin-up
estiloa da arrakasta gehien
daukana: ezpain gorriak eta
begietan buztantxoa (Amy
Winhousen antzera).
-- UUrrtteekkoo ssaassooiiaarreenn aarraabbeerraa
mmaakkiillaattzzeekkoo mmoodduuaakk aallddaa--
ttuu bbeehhaarr ddiirraa??

Azala ez dago berdin. Udan
beltzaranago dago azala; or-
duan ez du oinarririk behar.
Baina izerditu egiten zara…
-- MMaakkiillaajjeeaarreekkiinn mmiirraarriiaakk
ppoossiibbllee ddiirraa??

Ez; antzeko gauzak bai.
Aurpegi alaiagoa, esaterako.

“Naturaltasuna bilatu 
behar da makilatzerakoan”

SAIOA ARRASATE, makilatzailea:

EEzzppaaiinneettaakkoo bbaarrrreekk,, kkoolloorreeeettaakkoo hhaauuttsseekk eettaa 
bbeeggiieettaarraakkoo aarrkkaattzzeekk lleekkuuaa iizzaannggoo dduuttee ‘‘……eettaa kkiittttoo!!’’--nn
hhiillaarreenn 2211 eettaa 2288aann.. IIzzaann eerree,, mmaakkiillaajjee iikkaassttaarrooaa 
eeggiinnggoo ddaa bbeerrttaann SSaaiiooaa AArrrraassaattee mmaakkiillaattzzaaiilleeaarreenn 
eesskkuuttiikk.. JJeennddeeaarreenn aarrtteeaann iizzaann dduueenn aarrrraakkaassttaa 
ddeellaa--eettaa,, bbeessttee ssaaiioo bbaatt jjaarrrriikkoo ddaa mmaarrttxxaann aauurrrreerraaggoo..
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EGUAZTENEAN, urtarrilaren 21ean,
19.00etan aurkeztuko dute Gotzon Iparragirre-
ren Debarroako Oasi Liberala liburua Portale-
an. Juan San Martin Bekaren 2002. urteko
deialdian irabazlea izan zen historialaria eta
gure herriari buruzko ikerketa sakona egin du,
1756. urtetik abiatuta eta 1876. urtera arteko
gertakarien inguruko datuak pilatuta. Aurkez-
pena egileak berak egingo du.

Gaueko ordutegia liburutegian
otsailaren 5era arte
JUAN SAN MARTIN Liburutegiak otsailaren 5era
arte gaueko ordutegian ere zabalduko ditu ateak,
azterketak prestatu behar dituzten ikasleei zerbitzu
hobea eskaintzeko asmoz. Gaueko ordutegia
16.00etatik 00.00ak arterakoa da eta astegunetan
egongo da indarrean (barixaku, zapatu eta dome-
ketan ez da liburutegia gauez zabalduko). Liburu-
tegiak zerbitzu integralak eskainiko ditu ordutegi
honetan ere: bertako fondoen irakurketa, hemero-
teka, mailegua, Internet, fonoteka, Langela…

Myriam Agirreazaldegi Danbakako zozketa irabazlea
DANBAKAKO SEIGARREN ZOZKETA
aste honetan bertan egin dugu …eta ki-
tto!-n eta irabazlea argazkian semearekin
batera pozarren ikusten dugun Myriam
Agirreazaldegi izan da. Orain arteko bes-
te irabazleek bezala, honek ere Danbaka
musika lehiaketako kamiseta dotorea eta

iazko edizioko taldeen emanaldiak batzen
dituen DVD-a eraman zituen. Euskal tal-
deen artean jokatzen diharduen lehiake-
taren harira, gure irakurleen artean lehia-
keta egiten dugu astero, aldizkarian ber-
tan dagoen kupoia bete eta helarazten di-
gutenen artean. 

Debarroako Oasi 
Liberalaren aurkezpena

Gauez ikasteko aukera izango dute berriz ikasleek. / EKHI BELAR

ARRATE KULTUR ELKAR-
TEAK ikastaro bi antolatu ditu
hurrengo hilabeteetarako. Ba-
tetik, giza irudiaren marrazki
tailerra dago, eredu biziare-
kin. Bertan, giza irudiaren
marrazketa ikasi edo hobetu
ahal izango da, eta giza erre-
presentaziora zuzenduta da-
go. Otsailaren 2tik uztailaren
29ra arte egingo da astelehen
eta eguaztenetan. Bestetik,
pintura tailerra ere egingo da
urtarrilaren 8tik uztailaren
30ean (martitzen eta eguene-
tan). Edozein hurbildu ahal
izango da klaseetara teknika
ikasi eta pinturaren bitartez
norberaren artearen ikuspe-
gia adieraztera.

Tailer berriak 
Arrate Kultun

Beherapen haundiak 
aurkituko dituzu

k
ir

o
la

k

Errebal,  16
943 70 16 62

e r r e b a l

–– FF ii sskkaallaa
–– KKoonn ttaabb lleeaa
–– LLaabboorraallaa

Eibarko Txikito, 10 - behea - 20600 EIBAR
Tfnoa. 943 20 00 41 - Faxa. 943 20 89 64

E-maila: asesoria@somosasesores.com

–– FF ii sskkaallaa
–– KKoonn ttaabb lleeaa
–– LLaabboorraallaa
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Danborradaren kontzertua, aurten Coliseoan
BESTE URTE BATZUETAN
Untzagan eta Astelena fron-
toian egin izan den Danborra-
daren kontzertuak aurten es-
zenatokia estreinatuko du:

12.30etatik aurrera Coliseo an-
tzokiak hartuko du San Sebas-
tian egunaren inguruan Usar-
tza Txistulari Bandak antolatu
ohi duen emanaldi berezia.

Usartza Txistulari  Taldearekin
batera Cielito Musika Bandak
eta Eibarko Danborradako ki-
deek hartuko dute parte kon-
tzertuan, Jose Miguel Lasku-
rainen zuzendaritzapean. De-
nera 15 pieza joko dituzte, ho-
nako egitarauari jarraituta: Do-
nostiako Martxa, Diana Txikia,
Diana, Eibarko Herria, Idiare-
na, Urnietako Ereserkia, Eibar-
ko Martxa-Alperrak, Danborren
Polka, Mutriku Herria, Retreta,
Pantxika, Hau dek hau, Katius-
ka, Debako Martxa eta Tatiago.
Sarrera doan izango da eta,
nola ez, ikusleen artean dan-
borra jotzera eta abestera ani-
matzen diren guztiak ongieto-
rriak izango dira.

SAN ANTON EGUNA ospatu-
ko dute asteburuan, zapatuan
eta domekan Azitain aldean,
azken urteotan egin ohi duten
moduan. Bihar goizean goizetik
hasiko dira ekitaldiak, 10.30eta-
tik aurrera: Altzubarren fron-
toian pelota jaialdia hasiko da
aipatutako orduan eta ordu be-
rean, baina Azitaingo plazan, II.
San Anton Xake Lehiaketa jo-
katzeari ekingo diote xakela-
riek; bizikleta gainean ibiltzea
nahiago dutenek, berriz, horre-
tarako aukera paregabea izan-
go dute, ermita paretik abiatuko
den mountain-bike martxarekin
bat eginda (helmugaratzea ere
bertan egingo dute txirrindula-
riek). Eguerdian, berriz, umeak
izango dira protagonista nagu-

siak, eurentzat prestatutako jo-
koetan eta egunerako prestatu
dituzten ekitaldiekin amaitzeko,
13.30etan lehiaketetako irabaz-
leei sariak banatuko dizkiete.
Gainera, antolatzaileek txorizoa
eta edatekoa musutruk emango
diete jaian parte hartzera edo,
beste barik, giroa ikustera ger-
turatzen diren guztiei.

Jaiak jarraipena izango du
domekan: 12.00etan auzoko
elizan meza herrikoia egingo
dute eta ordubete geroago
umeentzako oparien zozketa
egingo dute. Kezka dantza tal-
deak, berriz, emanaldia eskai-
niko du eta San Anton 2009
otar bereziaren zozketarekin
agurtuko dute jaia. 

Zapatuan eta domekan egitarau zabala izango da Azitainen / LEIRE ITURBE

laburrak
OOTTEEIIZZAA PPOORRTTAALLEEAANN 
–– Jorge Oteizaren
jaiotzaren mendeurrena
bete zen iaz eta, horren
harira, artista oriotarraren
ibilbide luze eta sakona
azaltzeko hainbat
erakusketa jarri dituzte
abian. Eibarren ere izango
dugu artistaren lana
bertatik bertara
ezagutzeko aukera
paregabea, Gipuzkoako
Foru Aldundiak eta Jorge
Oteiza Fundazio Museoak
antolatutako erakusketa
ibiltariari esker. Otsailaren
1era arte egongo da
zabalik erakusketa
Portalean, ohiko
ordutegian: martitzenetik
domekara, 18.30etatik
20.30etara.

ZZOOZZKKEETTAAKK
–– Gabonen inguruan
hainbat zozketarako
txartelak eta loteria
banatu zituzten herriko
elkarteek eta hauek izan
dira irabazleetako batzuk:
Beheko Tokia jubilatuen
etxeak ateratako otarra
0610 zenbakiarentzat izan
da; Urki taldearen loteria
duenak, berriz, Kutxako
edozein bulegotan jaso
dezake dagokion dirua;
Goruntzeko loteriak
(019445) ere buelta dauka
eta Euskadiko Kutxan
kobratu daiteke, Julian
Etxebarria kaleko
bulegoan.

IINNEESS MMEEDDIINNAA
–– Burnt Dolls Inés Medina
artistaren lanen
erakusketak aurreikusita
zegoena baino gehiago
iraungo du, urtarrilaren
18ra arte (domekara arte).
Beraz, artistaren lanak
ikusi barik dituztenek
gaur, bihar eta etzi izango
dute horretarako azken
aukera, Portalean, ohiko
ordutegian (18.30/20.30).

San Anton jaiak
Azitain beteko du

Iaz Astelenan hartutako irudia; aurten Coliseoan izango da kontzertua. / LEIRE ITURBE

BBEENNIITTAA EEGGUURREENN AATTXXAA
2009ko urtarrilaren 9an hil zen, 

81 urterekin

Familiaren izenean, eskerrik beroena 
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 

eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.
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- Maryan Artamendi Franco. 61 urte. 2008-XII-28.
- Iñaki Gorosabel Aristegi. 78 urte. 2008-XII-29.
- Juan Alustiza Uriarte. 77 urte. 2008-XII-29.
- Enrique Arana Berrizbeitia. 78 urte. 2008-XII-30.
- Juana Hernández Vicente. 86 urte. 2008-XII-30.
- Nati Aranzabal Villalabeitia. 91 urte. 2009-I-1.
- Miren Iriondo Elustondo. 79 urte. 2009-I-3.
- Sofia Méndez Núñez. 93 urte. 2009-I-3.
- Jose Igartua Osa. 86 urte. 2009-I-6.
- Bonifacio Zamakola Zubia. 81 urte. 2009-I-6.
- Pablo Eubieta Berobe. 88 urte. 2009-I-9.
- Gloria Delgado Gómez. 77 urte. 2009-I-9.
- Benita Eguren Atxa. 81 urte. 2009-I-9.
- Julia Agirre Iturrietxeberria. 91 urte. 2009-I-9.
- Luciette Collet Bobin. 89 urte. 2009-I-11.
- Angel Urdanpilleta Iturbe. 88 urte. 2009-I-12.
- Maritxu Amutxastegi Etxaburu. 86 urte. 2009-I-14.

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.

6 4 1 7
8 7 9

3 4 1 2
2 6 8
9 2
4 9 3 2

6 7 4 2
7 9 4

4 9 5 6

Zorionak, IRAIA, hillaren
4an bost urte bete 
zenduazelako. Illargiraiño
eta bi buelta maite 
zaittugu. Aitatxo, amatxo
eta Martxelen partez.

AURREKOAREN EMAITZA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
-  Maria Armendia Etxeberria. 2008-XII-14.
-  Maialen Atxurra Arteaga. 2008-XII-20.
-  Martin Casado García. 2008-XII-22.
-  Yassin Cervo Sbita. 2008-XII-27.
-  Marwa Andaloussi. 2009-I-1.
-  Lide Bilbatua García. 2009-I-3.
-  Irati Ariznabarreta Aristondo. 2009-I-5.
-  Oihan Leonardo Alcalde. 2009-I-6.
-  Uxue Agudo Gutiérrez. 2009-I-9.
-  Irati Pérez Fernández. 2009-I-10.

Zorionak, OLATZ Agote
Sánchez, hillaren 6xan 
bi urte egin 
zenduazelako. 
Famelixaren partez.

Zorionak, IKER Andrade
Otero, hillaren 8xan 
19 urte bete 
zenduazen-eta. Amama
eta aitxitxaren partez.

Zorionak, JANA Ortiz 
de Zarate Torre, gaur 
zure lehelengo 
urtebetetzia da-eta. 
Muxu haundi bat, aitxitxa
eta amamaren partez.

IKER (hillaren 28xan sei urte egingo 
dittu) eta GORKA (bixar, zazpi urte). 
Zorionak, bikote! Muxu asko famelixa 
guztiaren partez.

S
U

D
O

K
U

A

HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, PAULA Gómez
González, atzokuan 
bederatzi urte egin 
zenduazen-eta. 
Famelixaren partez.

Zorionak, ANE, 
astelehenian hiru urte
beteko dittuzulako. 
Patxito potolo-potolua.

Zorionak, MALEN, 
harañegun urtia bete
zendualako. 
Amona, amama 
eta aitxitxaren partez.

SSIILLVVEERRIIAA MMEENNDDIICCUUTTEE IIRRIIOONNDDOOrreenn
(Miguel Aguirreren alarguna) 

11.. UURRTTEEUURRRREENNAA (2008-I-14)

Haren aldeko meza ospatuko da hillaren 18an (domekan), 
12.00etan hasita, San Andres parrokian
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 16
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..0000..-- Hegokoak. 
Euskal-afro kantuak. 
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

Eguena 22
IIKKAASSTTEENN
1100..3300..-- Bienes comunes,
por una ecología humana.
Hizlaria: Francisco Gallo.
EPAn (Isasi, 39).

EEGGOO IIBBAARR
ZZIINNEE KKLLUUBBAA
1177..3300 eettaa 2211..0000..--
Expiación. Más allá de
la pasión (Zuz: Joe Wright).
Sarrera: Euro 2. Hezkuntza
Esparruan.

BBAATTZZAARRRRAA
1177..3300..-- Pagatxa
elkartekoen batzarra.
Portalean.

IIKKUUSSEENNTTZZUUNNEEZZKKOOAA
1199..0000..-- Un ballo in
maschera (Un baile
de máscaras) G. Verdiren
operaren proiekzioa.

KKAALLEEEETTAANN KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan 
Kantuzerako entsegua. 
San Andres elizako 
lokaletan.

Zapatua 17
SSAANN AANNTTOONN JJAAIIAAKK
1100..3300..-- Pelota jaialdia
(Altzubarren frontoian).
II. San Anton Xake Lehiaketa
(Azitaingo plazan).
Mountain bike martxa
(irteera eta helmuga
Azitaingo ermitaren parean).
1122..0000..-- Umeentzako
jolasak (Azitaingo plazan).
1133..3300..-- Sari-banaketa
(Azitaingo plazan).
Partehartzaile eta joaten
direnentzat txorizoa
eta edaria doan.

TTAAIILLEERRRRAA
1177..0000..-- Mad About
Science, CSI zientzia-tailerra
ingelesez. Liburutegian.

UUMMEEEENNTTZZAAKKOO
AANNTTZZEERRKKIIAA
1188..0000..-- Baserriko saltsa
(Baldufa Teatre). Sarrera:
4 euro. Coliseoan.

Domeka 18
SSAANN AANNTTOONN JJAAIIAAKK
1122..0000..-- Meza herrikoia
parrokian. 
1133..0000..-- Umeentzako 
opari-zozketa elizan. Euskal
dantzak Kezka taldearekin.
Oparien eta San Anton
2009 otar bereziaren 
zozketa. Azitainen.

DDAANNBBOORRRRAADDAA
1122..3300..-- Danborrada
kontzertua, Cielito Musika
Banda eta Usartza Txistulari
Bandaren eskutik, Eibarko
danborradako barrilek
lagunduta. Coliseoan.

Astelehena 19
HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..-- Herritarren
parte-hartzea
eta demokrazia
partehartzailea. Hizlaria:
Jose Maria Setien. Portalean
(2. solairuan).

AARRIIEESS
Espero baino okerrago hasi duzu 
urtea, baina hurrengo egunetan 
gauzak hobetuko dira. Pazientzia
gehiago izan.

TTAAUURRUUSS
Ondo portatu da Olentzero, ezta?
Ezin zara kexatu! Agian, oso zintzoa
zarelako portatu da horrela ala…
ederki engainatu al duzu?

GGEEMMIINNII
Urte berriarekin hitz-emate berriak 
datoz. Aurten beteko dituzu, ezta?
Behintzat saiatu zaitez, ez iaz 
bezala… alperrontzi!

CCAANNCCEERR
Zaindu zaitez! Azken aldian ez 
zabiltza batere ondo eta ez duzu 
denbora hartzen sendatzeko. Egin 
kasu, bestela txarrera joango zara.

LLEEOO
Gogorra da urtarrila, baina zuk egiten
duzu gogorragoa. Zenbat diru gastatu
zenuen Gabonetan? Datorrenarekin… 
ez zenuen asko pentsatu.

VVIIRRGGOO
Ez itxaron gehiago, ez duzu opari
gehiago jasoko-eta. Nola zara hain
materialista? Ez dago gauza 
garrantzitsuagorik?

LLIIBBRRAA
Zure urtea izango da aurtengoa. 
Maitasun momentu liluragarriak 
pasatuko dituzu, eta ez duzu ezer 
eta inor faltan botako.

SSCCOORRPPIIUUSS
Gabonak pasa dira eta denbora 
gutxian… aratosteak datoz! Beno, 
seguru azken momentuan pentsatuko
duzula zein mozorro eraman.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Gurasoak kezkatuta dituzu hainbeste
sekreturekin. Kontatu beharko 
zenieke, horrela, pisu handi bat 
kenduko duzu gainetik.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Utzi bizitza txuri-beltzean ikusteari 
eta emaiozu kolorea! Bai, neguan 
ez dago kolore askorik, beraz, 
margotu ezazu zuk!

AAQQUUAARRIIUUSS
Gabonetan hartutako kilo horiek 
galtzeko ordua heldu da. Zuk esan
zenuen egingo zenuela. Ipini 
zapatilak eta tira, hasi korrika!

PPIISSCCIISS
Palestinako sarraskia, krisi 
ekonomikoa… ez da oso urte hasiera
pozgarria. Bestela, lasai, zuri dena 
bikain joango zaizu-eta!

Martitzena 20
EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- Muerte de
un presidente (Zuz: Gabriel
Range). Sarrera: 3’50 euro.
Coliseoan.

Eguaztena 21
IIPPUUIINN KKOONNTTAALLAARRIIAA
1188..0000..-- Umeendako ipuin
kontalaria (gazteleraz),
CANen (Errebal, 22).

LLIIBBUURRUU
AAUURRKKEEZZPPEENNAA
1199..0000..-- Debarroako Oasi
Liberala liburuaren
aurkezpena, Gotzon
Iparragirre egilearen eskutik.
Portalean.
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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

lleehhiiaakkeettaakk
– 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)

ffaarrmmaazziiaakk
1166,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ IIbbaarrrroonnddoo (Zeharkalea, 2)
1177,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ AArraannbbuurruu (Gipuzkoa etor., 46)
1188,, ddoommeekkaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
1199,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
2200,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
2211,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2222,, eegguueennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2233,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)

eerraakkuusskkeettaakk
–– UUrrttaarrrriillaarreenn 1188rraa aarrttee
IINNEESS MMEEDDIINNAAren Burnt Dolls. Portalean. 
–– UUrrttaarrrriillaarreenn 2255eerraa aarrttee
EMILIA NOGALESen margoak. Topalekuan.
–– UUrrttaarrrriillaarreenn 3311rraa aarrttee
MATEO GUILABERTen argazkiak.
Portalea tabernan.
SILVIA GARCÍAren argazkiak.
Klub Deportiboan. 
JUAN ZAMORAren argazkiak.
El Ambigú tabernan. 
DOMINGO VENEROren argazkiak.
Beer House tabernan (Deustun). 
–– OOttssaaiillaarreenn 11eerraa aarrttee
OTEIZA. Bizirako proiektua. Portalean.

Zer gertatuko litzateke 2007ko 
urriaren 19an George W. Bush 

hil balute? Dokumentala izango
balitz moduan aurkezten dute 

AEBetako presidentearen hilketa
eta hurrengo egunetan 

gertatutako ikerketa lana…

zziinneeaa

Boterea, gorrotoa eta odola; horrek 
dira Napoles eta Casertan bizi direnek 
dituzten “baloreak”. Bizitza arrunta 
bizitzeko aukera dutenak oso gutxi dira,
Camorrak ezartzen dituen legeetatik 
kanpo. Bost istoriok bat egingo dute, 
egoera hori atzetik dutela…

“Gomorra”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: MMaatttteeoo GGaarrrroonnee..
AAkkttoorreeaakk:: TToonnii SSeerrvviilllloo,, GGiiaannffeelliiccee IImmppaarraattoo,, 
MMaarriiaa NNaazziioonnaallee,, SSaallvvaattoorree CCaannttaalluuppoo……

“Muerte de un presidente”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: GGaabbrriieell RRaannggee..

AAkkttoorreeaakk:: HHeenndd AAyyoouubb,, BBrriiaann 
BBoollaanndd,, BBeecckkyy AAnnnn 

BBaakkeerr,, RRoobbeerrtt……

coliseo

untzaga



09/I/16  ...eta kitto!
663 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.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komun bi, bal-
koia eta despentsa. 40,9 milioi pezeta.
Tel. 653-733357.

– Eibarren logela alokagai. Tel. 617-
942407.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 646-566278.
– Txalet bateko 1. solairua alokagai. 3 lo-
gela eta bainugela bi. 100 m2. Oso eguz-
kitsua. Dena kanpora begira. Ondo ko-
munikatuta Bilbo-Donostia errepidean.
Tel. 645-728317.
– Eibarko erdialdean logela alokagai. Tel.
626-917395.
– 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.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 648-143804.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 617-064327.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Orduka edo interna. Tel. 659-
742233.
– Neska euskalduna eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaindu eta etxeko lane-
tarako. Esperientzia eta informeak. Tel.
610-078505.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
617-181542.
– Neska eskaintzen da lan egiteko. Inter-
na edo externa moduan. Tel. 666-
747139.
– Neska eskaintzen da lan egiteko. Inter-
na edo externa moduan. Tel. 672-
076852.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak edo umeak zaindu eta tabernan
lan egiteko. Tel. 618-156794.
– Neska eskaintzen da orduka garbiketa
lanetarako. Prezio ekonomikoa. Tel. 610-
078505.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak zaintzeko. Tel. 943-031458.
– Neska bi eskaintzen dira alfonbrak,
etxeak, bulegoak... garbitzeko. Tel. 638-
944604 edota 695-708271.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 699-609190.
– Gizona eskaintzen da igeltsero, pintore
edo lorazain moduan. Gidatzeko baime-
narekin. Tel. 650-513412.
– Emakumea eskaintzen da goizez ume-
ak edo nagusiak zaindu eta garbiketa la-
netarako. Tel. 608-886701.
– Neska eskaintzen da orduka edozein
lanerako. Tel. 659-298912.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
608-635809.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta kamarera lanetarako. Tel.
685-796177.
– Autonomoa eskaintzen da piezak mun-
tatzeko. Tel. 660-155631.
– Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Interna edo externa. Tel. 634-250471.
Doris.
– Neska euskalduna (erizaintza tituluare-
kin) eskaintzen da 16.00etatik aurrera
gaixoak edo nagusiak zaintzeko. Tel.
669-730435.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 669-064252.
– Neska eskaintzen da goizez lan egite-
ko. Tel. 696-341617.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 679-910991.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu,
garbiketa lanak egin eta kamarera mo-
duan. Tel. 616-057766.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
646-048823 edota 943-530718.
– Emakumea eskaintzen da 10.00etatik
16.00etara edozein lanerako. Tel. 630-
521469.
– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 626-328404.
– 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.

4. Lana
4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
– Neska behar da umea zaintzeko. Tel.
628-330634.
– Neska euskalduna behar da arratsal-
dez umeak zaintzeko. Tel. 605-772606.
– Gitarra jolea behar da. Entzuteko:
www.myspace.com/mirenproiektua.aitor.
Tel. 665-732640.

– Combi izozkailua salgai. Urte bikoa.
Egoera onean. 110 euro. Tel. 637-
528992.
– Dendako mostradoreak, bitrinak eta
apalak salgai. Prezio oso onean. Tel.
943-121886 edota 676-377959.
– Orbea Onix karbonozko bizikleta sal-
gai. 51 tailakoa. 2007ko modeloa. Orde-
nagailuarekin. Berria. 1.200 euro. Tel.
676-105492. Aitor.
– Mountain-bike salgai. Erabili gabea.
Tel. 686-286110.
– Mahaiko ordenagailua salgai. Pentium
4. 15”ko TCT pantailarekin. 180 euro.
Tel. 696-133655.
– Ohe artikulatua salgai. Elektrikoa eta
urrutiko agintearekin. Eskaren kontrako
koltxoia. 0’90koa. Prezio onean. Tel.
629-477440. Jose Antonio.
– Izotz-makina eta edalontzi garbigailua
salgai. Egoera onean. Tel. 669-956450.
Iban.

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

– Urrezko katea (C letra duen dominare-
kin) galdu zen urtarrilaren 2an Ibarkuru-
tze eta Karmen kaleen artean. Tel. 615-
716689.

6.3. Galdu/Aurkitu
– Elgoibarren komertzioa salgai jubila-
zioarengatik. Tel. 943-741978 edo 638-
555945.

3. Lokalak
3.1. Salgai



KKiirrooll lleessiiooaakk
MMaassaajjeeaakk
EErrrreeuummaa

TTeennddiinniittiissaakk
BBiizzkkaarrrreekkoo mmiinnaakk

EEssggiinnzzeeaakk
EEttxxeezz--eettxxeekkoo zzeerrbbiittzzuuaa

AAnnee MMeennddiiaa
970 kol. zkia.

AArrrraagguueettaa,, 2200 - behea Tel.: 943 530642

ane_mendia@hotmail.com

EEIIBBAARRKKOO

UUDDAALL
EEUUSSKKAALLTTEEGGIIAA

EEIIBBAARRKKOO

UUDDAALL
EEUUSSKKAALLTTEEGGIIAA

TTeelleeffoonnooaa:: 994433 7700 0099 1122   FFaaxxaa:: 994433 8822 0000 8899   eeuusskkaalltteeggiiaaeeiibbaarr@@tteelleeffoonniiccaa..nneett       

BBiissttaa EEddeerr 1100 --PPOORRTTAALLEEAA--

MATRIKULA ZABALIK

Ikastaro presentzialak:
- Ordutegi eta maila guztiak
- EGA eta HHAABBEErreenn aazztteerrkkeettaakk       

bbaalliioo ooffiizziiaallaarreekkiinn (Administrazio,
Osakidetza eta Ertzaintzaren perfilen baliokideak)

- Zibergela: ordenagailuak, internet...

Ordenagailuz eta zure kontura:
- BBOOGGAA programa informatikoa

otsailaren 6ra arte
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