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Kirol Sari berezia
PeXIV. Eibarko
trusentzat Kirol Sariak
orain duzu aukera!
www.aek.org
Sostoa 1, 1. solairua

matrikula zabalik
Telefonoa: 943 201 379

eibar@aek.org

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 berria eskaintzen dio Kiroljokoak zaletuei.
“Eibarrek igandean hiru
puntuak lortu dudarik gabe!”,“Titin eta Pascual
irabazi, baietz!”. Horrelakoak botatzea
gustatzen zaionari
eta baita iragarpena bere
buruarentzat gordetzea
nahiago duenari, Kiroljokoak zera
proposatzen dio:
UTZI JARDUNA ETA
ERAKUTSI DAKIZUNA!

Kiroljokoa: kirol zaletasuna
bizitzeko aukera berria

Apustu-etxeak berri dira Euskal
Herrian eta Eibarkoa Gipuzkoan
ateak ireki dituen lehena da. “Baina zer da lokal berri hori?” eibartarren ahotan egon da hasieratik. Dagoeneko, gero eta gehiago dira bertara
gerturatzen direnak kirolen inguruko
apustuak egiteko eta zuzeneko kirol
emanaldiak ikusteko.
Apustuak egiteko modua oso erosoa da, erraz erabiltzen diren makina
batzuen bitartez egiten baita edota
apustu-etxeko langileei zuzenean eskatuz. Gustoko kirola, txapelketa eta
norgehiagoka aukeratuta, apustu
mota ezberdinen artean hautatu dezakegu: futbol partidu baten emaitza, saskibaloi partidu baten garailea, pilota partidu batean 11 tantura
iritsiko den lehena... Norgehiagoka
hasi aurretik egin daitezke apustuak,

baina baita partidua jokatzen den bitartean. Zuzeneko apustu hauek aukera 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, Kiroljokoak aukeran ematen dituen modu ezberdinetan (eskudirutan, kontu
korrontean sartuz edo Kirol-jokoa
Txartelan pilatuz).
TABERNETAN ERE
Isasiko apustu-etxea ez da apustu
egiteko toki bakarra; izan ere, kirol
giro ederra duten Eibarko sei tabernatan Kiroljokoa apustu-makina badago, apustu egiteko aukera herriko auzo ezberdinetara hurbilduz.

Kirol prentsa eta aldizkariak, apustuen emaitzak eta lokalaren
telebistetan zuzenean eskaintzen diren asteroko partiduen
ordutegiak zaletuen eskura daude Isasiko apustu-etxean.

Ger tueneko eta mundu mailako kirolak
Aukera zabala dago makinetan, bai kirola,
txapelketa maila eta apustu motari dagokionez. Egunotan futbolean, saskibaloian edo
eskuz binakako txapelketan apustu egin daiteke, besteak beste; laster hasiko dira
1 Fomula eta motorren txapelketak eta txirrindularitza denboraldia, uda partean estropadak etorriko dira… Eibarren alde nahiz Liverpoolen alde edo Tau Baskoniaren alde
nahiz L.A. Lakersen alde. Zaletuak beti dauka bere kirol edo talde gustokoenaren alde
apustu egiteko aukera..

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
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EIBARKO
UDALA

ERBI-TANTUAK.- Erbiaren lorratza, arrastoa. “Baserritar bat agertu da
aitzen emoten erbi-tantuak ikusi dittuala”.
ERDALGAIZTO.- Txarto egindako erdera. “Valladolidekoa izan arren,
erdalgaizto egitten eban”.

ESKUTITZAK

ESKERRAK EMANEZ

Azken urteotan ahalegin berezia egiten dihardugu Olentzeroren kalejira ahalik eta ondoen antolatzeko, aspalditik datorkigun tradizioak bizirik jarrai dezan ume zein nagusien ilusioa piztuz. Ahalegin horrek ekarri ditu bere emaitzak, aho
zabalik eta hunkituta geratu baikinen kalejirara inguratu zen
jendetza eta haien parte-hartze gogotsua ikusita. Hori delaeta gure eskerrik zintzoenak eman nahi dizkiegu kalejiran
parte hartu zuten guztiei, eta, bereziki, ahalegin horretan laguntzaile izan ditugun Musika Eskolako soinujole eta trikitilariei, Kaleetan Kantuz abesbatzari, ikastetxe guztiei eta Elena Martin, Marisol Arrillaga, Elisa López, Aitor Alberdi, Markos Ubera eta Lourdes Urzuriagari. Mila esker guztioi.
Astixa eta Euskara eta Kultura Batzordea

TERR OR IS MO ARE N B IK TI M EN P LA KA

Terrorismoaren biktimei plaka Eibarren zalaparta handiz iragarrita, politikako pertsonaien partehartzearekin, biktima-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 erregimen faxista, diktatorial eta terroristaren kontra borrokan.
Sasoiko beste hainbat ekitaldietara joateaz gain, milaka eibartar moduan (oraindik gogoan izango dute) Burgoseko
Prozesuaren aurkako manifestaziora joan zen Mario Onaindia eibartarra zena defenditzera eta han, erregimen frankistaren zaindari fidelek terrorea inposatu zuten gu tiroka hartzean, tiro egin eta Roberto hil egin zuten. Hori bezain sinplea! Bada ala ez da terrorismoaren biktima?
Erregimen frankistak goitik jota menderatu zuen, errepresio gogor-gogorrarekin, milaka lagun kartzelaratu, erbesteratu, 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 ahotxikiarekin egitea, gogaitzen nauen zerbait da, baina Begoña
Vesgak bere eskutitz zoragarrian zioen moduan, estatu terrorista hartako zelatariek hildako borrokalari eibartar bat gogoratzeko Udalak bere agintea ezarri ez izanak min handia ematen du eta, zalantza barik, horrela ez da aurrera egiten.
Laburbilduz, benetan Robertok ez du “interes politikodun
plakarik” behar, bere ehorzketa egunean ongietorri zoragarri

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

eta jendetsua egin geniolako, zelatari haiek gu “beldurrak” geldiarazteko ipinitako trabei aurre eginez, denok sentitzen genuen beldur indartsua, baina ez zuten lortu, bihotzak, gazte baten hilketak eragindako minak, bere amarekiko, aitarekiko,
anaiarekiko, familiarekiko elkartasun sentimenduak agindu
zuelako. “Plaka zintzoak”, gure Euskadi maitea hobetzen benetan lagunduko dutenak asmatzen direnean, hor egongo da
Roberto, lehenengo ilaran. Ordura arte gure bihotzetan gordetzen zaitugu. Miro, Jorge, Arrate, Aitziber, Jon, familia eta Alicia, zauden tokian zaudela, zuekin gaude, laztan handi bat.
Arrate Berasaluze

GUR E ` INBE NTA RI OA ´ EG INA DA GO

Abenduaren 21ean Eibarko Udalak antolatu zuen omenaldian ez ginen alderdi politiko guztiak bertan egon. Salbuespen 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 bando ezberdinetan, bando kontrajarrietan izan direnak eta egoera 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 Jauregi falta zela. Egia da. Gure ustez Roberto ez da falta izan
zen bakarra, espetxe politikak eta klandestinitatean borrokatu 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, jakina, komunikabide gehienetan azaltzen. Robertok, gainera,
bere familia bertan zela 2008ko errepublika egunean omenaldi 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 omenaldirik egin edo ia 40 urte hauetan bere heriotza eta bere
borroka ahaztuta izan baditu berak jakingo du zergatik. Beste batzuen hitzak erabiliz, gure “inbentarioa” egina dago, Roberto Perez Jauregi beste borrokalariekin batera Eibarko ezkertiar abertzaleon bihotz eta buruetan dago eta zalantzarik
duenak Toribio Etxeberriako gudarien plazako plakan begira
dezala. Hortxe jarraituko dugu, errepresioa eta zapalkuntzaren aurkako borrokan hildako borrokalari guztiak omentzen
eta urtero gogoratzen.
Eibarko Ezker Abertzalea

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 09/I/16
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4 DANON
AHOTAN

auzorik
auzo
900.000 euro EBPNn

Eguazten gauean hasi zituzten lanak / EKHI BELAR

Ardantzako igogailua eraitsi dute

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

MARIA JOSE TELLERIA Euskara eta Kultura zinegotziak eta Junkal Txurruka Euskara teknikariak Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren 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 nagusia euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko behar diren hizkuntza-politikako neurrien inguruko erabakiak hartzea eta horiek bultzatzea da.

15.000 euro turismorako

EUSKO
JAURLARITZAK
15.000 euro pasatxo erabiliko
ditu Eibarko turismoa bultzatu
eta hedatzeko, Industria, Merkataritza eta Turismo sailaren
bitartez ematen dituzten dirulaguntza planari jarraituta. Udaleko turismo arlotik adierazi

dutenez, Jaurlaritzak emandako dirua Armagintzaren Museoan eskaintzen diren bisita-gidatuek sortzen dituzten gastuei aurre egiteko erabiliko dute, azken aldian zerbitzu horren inguruko eskaerak gora
egin baitu.

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.

Ezin hobeto pasatzen dute bazkarian elkartutakoek / LEIRE ITURBE

Gureak-ekoen bazkari arrakastatsua

URTEROKO OHITURARI jarraituta, Auzokoak Urkizu inguruko elkarte gastronomikoen elkarteak bazkaria eskaini zien Gureak lantegiko behargin, begirale eta buruei. Bekuak, Denon Sahatsa, Dorrepe, Edozer, Erdi Bana, Jaiki eta Urkusu Gain sozietateek osatzen
duten elkarteak 1981az geroztik urtero antolatzen du horrelako bazkaria, beti ere Errege Egunaren inguruan. 130 bat lagun elkartu ziren zapatuan eta, bapo bazkaltzeaz gain, herriko hainbat elkartek
emandako oroigarri eta opariak jaso zituzten.
09/I/16 ...eta kitto!
663 zkia.
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D3M plataformaren aldeko sinadurak

EUSKO LEGEBILTZARRERAKO martxoan izango diren hauteskundeei begira, ezker abertzaleko hainbat lagunek zapatuan Bilbon
aurkeztu zuten Demokrazia 3 Milioi (D3M) herri plataforma, "espazio independentista eta aurrerakoia eratzeko xedez". Aipatutako
hauteskundeetara hautagaitza aurkeztu ahal izateko 17.000 sinadura beharko dituztenez, herri guztietako udaletxe eta hainbat notariotzatan sinadurak jasotzen dihardute astelehenaz geroztik eta urtarrilaren 24ra arte. Eibarren plataformaren alde
sinatu nahi duenak honako aukera biak dauzka: udaletxean (alkatetzan), astelehen, martitzen, eguazten, eguen
eta barixakuetan, 13.00etatik 14.30etara. Eta
notaroitzan (Bidebarrieta kalean) astelehen,
martitzen, eguazten eta
eguenetan, 16.00etatik
18.00etara.

Kontsumo iraunkorrerako gida

DEBEGESAK www.debegesa.com bere webgunean Debabarrenako familien eskura jarri du elikagaien eta garbiketarako produktuen Kontsumo Iraunkorrerako Gida. Gidaren helburua Debabarreneko biztanleak beraien erosketek ingurumenean duten eraginari
buruz kontzientziatzea da. Besteak beste, elikagaiak eta garbiketarako 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.

Sostoa abesbatzaren 25. urteurrena

DOMEKAN SOSTOA sortu zela 25 urte
bete ziren eta, hori gogoratzeko, abesbatzako kideei zein kide izandakoei dei
egin zitzaien, udaletxeko patioan batzeko 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 desagertu zen Coral Eibarresa delakoa dago. 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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Fisioterapia
Osteopatia

Kirol-masajea eta terapeutikoa
Errehabilitazioa

Kirol lesioen tratamendua
Elektroterapia

Txaltxa Zelaiko parkingetik 50 metrora, herriaren erdi-erdian
Juan Gisasola, 14 ● Tel.: 943 127 078

●

EIBAR (Gipuzkoa)
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“Aurrekontu kontserbadorea” 2009rako

autuan
KALITATE Q-A VALENCIAGARI
– Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Sailak eta Euskalit-ek
ematen duten Kalitate ziurtagiria jaso du Valenciaga jantzidendak, bezeroei eskainitako
arreta bikaina eta zerbitzuaren
bikaintasunarengatik. Eibarren
merkataritza arloko kalitate
ziurtagiria jaso duen denda bakarra izan da Valenciaga.
LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA
– Lan arriskuetako prebentzioan goi mailako teknikari titulua
lortzeko ikastaroa antolatu du
IFES Gizarte Formakuntza eta
Ikerketa Institutuak. Urtarrilaren 3an hasi eta ekainera arteko iraupena izango du erabat
doan izango den ikastaroak
(600 ordu), 16.00etatik 20.00etara arratsaldeko ordutegian
eta 09.00etatik 13.00etara goizekoan, zapatuetan. Titulazioa
Osalanek onartutakoa da. Informazio gehiagorako 690044133 telefono zenbakira deitu edo Isasi 23an dagoen egoitzatik pasatu.
BEHARGINENDAKO IKASTAROAK
– Eibarko Injeniaritza Eskolak
aktiboan dauden beharginen
formakuntzarako ikastaroak
eskainiko ditu astelehenetik
eguenera, 17.30etatik aurrera.
Urtarrilaren 21ean Cad 2D Autocad ikastaroa hasiko da (30
ordu) eta interesatuek lehenbailehen eman beharko dute
izena, plazak jendeak izena
eman ahala beteko dira-eta. Informazio gehiagorako ikastetxearen webgunera jo edo
943033020 telefono zenbakira deitu (Iñaki Martin). Bestalde, Armeria Eskolak otsailaren
2an hasiko den tentsio-bajuko
instalatzaile-karneta lortzeko
izen-emateko
ikastarorako
epea zabalik dauka. Apirilaren
30era arteko iraupena izango
duen ikastaroa astelehenetik
eguenera emango dute.

UDALEKO GOBERNU Batzordeak 2009 urterako aurrekontua
aurkeztu zuen eguaztenean.
Miguel de los Toyos alkateak urte zail baten aurrean gaudela aipatu zuen, “bai egitura publiko,
bai gizarte eta udal egituretan”.
Bere berbetan, egoera horri aurre egiteko, “aurrekontu kontserbadorea” garatu dute.
Otsailean onartuko den 39,1
milioi euroko aurrekontua aurkeztu zuen Gobernu Batzordeak, iaz baino %1,2a baino
gehiago. Bestetik, iaz baino 4,6
milioi gutxiago jasoko ditu Udalak aurten. Gastuei aurre egiteko, 5,8 milioi euroko mailegua

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

eskatuko du Udalak 2009rako.
“Udalak osasun ekonomiko
ona dauka, erretserbak dauzkagu beste kredituren bat eskatzeko”, aipatu zuen De los

Beherapenen inguruko aholkuak

UDALEKO KONTSUMO SAILAK hainbat aholku
eman nahi dizkie herritarrei, beherapen sasoi honetan nola jokatu behar duten argitzeko. Hasteko, erosleari edozer erosi aurretik benetan horren
premia duen bere buruari galdetzea gomendatzen diote. Beherapenen iraupena denda bakoitzak ezagutzera eman behar duela adierazi du
Karlos González Kontsumo zinegotziak, beti ere

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

2007an baino haur gutxiago

220 haur jaio dira 2008an.

L a r r agest
Bidebarrieta, 12
09/I/16 ...eta kitto!
663 zkia.

Toyosek. Aurten 15 milioi euroko inbertsioak egingo dira hirian. Horietatik 9,9 udal aurrekontuetatik etorriko dira eta
4,85 estatu ondasunetik.

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 erreparatuta, hilabetekako kopuruetan ez dago alde
nabarmenik: urtarrilean 20 ume jaio ziren, otsailean 25, martxoan 14, apirilean 17, maiatzean 21,
ekainean 20, uztailean 16, abuztuan 20, irailean
16, urrian 15, azaroan 22 eta abenduan 14.

api 353

INMOBILIAR IA
Te l . 6 9 0 6 1 0 7 1 5

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.

KALEKO 7
INKESTA

Zer erizten jatzu
autobusetan erlijiño
mezuak jartzia?

NI EV E S G A R A I
56 urte
et xeko and ria

D AV I D P E ÑA LV E R
30 urte
b i h a rg i ñ a

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

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

MANUEL G UTI ERREZ
60 urte
b i h a rg i ñ a

Mª I S A B E L E T X E B E R R I A
56 urte
jostuna

Hasteko, jainkua ikusi egin biharko neuke beragan siñesteko. Bakotxak nahi dabena pentsau leike, eta nik ez dot esango gauza
bat edo beste pentsau bihar danik. Jainkuaren gaiñeko publizidadia autobus konpaiñiak beste
publizidadiak moduan kobratzen
badau, ondo dago.

Egixa esan, neri berdin desta autobusetan publizidadia ipintzia
edo ez, eta modu berian, publizidade horrek zer esaten daben.
Bakotxak pentsatzen dabena egittia daka eta nik hori errespetau
egitten dot. Halanda be, nik neuk
ez neuke jainkuari buruzko publizidaderik ipiñiko.

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

PABLO EUBIETA BEROBE
(Gloria Lizundiaren alarguna)
2009ko urtarrilaren 9an
hil zen, 88 urterekin

l Tanatorioa eta Errausketa labea
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

Zu joan zara, baina,
zureganako gure
maitasuna ez.
Ez ditugu inoiz ahaztuko
izan dituzun
ilusioa eta bizipoza.

Mugica
Ehorzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951

SENDIKOEN IZENEAN
ESKERRIK ASKO
hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak bidali
dizkiguzuen guztioi

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

8 GAZTE
KITTO
teenajea

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

raul `protoi´ (zientzia tailerreko
animatzailea)

“Umeek guk bezain
beste gozatzen dute”

- Zein da ‘Mad About Science’ zientzia tailerren helburu garrantzitsuena?
Ekintza honen helburua anitza da. Lehenik, Eibarko liburutegia eta bere funtzionamendua ezagutaraztea. Bigarrenik,
gazteei zientzia modu dibertigarri eta jolasgarri batean hurbiltzea. Hirugarrenik, hirueledutasuna bultzatzea, izan ere,
ekintza bere osotasunean ingelesez garatzen badugu ere,
gauzaren bat ulertu ezean gaztelera edo euskarara itzultzen
dugu. Eta azkenik, irakurzaletasuna bultzatzea.
- Zein martxa eraman du tailerrak orain arte?
Esperientzia beti da zoragarria, eta umeek guk bezain
beste disfrutatzen dute. Eurak
oso abegikorrak eta adeitsuak
dira egiten dutenarekiko. Liburutegian egin diren tailer guztiek oso harrera ona izan dute
eta hori umeek ikasteko duten
behar handiaren seinale da,
eta Mad Science material zoragarri eta praktikoa daukagu
horretarako. Lastima da horrelako programa bat urte osoan

…eta kitto! Astekariak
BANATZAILEAK behar ditu

AK ON DIA
LORADENDA

Albaitari Zentroa
a

Julen Arano / M Jesus Blanco

Bittor Sarasketa, 12
☎ 943 12 74 15
09/I/16 ...eta kitto!
663 zkia.

zehar eskaini ezin ahal izatea.
Gure ustez, zintzoki, liburutegian ohikoa ez den proposamena da. Tailerrek esentzia
berezia ematen die liburutegiari, eta gazteek olgeta eta jolasteko toki bat bezala hartzen
dute horrela.
- Tailer bat falta da, CSI izenekoa. Zertan datza?
Zerbait serioa dirudi CSIk,
eta horrela da. Zientzilariek hilketa edo edozein gertakariren
batean gertatutakoak aztertzeko erabiltzen dituzten mekanismoak aztertzen ditugu. Oso dibertigarria 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 hiruelebidunak izatearen, eta gero eta hizkuntza edo kultura gehiago jakitzeak duen garrantziaz jabetu
direla eta hori dela arrazoia.
Horrek bizitzarekiko ikuspegi
bat zabaltzen du, zientziak tailerrekin esperimentatzean egiten duen bezala.

– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

Eginkizuna: …eta kitto! Astekaria banatzea
Eskaera:
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa
Izena emateko deitu 943 20 09 18 telefonora
edo pasatu gure bulegoetatik

GAZTE 9
KITTO

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.

M

ohandas Karamchand
Gandhi (Mahatma bezala
ezagunagoa)
1948ko urtarrilaren 30ean hil
zuten. Borroka egiteko modu
berriak ezarri zituen pentsalari
eta politiko indiar honek. Borroka armatuaren aurka azaltzen

zen eta biolentzia eza aldarrikatzen zuen britaniarren domeinuari eusteko. Indiaren independentzia lortzeko pertsonaia
garrantzitsuenetariko bat, bakearen sinboloa eta heroia bihurtu
zen, bai Indian, bai mundu osoan ere. Gandhi da, horrela, La
Sallerentzat inspirazioa. Izan
ere, bere heriotzaren urtemuga
dela-eta, urtero bezala, ‘Bakearen aldeko astea’ egiten dihardute urtarrilaren 12tik eta hilaren 30era arte luzatuko da. 18
egun (15 klase egun), beraz,
ikasleen artean bakearen mezua zabaltzeko eta, bide batez,
herriari ere luzatzeko.

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

Ekitaldi nagusiak
`Bakearen astearen’ ekitaldi
nagusiak, ohi den bezala, bai
Isasi, bai Azitainen ospatuko
diren jaialdiak izango dira. Ber-

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

Sentsibilizazio-jardunaldiak
Ekitaldi nagusiak egin aurretik, hala ere, La Salleko

✁

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

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

ikasleek sentsibilizazio-jardunaldiak burutuko dituzte, horrela, balio ezberdinak lantzeko. Besteak beste, tolerantzia,
elkartasuna, besteenganako
begirunea (kulturak, etniak…)
eta justiziaren aldeko lanaren
gainean arituko dira, La Sallekoen berbetan, “benetako bakea lortu ahal izateko”.
Aipatutako sentsibilizaziojardunaldiak gauzatzeko, baliabide hauek erabiliko dira,
besteak beste: gogoetak, ipuinak, ikasleek egindako irrati
programak, beraien arteko
hautaketa ‘Bakearen Nobel
Saria’ izendatzeko, eta beste
abar luze bat.

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

...eta kitto! 09/I/16
663 zkia.
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DANBAKA
THE W ET BA ND
et a A DI H OL DE N
t al d e ak i z a n g o d it u
ar er io ga u r Es p a l oi a n

Be r a ko P E T T I
m u si k a ri ak ban d a
el ek tr i k o a e k a r ri k o
d u f in a l ar i am ai e r a
d otorea emateko

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

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

NORMAN Danbakako txapelaren bila

III. Danbaka musika lehiaketa
gaur amaituko da. Lehiaketa
geografikoki zabaltzeko hautua
egin den hirugarren edizio hau
heldu da azken kontzertura, itxarondako final handira. Atzean sei
emanaldi gogoangarri utzi dira,
Debagoieneko, Debabarreneko
eta Durangaldeko 24 musika talderen ordu erdiko 24 erakustaldi.
Aurreko edizio bietan gertatu
moduan, estilo aniztasuna izan
da nagusi, baina hirugarren edizioan, aurreko biak gutxietsi barik, musikarien maila handia nabarmendu beharra dago. Hala,
epaimahaiak inoiz baino lan zailagoa izan du hiru finalistak aukeratzeko. Honako hiru talde hauen
artetik aterako da irabazlearen
izena: Bergarako Adi Holden,
Mutrikuko The Wet Band, eta Eibar eta Ondarroako Norman.

Berritasunak finalean
Gaurko final handirako berritasunak izango dira. 22:30ean hasi eta Elgetako Espaloian izango
da. Alde horretatik, berritasunik
ez. Baina, zazpigarren, eta azken, emanaldi berezi horrek aldaketa txiki batzuk izango ditu.
Aipagarriena da hiru finalistek
eskainiko duten kontzertuen iraupena 40 minutukoa izango dela.

Adi Holden igoko da lehena, gero The Wet Band eta, azkenik,
Norman. Zuzeneko musika, baina, ez da hor etengo. Izan ere,
Petti eta bere banda elektrikoa
igoko dira Espaloiko taula gainera, talde gonbidatu moduan.

Faboritorik ez
Hiru finalistek aukera berberak
dituzte lehiaketa irabazteko, ez
dago faboritorik. Finalean egoteko arrazoiak ezberdinak dira bakoitzaren kasuan. Hala, Adi Holden aukeratzeko, epaimahaiak
talde bergararraren "eszenaratze
basati eta muturrekoa" eta "ongi
egituratutako eta intentsitate
handiko emanaldia" nabarmendu ditu. The Wet Band hautatzeko, ordea, gitarra jotzailearen lana, "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 ustez. Final zabala aurreikusten da.
Saria irabazle eta ikusleei
Petti eta banda elektrikoaren
emanaldiak irauten duen bitartean aukeratuko ditu epaimahaiak
Danbaka lehiaketako talde onena eta Debagoieneko talde onena. Bi sariak berberak dira: disko
baten grabazioa eta Gaztelupeko Hotsak-ek eta Danbakak elkarlanean kaleratzea. Publikoaren saria irabazten duen taldeak,
bestalde, 1.300 euroko saria jasoko du Arrasateko Lazkano
Musika dendan gastatzeko. Ez
ahaztu, gainera, bozkatuko duten ikusleen artean snow taula
zozkatuko dutela.

ELKAR 11
HIZKETA
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).

E N E K O A L B E R D I, Hegokoak-eko abeslaria

“Herri abestietan aurki
daitekeen indarraz
elikatu nahi dugu”
- Euskeraz abesten duen Granadako taldea da ‘Hegokoak’.
Nola liteke hori?
Taldea sortzeko ideia Bartzelonan jaio zen, izan ere, hango
Euskal Etxean folk euskalduneko hainbat abesti klasiko interpretatu nituen. Gauza da, euskararekiko nuen interesa eta bere ikasketa handitzen joan zela
jazz-a, musika brasildarra eta
abar lantzen zuten taldeetan
musikari bezala ari nintzen bitartean. Horrela, azkenean zera
galdetu nion nire buruari: “Zergaitik ez dut eskizofrenia eta nahaspila
honekin
amaitzen
proiektu bat gauzatuz?”. Bestalde, mundu globalizatu honetan
gero eta interes gehiagorekin
begiratzen da ezberdinetasunerako aukera ematen duten mundu txiki horietara. Brasildarrek,
txiletarrek eta senegaldarrek,
adibidez, euren kultura erakusten duten munduko hirietan, hiri
multikulturaletan, gure identita-

tea beti kontuan hartuta, berritzeko era ezberdinak aurkitu eta
ikasi ditzakegu euskaldunek.
- ‘Hegokoak’ izenak zuen musika nolakoa den deskribatzeko 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 iparraldekoak garenez, Europa iparraldeko 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 errealitatearekin zintzoagoak izateko
eta, hori guztia, era musikalean
adieratzeko jarrera bizia izaten
mantentzeko modu bat da.

- ‘Euskal Afro-kantuak’ izenpean grabaketa egin duzue.
Zer da bertan eskaintzen duzuena?
Aurten egin dugunaren adibide fidagarria da maketan eskaintzen duguna. Aurkezpen
ona da, zuzenekoarekin osatzen
dena.
- Euskara eta soinu afrikarrak
uztartzen dituzue. Zenbat dauka zuen estiloak batetik eta
zenbat bestetik?
Kantu bakoitza aztertu beharko genuke galdera horri ondo
erantzuteko, baina esan ahal
dudana da folk euskaldunean
armonizatu gabe dagoenera joaten ahalegintzen naizela, gordinera. Horrela, bertsoak bilatzen
ditut, armonizatuak izateko eta
erritmikoki osagai afrikar, brasildar, jazzistiko edo rockeroekin
jolasteko aukera uzten dutelako.
- Erritmo ezberdinez gain, letretan nabaria da bertso eta
kantu-zaharren presentzia.

Errebal, 6 - behea

Abesti herrikoiek borobiltasuna, perfekzio sentsazioa, eta
egiten eta esaten denarekiko
oreka sortzen duen indarra daukate. Gure taldeak abesti horietan aurki daitekeen indarraz elikatu nahi du.
- Nola sentitzen zara Eibarren
eskainiko duzun kontzertuaren aurrean?
Besteetan baino urduritasun
handiagoarekin, baina dena ondo irtetzeko gogoarekin.
- Eta nolakoa izango da ?
Granadan ohikoa den errepertorioaren 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.
e l k a r r i z k e t a b e re o s o t a s u n e a n :
w ww. e t a k it t o . c o m

Tel / Faxa: 943 20 12 13

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

Eibar Hierros Anetxek ez du oraindik
partidurik galdu denboraldi honetan

Mikel Arruabarrena aurrelaria
fitxatu du Eibarrek

AURRELARI FALTAN dabil
gure herriko foball talde nagusia eta, besteren bat etorri badaiteke ere, momentuz Mikel
Arruabarrena da neguko lehenengo fitxaketa. Varsoviako Legiatik dator eta, aurretik,
Xerezen eta Tenerifen jokatu
du. Eibarrek, bestalde, ez du
bidea aldatu eta, kanpoko
partidu gehienak galtzen dituenez, etxeko puntuei eutsiko beharko die, modu batean
edo bestean. Castellon aurkari zaila izango du domekan,
17.00etatik aurrera, Ipurua
zelaian. Hiru puntuak beharbeharrezkoak ditu.

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

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

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

ko taldeak ia ziurtatuta du igoerako promozio fasea jokatzea. Ez da nesken taldearen
kasua, azken hauek 55-5 galdu baitzuten La Unicaren Iruñeako zelaian. Lortutako entsegu bakarra Oihana Balanzategirena izan zen; taldea, dena
dela, sendotzen doa.

Arruabarrena Eibar KEko instalazioetan.

Pelotariak Astelenan eta Azitainen

BIDEBARRIETA, 1

BUELTAN
GABONETATIK
arteko
martxari
eutsi dio
orain
senior mailako taldeak eta Txema Isasaren mutilek, atsedenaldira 13nako berdinketarekin
iritsi arren, azkenean 13-15 nagusitu zitzaizkien Fenix el Gordokoei euren zelaian, Zaragozan. Garaipen horrekin, Eibar-

TABERNA

Novamark-en garaipen erraza
eta Katu Kaleren porrota Ordizian

AZKEN SAILKATUA AURKARI ZUELA, garaipen erraza lortu
zuen Novamark-ek Errenterian Oiarsoren aurrean (45-88). Bigarren 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 aurrean. Atsedenaldian 30-33
agintzen bazuen ere, ordezko jokalaririk ez izateak kalte egin zion taldeari.
Fito izan zen onena, 14
punturekin. Bihar Allerru
Euskosport hartuko dute.

EKIPAMENDUAK
KIROL-MATERIALA
IGERIKETA
PSIKOMOTRIZITATEA
ALTERNATIBOAK
Julian Etxeberria, 2-4
(545 postakutxatila)

Tel. 943701401

Faxa 9 4 3 7 0 2 3 3 5

KIROLAK

Automobilismo euskal txapelketetako
sari banaketa Kantabrian

BEHEKO ARGAZKIAN ikusi
dezakezuenez, Escuderia Eibarko sei ordezkarik jaso zituzten
sariak Kantabria jatetxean egindako ekitaldian. Ezkerretik eskumara: Joxemi Gabilondo (auto
historikoen Mendiko txapelketa),
Imanol Laka (Speed Car KartCrosean 2.a monoplazetan),

German Agreda (irabazle Mendiko Euskal txapelketan Gr. A-n),
Arkaitz Olalde (2.a Rallysprinteko kopilotoetan), Urtzi Beristain
(2.a Rallysprinteko Euskal txapelketan Gr. N-n) eta Unai Etxeberria (Escuderia Eibarko presidentea). David Ardions eta Sergio Porcel falta dira.

Herriko xakelariak ezin
hobeto jarraitzen dute

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 eurenak 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. Asteburu honetan, Gorengoen
mailako taldeak Easo
bisitatuko du eta Bigarren mailakoak Beasaingo Alfil taldea jasoko du Deporren bihar,
16.00etatik aurrera, saEdu Olabek Gipuzkoako titulua eskuratu zuen.
soiari eusteko asmoz.

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

Domekan Ipuruan 1. Nazional
mailako Arrate - Beti Onak

EZ DU NEURKETA errazik
izango gure herriko eskubaloiko bigarren taldeak domeka arratsaldean, Beti Onak
talde nafarraren bisita jasoko
baitu. Arrateko jubenil eta kadete mailako taldeek, bestalde, Zarautz jasoko dute maila bietan bihar arratsaldean.
Lehenengo taldeari dagokionez, gabon osteko entrenamenduekin hasi badira ere, ligako partidurik ez dute izango otsailera arte. Hala ere,
badira berriak; horrela, Portland Jurkiewicz fitxatzen
ahalegindu da eta Valladolidek ere Kobinerengatik galdetu du.

Jurkiewicz Portlanden begipuntuan dago
eta eskaintza bat jaso du honezkero.

Urki 2, Eibartarrak 1 kadeteetan

AZKEN ASTEBURUAN jokatutako igoera faseko partiduan, kadete mailako herriko talde bik neurtu zituzten indarrak. Urkik 2-1 irabazi zion Eibartarrak taldeari, atsedenaldira 2-0 emaitzarekin aldageletara joan eta gero. Urkiren golak Gorka Larrañagak sartu zituen
eta Eibartarrak-ena falta baten bidez etorri zen, partiduaren amaierarako bost minuturen faltan. Bestalde, Urkiren infantil mailako nesken taldeak 0-6 irabazi zuen Arrasaten jokatutako neurketan.

J.A. LASKURAIN
Urkiko kadeteak igoera fasea dihardute jokatzen.

A S E G U R U AR T E K A R I A S . L .
D.G.S. 1.408 - J

ERA GUZTIETAKO ASEGURUAK

Urtzaile 1 (alboko sarrera)
Telf. 943 70 28 87 / 943 20 37 13 / 943 12 05 30
Faxa. 943 70 28 87 E I B A R
...eta kitto! 09/I/16
663 zkia.
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14 2008KO KIROL
ERREPASOA
URTARRILA/OTSAILA.- Rekreativorentzat Gabonetako areto foballeko Kopa / Urrezko hiru domina Deporreko atletentzat Euskadiko txapelketan / Debabarrena-Kirolgi UCIko talde berria / Zazpi domina Deporreko eskiatzaileentzat Euskadikoan / Urki nesken taldea
txapeldunen Ligan / Aretako pelota torneoa Bengoetxearentzat /
Holke-Beorlegi ikusgarri Montecarlon / Abadiñoko San Blas Torneoa Bihurrirentzat / Deporreko xakeko talde biak lidergoan / Eibar B
igoera faseari begira / Laura Albistegi Euskadiko altuera txapelduna / Cuevas Espainiako txapelduna maratoian eta kros txapelketako Euskadiko azpitxapeldun / Azitain foball-zaletuen txapelketatik
kanpo / Rugbiko nesken taldea osatzen doa / Profesionaletako 1.
mailako binakako txapelketako neurketa interesgarrienak Astelenan

Klub Deportiboko eskiatzaileen taldea.

Debabarrena-Kirolgik debuta egin zuen UCI maila profesionalean.

Escuderia Eibarkoek Holke eta Beorlegiri egindako ongietorria.

Kadete mailako Deporreko xake batzordeko ordezkarien garaipena.

Bengoetxeak txapelak pilatuz jarraitu zuen.

Kirol masajea
eta terapeutikoa

G a s o l e o

Bihurriren marka berria Berrizen.

b a n a k e t a

Baita kalefakzio eta ur berogailuentzat ere

Gimnasia aparatoekin
Zuzendutako gimnasia
Ego Gain, 11 ac.
20600 EIBAR (Gipuzkoa)

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

943 20 83 80
943 70 05 14

GASOLINDEGIA
Otaola etorb., 13 - Bis
Tel. 943 207374 Fax. 943 207130

2008KO KIROL 15
ERREPASOA
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 txapelketan / Kenci areto foballeko Euskal Ligako liderra / Balentziaga Memoriala Beldaren semearendako / Karmona-Agirrebeña Udaberriko
Torneoaren finalean / Tupi-Azpirentzat foball-aretoko finalisima / Jesus 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.

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

Emakumeen Birako podiuma.

Kalamuako judo taldekoek eskolarteko lehiaketa batean.

AUTOBUSAK
B E RT O K O ETA NAZIOART E K O TX ANGOAK

Besaide 11. ELORRIO
Tel. 607 - 41 06 21 (Eibar) / 94 - 623 16 47 (bulegokoa) / Faxa. 94 - 623 16 47
...eta kitto! 09/I/16
663 zkia.

16 2008KO KIROL
ERREPASOA
MAIATZA/EKAINA.- Julian Ruiz Arrateren entrenatzaile berria / 21
domina Ipuruako gimnastentzat Gipuzkoako txapelketan / 200 parte hartzaile Eibarko duatloian / 100 karateka infantil mailako txapelketan / Sei eibartar Zegama-Aizkorri maratoian / JoseAutos foball
zaletuko Ligako eta Kopako irabazlea / Arrateko Zikloturista Igoeraren 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 Federazio Koparen finalaren bila / Romarate igerilaria Espainiako txapeldun / Eros Capecchik ia dena irabazi zuen Euskal Bizikletan / Emakumeen Birako azken etapa Eibarren / San Juan igeriketa torneoa

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.

KIROL MEDIKUNTZA

ERREHABILITAZIO ETA KONTSULTA ZENTRUA
ERA GUZTIETAKO MUTUA ETA ASEGURUEKIN KONTZERTATUA
09/I/16 ...eta kitto!
663 zkia.

Hiru-txirlo jaurtialdia Asola-Berrin.

• 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.net

Eibarko XIV. KIROL SARIAK
2008-XII-31

GIMNASTIKA ERRITMIKOA:
Olatz Ibaibarriaga eta Olatz Laskurain.

AUTOMOBILISMOA:
Josemi Gabilondo.

ERREKONOZIMENDUA:
Gaizka Sola.

EUSKARA SARIA:
Urbat-Urkotronik.

SARI BEREZIA:
Miriam Merino.

ERREKONOZIMENDUA:
Sporting.

MENDIA:
Esther Bilbatua eta Mertxe Agirre.

MOTOZIKLISMOA:
Iñaki Del Rey.

ERREKONOZIMENDUA:
Eli Ojanguren.

2008/2009
denboraldiko

EIBAR FUTBOL TALDEA

2. A Mailako taldea

Jubeniletako Ohorezko Mailako Urko

Jubeniletako Ohorezko Ligakoa

Emakumezkoen Kadete Mailakoa

Infantiletako Ohorezko Mailakoa

1. Nazional Mailako taldea

Territorial Mailako taldea

e ib a r t a r r on
laguntasuna

Aupa
Etaildbeaarern!
3. Mailako taldea

etorkizuna

Kadeteetako Euskal Ligakoa

Kadeteetako Ohorezko Mailakoa

Infantil Txikiko Teknifikazio taldea

Alebinetako taldea

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.

2008KO KIROL 21
ERREPASOA
K I R O L F E D E R AT U A E I B A R R E N
Mo d a li tate a

Marimendiko espedizioa Elbrus gainean.

Apustuzaleak Astelenako partidu batean.

Idi-probetako irudi bat Arrateko zelaietan.

G izo n .

Mendia ..............372
Foballa ..............406
Eskubaloia ........140
Tiroa .................133
Zikloturismoa ....115
Urpekoak ............94
Boloak ..............100
Ehiza ..................79
Judoa .................60
Rugbia ................64
Igeriketa .............21
Eskia ...................25
Saskibaloia .........33
Waterpoloa ..........33
Areto-foballa .......31
Triatloia ..............21
Arku tiraketa .......15
Xakea .................17
Pelota .................16
Atletismoa .............8
Txirrindularitza ....12
Erritmikoa .............–
Karatea .................8
.......................1.803

Em ak .
. . . .128
. . . . .61
. . . . .37
. . . . . .1
. . . . . .3
. . . . .17
. . . . . .8
. . . . . .–
. . . . . .8
. . . . . .–
. . . . .32
. . . . .14
. . . . . .–
. . . . . .–
. . . . . .–
. . . . . .1
. . . . . .4
. . . . . .–
. . . . . .–
. . . . . .4
. . . . . .–
. . . . .11
. . . . . .–
. . . .329

Guztira

. . . . . 500
. . . . . 467
. . . . . 177
. . . . . 134
. . . . . 118
. . . . . 111
. . . . . 108
. . . . . . 79
. . . . . . 68
. . . . . . 64
. . . . . . 53
. . . . . . 39
. . . . . . 33
. . . . . . 33
. . . . . . 31
. . . . . . 22
. . . . . . 19
. . . . . . 17
. . . . . . 16
. . . . . . 12
. . . . . . 12
. . . . . . 11
.......8
. . . 2.132

%
. . .23’45
. . .21’90
. . . .8’30
. . . .6’29
. . . .5’53
. . . .5’21
. . . .5’07
. . . .3,71
. . . .3’19
. . . .3’00
. . . .2’49
. . . .1’83
. . . .1’55
. . . .1’55
. . . .1’45
. . . .1’03
. . . .0’89
. . . .0’80
. . . .0’75
. . . .0’56
. . . .0’56
. . . .0’52
. . . .0’38

Gizon ezkoak %84’57
Em ak um ezk oa k % 15, 43

Kiroljokoaren lehenengo bulegoa zabaldu zen Eibarren.

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

22 2008KO KIROL
ERREPASOA
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 Gipuzkoako txapelketan / Asola-Berriko sortzaileei omenaldia euren 50. urteurrenean / Irati Anda Espainiako txapeldun eskaladan / Iñaki Del
Rey Supermotardeko Euskadiko txapeldun / Iñigo Agirre eibartarra
nagusi Mutrikuko herri-krosean / Iosu Elejalde beterano onena Nikaraguako maratoian / Gimnastika erritmikoan Ipurua nagusi Zaragozan / Malumbres Arrateko atezaina selekziora / Denboraldi hasiera Astelenan / Ane Ziaran Euskal Herriko triatloi txapeldun juniorretan / Foball Eskolako bilera berria Portalean

BTT Debabarrena proiektu berria aurkeztu zen.

Ipurua Gimnastika Erritmikoak Zaragozan irabazle.

Urbat-Urkotronik waterpolo taldeak jubenilen ekipoa atera du.

Irujo-Gonzalez buruz-burukoa Astelenan.

1957an sortua

GOZOTEGIA
Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
09/I/16 ...eta kitto!
663 zkia.

ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

l

Neskena izan da Urki Foball Taldeko ordezkaririk onena.

Urki-Amaña karate taldekoak dominekin.

2008KO KIROL 23
ERREPASOA
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 / Sporting-ek urrezko ezteiak ospatu zituen / Asier Cuevas garaile Bolunburu Memorialean / Eibar Hierros Anetxe lidergoan tinko / Barriusok
ezin izan zuen Gipuzkoako Federazioko presidente kargua eskuratu / Arana xakelaria Euskadiko txapelketarako sailkatuta / Eibarko
120 atletak Behobia-Donostia amaitu zuten eta beste 23k Donostiako Maratoia / Jesus Castillo Gipuzkoako txapelduna karaten / Urbat-Urkotronik waterpolo taldea garaile Avilesen

Iñigo Gisasola, ehiza txikiko Gipuzkoako txapelduna.

Igeriketako Gabon Torneoko irudia kiroldegian.

Patxi Usobiaga eskalatzailea.

Iñaki Del Rey, motorcard modalitateko Euskadiko txapelduna.

Asola-Berri bolatokiko ordezkariak.

E

X

K

1. Erregional mailako Eibartarrak taldea.

A

B

A

Z

I

O

A

K

bERGARETXe s.l.
leherketak, eraispenak, exkabazioak eta garraioak
Arragueta 2 - Bis B, behea B
Telefonoa: 943 70 19 54 Faxa: 943 53 16 91

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

24 ELKAR
HIZKETA
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.

M I G U E L D I E G O , Kirol Patronatoko zuzendaria

“Orbea kiroldegiarekin,
gertutasuna eskaintzeaz
gain, kalitatean ere
irabaziko dugu”
– Badirudi Orbea kiroldegia
oso martxa onean doala. Epeak beteko dira?
Orain arteko beharrak abiadura egokian doaz eta, data finkorik ez badago ere, aurtengo bigarren hiruhilabeterako amaituta
egotea espero dugu. Batzuk
sanjuanetarako zabalik egongo
dela esan badute, nik lehenago
ere esango nuke... baina, badaezpada, hor lagako dugu. Dena
dela, hilabete honen amaierarako data iragartzeko moduan
izango garela uste dut.
– Aurretik, dena dela, instalazioak probatzeko aukera izango da, ezta?
Kirol Patronatoaren bazkide
direnen eskaerak jasoko dira
eta, zabaldu aurretik, aste oso
batean probatuko dira instalazioak, errendimendu osoko jardunean. Hor jasotzen diren ondorioetatik, sor daitezkeen arazoak zuzentzeari ekingo diogu.
– Zer ekarriko dio herriari horrelako instalazio batek?
Zeintzuk dira onurak?
Abantailen artean, gertutasuna aipatu dezakegu. Jakinda
gure herria luzera eginda dagoela, Orbeak erraztu egingo die
kirola praktikatzea Untzaga eta
Barrena kalearen artean bizi direnei. Herriaren behe aldekoei

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

eskainiko dien zerbitzu horrez
gain, olgetarako kirol praktikan
kalitatea irabaziko da.
Kirol federatuan, bestalde, es
du horrelako eragin berezirik
izango, waterpoloan eta igeriketan salbu. Arlo horretan, bai lehenetsi dela waterpolo taldeak
Eibarren joka dezan arauzko
igerilekua izatea (orain arte Ermuan jokatzen ditu partiduak).

– Bestelako instalazioei begira, zeintzuk dira epe motzera
egin beharreko proiektuak?
Proiektua une honetan idazte fasean dago eta Unbeko tenis pistena aipatuko nuke. Hor
tenis pista bat kentzeko asmoa
dugu eta, bere ordez, padeleko
beste bi jartzekoa. Gainera,

lera horiek gehitzea. Madrilgo
gobernuak eman beharreko dirulaguntzekin finantzatuko den
proiektua da.
– Zelan dago kanpoko igerilekuen inguruan egin beharreko aldakuntzen gaia?
Asmoa kanpoko igerilekuetako hondartzaren zonaldea handitzea da. Aurtengo udako sasoia amaituta, hau da, irailean
ekingo genieke horko beharrei
eta hurrengo denboraldirako,
2010eko udarako, lanekin amaitzeko.
– Bestelako asmorik legegintzaldi honetarako?

“8.500 bezero inguruan egonkortu
da Patronatoaren kopurua,
eibartarren ia %30ean”
pista horiek estalita joango lirateke, modu horretan urte guztian zehar berauek erabiltzea
ahalbidetuz, eguraldiari begira
egon beharrik gabe. Guzti horrek ekarriko luke sei hilabetetik
sei hilabetera kaleratzen dugun
egitarauan eskaintza eta erabi-

Geratzen zaizkigun ondorengo hiru urteotan dozena erdi
multiaktibitate zonalde sortu behar ditugu, Saratsuegin egindakoaren antzerakoekin. Auzoetara ere kirol praktika gerturatzeko
egitasmoaren barruan kokatzen
ditugu ekimen horiek.

– Kirol praktikari dagokionez,
zelako bilakaera izan du azken aldian Kirol Patronatoak?
8.500 bezero inguruan
egonkortu da Patronatoaren
kopurua; zehazki esateko, urte
amaieran 8.614koa zen kopuru hori. Horietatik, 7.790 Eibarkoak dira, hau da, eibartarren
ia %30 hartzen dugu. Orbea
kiroldegiarekin, kopuru hori
igoko delakoan gaude. Dena
dela, gure obsesioa kalitatean
hobetzea da, hori beste ezeren gainetik.
– Aldea egongo da, dena dela,
irakasleekin egiten diren jardueren eta bestelakoen artean, ezta?
Irakaslearekin jarduten dutenak 1.800 bat izango dira hilero
eta, hor bai sinatuko genukeela,
egungo egoera ekonomikoa dela-eta, orain dugun zifrarekin jarraitzea. Kuotei dagokionez, azken igoera %10ekoa izan da,
orain arte KPI-ren arabera igo
izan dugunean. Ez da gutxi, baina modu horretan instalazioen
mantenimendua ziurtatzen dugu eta hor erabiltzaileak ahalegina egin behar du.

– Eskatutako modalitateetaneta, aldaketarik izan da?
Batez ere, ura, musika eta estetikarekin lotutako inguruko eskaintzak dira gehien aukeratutakoak. Gimnasiak bere horretan
indarra galdu duen moduan, fitness-a, pilates eta aquaerobic-a
indartsu daude eta jendeak gero eta gehiago eskatzen ditu.
– Adinaren araberako azterketarik egin daiteke? Eibarko
emakumea guztiz integratuta
dugu kirol praktikan?
Gaztetxoenen artean, igeriketa da gehien eskatzen dena, batez ere duen erabilgarritasuna
kontuan hartzen delako; neskatilen kasuan, dantzak ere badu
bere tartea. Nerabezaroan, batzuk zein besteek kirola alde batera lagatzen dute eta, urteak pasa ahala, berriro bueltatzen dira
praktikara. Emakumeek dantzajazz eta aerobic-aren alde jotzen
duten bitartean, gizonezkoek fitness-a dute gogokoago. Batzuen zein besteen kasuan, osasunak ardura gehiago sortzen
die estetikak baino, jakin badakite-eta miraririk ez dagoela.

ELKAR 25
HIZKETA

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

Kirol federatuari dagokionez,
foballa da nagusi, mutil zein nesketan. Dena dela, arlo horretan
bai dagoela desberdintasunik:
federatuen artean, neskak %15
besterik ez dira; hortik kanpo, ordea, parekotasuna da nagusi
eta, ez hori bakarrik, programetan-eta ikusten denez, emakumeak konstanteagoak dira jardunean. Hor bai eman dela ika-

“Diru arazoak hasi dira hainbat kirol
taldeetan eta zaila da jakitea
administrazioak lagundu dezakeen”

ragarrizko jauzia orain dela 27
urteko datuekin konparatuta.
– Kirol profesionalean -edo
profesionalaren bidekoan- Eibarrek ikaragarrizko maila jarraitzen du izaten.
Kasu guztiz atipikoa da eta
badu meritua gure herriarenak:
Arrate, Eibar FT, Hierros Anetxe,
Ipuruako gimnastak, Usobiaga...
Hala ere, azken aldian kirol arazoetatik aparte, diru arazoak ere
hasi dira agertzen eta zaila da
jakitea ere administrazio publikoak zenbateraino lagundu dezakeen. Baina 27.000 biztanle
izateko, oso osasun ona du gure

kirolak. Herri mailako kirola ere
asko hazi da eta gaur egun kirolik 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 eraikin hau kirol-ikuskizunetarako
sortu baitzen. Orain ez gaude
egoera berean. Irtenbideak ez
dira errazak, baina gustatuko litzaidake hurrengo legegintzaldian aktuazio horretarako bidea markatzea.

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

arragueta, 2 - bis B
t. 943 208 330

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

BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA

Estetika klinika
-

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

HORTZ KLINIKA

Ze r
behar
duzu
R.P.S. 196/07

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

Ikusten ez den ortodontzia

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

Ortodontzia
ume eta
helduentzat
Egiguren, 6

Mª Dolores Olaizola Doktorea
EIBARKO ZENTRO MEDIKOA

- be he a

www.c linic a-a bont za. com

D
Diie
ette
ettiik
ka
a

Nutrizio eta
Dietetika Zerbitzua

U r k i z u , 1 3 ( O r be a k o D o r r e a k )
T e l f. : 9 4 3 1 2 0 2 0 0 - 9 4 3 4 2 5 7 0 6
ww w. ma r i ad o l o r e s o l a i z o l a . c o m

UNTZAGA
hortz-klinika
egunero

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

F
Fiis
siio
otte
er
ra
ap
piia
a

eibartarren irribarrea pizten

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

Err
re h a b i l i t a z i o a
Bista Eder, 19 - behea
Tel. 943 70 00 82
943 20 84 75

g r u p o

✓
✓
✓
✓

i n n o v a

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

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

Calbeton 19 - 3. ezk.

Tfnoa: 943 20 72 17

GASTESI

Hortz-Klinika
J e s u s M ª G a s t e s i - A n e G a s te s i
Odontologia orokorra / Ortodontzia / Laser Teknologia
Bidebarrieta, 10 - 2. eskuma

943 70 00 90

IRAZABAL Hortz-Klinika

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

ZERBITZUAK

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

- DESKONTU BEREZIAK:
Mutua eta Aseguruak, enpresak…

- IMQ

RPS 04/02

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

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

CRF AMOSTEGI

ARRAGUETA, 20
TLF: 943 53 06 42

ERREHABILITAZIOA
✽

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽

Logopedia

✽

Inkontinentzia urinarioak

✽

Kirol medikuntza

✽

Ama izateko prestakuntza

Muzategi 2

(EIBAR)

San Ignacio 2

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

(ELGOIBAR)

Patronato
Eibarrés

Tfnoa. 943 20 34 46

Tfnoa. 943 74 33 74

Errehabilitazioa
eta Fisioterapia

ZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktorea

Urkizu 9 - behean

EGUNERO

ane_mendia@hotmail.com

(08.00 - 19.30)

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

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

– fisioterapia
– osteopatia

– errehabilitazioa

Manu Sánchez FISIOTERAPEUTA

Juan Gisasola, 14
943 12 70 78

miren albistegi sojo

OSASUN

Telefonoa:

odontologia
biologikoa eta orokorra
terapia neurala

GIDA

Kirol medikuntza

O
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k

KIROL MEDIKUNTZA
ERREHABILITAZIO ETA KONTSULTA ZENTRUA

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

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

ERA GUZTIETAKO MUTUA ETA ASEGURUEKIN KONTZERTATUA

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

Iñaki Azpitarte
OSTEOPATIA
etxez etxeko zerbitzua
KIROMASAJEA
659107023
REFLEXOLOGIA Zezenbide, 1 - behea

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

O
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ELENA
AIZPUN
POD124
OLkolegiatu
OGzenbakia
OA

Iñaki R ive ro Zabal eta

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

P
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AR OR

PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA
(Ume eta helduendako)

●

Jo se Alb erdi Alb erdi

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

OKULISTAK

B I D E B A R R I E TA 4 8
EIBAR
943 203050

egunero arratsaldez

ERDIKO KALE 5 4
A R R A S AT E
943 799746

San Juan 11 - solairuartea
Tfnoa: 943 20 19 82

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

PODOLOGOA
Maider
Lopez
Etxeberria

O
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ARRATE
ORTOPEDIA

ORTOPEDIA TEKNIKARI TITULATUA

Oin unitatea ordenagailu bitartez
Tailer teknikoa
Kirol medikuntza
Laguntza teknikoak
HELBIDE BE R RIA :
U r ki z u , 1 1 ( Eu s k a d i k o K u t x a r e n o n d o a n )
Tel./Faxa: 943 70 06 31
ortopedia@ortopediaarrate.com
www.ortopediaarrate.com
OSAKIDETZA eta LAGUN AROrekin egiten dugu lan

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

Ana Artamendi
- Afasia k

- Disfo niak

Beatriz Ortueta

- Dislexiak

eta

- H izm ot elt asu na

- Dislalia k

- Esko la ara zoa k

- D egl uz io at ip i ko a

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

UME ETA HELDUENDAKO

PSIKOLOGIA
KABINETEA
ARRATE GARITAONANDIA

ESTRESA
ANTSIETATEA
● DEPRESIOA
● ERLAJAZIOA
● FOBIAK

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

●

●

●

●

AURRERA EDIFIZIOA

Urtzaile 1, 1. Eskuma

943 20 22 66
646 233 182

Psikologia klinika eta
Psikoterapia zentroa
Oscar Mondragon Lili
LASTER HELBIDE BERRIA

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

H e m e n z u re t o k i a i z a n n a h i b a d u z u
deitu 943-206776 telefonora
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KULTURA

SAIOA ARRASATE, makilatzailea:

“Naturaltasuna bilatu
behar da makilatzerakoan”
E z p a i n e t a k o b a r re k , k o l o r e e t a k o h a u t s e k e t a
b e gi e tar a k o ar k a tze k l e k u a i za ngo d u te ‘ …e ta k i tto !’- n
h i l a re n 2 1 e t a 2 8 an . I z an e r e , m a k i l a j e i k a s t a r oa
e g i n g o d a b e r t a n S a i o a A r r a s a t e m a k i l a t z a i l e a r en
e s k u t i k . J e n d e a re n a r t e a n i z a n d u e n a r r a k a s t a
d e l a - e t a , b e s t e s a i o b a t j a r r i k o d a m a r t x a n a u r re r a g o .
- Z e r i r a k a t s i k o d uz u m a k i l aj e i k as t ar o an ?
Gehienbat, bakoitzak bere
buruari probetxua nola atera
diezaiokeen. Hasteko, egunerako makilajea nola egiten
den irakatsiko dut; hori nahiko leuna da. Bigarren egunean gaueko makilajea nola
egin landuko dugu: gehienbat, kolore erradikalak eta
keztatuak erabiltzen dira.
- Izena emateko epea zabaldu eta berehala bete ziren leku guztiak. Hasi aurret ik, a rra ka s ta .
Bai. Bigarren zerrenda bat
osatzen hasi gara. Prest nago
eta ikastaro bikoitza izango
da. Zoragarria izan da jendearen erantzuna; egia esan,
jendeak ez daki ondo nola
makilatu. Askotan egiten bada ere, inork ez daki ondo nola egin behar den; bakoitzak
bere modua bilatzen du.
- Lehen aldiz ematen duzu
holako ikastaro bat?
Talde bati ez diot ikastarorik eskaini inoiz, baina bakarka bai..
- Ikastaroan izen emateare n ar ra z o ia b a k oi t z ar e n
irudiak gizartean duen garr a n t z i a re n s e i n a l e d a ?
Bai. Nahi izan edo ez, bakoitzaren irudia beti garrantzitsua dela uste dut.

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

- Makilatzeko orduan, zein
d a ga ko a ?
Gutxi ematea. Oso kargatua ez izatea eta pailazo baten moduan ez joatea: oreka
puntua bilatu behar da, naturaltasuna batez ere. Askotan,
bilatzen dugunaren kontrakoa aurkitzen dugu.
- Gizonak animatzen dira
m ak i l aj e k o n t u e t an ?
Telebista, argazkilaritza eta
horrelako lanbideetan dabiltzan asko bai; bestela, ez.
Ikastaroan, adibidez, ez dago
gizonezkorik. “Zer esango dute besteek?”, pentsatzen dute. Makilatzaileen artean mutilak badiren arren...
- Gaur egun zer dago mod a n m a k i l a j e m u ndu a n ?
Orain arte, begi beltz-beltzak eramatea. Orain pin-up
estiloa da arrakasta gehien
daukana: ezpain gorriak eta
begietan buztantxoa (Amy
Winhousen antzera).
- U rt e k o s a s o i a re n a r a b e r a
makilatzeko moduak aldat u b e ha r d i r a ?
Azala ez dago berdin. Udan
beltzaranago dago azala; orduan ez du oinarririk behar.
Baina izerditu egiten zara…
- M a kila j ea re kin m ir a ria k
po s i bl e d ir a?
Ez; antzeko gauzak bai.
Aurpegi alaiagoa, esaterako.

Argazkilaritza ikastaroan egindako irudia. / EKHI BELAR

Eskaintza zabala Portalean ematen
hasi diren ikastaroetan

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

`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 bitarteko 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 Calabacín protagonista nagusiek
sortutako anabasaren lekuko
izango dira. Hezkuntzako profesionalen aholkuei jarraituta
sortutako lanak tolerantzia, inmigrazioa eta arrazakeria bezalako gaien inguruko hausnarketara bultzatzen ditu ikusleak.

KULTURA

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 domeketan ez da liburutegia gauez zabalduko). Liburutegiak zerbitzu integralak eskainiko ditu ordutegi
honetan ere: bertako fondoen irakurketa, hemeroteka, mailegua, Internet, fonoteka, Langela…

Tailer berriak
Arrate Kultun

Debarroako Oasi
Liberalaren aurkezpena

EGUAZTENEAN,
urtarrilaren
21ean,
19.00etan aurkeztuko dute Gotzon Iparragirreren Debarroako Oasi Liberala liburua Portalean. 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. Aurkezpena egileak berak egingo du.

Gauez ikasteko aukera izango dute berriz ikasleek. / EKHI BELAR

ARRATE KULTUR ELKARTEAK ikastaro bi antolatu ditu
hurrengo hilabeteetarako. Batetik, giza irudiaren marrazki
tailerra dago, eredu biziarekin. Bertan, giza irudiaren
marrazketa ikasi edo hobetu
ahal izango da, eta giza errepresentaziora zuzenduta dago. Otsailaren 2tik uztailaren
29ra arte egingo da astelehen
eta eguaztenetan. Bestetik,
pintura tailerra ere egingo da
urtarrilaren 8tik uztailaren
30ean (martitzen eta eguenetan). Edozein hurbildu ahal
izango da klaseetara teknika
ikasi eta pinturaren bitartez
norberaren artearen ikuspegia adieraztera.

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

iazko edizioko taldeen emanaldiak batzen
dituen DVD-a eraman zituen. Euskal taldeen artean jokatzen diharduen lehiaketaren harira, gure irakurleen artean lehiaketa egiten dugu astero, aldizkarian bertan dagoen kupoia bete eta helarazten digutenen artean.

errebal

kirolak

Beherapen haundiak
aurkituko dituzu

Eibarko Txikito, 10 - behea - 20600 EIBAR
Tfnoa. 943 20 00 41 - Faxa. 943 20 89 64
E-maila: asesoria@somosasesores.com

–
–
–

Fiskala
Kontablea
Laborala

Errebal, 16
943 70 16 62

...eta kitto! 09/I/16
663 zkia.
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KULTURA
laburrak
OTEIZA PORTALEAN
– 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.
ZOZKETA K
– 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.
INES MEDINA
– 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

SAN ANTON EGUNA ospatuko dute asteburuan, zapatuan
eta domekan Azitain aldean,
azken urteotan egin ohi duten
moduan. Bihar goizean goizetik
hasiko dira ekitaldiak, 10.30etatik aurrera: Altzubarren frontoian pelota jaialdia hasiko da
aipatutako orduan eta ordu berean, baina Azitaingo plazan, II.
San Anton Xake Lehiaketa jokatzeari ekingo diote xakelariek; bizikleta gainean ibiltzea
nahiago dutenek, berriz, horretarako aukera paregabea izango dute, ermita paretik abiatuko
den mountain-bike martxarekin
bat eginda (helmugaratzea ere
bertan egingo dute txirrindulariek). Eguerdian, berriz, umeak
izango dira protagonista nagu-

Zapatuan eta domekan egitarau zabala izango da Azitainen / LEIRE ITURBE

siak, eurentzat prestatutako jokoetan eta egunerako prestatu
dituzten ekitaldiekin amaitzeko,
13.30etan lehiaketetako irabazleei sariak banatuko dizkiete.
Gainera, antolatzaileek txorizoa
eta edatekoa musutruk emango
diete jaian parte hartzera edo,
beste barik, giroa ikustera gerturatzen 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 taldeak, berriz, emanaldia eskainiko du eta San Anton 2009
otar bereziaren zozketarekin
agurtuko dute jaia.

Danborradaren kontzertua, aurten Coliseoan

BESTE URTE BATZUETAN
Untzagan eta Astelena frontoian egin izan den Danborradaren kontzertuak aurten eszenatokia estreinatuko du:

12.30etatik aurrera Coliseo antzokiak hartuko du San Sebastian egunaren inguruan Usartza Txistulari Bandak antolatu
ohi duen emanaldi berezia.

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

Usartza Txistulari Taldearekin
batera Cielito Musika Bandak
eta Eibarko Danborradako kideek hartuko dute parte kontzertuan, Jose Miguel Laskurainen zuzendaritzapean. Denera 15 pieza joko dituzte, honako egitarauari jarraituta: Donostiako Martxa, Diana Txikia,
Diana, Eibarko Herria, Idiarena, Urnietako Ereserkia, Eibarko Martxa-Alperrak, Danborren
Polka, Mutriku Herria, Retreta,
Pantxika, Hau dek hau, Katiuska, Debako Martxa eta Tatiago.
Sarrera doan izango da eta,
nola ez, ikusleen artean danborra jotzera eta abestera animatzen diren guztiak ongietorriak izango dira.

BENITA EGUREN ATXA
2009ko urtarrilaren 9an hil zen,
81 urterekin
Familiaren izenean, eskerrik beroena
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

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

laztanak
emoten...

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

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.

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

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.

AGENDA

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

JAIOTAKOAK
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.

DENBORAPASAK
SUDOKUA

6 4
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3 4 1
2 6
8
9
2
4
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3 2
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4 2
7
9
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9
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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.

HILDAKOAK

- Maryan Artamendi Franco. 61 urte. 2008-XII-28.
- Iñaki Gorosabel Aristegi. 78 urte. 2008-XII-29.
- Juan Alustiza Uriarte. 77 urte. 2008-XII-29.

2

- 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.

4
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.

AURREKOAREN EMAITZA

- Luciette Collet Bobin. 89 urte. 2009-I-11.

- Angel Urdanpilleta Iturbe. 88 urte. 2009-I-12.

- Maritxu Amutxastegi Etxaburu. 86 urte. 2009-I-14.

SILVERIA MENDICUTE IRIONDO ren
(Miguel Aguirreren alarguna)
1. URTEURRENA (2008-I-14)

Haren aldeko meza ospatuko da hillaren 18an (domekan),
12.00etan hasita, San Andres parrokian
...eta kitto! 09/I/16
663 zkia.
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AGENDA

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

Barixakua 16

SAN ANTON JAIAK

IPUIN KONTALARIA

22.00.- Hegokoak.
Euskal-afro kantuak.
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

12.00.- Meza herrikoia
parrokian.
13.00.- Umeentzako
opari-zozketa elizan. Euskal
dantzak Kezka taldearekin.
Oparien eta San Anton
2009 otar bereziaren
zozketa. Azitainen.

18.00.- Umeendako ipuin
kontalaria (gazteleraz),
CANen (Errebal, 22).

DANBORRADA
12.30.- Danborrada
kontzertua, Cielito Musika
Banda eta Usartza Txistulari
Bandaren eskutik, Eibarko
danborradako barrilek
lagunduta. Coliseoan.

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

LE O
Gogorra da urtarrila, baina zuk egiten
duzu gogorragoa. Zenbat diru gastatu
zenuen Gabonetan? Datorrenarekin…
ez zenuen asko pentsatu.
VI RG O
Ez itxaron gehiago, ez duzu opari
gehiago jasoko-eta. Nola zara hain
materialista? Ez dago gauza
garrantzitsuagorik?
LIBRA
Zure urtea izango da aurtengoa.
Maitasun momentu liluragarriak
pasatuko dituzu, eta ez duzu ezer
eta inor faltan botako.

10.30.- Pelota jaialdia
(Altzubarren frontoian).
II. San Anton Xake Lehiaketa
(Azitaingo plazan).
Mountain bike martxa
(irteera eta helmuga
Azitaingo ermitaren parean).
12.00.- Umeentzako
jolasak (Azitaingo plazan).
13.30.- Sari-banaketa
(Azitaingo plazan).
Partehartzaile eta joaten
direnentzat txorizoa
eta edaria doan.

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

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

EGO IBAR
ZINE KLUBA
17.30 eta 21.00.Expiación. Más allá de
la pasión (Zuz: Joe Wright).
Sarrera: Euro 2. Hezkuntza
Esparruan.

CA P RI C O RN I U S
Utzi bizitza txuri-beltzean ikusteari
eta emaiozu kolorea! Bai, neguan
ez dago kolore askorik, beraz,
margotu ezazu zuk!

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

19.00.- Debarroako Oasi
Liberala liburuaren
aurkezpena, Gotzon
Iparragirre egilearen eskutik.
Portalean.

SAN ANTON JAIAK

S A G I T TA R I U S
Gurasoak kezkatuta dituzu hainbeste
sekreturekin. Kontatu beharko
zenieke, horrela, pisu handi bat
kenduko duzu gainetik.

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

LIBURU
AURKEZPENA

Zapatua 17

SC O RP I U S
Gabonak pasa dira eta denbora
gutxian… aratosteak datoz! Beno,
seguru azken momentuan pentsatuko
duzula zein mozorro eraman.

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

Eguaztena 21

KONTZERTUA

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

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

Domeka 18

BATZARRA
17.30.- Pagatxa
elkartekoen batzarra.
Portalean.

IKUSENTZUNEZKOA

TAILERRA
17.00.- Mad About
Science, CSI zientzia-tailerra
ingelesez. Liburutegian.

UMEENTZAKO
ANTZERKIA
18.00.- Baserriko saltsa
(Baldufa Teatre). Sarrera:
4 euro. Coliseoan.

Martitzena 20

19.00.- Un ballo in
maschera (Un baile
de máscaras) G. Verdiren
operaren proiekzioa.

EIBAR ZINE KLUBA

KALEETAN KANTUZ

21.30.- Muerte de
un presidente (Zuz: Gabriel
Range). Sarrera: 3’50 euro.
Coliseoan.

19.30.- Kaleetan
Kantuzerako entsegua.
San Andres elizako
lokaletan.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

telefono jakingarriak

erakusketak

farmaziak

– Urtarrilaren 18ra arte
INES MEDINAren Burnt Dolls. Portalean.

16, barixakua

EGUNEZ Larramendi (Calbetón,
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea,

– Urtarrilaren 25era arte
EMILIA NOGALESen margoak. Topalekuan.

17, zapatua

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor.,

– Urtarrilaren 31ra arte
MATEO GUILABERTen argazkiak.
Portalea tabernan.
SILVIA GARCÍAren argazkiak.
Klub Deportiboan.
JUAN ZAMORAren argazkiak.
El Ambigú tabernan.
DOMINGO VENEROren argazkiak.
Beer House tabernan (Deustun).

– Otsailaren 1era arte
OTEIZA. Bizirako proiektua. Portalean.

lehiaketak

– Urtarrilaren 19ra arte. Aiton-amonen eta biloben
artean osatutako ipuinen lehiaketa.
Informazioa / lanak entregatzea: Debegesan.
– Otsailaren 2ra arte. Antzez Artikulu
eta Gidoientzako XXIV. Narruzko Zezen
Sariak. Informazioa / lanak entregatzea:
Hezkuntza Esparrua (943208444)

zinea

“Gomorra”

46)
18, domeka
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
19, astelehena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
20, martitzena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
21, eguaztena
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
22, eguena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
23, barixakua
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)

untzaga

Zuzendaria: Matteo Garrone.
Aktoreak: Toni Servillo, Gianfelice Imparato,
Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo…

“Muerte de un presidente”

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…

19)
2)

Zuzendaria: Gabriel Range.
Aktoreak: Hend Ayoub, Brian
Boland, Becky Ann
Baker, Robert…

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…

coliseo

S O S d e i a k ... ... ... .. ... ... ... .. .. 1 1 2
P e g o r a ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. .. 0 1 0
U d a l e t x e a . ... ... .. 9 4 3 7 0 8 4 0 0
P o r t a l e a . ... ... ... .. 9 4 3 7 0 8 4 3 9
U d a l t z a i n g o a ... .. 9 4 3 2 0 1 5 2 5
M a n k o m u n i t a t e a94 3 70 0 7 99
D e b e g e s a .. ... ... .. 9 4 3 8 2 0 1 1 0
K I U B . ... ... ... ... .. .. 9 4 3 2 0 3 8 4 3
E p a i t e g i a .. ... ... .. 9 4 3 0 3 3 4 0 0
I b e r d r o l a .. ... ... .. 9 0 1 2 0 2 0 2 0
N a t u r g a s ... ... ... .. 9 0 2 1 2 3 4 5 6
D YA L a r r i a l d i a k .94 3 46 4 6 22
G u r u t z e G o r r i a .. 9 4 3 2 2 2 2 2 2
M e n d a r o o s p . .. .. 9 4 3 0 3 2 8 0 0
A n b u l a t e g i a .... .. 9 4 3 0 3 2 5 0 0
T o r r e k u a ... ... ... .. 9 4 3 0 3 2 6 5 0
E r r e p i d e a k ... ... .. 9 0 2 1 1 2 0 8 8
E r t z a i n t z a . ... ... .. 9 4 3 5 3 1 7 0 0
E u s k o T r e n .. ... .. 9 0 2 5 4 3 2 1 0
P e s a . ... ... ... ... .. .. 9 0 2 1 0 1 2 1 0
T a x i a k .. ... ... ... .. .. 9 4 3 2 0 3 0 7 1
.. .. ... ... ... .. ... ... .. .. 9 4 3 2 0 1 3 2 5
A l k o h o l . A n o n . .. 6 2 9 1 4 1 8 7 4
A l - A n o n / A l a t e e n 65 0 26 5 9 63

autobus ordutegiak

E IBAR-DONOS TIA. 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. DONOSTIA-EIB AR . Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30 eta 20.45.
Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BIL BO. Laneguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIB AR . Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIB AR- G AS TE I Z. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta
18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45.
G AS TE IZ -E IBA R. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta
20.30. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30
eta 20.30. EI BAR -IR UÑ A. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRU ÑA- EI BAR . Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIB A R - A R R ATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A R R AT EE I B A R . Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. E I BA R- E L G ETA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. E LGETA- E I B AR . Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50era orduro. ME NDARO-ERMU A. Laneguna: 06.55etatik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

tren ordutegiak

E IBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EIBAR-DU RAN GO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOST I A. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMU A. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.

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

1.1. Salgai

– Etxebizitza salgai Torreviejan. Logela
bi, egongela, sukaldea eta komuna. Terrazarekin. Dena irekia. Igerileku komunitarioa. Igogailua. Sartzeko moduan.
13.500.000 pta. Tel. 965-709005 eta
652-755513.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia eta despentsa. 40,9 milioi pezeta.
Tel. 653-733357.

1.2. Errentan

– Eibarren logela alokagai. Tel. 617942407.

– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 646-566278.

– Txalet bateko 1. solairua alokagai. 3 logela eta bainugela bi. 100 m2. Oso eguzkitsua. Dena kanpora begira. Ondo komunikatuta Bilbo-Donostia errepidean.
Tel. 645-728317.
– Eibarko erdialdean logela alokagai. Tel.
626-917395.
– Pisua edo logela hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 657-779628.

– Logela alokatzen dut Eibar erdialdean.
Tel. 617-942407.

– Pisua alokairuan hartuko nuke Ermuan.
Neska arduratsua. Tel. 680-281125.

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Elgoibarren komertzioa salgai jubilazioarengatik. Tel. 943-741978 edo 638555945.

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. Iragar k ia k i pi nt zeko : 943-200918.

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. Lan bila

– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 648-143804.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 617-064327.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Orduka edo interna. Tel. 659742233.

– Neska euskalduna eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Esperientzia eta informeak. Tel.
610-078505.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
617-181542.

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

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta kamarera lanetarako. Tel.
685-796177.

– Autonomoa eskaintzen da piezak muntatzeko. Tel. 660-155631.

– Neska eskaintzen da goizez lan egiteko. Tel. 696-341617.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 679-910991.

– Neska eskaintzen da umeak zaindu,
garbiketa lanak egin eta kamarera moduan. Tel. 616-057766.

– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaintzeko. Tel. 943-031458.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Interna, externa edo asteburuetarako. Tel. 648-724168 edo 669966611.

– Gizona eskaintzen da igeltsero, pintore
edo lorazain moduan. Gidatzeko baimenarekin. Tel. 650-513412.
– Emakumea eskaintzen da goizez umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 608-886701.
– Neska eskaintzen da orduka edozein
lanerako. Tel. 659-298912.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
608-635809.

– Gitarra jolea behar da. Entzuteko:
www.myspace.com/mirenproiektua.aitor.
Tel. 665-732640.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Combi izozkailua salgai. Urte bikoa.
Egoera onean. 110 euro. Tel. 637528992.

– Dendako mostradoreak, bitrinak eta
apalak salgai. Prezio oso onean. Tel.
943-121886 edota 676-377959.
– Orbea Onix karbonozko bizikleta salgai. 51 tailakoa. 2007ko modeloa. Ordenagailuarekin. Berria. 1.200 euro. Tel.
676-105492. Aitor.

– Ohe artikulatua salgai. Elektrikoa eta
urrutiko agintearekin. Eskaren kontrako
koltxoia. 0’90koa. Prezio onean. Tel.
629-477440. Jose Antonio.

– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 626-328404.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 699-609190.

– Neska euskalduna behar da arratsaldez umeak zaintzeko. Tel. 605-772606.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 669-064252.

– Neska euskalduna (erizaintza tituluarekin) eskaintzen da 16.00etatik aurrera
gaixoak edo nagusiak zaintzeko. Tel.
669-730435.

– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak edo umeak zaindu eta tabernan
lan egiteko. Tel. 618-156794.

– Neska bi eskaintzen dira alfonbrak,
etxeak, bulegoak... garbitzeko. Tel. 638944604 edota 695-708271.

– Neska behar da umea zaintzeko. Tel.
628-330634.

– Mountain-bike salgai. Erabili gabea.
Tel. 686-286110.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
646-048823 edota 943-530718.

– Neska eskaintzen da lan egiteko. Interna edo externa moduan. Tel. 672076852.

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

– Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Interna edo externa. Tel. 634-250471.
Doris.

– Neska eskaintzen da lan egiteko. Interna edo externa moduan. Tel. 666747139.

– Neska eskaintzen da orduka garbiketa
lanetarako. Prezio ekonomikoa. Tel. 610078505.

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

4. LANA

4.2. Langile bila

– Emakumea eskaintzen da 10.00etatik
16.00etara edozein lanerako. Tel. 630521469.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 646235195.

– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 679-878676.

– Mutil gaztea eskaintzen da edozein lanerako. Tel. 627-802643 edo 943127168.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 690-783065.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 659-742233.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta taberna garbiketarako.
Arratsaldez eta gauez. Tel. 671-476869.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 669233273.

– Mahaiko ordenagailua salgai. Pentium
4. 15”ko TCT pantailarekin. 180 euro.
Tel. 696-133655.

– Izotz-makina eta edalontzi garbigailua
salgai. Egoera onean. Tel. 669-956450.
Iban.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Urrezko katea (C letra duen dominarekin) galdu zen urtarrilaren 2an Ibarkurutze eta Karmen kaleen artean. Tel. 615716689.

MATRIKULA ZABALIK
otsailaren 6ra arte
Ikastaro presentzialak:
- Ordutegi eta maila guztiak
- EGA eta HABEren azterketak
balio ofizialarekin (Administrazio,
Osakidetza eta Ertzaintzaren perfilen baliokideak)

- Zibergela: ordenagailuak, internet...

Ordenagailuz eta zure kontura:
- BOGA programa informatikoa

EIBARKO
Bista Eder 10

UDAL
-POR TALEA-

EUSKAL TEGIA

Telefonoa: 943 70 09 12 Faxa: 943 82 00 89 euskaltegiaeibar@telefonica.net

ane_mendia@hotmail.com

Ane Mendia
970 kol. zkia.

Kirol lesioak
Masajeak
Erreuma
Tendinitisak
Bizkarreko minak
Esginzeak
Etxez-etxeko zerbitzua

Arragueta, 20 - behea Tel.: 943 530642
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