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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
EERRDDEERRAAKK HHAARRTTUU..-- Gazteleraz ikastera erdal herrietara joan. Lehen, gerra
zibilera arte, Eibarko neska-mutikoak Arabara bidaltzen zituzten gaztelera
ikastera, erderak hartzera. “Arabara eruandakua genduan, erderak hartzera”.
EERRDDIIRRAATTUU..-- Erdira ekarri, erdira jaitsi. “Erdiratizu pitxar hori, jausteko 
arriskuan dago ta”. Urratu. “Ixildu zaittez maittiori, bihotza erdiratzen 
destazu ba horretara”.
EERRDDIITTTTIIKK BBII EEGGIINN..-- Erdibitu. “Sagarra erdittik bi egin eta atal bana emon ze-
tsan bakotxari”.

“Heriotza onartzeko medikuak baino gehiago la-
guntzen du lagun batek; Unamunok zioen mo-
duan `ez gaitu iluntasunak hiltzen, baizik eta
axolagabekeriak´. Gainera, gertuko bat hiltze-
an, gizabanakoa bere baitari begira jartzen da”

((WWiillssoonn AAssttuuddiilllloo,, hheerriioottzzaann aaddiittuuaa))

“Eskerrak krisiarekin gaurko mundu ikaragarri
hau goitik behera datorrela. Sormena ezinbeste-
koa da une honetan, eta presazkoa. Ideia berriak
behar ditugu, gizarte justuagoa garatzeko, ezarri
nahi diguten ideologia bakarraren aldean”

((MMaarrggaa IIññíígguueezz,, ffiilloossooffooaa))

asteko HH EE MM EE RR OO TT EE KK AA esaldiak

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Matrallako irratixaren ekono-
mia kaskarrari buelta emoteko
martxan jarri genduan Bai, we
can kanpaiñia San Andres buel-
tan, gure proiektuari laguntasuna
eta egonkortasuna emongo de-
tsen bazkidien billa. Gure kalku-
luen arabera, 35 bazkide bihar
genduzen urtia lasai pasatzeko.

Egixa esan, makaleko estuasu-
na pasau dogu, baiña eibartarren
eskuzabaltasuna ikaragarrixa

izan da. Aupa zuek! Gure proiek-
tuangan konfiantzia jarri dozuen
guztiori eta laguntasuna emon
deskuzuen guztiori milla esker,
bihotz-bihotzez.

Era berian, kanpaiñia kaleratze-
ko, euskera eta kultura alorreko
hainbat lagunek babesa emon zes-
kuelako, patxo bana emon nahi de-
tsegu Aitor Gorosabeli, Ziortza Ula-
ziari, Serafin Basauriri, Txisto
Amuategiri eta Nerea Ibarluzeari.

Era berian, Kalamuako Parla-
mentua mahai-jokua egin daben
lan-taldia be ez dogu ahaztu nahi.

Gure entzuliak ez dittugu aitta-
tu barik lagako, jakiña. Eureri es-
ker dauka Matrallako irratixak
zentzua. Oin, bazkidiak lortu dittu-
gunez, lasaittu egin gara, eta ia
102.8 FMko programaziñua ho-
betzen dogun; entzuliok, behin-
tzat, merezi dozue.

Matrallako irratixa

LLOORRTTUU DDUUGGUU!!

I
Aitzen emon nahi detsut

era serixuan 
Amañan gertatua

anbulatoixuan
juan bihar izan gendun 

ez modu gozuan
euripian gaixua
jasuaz pultsuan
hango azensoria
dago ta auzuan.

II
Kasu bakarra ez da

atara kontuak
aurki hasiko dira
bertso ta kantuak
Torrekuak badittu
bere enkantuak

baina ez da biderik
sartzeko santuak
igogailu batekin 
akabo autuak.

III
Gaixuak euki barik

tragau biharrian
modua badago ta

hasi biharrian
aurrez igogailua
egoki jarri han

adur onez hasteko
aginte barrian 

errespetuz diñotzut
herrixan aurrian.

Trunboi (Doiñua: Amona edanda)

AALLKKAATTIIAARRII ((TTOORRRREEKKUUAA AAUUZZIIAA))
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Aparkalekuak Sautsi-Azitain bialean

SARATSUEGI ETA AZITAIN
batuko dituen errepide berria-
ren beharrak ekaina aldera
amaituta egotea aurreikusi du-
te arduradunek eta, errepidea
martxan ipintzearekin batera,
ehun bat aparkaleku sortuko
direla aurreratu dute. Bialaren
bigarren fasearen lanak udaren
amaieran, irailean hasi zituzten
eta aurreikusitako epeei jarrai-
tuta, uda hasieran erabiltzeko
moduan egongo da. Errepidea
Iparragirre kalearen amaieratik
abiatuko da, Saratsuegiko etxe
berrietara ailegatu aurretik eta
Barrenako etxeen atzeko par-
tetik joango da, Azitainen amai-
tzeko (Lidl parean). Bialak 400
bat metro luze eta 10 metro za-

baleran izango ditu eta, horri
esker, alde bietako batean au-
tomobilak aparkatzeko aukera
izango da. Horrez gain, oinez-

koei pasiatzen ibiltzeko aukera
ere eskainiko die eta jarlekuak
eta bestelakoak ipiniko dituzte-
la aurreratu dute Udalean.

Saratsuegi eta Azitainen arteko errepide berria ekaina aldera amaitzea espero dute. / LEIRE ITURBE

Wi-fi sarea gertuago
AURTENGO UDAL-AURRE-
KONTUAK oraindik itxi barik
badaude ere, partida gehienak
nahiko zehaztuta daude honez-

kero. Horietako bat, Eibar osoa
internet zerbitzuaz hornitzeko
beharrezkoak diren baliabideak
ipintzen joateko erabiliko dute,

iazkoari jarraituta (iaz 12.000
euroko partida erabili zuten).
Izan ere, Eibarko Udalak herri
osoan wi-fi edo internet zerbi-
tzu inalanbrikoa ipiniko zuela
agindu zuen eta badirudi asmo
hori errealitate bihurtuko dela
pare bat urteren buruan. Horri
esker, herriko edozein puntutan
internetera doan lotzeko auke-
ra izango lukete internautek.
Badirudi proiektuaren zailtasu-
na teknologikoa baino burokra-
tikoa dela, zerbitzuaren gestio
ereduaren aukeraketak eta
gaiaren inguruko araudiak sor-
tuko diela arazo gehien.

a u t u a n
BBOORROONNDDAATTEE PPOOLLIITTIIKKOOAA 
EESSKKAATTUUZZ
–– Ezker Batua - Aralarrek egin-
dako proposamenaren ingu-
ruan, eta De los Toyos alkate-
ari erantzunez, udal batzorde-
ak zalantzarik badu, herri kon-
tsulta egin dezala eskatu diote
EB-Aralarrekoek. Aldi berean
diote Ertzaintzaren kuartela
badugula eta Guardia Zibilen
kuartelak osatzen duen gunea
hiriaren bilakaera jasangarria-
ri eusteko estrategikotzat jo
dutela alderdi guztiek. Eibar-
ko udalaren borondate politi-
korik eza adierazteko, Odon
Elorzak Donostian Loiolako
kuartelen inguruan egindakoa
agertu dute egin beharreko
eredu moduan. 

AABBIIAADDUURRAARREENN KKOONNTTRROOLL
KKAANNPPAAIINNAA
–– Ertzaintzak eta Udaltzaingo-
ak aste bi iraungo duen kan-
paina berri bati ekin zioten as-
telehenean. 2007-2010 Eus-
kadiko Segurtasun Bialerako
Plan Estrategikoaren barruan
kokatzen den kanpainan, ra-
dar mugikor eta finkoak erabi-
liko dituzte gidariek zenbate-
ko abiadurarekin zirkulatzen
duten jakiteko. Kanpaina
hauekin gidarien sentsibiliza-
zioa bilatzen da. 

GGUURRAASSOO EETTAA SSEEMMEE--AALLAABBEENN
AARRTTEEKKOO HHAARRRREEMMAANNAAKK 
HHOOBBEETTZZEENN
–– Guraso eta seme-alaben ar-
teko harremanetan bizitzara-
ko trebetasunak erakusteko
ikastaroa antolatu da guraso-
endako. Harreman osasunga-
rriak bultzatzeko baliagarriak
izan daitezen ikastaroa Hilario
Garrudo psikologo klinikoak
emango du Portalean otsaila-
ren 19, 23 eta 26an, 18.30-
etatik 20.30etara arte. Ikasta-
roan parte hartzeko eskaera
Pegoran egin daiteke otsaila-
ren 17ra arte.

KKOORRRREEOOZZ BBOOTTOOAA EEMMAATTEEKKOO
–– Eusko Jaurlaritzarako mar-
txoaren 1ean egingo diren
hauteskundeei begira, EAJ-
PNVk informazio bulegoa za-
baldu du Julian Etxeberria,
3an. Bertako ordutegia hona-
koa izango da: 10.00-13.00
eta 16.30-19.30. Botoa korre-
oz eman nahi dutenek eta gai-
xo eta ezinduek 943 120616
telefono zenbakira deitu deza-
kete.

Hegaldien inguruko kexak
AZKEN ASTEOTAN JENDE askok izan du ara-
zoren bat aireportuetako zerbitzuekin eta, hori
dela eta, Eibarko Kontsumitzaileen Informaziora-
ko Udal Bulegoak (KIUB) hainbat puntu argitu
nahi izan ditu. Izan ere, Euskal Autonomi Erkide-
goko aireportuetan lan egiten duten konpainiekin
izandako arazoekin lotutako kexak eta bestelako
tramitazioak udaletxearen beheko solairuko bule-
goan aurkeztu eta landuko dituzte-eta. Izan ere,
KIUB arduratzen da kexa guztiak AENA edo da-
gokion konpainiari helaraztearekin, erreklamazio-
ak garaiz eta dagokien tokira ailegatu daitezen.
Zerbitzua ez da berria, baina askok ez dakite ho-
rretarako aukera herrian bertan dutela. Kexak
orotarikoak izan daitezke: maletak galtzea, he-

galdien atzerapenak… horrelakoen inguruko
hainbat tramitazio urtero-urtero lantzen dituzte
Eibarko KIUBn. Informazio gehiagorako
943203843 zenbakira deitu daiteke.
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22000088aa eerree jjooaann zzaaiigguu eettaa, berarekin,
hainbat lagun, senide, lankide, auzoko
eta txikitako ezagunak. Batzuk, 
hurbilekoak; besteak, gogoratzen 
ez genituenak, euren aurpegi gaztetua
eskeletan ikusi arte. Denok ditugu 
gogoan, bakoitzak bereak. Bizitzaren
katea da. Darwin-ek esan zuen bezala:
naturaren legea. Gizakia hobetu dadin,
beste espezie guztiak bezala, belaunaldi
bakoitzak hurrengoari lekua laga behar
dio planetan. Hori bai tranparik gabeko
legea, ukatu ezinezkoa.
Zientziari esker, gure gizarteak ematen
dizkigun bizitza baldintzak bilakatzen
diren neurrian, bizitzaren tartea sokatira
bezala luzatzen lortzen dihardugu. 
Baina muga gaindiezinezkoak ere bistan
dira eta batazbesteko balio horrek ez du
bakoitzarentzat balio. Batzuei azkar 
tokatzen zaie azken ordua; besteei, 
ordea, urte gehiago suertatzen zaizkigu.
Hori bai loteria eta ez gabonetakoa!
Jaiotzean, jakin gabeko kontratua 
sinatzen dugu, letrarik gabekoa. Inork
ez zigun galdetu eta, soilik heldutasuna
lortzean, jabetzen gara gu eta gureak ere
joko berean dihardugula. Eta ezustean
igarotzen da azken ordu hori, 
Darwin-en legearen arabera, bakoitzak
hurrengo belaunaldiko beste bati tokia
lagatzeko. Baina ez alferrik. Horrela 
jorratzen baita espeziearen 
garaikortasuna eta herrien historia.
Zer nolako ahulezia ezer egin ezin 
izatea. Edo, agian, indarra? Malko tanta
artean, abestiak dioen bezala, lepoan
hartu eta segi aurrera. Ez da oraingoan
iraultza handirik izango gure inguruan.
Edo agian bai? Edozein kasutan, gure
ondarea bildu, pilatu, zaindu, landu,
txukundu, hobetu eta hurrengoei laga.
Sekulako lana, bizitza bat eta guztiak
merezi dituena. Bai horixe!
Badira ere azken kantak: “Agur, jauna”,
“Ene ama hil da”… Goian daitezela 
joandakoak eta ongietorria 
ulertezinezko joko miragarri eta bakar
honetara etorri berriei.

Labur bizi

Enrike
Zuazua

Eskualdeko turismo-eskaintza Fiturren
URTARRILAREN 28-tik otsai-
laren 1era Debabarreneko tu-
rismo-eskaintza Madrilgo FI-
TUR azokan ezagutzera eman-
go da. Madrilgoa mundu mailan
sektorearen inguruan egiten di-
renen artean bigarren azoka
garrantzitsuena da eta 29. edi-
zio honetarako 13.530 enpresa-
erakusle eta 150.000 profesio-
nal baino gehiago jasotzea es-
pero dute antolatzaileek. Dato-
rren asteko hitzorduari begira,
proposamen berriak aurkeztuko

ditu gure eskualdeak: berrita-
sun gisa. Elgoibarko eskaintza
jasotzen duen liburuxka eman-
go dute ezagutzera. Ohikoa
den bezala, Mutrikuk eta Debak
bisitariei beraien baliabide turis-
tikoak hurbilduko dizkiete. Eta,
nola ez, Debabarreneko ordez-
kariek eskualdeko errekurtso
turistiko guztiak aurkezteko au-
kera aprobetxatuko dute, bes-
teak beste Eibarko Armagintza-
ren Museoaren eta beste hain-
baten berri emanez.

Kolonbiarrak 
Armerian
BIGARREN URTEZ ja-
rraian, Kolonbiatik etorritako
10 teknikarik Mekatronikan,
Mantentze Elektronikoan
eta Industria Automatizazio-
an trebatzeko aukera izango
dute Armeria Eskolan ikas-
ten emango dituzten hiru hi-
labeteotan. Heziketa berezi
hori Eusko jaurlaritzaren eta
SENA (Kolonbiako enplegu-
zerbitzuaren) arteko elkarla-
naren emaitza da eta Eiba-
rren ez ezik, EAEn 60 tekni-
karik jasoko dute formakun-
tza, bakoitzari dagokion ar-
loan eta herri ezberdinetako
ikastetxeetan. Teknikarien
erdiak Debabarrenean, Ei-
barren eta Elgoibarren jaso-
ko dute formakuntza. He-
men dauden bitartean, Hez-
kuntza Esparruan dihardute
lo egiten.

Mendiko motorren araudia
MENDIAN AISIALDIRAKO erabiltzen diren motorrak eta
antzerakoak direla eta kexa ugari jaso dituzte Udalean
eta, horregatik, horien erabilera arautzeko neurriak har-
tzea erabaki dute Ingurumen batzordeko arduradunek,
Foru Aldundiaren eta Debemeneko ordezkariekin hainbat
bilera egin ondoren. Lehenengo neurri bezala, hainbat bi-
de eta gunetan motorrak erabiltzeko debekua adieraziko
duten seinaleak ipiniko dituzte. Arazorik larrienak eta kexa
gehien pilatu dituztenak Ixua, Usartza, Kalamua eta Arra-
te inguruak dira. Zarata handia egiteaz ez ezik, mendian
lurra hondatu egiten dutela salatu dute mendizale askok.
Horregatik, debekatutako tokietatik dabiltzanei salaketa
ipintzeko aukera izango da aurrerantzean.Arazorik larrienak Usartza eta Kalamua ingurukoak dira.

El Corte Inglés, urte amaieran
MARTXA ONEAN DOAZ Torrekua aldean El Corte Inglés berria
eraikitzeko lanak eta ezustekorik gertatu ezean, urte honen amaie-
rarako, Gabonetako kanpainarako dena prest egotea espero dute
arduradunek. Honezkero aukeratu dituzte denda berrian beharre-
an jardungo duten 400 lagunak eta laster euren formakuntza pro-
zesuari ekingo diote, horretarako Armeria Eskolan prestatu dituz-
ten instalazioetan (areto nagusia eta hainbat ikaslegela alokairuan
dauzkate). Denda berriak 20.000 metro karratuko azalera izango
du (5 solairu): beheko solairuan Hipercor bat joango da (2.000 bat
metrokoa) eta besteetan jantziak, oinetakoak eta ohikoak diren
bestelako produktuak ipiniko diztuzte salgai. Horrez gain, lur az-
pian 700 automobilendako aparkalekuak egingo dituzte. Oraindik
ez dute erabaki etorkizunean El Corte Inglés-ak herrian dituen bes-
te dendekin zer egingo duten.
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Bere edukiaren 
portzentaia horretan

dago gaur egun 
Aixolako urtegia.

Horrela, orain dela
hiru hilabetetik 

hona, gure 
etxeetara heltzen
den ura Urkulutik
dator, urtegi hau 

Aixolarekin lotzeko
obrak amaitu 
zirenetik. Lan 

horren bitartez, 
Eibarren inoiz ur
faltarik ez egotea
ziurtatu nahi da.

EElliikkaaggaaii--kkaarraabbaannaa SSaahhaarraakkoo eerrrreeffuuxxiiaattuueennttzzaatt
URTEROKO MODUAN, Saha-
rar Herriari Elkartasuna Adieraz-
teko Euskadiko Elkarteek, hain-
bat erakunderekin batera, Saha-
rako errefuxiatu kanpamendue-
tarako elikagai-karabana antola-
tu dute. Elkartasun kanpainaren
helburu nagusia Saharako he-
rriari elikagaiak helaraztea da,
ahal den neurrian Tindufeko (Al-
jeria) errefuxiatuek duten eten-
gabeko elikagai premiari eran-
tzuteko. Saharar Ilargierdi Go-
rriaren presidenteak berriz ere
salatu du nazioarteko erakunde-
ek bidaltzen dituzten elikagaiak
gero eta gutxiago direla. Kara-
banaren arduradunen berbetan,
“elikagai kopuruaren izugarrizko
beherakada honek ondorio la-
tzak ekarriko dizkio errefuxia-
tuen osasunari, bereziki bost ur-
tetik beherako haurrei, haurdun
dauden emakumeei, bularra
ematen dihardutenei eta anemia
eta desnutrizio izugarria jasaten
diharduten herritarrei”.

Lagundu nahi duen edozei-
nek honako elikagai eta pro-
duktuak ikastetxe eta super-
merkatuetara eraman ditzake
urtarrilaren 26tik 30era bitar-
tean: oliotako atun eta sardi-
na-latak, lekaleak, azukrea,
pasta (makarroiak, espage-
tiak…), arroza eta konpresak
(tanpoirik ez). 

3.000 euro Palestinarako
Bestalde, Eibar-Ermuako

Gurutze Gorriak egindako
deiari erantzunez, Eibarko
Udalak Palestinako Ilargierdi
Gorriari 3.000 euroko dirula-
guntza ematea erabaki du,
hango egoera larriari aurre egi-
ten laguntzeko eta dituzten be-
harrei erantzuteko.

Villalba, SuperBM eta Eroski supermerkatuetan, Isasi okindegian eta ikastetxeetan jasoko dituzte.

asteko

datua
%%%%9999 3333 ,,,, 77776666

Oin dala 

urte

Herriko hiru edifizio historikueri argiztapen berezixa ipiñi zetsen. Edifiziuok Markeskuako Jauregi-
xa, Azittaingo La Salle eta San Andres parrokixia ziran. Aurrekontua millioi t’erdi pezetakua zan. 

Felix Mendoza “Mendo” Gelatxo taldeko baterixajolia izandakua hil zan. Gelatxo taldeko kide-
rik beteranuena “treintaiunuan” hasi zan baterixia jotzen eta 89ko abenduan erretirau zan.

Sarajevoko eskubaloi eskolako gazte batzuk Hezkuntza Esparruan egon ziran, JD Arratek antolau-
tako biajiari esker. Euren herrixan bizi eben egoeratik aldentzia izan zan egonaldixaren asmua.

Etxabe eta Bengoetxea Deporreko bikote indartsuak Elgoibarko San Anton torneua irabazi eben.
Eibarko bikotekuek Laskurain gaur egungo pelotari profesionalari eta Baltzolari irabazi zetsen.

11999999--II--2222 // 226600.. ZZKKIIAA..

hamar

Adostasuna izan zan nagusi udal-presupuestua onartzeko. 21
ziñegotzixetatik, EB-Aralar koaliziñoko ordezkarixak bakarrik
emon eban kontrako botua eta PPko bixak abstenidu ziran.

Eibar.org webgunia barriztatu eben Eibartarrak zerrendaren
10. urtemugan. Interneteko euskarazko foro bizixeneko eduki
barrixen artian, albistiak, eguraldixa eta agendia sartu eben.

Eskolak Euskaldundu herri ekimenak ekitaldixa egiñ eban, au-
rreko kanpaiñan egindako eskaeratik pauso barri bat emon
eta salaketia bihurtuz oin dala urtebetekuaren ardatza.

Debabarrena-Kirolgi txirrindularitzako Klub Deportiboko nes-
ken taldiak UCI mailla lortu eban lehelengoz. Ixa profesionale-
tako goi mailla horretan, munduko 34 talde eguazen guztira.

22000088--II--2255 // 662244.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun
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DANON
AHOTAN

NAN elektronikoa Eibarren luzatuko
da otsailetik aurrera

NAN ELEKTRONIKO BERRIA
Eibarren luzatu ahal izango da
otsailetik aurrera. Zerbitzu hau
udaletxean Udalak Gobernu
Azpiordezkaritzari utzitako lo-
kal batean egingo da.

Azaroan utzi zen Ertzaintzak
Otaolan duen egoitzan NAN-a
tramitatzeari. Orduan, Udalak
adostu zuen udaletxeko lokal
batean lehendik tramitatutako
NAN-ak jasotzea ahalbidetzea.

Momentuan jasotzeko
Gaur egun, Gipuzkoan, Do-

nostia edo Irunen bakarrik
tramitatu ahal da NAN elek-
tronikoa. Izan ere, sistema
konplexuak, hornidura infor-
matiko espezifikoak eta mate-
rial modernoa erabiltzen da
horretarako.

NAN elektronikoa, aurrekoa-
rekin alderatuz, momentuan
tramitatu eta jaso ahal da, bes-
te egun batean bueltatzeko be-
harrik gabe. Gainera, aurretik
zita eskatu ahal izango da, ila-
rarik ez sortzeko (lehen Otao-
lan sortzen ziren bezala).

EIBARKO GIZARTE SEGURANTZAKO diruzaintza nagusiak
otsailean irekiko ditu bere bulego berriak Zezenbide kalean (Jai-Alai
dantzalekua zegoen tokian), behin bere artxibo guztien lekualda-
tzea eginda eta ordenagailuak martxan jarri ondoren.

Gizarte Segurantzako diruzaintza nagusiaren bulego hauetan afi-
liazio kudeaketa, kotizazio, zerga-bilketa eta Gizarte Segurantzari
ordaintzarekin zerikusia duten tramiteak egin ahal izango dira.

Orain arte, Gizarte Segurantzako diruzaintza nagusiaren bulego-
ak Urkizu pasealekuan kokatzen ziren, baina eraikuntza hortan
erreformak egin behar zirenez, lekuz aldatzera behartuta ikusi da
erakunde hau. Lan hauek Gizarte Segurantzaren bulegoak lekuz al-
datzen direnean hasiko dira.

auzorik auzo

Egazelai eta Bolinguako etxiak aurrera
Protekziño ofizialeko etxiak zein salmenta librekuak egingo
dittue Egazelai (Ipurua) eta Bolinguan, toki bixetarako proiektu-
ak onartu barri dittue-eta. Promoziño bixak batera jasotzen
hasiko dira eta, danera, protekziñoko 166 etxe eta salmenta li-
breko 138 eraikiko dittue. Promoziño bixetarako zatikako
planak iazko setienbrian onartu zittuen, baina biharrak hasi au-
rretik oindiok urbanizaziño eta eraikitze-proiektuak onartzia fal-
ta da. Etxebizitzak jasotzeko orduan ekimen publikua eta prib-
aua uztartuko dittue: protekziñoko etxiak Eusko Jaurlaritzaren
menpe daguan Orubideren ardurapian jasoko dira eta honen
arabera biharrak 2010eko lehen seihillekuan hasi eta 2012xan
amaittu leikez. Bolinguan, Errekatxu kaliaren goiko aldian, lau
bloke jasotzeko asmua dake (protekziñoko 114 etxe eta 103 li-
bre) eta Egazelain (Fray Martin Mallearen goiko aldian, au-
topistaren aldamenian), barriz, eraikin bi jasotzia aurreikusi
dabe (protekziñoko 52 eta 35 libre).

Paziano Arosa kalea
Ipuruan dagoen kaleak
1979az geroztik darama
izen hori, baina aurretik
San Kristobal deitu zen.
Paziano Arosa 1889an
jaio zen Eibarren
eta oso gazte zela Orbea
lantegian hasi zen
beharrean. Bere
eginkizunik ezagunena
tuberkulosiaren kontrako
sendategiaren eraketa
izan zen, bere lana
ezkutukoa izan bazen
ere, langabetu eta
kaltetuei laguntzeko
egindako beharra
bezalakoa. 
Pegora kopurua: 22. 
Erroldatutakoak: 501.

Gizarte Segurantzaren Zezenbideko
bulego berriak otsailean

eibar kaleka
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EESSTTIITTXXUU BBEENNAAVVEENNTTEE, 
Akari Design:

- Zer da Akari Design?
Akarik argia esan nahi du japonieraz eta

emakume izen oso ezaguna da han. Izen horri
‘desing’ berba gehitu genion, hainbat diseina-
tzaile japoniarrekin lan egiten dugulako. Pro-
duktu japoniarren denda bat daukagu Bilbon eta
beste bat Internet sarean. Batez ere, edari eta
janari japoniarrak inportatzen ditugu, sakea,
whiskya eta garagardoa, adibidez. Bestalde,
hain ezaguna den sushia egiteko osagai ezber-
dinak eskaintzen ditugu, baita fideo eta saltsa
ezberdinak ere. Horrez gain, ontziteria, tearen
mundua (te-ontziak, kaikuak, te berdearen 20
mota ezberdin…), papergintza, ehungintza…
ere inportatzen dugu.
- Nola hasi zen Akari Design proiektua?

Orain dela 4 urte hasi zen Bizkaiko Aldundia-
ren eskutik. Orduan, Tokiora abiatu ginen bidera-
garritasun proiektua gauzatzera eta, bide batez,

teknologiak eskaintzen duen modernitatearekin
kontrastean dagoen oso tradizio errotua duen
kultura bat ezagutzera. Gure helburua enpresa
inportatzaile bat (handizkakoa) martxan jartzea
zen eta, era berean, diziplina japoniar ezberdinak
ezagutzera emateko ekintza kulturalak sortzea.
- Nortzuk osatzen duzue Akari Design?

Lau lagun gara lan enpresan. Idoia Benaven-
te denda fisikoaren eta eskakizunen arduraduna
da eta, Sonia Estebanekin batera, ekintza kultu-
ralak antolatzen ditu. Maya Hatayama Osaka-
koa (Japonia) da eta hornitzaile japoniarrekin lo-
turari eusten laguntzen digu. Gainera, ekintza
kulturalak antolatzen laguntzen dizkigu eta japo-
niarretik gaztelerara itzultzen dizkigu hainbat li-
buruxka. Azkenik, ni naiz enpresaren zuzenda-
ria, eta inportazioen, banaketen eta webgunea-
ren arduraduna batez ere.
- Euskadiko on-line dendarik onena izendatu
zaituzte. Ez da gutxi.

Ezuste handia izan zen guretzat; izan ere, sa-
ria eman baino egun bat lehenago jakinarazi zi-
gun antolakuntzak gure mailako bost finalisten
artean geundela. Oso pozik gaude, Buber sa-
riek ospe handia daukatelako Euskal Herrian

eta beste enpresa handi batzuen artean irten
garelako garaile.
- Euskal japoniar elkarteko kideak ere zarete.
Zergatik Japoniarekiko lotura hori?

Alemania eta Amerikako Estatu Batuetan bizi
izan naiz, eta bietan ezagutu ditut japoniarrak. Ja-
poniak bide asko eskaintzen ditu bai maila ekono-
mikoan, bai maila kulturalean negozio interesga-
rriak garatzeko. Herrialde liluragarria da.
- Berdintasunak daude Euskal Herria eta Ja-
poniaren artean?

Oso kultura aberatsa duen herrialdea da Ja-
ponia, oso errotua, gurea bezelakoa. Euskara
eta japoniarraren artean badaude berdin idazten
diren berba batzuk, esanahi ezberdinarekin,
noski! Japonia eta Euskadiren artean gero eta
erlazio estuagoa dago. Japonian oso ezaguna
den aldizkari baten ordezkaritza batek Euskadiri
buruzko artikulu luzea egin berri du, eta aldizka-
riaren ale bat daukagu Akarin. Gainera, gure he-
rriari eta kulturari buruzko liburuak argitaratu dira
japonieraz. Bestetik, gure lagun Sho-k, Tokioko
unibertsitatean irakasle eta hizkuntza ikerlariak,
gutariko askok baino askoz ere hobeto egiten du
euskaraz.

“Japonia eta Euskal Herriaren artean 
gero eta erlazio estuagoa dago”

2008ko Euskadiko on-line 
dendarik onenaren Buber saria
jaso du Akari Design Bilboko
dendak. Japoniako produktuak
saltzeaz arduratzen dira bertan,
janarietatik te ontzi edo 
kimonoetaraino, eta ekintza 
kultural ezberdinak ere 
antolatzen dituzte. Enpresaren
sortzaileak Estitxu eta Idoia 
Benavente eibartarrak dira.

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

“Japoniak bide asko
eskaintzen ditu negozio
interesgarriak garatzeko”

Akari Design-eko laukotea: Maya Hatayama, Estitxu Benavente, 
Idoia Benavente eta Sonia Esteban. Goian, jasotako Burber saria.

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

% eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net
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KALEKO
INKESTA

JJOOHHNN MMAARRIIOO AARRAANNGGOO

4400 uurrttee
iiggeellttsseerruuaa

Egixa esan, ez dittut ulertzen he-
mengo kontu judizialak eta hala-
kuak zelan daguazan antolatuta,
holan, Espainiako kasu honen
gaiñian ez neban jakingo zer
esan. Nahiko berezixa da epai-
lliak grebia egittia, lan berezixa
dalako eurek egitten dabena.

Zelan ikusten dozu 
epailliak grebia 

egiñ ahal izatia?
EEGGUUZZKKIIÑÑEE LLAARRRRAAÑÑAAGGAA

5577 uurrttee
bbiihhaarrggiiññaa

Neri begittantzen jata eipailliak
ezin dabela grebarik egiñ, ez di-
ralako beste langillien modo-
kuak. Ez dakit legiak horren gai-
ñian zer esaten daben, beharba-
da eskubidia dake grebia egitte-
ko, baiña neri begittantzen jata
epailliak ez daguazela grebia
egitteko moduan.

LLOORREENNZZOO CCAABBAALLLLEERROO

8822 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Epailliak, beste langillien mo-
duan, eskubidia dake grebia egi-
tteko. Egixa da lanbide berezixa
dala, nahiko serixua modu batian
esanda, eta eskubidia dake gre-
bia egitteko, baiña ez dot oso on-
do ikusten be. Izan be, grebia
egitten badabe, arazuak sortu
ahal dira gizartian.

EEVVEELLYYNN FFRRAANNCCOO

2244 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Greba egittetik haratago juaten ez
bada, ondo ikusten dot epailliak
grebia egittia. Hobe da grebia egin
barik gauzak konpontzia, baiña
holan ezin bada, ez dago txarto
grebian gauzia. Gaiñera, begittan-
tzen jata epailliena bestien lanbi-
dia modukua dala, holan, greba
egitteko eskubidia dake.

Otsaillaren 18rako alkarretaratzera deittu
dabe epaillien lau alkartiak sede judizial 
guztietan, daken eziñegona eta nekia 
erakusteko. Euren aldarrikapeneri kasurik
ez badetse egitten, gaiñera, ekaiñaren 26rako
grebara deittuko dabela emon dabe jakittera.

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

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

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

UURRKKIIZZUU PPAASSEEAALLEEKKUUAA,, 1133
OOrrbbeeaakkoo ddoorrrreeeettaakkoo 

11.. ssoollaaiirruu aa

% 994433 1122 0022 0000 Faxa: 994433 1122 0022 0044

HH ee ll bb ii dd ee aa

BERRIA: Foto-depilazio Unitatea



09/I/23  ...eta kitto!
664 zkia.

GEURE
GAIA

10

Euskararen Aholku Ba-
tzordiak gidatuta, urtero
plana diseiñatzen dabela

gogoratu dabe Telleriak eta
Txurrukak. Planak ildo ezberdi-
neri erreparatzen detse: hiz-
kuntzaren transmisiñua, zabal-
kundia eta euskeriarren lanketa
eta aberastia dira kezka nagu-
sixak eta arlo bakotxa lantzeko
orduan herriko taldietako or-
dezkarixen laguntasuna jaso
ohi dabe Udalian. Gitxienez ur-
tian birritan alkartu ohi diran
Aholku Batzordietan Udaleko
alderdi politikuetako ordezkari-
xak, teknikarixak, …eta kitto!
Euskara Elkartekoak, Goruntz
abesbatzakuak, Eibarko rugbi
taldekuak, euskaltegixetakuak
eta ikastetxietakuak dagoz.
Iazko jardunian irakaskuntzari,
famelixari eta euskalduntziari

arreta berezixa eskindu zetsen.
Izan be, eta iazko ekimeneri
begiratuta, euskara teknikari-
xak modu berezixan azpima-
rratu dittu hizkuntzaren trans-
misiñuaren inguruan iaz egin-
dako ekimenetako batzuk, ba-
tez be gurasuen konzientziazi-
ñua eta partehartzia helburu zi-
ttuenak. Horrekin batera, eus-
keria eskolatik kanpo erabilli
ahal izateko baliabidien garran-
tzixaz dihardu: “Eibar moduko
herri batian, nun erabilleria ez
dan beste herri batzuetan be-
zain zabala, euskeria bakarrik
eskola barruan erabiltziak ez
dau bermatzen ikasketak amai-
tzian ikasliak euskera mailla
egokixa lortuko dabenik, esko-
latik kanpora be euskeria era-
biltzeko baliabidiak bultzatu eta
indartu bihar dira”.

Ikastetxiekin harreman estua
Horri jarraittuta, herriko ikaste-

txe guztiekin harreman estua da-
ke, mailla guztietan eta ikastur-
tian zihar billerak egitten dittue,
euskeria bultzatzeko biharrez-
kuak diran jarduerak bideratzen
juateko. Gaixari arreta berezixa
eskintzen detse matrikulatzeko
sasoietan (bai ikasturte hasieran
zein ziklo aldaketetan) eta ikas-
tetxia bera ikasliak zeiñ ikaslien
gurasuak motibatzeko baliabide
billakatu dabe azken urtiotan. Le-
henik eta behiñ, euskeria eskola-
tik kanpo erabiltzeko hizkuntza
badela azaltzeko ahalegiñ haun-
dixak egitten dittue eta horrekin
lotuta doiazen saiuak arrakasta-
tsuak dira partehartze eta piztu-

tako interesari begira: nagusixe-
nekin Patxi Usobiaga egon zan
emanaldi bitan (348 ikaslerekin),
Zapatuetako taillarrekin ume
zein gurasuengana aillegatu zi-
ran, euskerazko jolasak landu
eta areagotzeko saiakerak egin
zittuen ikastetxetxietan bertan
eta, gaiñera, Euskal jaixaren gi-
ruan murgilduta jolas horrek ka-
lera etara zittuen, jangeletan be-
harrean diharduenendako ikas-
taruak interes haundixa piztu
eban eta aurten be beste ikasta-
roren bat antolatzekotan dabiz,
jasotako erantzuna oso ona izan
dalako, bertsolaritza lantzeko
programia martxan dago 2006az
geroztik eta arrakasta haundixa-
rekin, gaiñera… eta eskolatik
kanpora antolatutakuen barri
emoteko eskuorrixak banatzen
detsez gurasueri. Horrekin bate-
ra, haur etorkineri euskera mailla
egokixa lortzeko saio berezixak
eskintzen detsez.

Aisialdixa
Euskalduntze eta alfabeta-

tziaren inguruan, barriz, herriko
euskaltegi bixen arteko alkarla-
na areagotzen dihardue eta
ikastaro berezixak antolatzen
dittuela gogoratu nahi izan da-
be Euskara arduradunak eta fa-
melixari begira, barriz, ahalegin

EEuusskkeerraazz bbiizziittzzeekkoo
bbiiddiiaakk zzaabbaallttzzeenn

Udaleko Euskara eta Kultura batzordiak aurreko 
astian egiñ eban 2008ko jardunaren  Euskara 
Biziberritzeko Plan Nagusiaren (EBPN) inguruko
baloraziñua eta, bide batez, urtian egindakueri 
errepasua emon detse Maria Jose Telleria Euskara
ziñegotzixak eta Junkal Txurruka teknikarixak.
Planaren helburu nagusixa euskeraz bizi nahi
daben herritarreri horretarako aukerak bermatzia
dala argi eukitta, urtetik urtera horretarako bidiak
zabaltzen dittue, urtekako planak diseiñatuta.

Umien aisialdixak garrantzi haundixa dauka euskalduntze prozesuan / LEIRE ITURBE

Aisialdixak
eta famelixak
toki haundixa

hartzen badabe be,
beste taldiendako

proiektu eta
jarduerak hartzen

dittu EBPNk 
Ikastetxietan arreta berezixa eskintzen dihardue bertsolaritzari. / EKHI BELAR
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berezixa eskindu detse aisialdi-
xarekin lotutako ekintzeri.

Teknologia barrixak ez dittue
albo batera laga eta, bestiak
beste, Eibarko Euskeriaren hiz-
tegixa digitalizatzeko bihar
haundixa egitten diharduela eta
laster bertsio barrixa eskuragarri
izango dogula aurreratu dabe.

Etorkizuna ziurtatzen
Hizkuntzaren elikadura helbu-

ru nagusixa izanda, hizkuntzaren
ondarea aztertu eta jasotzeko
proiektuak azpimarratu nahi izan
dittue eta euskal literaturia eta
idazaletasuna bultzatzeko hain-
bat jarduera martxan daguazela
ekarri dabe gogora (Ipurterre,
Narruzko Zezen lehiaketia…).
Kulturgintzan, bestiak beste, he-
rriko euskalgintzan dihardutene-
kin batera antolatutakuak jaso di-
ttue: Euskal Jaixa (Klub Deporti-

bua), kaldereruak, bertso jaialdi-
xa, bertso afarixa, Txikitto! hilla-
betekarixa (…eta kitto! Euskara
Elkartea), Gaztañerre (AEK),
UEU (urte osorako ikasketa-es-
kintza), Deba Beheko Bertso Es-
kolia… horrek eta gehixago, ur-
tetik urtera Eibar euskaldunagua
izatia lortzeko helburuarekin. Ba-
loraziño osua irakorri nahi izanez
gero, www.etakitto.com helbi-
dian jaisteko aukeria dakazue.

JJuunnkkaall TTxxuurrrruukkaa,, EEuusskkaarraa tteekknniikkaarriixxaa

– Zelako garrantzixa daka Euskara Biziberri-
tzeko Plana martxan izatiak?
Inportantia da ikuspegi globala emoten desku-
lako. Lehen be gure ikuspegixa eta proiektuak
egon bazeguazen, baiña EBPNxaren diseiñua-
ren hasieran errealidadiaren diagnostikua egin
genduan, euskeriaren ahuleziak aztertu gen-
duazen eta horrek balantza batian ipiñitta, balia-
bidiak eta situaziñuaren argazkixa zeintzuk zi-
ran ikusi genduan.
– 2001eko zensoko datuetan, Eibarren %51k
daki euskeraz, baiña erabilleria %25ekua da.
Zelan baloratzen dozu datu hori?
Hori da jendiak, berari galdetuta, esaten dabe-
na. Euren burua euskalduntzat dakenen artian
kontuan izan bihar da euskaldun barrixak eta
zaharrak daguazela, eta batzueri kostatzen ja-
kuela egoera batzutan euskeraz jardutia. Gero,
errealidadiak erakusten dau sei lagun alkartuta

bost euskaldunak badira eta bakarrak euskeraz
ez badaki, beste guztiak erderara jotzen dabela.
– Transmisiñuari begira, zelako pisua daka
gurasuen jarreriak?
Oso haundixa eta horregaittik dihardugu eure-
kin bihar haundixa egitten. Gurasuak euskeraz
ez badakixe, baiña aldeko jarreria erakusten
badabe, haurra D ereduan matrikulauta badago
eta umiaren esku euskerazko materixala ipin-
tzen badabe, jarrera hori transmititzen badetse,
emaitza oso ona izaten da eta umia erabat eus-
kaldundu egitten da. Aldiz, oindiok be guraso
batzuen jarreria bestelakua da, hizkuntzarena
gai deserosua izaten da batzuendako eta horri
bueltia emon nahi detsagu.
– Hasi barri dogun urtiari begira, zeintzuk di-
ra Euskera saillaren lehentasunak eta
proiektu nagusixak?
Famelixa eta eskola kontuetan hasittakuekin
aurrera segitzeko asmua dakagu. Ikasturte ha-
sieran irakasliekin billera egingo da atzera be,
hizkuntza kontuetan segidu biharreko pautak
zihezteko, eta aisialdixarekin lotutakuak be (ki-
rol jarduerak, musika, irteeerak…) indartzen ja-
rraittuko dogu, enpresa, merkataritza eta beste-
lakuak ahaztu barik.

“Gurasuen
jarreriak pisu
haundixa daka”

2009an
14 talde bertsogintzan

34 ume etorkin
eurendako saioetan

16 guraso
euskera ikastaroetan
60 guraso eta haur

olentzeroren basarrixa
ezaguzteko txangora

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

ll KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK ll EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK ll HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK ll AAAAGGGGIIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
% 943 201095 Faxa: 943 202564

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

%% 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K

Herriko alkarte
diferentiekin
alkarlanian

jarduten dabe
Udalian jarduera

asko martxan
ipintzeko orduan
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teen-
ajea

- Nolako balorazioa egiten
duzue Danbakaren gainean?

Orokorrean, balorazio ona.
Finalera sartzean, esan daiteke
inflexio puntu bat egon dela:
jendeak gehiago ezagutzen
gaitu eta abar. Beste alde bate-
tik, hala ere, behin finalean
egonda pena pixka bat eman
digu ez irabazteak.
- Lehiaketa hasi aurretik pen-
tsatzen zenuten finalera iri-
tsiko zineteenik?

Inoiz ez dakizu hasi aurretik
gero zer gertatuko den. Beti
daukazu paper ona egiteko itxa-
ropena, baina, ikusten zen
lehiaketan parte hartzen zuten
taldeen maila altua zela, talde
asko zegoela, eta azkenean
musika baloratzeko orduan
inoiz ez dakizu zer gerta daite-
keen, ea epaileei zure musika
gustatuko zaien edo ez. Guk
beti sinestu izan dugu guk egin-
dakoa gustatuko zitzaiela, baina
hori ezin da aurretik jakin. Egia
esan, Danbakako finalera hel-
tzea sorpresa izan da guretzat.
- “Norman ezagutarazi eta
jendea ezagutu” nahi zenute-

la esan zenuten Danbaka ha-
si aurretik. Helburu horiek
bete dituzue?

Bai, soberan. Gainera, ez
genekiengun Danbakak nolako
ohiartzuna zeukan eta kontura-
tu gara sekulakoa dela. Horre-
la, jende gehiagok ezagutzen
gaitu eta guk ere jende berria
ezagutu dugu, jende jatorra.
- Danbakan aurkeztutako la-
nak lehiaketarako prestatu
zenituzten apropos?

Ez dugu ezer berezirik pres-
tatu Danbakarako. Gainera,
gure kasua nahiko berezia izan
da, izan ere, abestiak graba-
tzen geundelako lehiaketa has-
terakoan, beraz, zerbait parale-
loa izan dira grabaketa eta
lehiaketa. Danbakan betiko
kontzertuak eskaini ditugu, ez
dugu ezer berezirik egin.
- Lehiaketa amaituta, baina
jaso duzue proposamenik?

Lehendik bageneukan pro-
posamen bat eta horregaitik
geunden grabatzen. Hala ere,
kontzertu berriren bat egiteko
proposamenen bat jaso dugu,
baina aparteko ezer bestela.

norman (danbakako finalista)

“Danbakako finalera
heltzea ezustekoa 
izan da”

Danbakako sari nagusia Mutrikura joan zen eta esku hutsik

jaitsi zen Norman Elgetatik. Pena izan da eurentzat, 

baina oso pozik daude lehiaketan egindako paperarekin. 

Epaileak, kritika eta ikusleak liluratu dituzte euren 

musikarekin eibartarrek.

……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

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
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IRABAZI ALA EZ, partehartzai-
le zein ikusle, barixakuan ordu
txikiak arte iraun zuen festak,
eta ospakizunak luzapena izan
zuen gero Mutrikun. Ez da gu-
txiagorako, The Wet Band es-
kuak beteta itzuli zen etxera eta
saio borobila egin izanaren poz
guztiarekin. Finalak ez zuen
huts egin eta ezta epaimahaiak
ere gaueko hiru taldeak aukera-
tzerakoan. Garailea, baina, tal-
de bakarra izan behar da eta bi-
dezko izatea utopia besterik ez
ohi da izaten. Halere, inork ezin-
go die ukatu The Wet Bandeko-
ei meritua, nahiz eta Adi Holde-

nekoak eta, batez ere, Norman
taldearen saio basatia lehia go-
gorra izan.

Adi Holdenekoak hasi ziren
ikusle urduri eta animatuak azto-
ratu guran. Aurretik erakutsi zi-
guten intentsitatearekin jolastuz
eta Alex abeslariaren pasio eta
indarraz beteranotasunak guztia
irents dezakeela. Etorri ere,
ikusleak berriz ezustekoan ha-
rrapatzeko asmoarekin etorri zi-
ren. Ñabarduretan aberatsagoa
izan zen barixakukoa, baina
agian ez zuen izan lehenengo
saioak izandako distira edo xar-
ma. Saioa, halere, ona izan zen.

Normanen eromen 
erakargarria

Gaueko energia deskarga, be-
raz, egina zegoen eta The Wet
Bandekoek bestelako moduak
behar izan zituzten gauaren jabe
egiteko. Esan liteke etxean joka-
tu zutela mutrikuarrek, Elgetara
lagun autobuskada igo zituzten-
eta. Animoak ondo berotuta,
hazten eta mamitzen joan ziren
eta zerua ukitu zuten bukaera al-
dera. Borobila eta aurrekoan bai-
no askoz ere sinesgarriagoa
izan zen The Wet Banden kon-
tzertua. Bikain jardun zuten eta

aurkako iritzidunak, aitzakia gu-
txirekin utzi zituzten.

Azkenik, Norman eta hain
erakargarria den haien erome-

na. Abesti berriekin arriskatu
zuen laukoteak. Aurrekoan le-
herketa hutsa izan zen haiena
eta barixakuan gauza berriak
probatzeko ausardia izan zuten.
Apustua da, zalantza barik, eta
emaitzak ez zuen aurrekoan
moduko batasunik. Hala ere,
ezin zaie ukatu saria berdin-ber-
din joan zitekeela Eibarrera eta
pena da esku hutsik bueltatu be-
har izatea, baina lehiaketa bat
da. Amaitzeko, eta sari banake-
tako nerbioen aurretik Petti eta
banda etorri zen piztiak baretze-
ra, luxuzko gaua borobiltzeko.

The Wet Band Danbakako irabazle

The Wet Band-ekoek ia sari guztiak eurenganatu zituzten azken ekitaldian.

...eta kitto!  09/I/23
664 zkia.

Saio borobilarekin, 
sari bikoitza 

eskuratu zuen talde 
mutrikuarrak: nagusia

eta publikoarena. 
Norman, halere, 

ez zen atzean gelditu,
eta ez zen arraroa 
ere izango saria 
euren eskuetan 

erortzea. Adi Holdenek
lortu zuen, bestetik, 
Debagoienako talde 

onenaren saria.



metalezko
eraikuntzak
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metalezko 
eraikuntzak
aluminiozko
eta pvc-ko
aroztegia

uu ll mm aa rr,,  ss .. ll ..
Txonta, 30 - 1. eta behea 

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

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

ANTENAK

SSAATT,, TTVVCC,, BBiiddeeooaa

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

TTffnnooaa.. 994433 2200 3355 5555

Egurrezko mota 
guztietako lanak

Ateak - Tarimak
Altzariak

IÑAKI

Milaflores 10

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

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

AROTZAK

GG

SSUUKKAALLDDEE AALLTTZZAARRIIAAKK
XX

AARROOZZTTEEGGIIAA
IIppaarrrraaggiirrrree AAnnaaiiaakk

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

MMoobbiillaa:: 665577 7799 5566 7788

Aroztegia pp  Ebanister ia
pp  Obra aroztegia

Otaola Etorbidea, 27        Tel. eta Faxa. 943 201

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

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

OObbrraa  ggaauu zzaa tt zz ee  pp rr oo ii ee kk tt uuaakk
OObb rraa  zz ii bb ii ll aa  ee tt aa  ee rr aa ii kkuunn tt zzaa
OObbrr aa  oo ss ooaa ,,  gg ii ll tt zzaa  ee ss kkuu rr aa
GG rr eemm ii oo ee nn  kk oo oo rr dd iinnaazz iiooaa
BB ee hh ee  ee rr rr eehhaabb ii ll ii tt aa zz ii ooaa  ee tt xx ee ee ttaann
EE tt xx ee ee tt aakkoo  ee rr rr eehhaabb ii ll ii ttaa zz ii ooaa
FFaa tt xxaaddee tt aakkoo ee rr rr eehhaabb ii ll ii tt aazz ii ooaa

ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

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

AROTZAK

ELEKTRIZITATEA

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

wwwwww..eelleeccttrriicciiddaaddgguurriiaa..ccoomm

** MMuunnttaaiiaa eettaa 
pprrooiieekkttuu eelleekkttrriikkooaakk

ELEKTRIZITATEA

MANTELEC, S.L.

Barne apainketak
Mantenimendu    
eta automatismoak

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

Proiektu eta erreformak
Gremioen zuzendaritza

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

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

ERREFORMAK

rreemmiiooeenn
IIDDAA

JUAN PEREZ

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

PPAARRKKEEAA
TTAARRIIMMAAKK

BBAARRRRUUKKOO AATTEEAAKK EETTAA BBLLIINNDDAATTUUAAKK
AARRMMAAIIRRUU EENNPPOOTTRRAATTUUAAKK EETTAA NNEEUURRRRIIRRAA

EERRRREEFFOORRMMAAKK OORROOKKOORRRREEAANN

II NN DD UU SS TT RR II AA  GG AA RR BB II KK EE TT AA

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

www.escudero.euskalnet.net

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

FFaa xx aa ::  99 44 33 --77 55 22 55 55 66
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GG aa rr bb ii kk ee tt aa  ee tt aa  
mm aa nn tt ee nn ii mm ee nn dd uu aa

GGAARRBBIIKKEETTAAKK SS..LL..

GARBIKETAK

GGAARRAAIIOONNDDOO
BBAASSTTIIDDAA

hornikuntza industrialak
Barakaldo 9an  

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

HORNIKUNTZA



Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

wwwwww..iirraazzaabbaall..nneett

Pintura orokorra
Margotutako paperak

Zoruen kolokazioa
PVC zoruak

Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

TTffnnooaa.. eettaa FFaaxxaa.. 
994433 2200 0055 9944

TT.. EEttxxeebbaarrrriiaa,, 88 -- bbeehheeaa

ll Nexa 
Autocolor

ll Pintura
industriala

ll 3M
produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

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

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ssaarrrraaiilleenn ssaallmmeennttaa eettaa mmaanntteennuuaa
SSeegguurrttaassuunn--iinnssttaallaakkuunnttzzaakk

SSaarrrraaiilleenn eeggookkiippeennaakk
SSeegguurrttaassuunn kkuuttxxaakk

EErraa gguuzzttiieettaakkoo ggiillttzzeenn kkooppiiaakk
TTrraabbaattuuttaakkoo aatteeaakk eettaa sseegguurrttaassuunn--kkuuttxxaakk

aasskkaattzzeenn ddiittuugguu

GGIILLTTZZAAKK

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

% eta faxa: 943 20 39 03

KKRRIISSTTAALL AARRLLOOKKOO SSOOLLUUZZIIOOAAKK
KKrriissttaallddeeggiiaa

ERREKATXU 3an

Pintura

Goi mailako
dekorazioa

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

666 74 30 98

Sostoa, 16 ac behea

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

ACHA
KRISTALAK

PINTURAK

SARRAILAGINTZA

IGELTSEROAK

IInnffoorrmmaazziioo ggeehhiiaaggoorraakkoo

994433 2200 6677 7766

Asua-Erreka, 2

INDA iturgintza
UR, GAS eta 

KALEFAKZIO 
INSTALAZIOAK

PPrrooiieekkttuuaakk             
eettaa aauurrrreekkoonnttuuaakk
BBaaiinnuu eettaa ssuukkaallddeeeenn 
eerrrreeffoorrmmaakk

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

ITURGINTZA arregui y cortes, C.B.

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

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

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

santillán
klimadenda

TM

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

klimatizazioa
energi berriztagarriak

proiektuak

KLIMATIZAZIOA

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

MMUUGGIICCAAMMUUGGIICCAA
ITURGINTZA

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

SSaann JJuuaann,, 1155
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24
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ARABAKO SILVERSPACE
EKOIZTETXEA Oscarretako
81. edizioetarako aurrehautatua
izan da (aldizkariaren edizioa
amaitu aurretik azken erabakia
eman gabe zegoen), anima-
ziozko laburmetraia onenen
atalean, ‘Perpetuum Mobile la-
nagaitik.

Raquel Ajofrin, Enrique Gar-
cia eta Ruben Salazarrek zu-
zendutako film laburrak etenga-
beko mugimendua bilatzearekin
obsesionatuta dagoen XV.
mendeko alkimista baten isto-
rioa kontatzen du. Hain zuzen
ere, pertsonaia horren lana izan
zuen abiapuntu Leonardo da

Vincik gaztetan bere obra artis-
tiko eta zientifikorako.

Arerio gogorrak
Oscarretarako, ‘Perpetuum

Mobile’-k arerio gogorrak izan-
go ditu: Pixar ekoiztetxearen
‘Presto’, Blue Sky-ren ‘Survi-
ving Sid’, Dreamworks-en ‘Se-
crets os the Furious Five’ eta
Bill Plymton animatzaile inde-
pendentiearen ‘Hot Dog’.

Oscarretarako hautatua izan
edo ez izan, bestetik, laburme-
traia AEB, Britania Handia eta
Kanadan saltzeko eskaintza ja-
so du Silverspacek aurrehauta-
ketari esker.

“Bere diruaz maiteminduta dagoen gizon baten istorioa”.
Horrela definitzen du Sardo Irisarri aktore eibartarrak ‘El Avaro’
antzezlana. Coliseoan gaur 20.30etan estreinatuko da gaur Eu-
reka antzerki taldearen lan hau, 1668an Molierek idatzitakoa,
“maisu bat”. “Duela lau mende idatzi bazen eta guk egokitu ba-
dugu ere, banku, mailegu-emaile eta halakoak berdinak ziren
lehen eta orain”, aipatzen du Sardok.
Azken orduan Paco Obregonek, protagonistak, ezin izango du
Coliseoan antzeztu, beraz, Sardok egingo du bere papera eta
bera izango da Harpagon. “Buru belarri nabil pertsonaia berria
ikasten, baina oso ondo dago, gozagarriagoa delako pertso-
naia hau”.

DIRUAREKIN ITSUTUTA
Harpagon, protagonista, bere dirua zaintzearekin itsututa bizi
den gizon bat da. Horrela, antzezlanaren zuzendariaren ber-
betan, “ahaztu egiten du dirua zoriona lortzeko tresna bat de-
la, ez adoratzeko jainko bat”. Sardoren iritziz, “bere ustez izan
behar duen dirua ez duenean gaixotu egiten denetarikoa da
Harpagon”.
Emakume batekin ezkondu nahi du Harpagonek, baina, era
berean, bere semea ere emakume hortaz maitemintzen da.
“Aita-semeek emakume batengaitik duten borrokaren ingu-
ruan dabil antzezlana, baina dirua egongo da guztiaren gaine-
tik”, dio Sardok.

GOZATZEA XEDE
‘El Avaro’ antzezlanaren estreinaldi ofiziala Coliseoan egingo
da. Sardorentzat, “beti da berezia bakoitzaren herrian antzez-
tea: jende ezaguna etorriko baita, familia eta abar. Gainera,
oso ondo dago niretzat, ez baitut kanpora joan behar, ia aste-
bururo bezala, antzeztera”.
Beretzat berezia bada ere, “beste antzezlan bat” bezala har-
tzen du Sardok Coliseokoa. “Espero dut jendeak ondo pasa-
tzea, hori baita gure asmoa. Ez dugu nahi jendeari inolako es-
karmeturik eman, gozatzea da xedea”.

Molieren ‘El Avaro’-ren 
estreinaldia Coliseoan

‘‘ANDER’, ROBERTO CASTON zinegileak zuzendu eta idatzitako
filma, Berlinaleko 59. Zinemaldian Panorama sailean parte hartze-
ko aukeratu dute. Filmak euskal baserri giroan kokatutako sexu as-
katasunari buruzko istorioa kontatzen du. Berlinalen, gainera, hain-
bat sari jasotzeko hautagaia da. Berdinduk, lesbiana, gay eta transe-
xualen arretarako Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuak, bultzatutako
proiektua da ‘Ander’, eta homosexualitatearen normalizazioa da bere
helburua. Horrela, euskaraz filmatutako lehen film luzea da Ander eta
bere estreinaldia urtarrilaren 30ean izango da Arriaga antzokian.

Sexu askatasuna mintzagai
Aurkezpena egin eta egun gutxira Berlinalera egingo du bidaia

‘Ander’-ek, bertan hainbat saritarako izendatu baitute, besteak bes-
te, Publikoari, FIPRESCI deiturikoa (Nazioarteko Kritikarena), eta
Zuzendari berriari eskainitakoak.

Bizkaiko Arratia haranean, baserri giroan, eta ohitura eta balore
tradizionalak errotuta dauden familia batean kokatzen da sexu as-
katasunari buruzko lan hau. Ander, 40 urteko baserritarra, Josere-
kin, Perutik etorritako inmigrante batekin, maiteminduko da.

`Ander´ euskarazko filma Berlinalen

Arabako Silverspace
ekoiztetxearen 
animaziozko 
laburmetraia 
Oscarretarako 
aurrehautatua
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KIROLAK

Novamark-ek irabazi eta Katu Kalek
galdu saskibaloian

PELOTA PROFESIONALEKO
1. mailako binakako txapelke-
tako 4. jardunaldiko neurketa
bat jokatuko da domekan,
17.00-etan hasita, Astelena
frontoian. Bertan izango dira
Oinatz Bengoetxea buruz-bu-
ruko gaur egungo txapelduna
eta Ruben Beloki, Asegarceko
ordezkari moduan, eta Juan
Martínez de Irujo eta Fernando
Goñi Aspeko ordezkariak. Bi-

kote biek garaipen bakarra lor-
tu dute orain arte, bina porrote-
kin batera, eta gero eta beha-
rrezkoagoa dute hurrengo par-
tidua irabaztea finalerdietan
izateko. Jaialdiarekin hasteko,
Capellán-Zubieta eta Olazabal-
Eulate bikoteek neurtuko dituz-
te indarrak; azken partiduan,
bestalde, Larralde-Merino eta
Apezetxea-Urberuaga izango
dira nor baino nor.

Buruz-buruko txapelduna eta Irujo 
domekan Astelenan

DENBORALDI BERRIRAKO lizentziak berritzen dihardute Eibarko
Txirrindularitza Elkartean, Pagaegi kaleko 3. zenbakian, eta horre-
la jarraituko dute eguaztenero, 19.00etatik 20.00etara, otsailaren
amaiera arte. Lizentzia berriztu nahi dutenek iazkoa ekarri beharko
dute eta eskabidea bete; berria atera nahi dutenek, bestalde, eska-
bidea betetzeaz gain, euren argazki bat eraman beharko dute. Ka-
su bietan 80 euro ingresatu beharko dute Gipuzkoako Federazioa-
ren kontuan (Kutxa, 2101 0116 58 0010309359).

Zikloturistentzako lizentzien berritzea

Urkuzua, herriko zikloturisten taldeetako bat.

AZKEN JARDUNALDI BIE-
TAN irabazi eta gero, Nova-
mark-ek bere sendotze bidean
jarraitzen du. Zapatuan 75-57
nagusitu zitzaion Azpeitiko
Errotaundiri, atsedenaldian 38-
29 irabazten aldageletara erre-
tiratu ondoren. Meritu handiko
garaipena taldeak Gergoriren
baja duela jakinda. Aitor Azur-
mendi izan zen saskiratzailerik
onena, 23 punturekin, Ronco-
ren aurretik (16 puntu). Hurren-
go partidua bihar jokatu behar-
ko du, Irunen, Erroibide sailka-
peneko goiko aldean kokatuta
dagoen taldearen aurka.

Katu Kalek kontrako norabi-
dea darama eta, denboraldia bi-

kain hasi eta gero, azken jardu-
naldi bietan galtzaile izan da.
Azken partiduan 42-52 galdu
zuen Allerru Euskosport-ekin,
atsedenaldira 22-20 irabaziz
erretiratu ondoren. Arizmendia-
rrieta (12 puntu) eta Imanol (11)
izan ziren saskiratzaile onenak.
Cafés Aitona B-ren kantxan jo-
katuko du bihar, irabazteko au-
kera handiarekin.

TEKNOGRAFIK-AELVASA eta Durango dira aurrera jo duten tal-
deak eta badirudi euren artean dagoela aurtengo liga txapelketa.
Aelvasa babesle hartu zutenetik, bide zuzena daramate Teknografi-
kekoek eta, azken jardunaldian ere, 3-1 nagusitu zitzaien Vivaldiri,
Mikel, Ibai eta Ionen golekin. Bizkaitarrak, bestalde, 5-0 nagusitu zi-
tzaizkien K-OX Azkenakoei, Unairen bi golekin eta Alex, Alberto eta
Igorren banarekin. Sailkapenean, Teknografik-Aelvasak (35 puntu)
puntu biko aldea kentzen dio Durangori (33) eta urrutirago daude
Jose Autos (27), Tankemans eta Esmorga (23) eta Areto (22). Az-

ken postuei dagokienez, Vivaldi eta Akats
berdinduta daude, 8 punturekin.

Astebururako jardunaldian honako neur-
ketak jokatuko dira: zapatuan, Sporting-Du-
rango (08.30), Esmorga-Jose Autos (10.00),
K-OX Azkena-Tankemans (11.30) eta Eitek-
Teknografik (13.00); eta domekan, Vivaldi-
Txoko (09.00) eta Akats-Aguiñaspi (09.00,
goiko zelaian) eta EzDok-Areto (10.30).

Oinatz Bengoetxea.

Talde bik egin dute aurrera 
foball-zaletuan

l ttaarrttaakk
l eennkkaarrgguuaakk

eettxxeerraa
Bidebarrieta, 28 
%% 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

Toribio Etxebarria, 4



09/I/23  ...eta kitto!
664 zkia.

KIROLAK18

Arrate-Portland zapatuan Ipuruan

GIPUZKOAKO GOI MENDI
Eskolak antolatuta, Hastapena
eta Trebakuntza mailako eski
ikastaroak emango dira Astu-
nen eta Candanchun otsailaren
14-15eko eta 21-22ko astebu-
ruetan. Hastapenekoaren hel-
buruak, eski igoaldietan zentra-
tutakoak, mendiko eskiaren oi-
narrizko teknikak menperatzea
izango da; eta trebakuntzakoa-
renak, eski zeharkaldietan zen-
tratutakoak, mota eta zailtasun
guztietako ibilbideak egiteko
teknikak menperatzearena.

Gehienez 30 lagun onartuko
dira, irakasle bakoitzarentzat 6-7
ikasleko ratioarekin. Otsailaren
4a baino lehen izena emanda,
225 euroko prezioa du ikastaro-
ak eta, egun horretatik aurrera,
12ra arte, 255 eurokoa. Hor sar-
tzen dira egun biko ostatua ater-
petxean (mantenu erdian), egun
bateko forfaita eski estaziorako,
material teknikoa erabiltzea eta
autobusean bidaia bi. Informa-
zio gehiago, 943 461 440 telefo-
no zenbakian eta gmf-federa-
tuak@kirolak.net helbidean.

Mendiko eski ikastaroa

Jon Aranak berdindu egin zuen Easoko xakelariaren aurkako partida.

BAJA ASKOREKIN aurkeztu-
ko da Eibarko eskubaloi taldea
bihar, Benito Mujikaren ome-
nez, Gipuzkoako Federazioak
antolatutako partidura. Horrela,
Ivo Díaz egin zioten operaziotik
errekuperazio fasean da, Jur-
kiewicz-ek Poloniarekin dihar-
du Kroaziako Mundialean, Var-
gasek lunbalgiarekin jarraitzen
du eta Kobinek gripea hartu du.
Datorren zapatuan lagunarteko
beste partidu bat izango dute,
Ademar-en aurka, Oñatin.

Behe mailako taldeei dago-
kienez, 1. Nazional mailakoak
erraz irabazi zion Beti Onak tal-
deari (34-25) eta Salamancan
jokatuko du bihar bertako Res-
taurante Jeroren kontra. Euskal
Ligako jubenilek 32-28 irabazi
zieten Zarautzekoei eta lider-
goan jarraitzen dute, kadeteek

kostaldekoei errazago irabaz-
ten zieten bitartean (29-21).
Talde biek Bilboko Escolapio-
sen kantxan jokatu beharko du-
te asteburuan.

Rudovic-ek aukera izan dezake partidu 
hauetan taldean integratzeko.

DEPORTIBOKO GORENGO-
EN mailako taldeak bina berdin-
du zuen Donostian, Easoren
aurkako neurketan. Diego Ol-
mok irabazi egin zuen, Jon Ara-
na eta Edu Olabek berdindu eta
Haritz Garrok galdu. Bigarren
mailako taldeak etxean jokatu
zuen eta garaipen erraza esku-
ratu Beasaingo Alfilen aurka,
partida guztiak irabaziz. Julen

Garro, Xabier Beorlegi, Manuel
López eta Mikel Baenak osatu
zuten laukotea. Asteburuko jar-
dunaldian, Gorengoen mailako
taldeak Errenteriako Beraun-
Bera jasoko du Deporren eta 2.
mailakoak Tolosan jokatuko du.

Azitainen jokatutako II. xake
lehiaketan, bestalde, Haritz Ga-
rrok irabazi zuen, Mikel Larrea-
tegi eta Julen Garroren aurretik.

Berdinketa eta garaipena xakeko
Gipuzkoako Ligan

SENIORRETAKO BI eta kade-
te eta jubenil mailetako bana-
rekin hartuko du parte Klub De-
portiboko pelota batzordeak
Gipuzkoa mailako Udaberri
txapelketan. Gaur bertan debu-
tatuko dute Astelenan, Etxaniz
eta Arrillagak Oiartzungo biko-
teari aurre eginez (20.15etan).
Unamunzaga eta Agirrebeñak
osatzen duten senior mailako
beste bikoteak Lazkaon izango
du neurketa; Hidalgo eta Alva-
rez edo González jubeniletako
bikoteak Añorgan du partidua
eta Martin-Erik kadeteek Za-
rautzen.

Euskal Ligan, bestalde, gau-
za gutxi egin ahal izan zuen

Egaña gure herriko ordezka-
riak Burlatako Santestebane-
kin eta, Astelenan jokatutako
norgehiagokan, 10-22 galdu
zuen. Bihar Donezteben joka-
tuko du hirugarren partidua.

Deporreko lau bikote 
Udaberri pelota txapelketan

Arrillagak atzelari postuan jokatuko du.

DEBABARRENAKO JUBENILEN taldeak 3-5 irabazi zion Deuts-
che Schuleri txapelketaren bila doazen multzoko bigarren jardunal-
dian. Talde biek irabazi zuten euren lehenengoko partidua eta ei-
bartarrek oso garaipen baliotsua eskuratu zuten Azpeitiko Gabon
Torneoan eurei gailendu zitzaien taldearen aurrean. Alex Ruizek hi-
ru gol sartu zituen eta Pablok beste biak eta, eurekin batera, Iker
Oñaederra atezainak lan paregabea egin zuen.

Asador Azitain garaile areto-foballean
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Teneriferako
bidaia

GOLIK SARTU EZINDA dabil
foballeko gure herriko lehenengo
taldea eta horrek sailkapeneko
azken postuetara bidali du. Ipu-
ruan domekan jokatutako azken
partiduan ere, Pousoren taldeak
ezin izan zion Castelloni gol ba-
kar bat bera ere sartu eta parti-
dua galdu zuen. Asko kostatzen

ari zaio irabaztea Ipuruan eta
etxetik kanpo nahiko erraz gal-
tzen ditu partiduak. Horregatik,
sailkapenean atzean geratu bai-
no lehen, oso beharrezkoa du
emaitza ona ateratzea Tarrago-
nan, hango Nastic-en aurka
bihar, 18.30etan hasita, jokatu
beharreko partiduan.

Eibar KE jaitsierako postuetan
lehenengo itzulia amaitzear

LIERGANESEN jokatutako klasi-
koen erregulartasunaren denbo-
raldiko lehenengo proban, Escu-
deria Eibarko ordezkariek 3. pos-
tua lortu zuten eta, azken unera
arte, borrokan ibili ziren garaipe-
naren bila. Cancelo-F. Beorlegik
11. postua eskuratu zuten eta
Bernedo-Beroizek 16.a

Holke-J.Beorlegi, berriro podiumean

VIAJES PREMIER-ek bidaia
antolatu du otsailaren 7-8ko
asteburuan Tenerifen Eibarrek
jokatu beharko duen partidua
ikusteko. Bidaia otsailaren 7tik
14ra arte luzatuko da eta pre-
zioa 560 eurokoa da lagun ba-
koitzeko. Prezioaren barruan
hegaldiak, hango joan-etorriak
eta lau izarretako hotelean
egonaldia, pentsio erdiko erre-
gimenean, daude. Eibar eta ai-
reportuaren arteko joan-etorria
ere antolatu dezakete, 10 euro-
ko kostoarekin. Interesatuek
943-821850 telefono zenbakira
deitu dezakete. Aukera polita,
beraz, foballa eta turismoa ba-
teratzeko.

URBAT-URKOTRONIK waterpoloko seniorrek garaipen ezin estua-
goa lortu zuten Tximistarriren aurka Ermuan. Azken emaitza 12-
11koa izan zen, 2. laurdena 3-1 irabaziz, 3.ean 3-4 galduz eta beste
bietan berdinduta. Jubenilen taldeak, bestalde, 14-10 galdu zuen Bil-
bon Maristasen aurka. Hurrengo jardunaldian, seniorrek Bilbon joka-
tuko dute, Leioa B-ren aurka, eta Ermuan McDonalds Sestaorekin.

Pousoren lana ere eztabaidatua izan da azken aldian.

Waterpolistak garaile seniorretan 
eta galtzaile jubeniletan

AZKEN JARDUNALDIKO
EMAITZAK
2. A maila:
Eibar 0 – Castellón 1
3. maila: 
Eibar 0 – Amurrio 3
Jubenilen Ohorezko maila:
Urko 3 – Lagunak 0
Jubenilen Ohorezko Liga:
Eibar 5 – Mariño 1
Kadeteen Euskadiko maila:
Eibar 7 – Laudio 0
Kadeteen Ohorezko maila: 
Elgoibar 1 – Eibar 3
Infantilen Ohorezko maila:
Eibar 0 – Lagun Onak 1
Infantil Txiki: 
Zarautz 1 – Eibar 1
Alebinak: 
Eibar 4 – Bergara 3
Emakumezkoen Nazionala:
San Juan 2 – Eibar 1
Emakumezkoen Territoriala:
Eibar 1 – Elgoibar 0
Emakumezkoen kadetea: 
Zumaiako 3 – Eibar 5
Balantzea: 7 garaipen, 
4 porrot eta berdinketa bat
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GAUR ARRATSALDEAN,
19.00etan inauguratuko da ion
Erramun Etxeberriaren margo
erakusketa Portalean. Margola-
nak otsailaren 15era arte egon-

go dira ikusgai, ohiko ordute-
gian: martitzenetik domekara
bitartean, 18.30etatik 20.30eta-
ra. Arte Ederrak ikasi zituen 37
urteko artista bergararrak mo-
mentu honetan bere doktore-te-
sia prestatzen dihardu, baina
horrek ez dio eragozten bere
sormen lanarekin aurrera egi-
tea. Egileak berak dioenez, be-
re lanetan “inprobisazio maila
altua” dago eta erakusketa ho-
netan sasoi ezberdinetan egin-
dako koadroak ikusteko aukera
izango da: “Akaso, obrarik be-
rrienak, bikoteka edo hirukote-
ka egindako koadroak dira”.

LAGUN TALDEA adimen urrikoei laguntzeko elkarteak zapatu bi-
tan, bihar eta 31n jaialdia eskainiko du Hezkuntza Esparruan,
17.30etatik aurrera: “Aurten Planeton planetatik misio berezian eto-
rritako martetarrak bisitan izango ditugu, gizakion eboluzioa nola-
koa izan den ezagutu nahian: historiaurrea, olinpiadak, Amerikako
aurkikuntza, diskoteken sasoia… denetarik ezagutzeko aukera
izango dute”. Ibilbide horretan guztian, Lagun Taldea osatzen duten
atzeratuek eta begiraleek dantzak eta umorez betetako ikuskizuna
eskainiko dute. Sarrerak euro bat balio du eta txartelak erosteko el-
kartearekin zuzenean ipini behar da kontaktuan.

Lagun Taldeakoek martetarren bisita taularatuko dute bihar eta hilaren 31n.

Martetarrak bisitan

- Ardo-dastaketa saioa es-
kainiko duzu ‘Ilunabarrean’-
en, baina, nola egiten da ar-
do-dastaketa?

Lehenik eta behin azaldu
beharko litzateke dastatzea
eta edatea gauza ezberdinak
direla, nabarituko ditugun in-
presioak oso ezberdinak dira.
Edatea irenstea izango litza-
teke, egarria asetzeko, jai gi-
roan gaudelako edo gozatze-
ko, adibidez. Eta dastaketa,
bestetik, azterketa organorek-
tikoa izango litzateke. Zer den
hori? Ba gure organoekin eli-
kagai bat aztertzea, kasu ho-
netan ardoa. Mundu guztia
kapaz da ardoa dastatzeko,
baina autoa gidatzeko karneta
ateratzeko bezala, teknika bat
dago. Orduan, ardoa dasta-
tzeko teknika bat ikasi behar
dugu, eta behin hori ikasita,
hasiera batean zaila izango
da, baina praktikarekin, arituz
eta arituz teknika hori hobe-
tzen joango gara.
- Zentzumenak bereziki ga-
ratuta izan behar ditu ardo-
dastatzaile batek?

Bai, baina gure garuna dis-
ko gogor bat da. Orduan, ga-
runari datu guztiak sartu be-
har dizkiogu. Eta nola egiten
den hori? Ba arituz eta arituz.
Badaude zentzumen batzuk
askoz ere finagoak dituzten
pertsonak, baina nik beti esan
dut mundu guztia dela kapaz
ardoa dastatzeko. Batzuk us-
te dute ardo-dastaketa elitea-
ren edo extralurtarren gauza
dela, baina ez da horrela. 

- Zein ardo erabiliko duzu
‘Ilunabarreko’ saiorako?

Bost ardo dastatuko ditugu:
hiru beltz eta txuri bi. Euren ar-
tean urtekoak, onduak (zahar-
tuak)… egongo dira. Horrela,
merkatuan dagoen panorama
laburtu egingo dugu. Ardo
onak izango dira, ezberdinak.
- Ardo bat ona edo ez izatea
ez da zerbait subjektiboa?

Gehienentzat ardo ona bi-
garren tragoa eskatzen duena
da. Beste batzuentzat, agian
gutxiengo garenentzat, beste
gauza batzuk da ardoa, hau
da, gehiago aurkitzen saia-
tzen gara ardo batean. Modu
horretan, bai da subjektiboa.
- Ardo batek zer behar du
ona izateko?

Lehengaia. Nik beti esaten
dut enologoak ez garela ez
aztiak, ez sorginak, azken fi-
nean, enologoak sukaldariak
bezalakoak gara. Adibidez,
Juan Mari Arzaki lehengai txa-
rra ematen badiozu, inoiz
ezingo du plater onik egin.
Enologoei berdin gertatzen
zaigu, mahats txarrarekin ezin
izango dugulako inoiz ardo
onik egin. Hobetu egin daiteke
teknika batzuk erabiliz, lehen-
gai horren akatsak maskara-
tzen, baina ezingo da ardo
onik lortu.
- Zein ardo dastatuko zenu-
ke berriz ere?

Konpainia, nire estatu ani-
mikoa eta urtearen garaiaren
arabera erabaki beharko nu-
ke hori… eta ez naiz bustiko
(barreak).

“Edonor da gauza ardoa
dastatzen jakiteko”

MIKEL GARAIZABAL, enologoa:

‘‘IIlluunnaabbaarrrriiaann’’--eenn
bbaarrrruuaann,, aarrddoo
ddaassttaakkeettaa ssaaiiooaa
aannttoollaattuu dduu 
……eettaa kkiittttoo!!--kk oottssaaiillaarreenn
1111rraakkoo.. MMiikkeell 
GGaarraaiizzaabbaall eennoollooggooaakk
eesskkaaiinniikkoo dduu ssaaiiooaa,, eettaa
bbeerrttaann iizzeennaa eemmaatteekkoo
eeppeeaa uurrttaarrrriillaarreenn 2266aann
zzaabbaalldduukkoo ddaa 
oottssaaiillaarreenn 99rraa aarrttee..

Ion Erramun Etxeberria Portalean
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DONOSTIAKO ETA AZPEITIAKO danborradei
aurrea hartuz, domeka eguerdian Coliseora
gerturatutakoek primeran pasatu zuten Usartza
Txistulari Bandak, Cielito Musika Bandaren eta
Eibarko Danborradako kideen laguntzarekin,

antolatutako emanaldian. Azken urteotako egi-
tarauari jarraituz, beste herri batzuetako danbo-
rradetako doinuekin batera, gure-gureak diren
beste batzuk entzun ziren Jose Miguel Lasku-
rainen zuzendaritzapean.

San Anton jai arrakastatsua
EGURALDIA LAGUN izan zuten zapatuan,
San Anton egunean, Azitaingo bizilagunek
antolatutako jaian parte hartzera animatu zi-
renak. Giro paregabean ospatu zuten etxe
eta baserrietako abereen zaindariaren ome-
nezko festa eta zapatuan kirol probak eta
umeendako prestatutako jokoak protagonista
izan baziren, domekan mezarekin, oparien
zozketarekin eta Kezka dantza taldekoen
emanaldiak hartu zuten jaiaren lekukoa. Ho-
rrela agurtu zituzten 2009ko San Anton jaiak,
datorren urtera arte.

COLISEO ANTZOKIAK AB-
SURDO izenburuko dantza
ikastaroa hartuko du datorren
astean, urtarrilaren 31n. Dan-
tza, musika eta bideoa uztar-
tzen dituen ikuskizuna Iker Gó-
mez koreografo eibartarraren
eskutik ailegatuko da: dantzari
bi eta hiru musikari dantzan,
kantuan eta aktore lanak egiten
ikusteko aukera eskainiko du

dantza garaikidean oinarritutako
emankizunak, 20.30etatik au-
rrera (sarrerak 8 euro balio du
eta ohiko bideei jarraituta eros-
teko aukera izango da, aldez
aurretik zein egunean bertan).

Iker Gómezek bizitza osoa
eman du dantza munduan: le-
henengo pausuak Juanita Un-
zuetarekin eman zituen, Eibar-
ko Ballet eskolan eta ikasita-
koan gehiago sakontzen ja-

rraitzeko asmoarekin, Eibartik
kanpora joan zen dantza-ikas-
ketekin jarraitzera. Besteak
beste Suitzan, Alemanian eta
Holandan jardundakoa da,
hango konpainiekin batera. Ei-
barren ikusi ahal izango dugun
ikuskizuna Europako Koreo-
grafo Gazteen Ziklorako hau-
tatu dute eta Bartzelonako
Mercats de les Flors koreogra-
fia-zentruak ekoiztu du.

Dantzak ez ziren falta izan San Anton jaietako edizio berrian. / LEIRE ITURBE

laburrak
SSOOSSTTOOAA EETTAA SSAANNTTAA
AAGGEEDDAA 

–– Datorren martitzenean
Sostoako koralista
ohientzat entsegua egingo
da Portalean, Musika
Eskolako auditorioan,
21.15etan hasita.
Entseguan otsailaren
hasieran, Santa Agedan
abestera irteteko koplak
prestatuko dira.

BBIIZZTTUU

–– Aurtengo lehen
hiruhilabeterako
informatika ikastaroak
otsailetik aurrera hasiko
direla adierazi dute Biztu
jubilatu eta pentsiodunen
koordinakundekoek. 

Dena dela, interesatuak
Untzagako jubilatu etxean
dagoen zibergelara jo
beharko dute izena
ematera edo, bestela,
943701921 telefono
zenbakira deitu.
Ikastaroen inguruko
zehaztasunak aurrerago
erabakiko dituzte.

SSAANN JJUUAANN BBOOSSCCOO

–– Zinema operatzaile
eta beharginak urtarrilaren
31n elkartuko dira,
San Juan Bosco euren
patroiaren jaia ospatzeko.
Horretarako bazkaria
egingo  dute, 13.30etatik
aurrera Eskarne jatetxean.
Sektorean lanean
dihardutenei zein
jardundakoei dei egiten
diete bazkarian parte har
dezaten. Izena emateko
azken eguna urtarrilaren
30a da (943201910
telefono zenbakira
deituta).

IIPPUURRTTEERRRREE

–– Martxoaren 18ra arte
jasoko dira …etaa kitto!
Euskara Elkarteak
antolatutako Ipurterre
ipuin lehiaketarako lanak.
LH eta DBHko ikasleek har
dezakete parte lehiaketan.
Dena dela, datozen
egunotan ikastetxean
bertan jasoko dute
lehiaketaren inguruko
informazio zabalagoa.

Coliseoak danborrada hartu zuen

Iker Gomezen
dantza garaikidea

Dantzak ez ziren falta izan San Anton jaietako edizio berrian. / LEIRE ITURBE



09/I/23  ...eta kitto!
664 zkia.

KULTURA22

Mundu guztia begira

du, guk eskumara

egin behar dugu

piskat hura ikusteko, baina

ondo begiratzen diogu edozein

lekutatik ere, interferentziarik

barik. Bozkatzerik izan ez

badugu ere, aukeratu digute

jada munduko presidente berria,

txuntxunez beteta. 

Ziurrenik, inoiz ikusi dugun

komunikazio kanpainarik

handiena bizi izan dugu aste

hauetan, ikonoz beteriko

propaganda politiko krudela.

Asmo onak soineko

estilosoekin nahastu dira,

arrazakeriaren porrota

farandulako aurpegiekin.

Azken finean, historia nork

kontatu aukeratu dute,

ikus-entzulegoak maite duen

eta politikarekin zerikusia

ez duten ikonoak erakutsiz.

Beharrezkoa ei da atentzioa

deitzea dirudienez, baina

positiboa da hauxe bere

irudiarentzat, ala seriotasunaren

galerarako da? Edonola ere,

dibertigarriagoa da hori ikustea,

amaigabeko diskurtsoak baino.

Show-a azken finean. 

Politikan jada garrantzitsuagoa

ei da nola esaten diren gauzak

eta nola janzten diren, esaten

dena baino. Antzerkia ongi

egitea beharrezkoa da publiko

exijentearentzat, palomitak

faltan jaten baitugu antzezpena.

Baina kontuz, guztiok dakigu

eta pelikulak pelikulak direla,

eta ez direla egiazkoak.

Happy Birthday, 
Mr President!

Naiara
Azpeitia

Masaje-tailerra antolatu du Kultuk
ARRATE KULTUR Elkarteak
antolatutako masaje-tailerrean
parte hartzen dutenek, erlajatze-
ko masajeak emateko hainbat
irizpide eta teknika ikasteko au-
kera izango dute. Irakaslea Go-
reti Goiogana izanga da eta
Arrate Kultur Elkarteko lokaletan
emango ditu klaseak, otsailaren
9an, 16an, 23an eta martxoaren
2an (astelehenetan), 18.30etatik
20.30etara. Gehienez 16 ikasle
onartuko dituzte. Beraz, intere-
satuek lehenbailehen eman be-
harko dute izena, 943202299
edo 626984472 telefono zenba-
kira deituta. Matrikulak 30 euro
balio du bazkideentzat eta 35
euro bazkide ez direnentzat.

Bestalde, Maite Arriagak gi-
za irudiaren inguruko marrazki-
tailerra (eredu biziarekin)
emango du otsailaren 2tik au-
rrera eta uztailaren amaiera ar-
te, hasiberri zein trebatuentzat.
Klaseak astelehen eta eguaz-
tenetan izango dira, 09.00eta-
tik 11.00etara edo 11.30etatik
13.30etara. Eta hasita badago
ere, uztailaren 30era arte olioa,
akrilikoa edo tenpera teknike-
tan trebatzeko aukera izango
da martitzen eta eguenetan
goizez zein arratsaldez mar-
txan dagoen pintura tailerrean.
Informazio gehiagorako 622 05
39 33 edo 943 82 13 53 telefo-
nora (mezua laga) deitu.

OTSAILAREN 19-TIK AU-
RRERA hasiko gara gurean
Aratosteak ospatzen, baina ja-
da koko-jantziak eta jairako
bestelakoak gertatzen joateko
ordua ailegatu zaigu. Besteak
beste, …eta kitto! Euskara el-
karteak play-back lehiaketa an-
tolatu du otsailaren 21erako
(17.00etan Untzagan) Lehen
Hezkuntzako 5. eta 6. mailako-
entzat (parte hartu ahal izateko
bete beharrekoak ikastetxee-
tan bertan banatuko zaizkie).
Urteroko ekitaldi arrakastatsu
horretan parte hartu nahi due-
nak otsailaren 19rako eman
beharko du izena …eta kitto!
Euskara Elkartean (Urkizu, 11
solairuartea, 943200918 telefo-
no zenbakia).

Markos Gimenoren kartela
Eguaztenean bertan eman

dute ezagutzera aurtengo Ara-
tosteak iragartzeko antolatuta-
ko lehiaketa irabazi duenaren
izena: Markos Gimeno Vesga-
ren Nahasi Dantzan izenburu-
ko lana aukeratu dute Leire Ka-
reaga, Iratxe Unanue, Asier L.
De Viñaspre eta Jabier Zorraki-

nek saria eramateko (sari ba-
naketa ekitaldia otsailaren
22an, Aratoste Domekan,
14.00etan izango da, Untzagan
ipiniko duten karpan). Umeen
artean Sara Carbonero Martí-
nez (11 urte) eta Ainhoa Esna-
ola Garay (10 urte) bakoitzari
dagokion mailan irabazleak
izan dira.

Play-back-ean parte hartzeko betebeharrak ikastetxeetan lortu daitezke. / LEIRE ITURBE

Aratosteak
gerturatzen

EUSKARAREN

TXOKOA

HHIILLAARREENN 3311--NN PPRROOGGRRAAMMAA--
ZZIIOOAA bertan behera lagako
du Ttipi-Ttapa telebistak. Kri-
siak eraginda, diru arazoak
larriagotu egin zaizkio, eta lu-
rreko telebista digitalaren ba-
naketa berriak arazo tekniko-
ak ekarri dizkio. Diru arazoak
izan dira etenaldiaren arrazoi
nagusia. Hamar urte eta erdi
iraun du Ttipi-Ttapa telebista-
ren martxak baina, zor han-
dienak berak sortzen zuenez,
aldizkariari eta webguneari
kalterik ez egiteko, bertan be-
hera lagatzeko erabakia har-
tu dute Nafarroako telebista
horretako arduradunek. Egu-
nean ordu biko emanaldia
osatzen zuten, egunerokoa
ETB-rekin osatuz. Nafarroak
Gobernuak nabarmen murriz-
tu du aurten euskarazko heda-
bideentzako diru laguntza,
eta hurrengo urterako are eta
murrizketa handiagoa iraga-
rri. Horrek kinka larrian laga
ditu hainbat eta hainbat komu-
nikabide eta Pulunpe aldizka-
ria ere ixteko zorian dago.
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- Julia Agirre Iturrietxeberria. 91 urte. 2009-I-8.
- Fabian Lemus Serrano. 78 urte. 2009-I-8.
- Julia Pérez Marañón. 83 urte. 2009-I-12.
- Alicia García Núñez. 74 urte. 2009-I-14.
- Agustin Jesus García Gutiérrez. 91 urte. 2009-I-16.
- Antonia Alberdi Arrizabalaga. 74 urte. 2008-I-17.
- Maribel Gandarias Azueta. 70 urte. 2009-I-17.
- Isidro Hernández Bragado. 72 urte. 2009-I-19.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

5 6 3 9
8 3 7 6 5 4
2 9

2 5 3 6
7

5 6 2
1 9 5 8 7

8 3
9 8 2 3

Zorionak, JOSEBE 
Hurtado, gaur bertan 
9 urte egitten dozuzelako.
Famelixaren partez.

AURREKOAREN EMAITZA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK
JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
-  Sufian Benslaiman. 2008-I-7.
-  Libe Teruelo Alonso. 2009-I-13.

Zorionak, GORETTI,
eguaztenian zortzi urte
egin zenduazen-eta.
Asko maitte zaittugu. 
Famelixaren partez.

Zorionak, NORA, zure 
lehelengo urtebetetzian. 
Muxu haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, aitxitxa JOSE (18xan), MARIA (25ian)
eta JORGE (8xan) eneruan urtiak betetzen 
dittuzuelako. Famelixaren partez.

S
U

D
O

K
U

A HHIILLDDAAKKOOAAKK

Zorionak, ION, gaur 
urtiak betetzen 
dittuzulako. Ondo-ondo 
ospatu! Besarkada haundi
bat lagunen partez.

IIDDOO II AA AASS TT II ZZ AASS TT II GG AA RR RR AA GG AA rreenn

11 ..  uu rr tt ee uu rr rr ee nn aa (2008-I-23)
ZZuu jjooaann zzaarraa,, bbaaiinnaa,,

zzuurreeggaannaakkoo gguurree mmaaiittaassuunnaa eezz..
EEzz ddiittuugguu iinnooiizz aahhaazzttuukkoo

iizzaann ddiittuuzzuunn
iilluussiiooaa eettaa bbiizziippoozzaa..

HHaarreenn aallddeekkoo MMEEZZAA oossppaattuukkoo ddaa 
uurrttaarrrriillaarreenn 2244aann ((zzaappaattuuaa)),, 1199..0000eettaann,,
SSAANN AANNDDRREESS ppaarrrrookkiiaann..

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

UUrrkkiizzuu,, 1133 // 943 120200

BBeelleenn MMoolliinnaa MMaarrttíínn ––eerriizzaaiinnaa––

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA

OPARITZEKO BONOAK

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

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 23
AANNTTZZEERRKKIIAA
2200..3300..-- El Ávaro (Eureka
Teatro). Sarrera: 8 euro.
Coliseoan.

Eguena 29
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Drogen 
munduaren bilakaeraren 
inguruko hitzaldia. Hizlaria:
Victor Arrizabalaga (Gizakia
Helburu). EPAn (Isasi, 39).

BBAAKKEEAARREENN AASSTTEEAA
1155..4455..-- Bakearen 
Astearen inguruko ekitaldi
nagusia, La Salle ikastetxean
(Azitainen).

EEGGOO IIBBAARR
ZZIINNEEKKLLUUBBAA
1177..3300 eta 2211..0000..--
Querida Wendy
(Zuz: Thomas Vinterberg). 

Sarrera: euro 2. 
Hezkuntza Esparruan.

Zapatua 24
LLAAGGUUNN TTAALLDDEEAA
1177..3300..-- Badatozela 
martetarrak!, Lagun 
Taldea-koen ikuskizuna. 
Hezkuntza Esparruan.

Domeka 25
UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Umeendako 
pelikula baten emanaldia.
Sarrera: 2’50 euro. Amaña
Kultur Aretoan.

Martitzena 27
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Andres 
de Urdanetari buruzko 
hitzaldia. Hizlaria: José R.
Bosh. EPAn (Isasi, 39).

IIKKAASSTTAARROOAA
1177..0000..-- Emakumeen 
errealitateari begirada
(Pagatxak antolatuta). 
Portalean.

GGUURRAASSOOAAKK
MMAARRTTXXAANN
1188..3300..-- Umeak eta euren
osasun emozionala hitzaldia.
Mogel Iturburun.

EENNTTSSEEGGUUAA
2211..1155..-- Sostoako 
koralista-ohien entsegua,
Santageda koplak 
prestatzeko. Portaleako 
Musika Eskolan.

EEIIBBAARR ZZIINNEE KKLLUUBBAA
2211..3300..-- Forajidos
(Zuz: Robert Siodmak). 
Sarrera: 3’50 euro. 
Coliseoan.

AARRIIEESS
Gogo onez hasiko duzu astea, 
indarrarekin, baina astea aurrera 
joan ahala, nekea igarriko duzu 
eta gaixo ipini zaitezke.

TTAAUURRUUSS
Zure betebeharrak gauzatu beharko
zenituzke besteei ezer esan baino
lehenago. Asteburua aproposa 
izango da horretarako.

GGEEMMIINNII
Zure bizitzaren protagonista nagusia
zu zara, beraz, ez pentsatu gehiegi
besteengan. Ileapaindegira joan 
beharko zinateke.

CCAANNCCEERR
Gaizki pentsatzeak ez du ezer 
konponduko. Ez zaitez inozoa izan,
baina ezta deskonfiatuegia ere. 
Ea erdibidean aurkitzen duzun.

LLEEOO
Aspalditik zeneukan arazo bat 
konponduko duzu datorren astean.
Horrela, lasaiago ibiliko zara
hemendik aurrera.

VVIIRRGGOO
Berri onak, espero ez direnean 
hobeto! Ezustean, berri zoragarri 
bat jasoko duzu hurrengo egunotan.
Zorionak, merezi duzu-eta!

LLIIBBRRAA
Osasun aldetik ez zara oso ondo 
ibiliko, baina ezin zara kexatu, 
beste hainbat gauza zoragarri gertatu
baitzaizkizu azken egunotan.

SSCCOORRPPIIUUSS
Pelikula bateko protagonista izanez
gero, zein izatea gustatuko 
litzaizuke? Agian hobe kamera 
atzea egotea, ezta?

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

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Inguruan gauza ezatseginak ikusiko
dituzu eta eragina izango dute zugan.
Hala ere, horri aurre egiteko gai 
izango zara.

AAQQUUAARRIIUUSS
Ezin baduzu egin, ez ezazu egin, 
burugogor halakoa! Zure mugak 
onartu beharko zenituzke eta beste
baten esku utzi egin ezin duzun hori.

PPIISSCCIISS
Nolako ‘sakea’, Piscis maitea! 
Gosetuta ibiliko zara hurrengo 
egunetan eta ez da egongo jakirik
zure sabela asetuko duenik.

Eguaztena 28
BBAAKKEEAARREENN AASSTTEEAA
1111..3300..-- Bakearen
Astearen inguruko ekitaldi
nagusia, La Salle ikastetxean
(Azitainen).

IIKKAASSTTAARROOAA
1199..0000..-- Makilaje
ikastaroa. …eta kitto!-n
(Urkizu, 11 solairuartea).

eerraakkuusskkeettaakk
–– 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.
–– OOttssaaiillaarreenn 55eerraa aarrttee
ION ERRAMUN ETXEBERRIAren margoak. Portalean.

MATEO GUILABERT.

DOMINGO VENERO.

SILVIA GARCÍA.

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

ffaarrmmaazziiaakk
2233,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2244,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2255,, ddoommeekkaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2266,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
2277,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
2288,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ IIbbaarrrroonnddoo (Zeharkalea, 2)
2299,, eegguueennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ AArraannbbuurruu (Gipuzkoa etor., 46)
3300,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ AAllbbeerrddii (Zubiaurre, 9)

iikkaassttaarrooaakk
–– SSuukkaallddaarriittzzaa BBeeggeettaarriiaannooaa..
Noiz: Otsailak 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25.
19.00etatik 21.00etara. Portalean.
Matrikula: urtarrilaren 30era arte, Pegoran 
(65 euro eibartarrentzat, 100 euro besteentzat).
–– GGiizzaa EEsskkuullttuurraaggiinnttzzaa..
Noiz: Otsailak 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26.
19.00etatik 21.00etara.Portalean.
Matrikula: urtarrilaren 30era arte, Pegoran 
(65 euro Eibarrentzat, 100 euro besteentzat). 
–– AArrddoo--ddaassttaakkeettaa ssaaiiooaa..
Noiz: otsailak 11
Izen-ematea: urtarrilaren 26tik aurrera 
(plaza mugatuak), 3 euro (bazkideak doan). 
…eta kitto!-n.

Dick-ek 18 urte ditu; AEBetako 
mendebaldeko herri txiki batean bizi

da; Kalean doala errebolberra aurkitu
eta izena jarriko dio: Wendy. Beste 

batzuk berdina egingo dute eta 
taldean batuko dira. Inoiz arma ez 

dutela erabiliko zin egin dute, baina…

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa

Christinek bere bizitzako amesgaizto 
handiena biziko du 1928 martxoan: 
lanetik bueltan, bere semea, Walter, 
desagertu egingo da. Polizia lanean 
hasiko da eta bost hilabete pasatu 
eta gero ume batek bere semea dela
esango du, baina ez da horrela…

“El intercambio”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: CClliinntt EEaassttwwoooodd
AAkkttoorreeaakk:: AAnnggeelliinnaa JJoolliiee,, JJoohhnn MMaallkkoovviicchh,, 
JJeeffffrreeyy DDoonnoovvaann,, JJaassoonn BBuuttlleerr HHaarrnneerr……

“Querida Wendy”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: TThhoommaass VViinntteerrbbeerrgg

AAkkttoorreeaakk:: JJaammiiee BBeellll,, BBiillll PPuullllmmaann,,
MMiicchhaaeell AAnnggaarraannoo,, 

DDaannssoo GGoorrddoonn……

ego-ibar

untzaga
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– Aukera ezinhobea. Pisua saltzeko pre-
mia daukat. Egiguren kalean (Abontza
poligonoan). Egoera ezinhobean. Jantzi-
ta. 225.000 euro. Tel. 635-752986.
– 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. 38’5 milioi pezeta.
Aukera paregabea. Tel. 653-733357.

– Eibarko erdialdean logela alokagai la-
gun batendako. Tel. 943-254600.
– Logela eskaintzen da, pisua eta lan-
kontraturako eskubidearekin. Tel. 686-
286110.
– Eibarren logela alokagai. Tel. 617-
942407.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 646-566278.
– 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

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 693-
356418.
– Dekoratzailea eskaintzen da proiek-
tuak edo erreformak egiteko. Tel. 616-
144262.
– Eibarko emakume arduratsua eskain-
tzen da gauez nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia eta informeak Tel. 675-714988.
– Emakumea eskaintzen da edozein la-
nerako. Tel. 686-265293. Carmen.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa. Espe-
rientzia. Tel. 610-936839.
– Emakumea eskaintzen da 09.00etatik
15.00ak arte nagusiak zaindu eta garbi-
keta lanetarako. Tel. 645-735116 edo
943-030697.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein la-
nerako. Tel. 686-545884.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 686-545884.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 680-250527.
– Neska eskaintzen da etxeko lanetara-
ko. Interna edo externa. Tel. 679-673622.
– Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 648-505985 edo 943-030697.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanetarako edo kama-
rera moduan. Tel. 636-927812.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
943-531931.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zindu eta garbiketa lanetarako.
Interna edo externa. Tel. 659-005343.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta kamarera lanetara-
ko. Tel. 671-972733.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Espe-
rientzia. Tel. 669-064252.
– 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. 634-256471.
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.

4. Lana
4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! as-
tekaria banatzeko. Tel. 943-200918.
– Kamarera behar da Arraten. Tel. 677-
638184.
– Emakumea behar da interna moduan
lan egiteko. Tel. 943-121455.
– Neska euskalduna behar da umeak
zaindu eta etxeko lanetarako. Deitu
18.00etatik aurrera. Tel. 605-772606.

– Kristalezko mahaia (metro bat) salgai,
marmolezko hankekin. Lau aulkirekin.
Egongelarako aproposa. Tel. 635-
744793.
– 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

– Renault Clio salgai. 2002 urtekoa.
90.000 km. 1.400, 98cv. 16 balbula.
5 ate. Prezio interesgarria. Tel. 637-
304907. Aitor.

2. Motorra
2.1. Salgai

– Auto birendako garajea alokagai Ba-
rrena kalean. Itxia. Deitu gauez. Tel. 943-
207134.
– Elgoibarren komertzioa salgai jubila-
zioarengatik. Tel. 943-741978 edo 638-
555945.

3. Lokalak
3.1. Salgai

– Alcatel mugikor batentzako kargadorea
behar dut. Tel. 676-556739. Iñaki.
– Norbaitek Triki-traka Triki-tronerako sa-
rrerak baditu, deitu. Tel. 943-200898 edo
645-720594.

6.4. Bestelakoak

– Neska eskaintzen da goizez lan egite-
ko. Tel. 696-341617.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 679-910991.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu,
garbiketa lanak egin eta kamarera mo-
duan. Tel. 616-057766.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak 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.

– Emakume euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Egunez edo gauez.
Esperientzia. Tel. 943-744433.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu, garbiketa lanak egin eta
kamarera moduan. Tel. 617-056828.



ZEZENB I D E
A U T OESKOLA
Auto, autobus, kamioi eta motorrentzako gida-baimenak

Teorikako irakaslea egun osoan

AUTO
ESKOLA

ZEZEN
BIDEEgo Gain, 4 - behea

(San Andres pasealekutik)
Tel. 943 20 34 45
EIBAR

GIDA-BAIMENAK
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KOMUNITATEAK

ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAK

GESTIOA

SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

EEssttaazziiññoo kkaalleeaa,, 88          TTeell.. 994433 7700 2233 8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


