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“Instalazioen erosotasunak goi mailako
zerbitzua bermatzen dio bezeroari”

Aho-tratamenduetarako teknologiarik 
aurreratuena.

ANTONIO MURILLO doktorea AINHOA ZULUETA doktorea

UDAZ GEROZTIK ERABAT 
BERRITUTAKO IRAZABAL HORTZ KLI-
NIKAREKIN TOPO EGINGO DUTE
BERTARA DOAZEN BEZERO GUZTIEK.
Beti ere funtzionaltasuna 
helburu, inauguratu berri duten
klinikan ez diote diseinuari uko
egin eta instalazio berriek 
erosotasun osoa eskaintzen
diete pazienteei: punta-puntako
teknologiarekin hornitu dituzte
kontsultarako gelak eta, horri
esker, ahoaren zainketa
integralerako behar diren
tratamendu guztiak eskaintzeko
moduan daude Irazabal Hortz Kli-
nikan. Baina tratamenduetan ez
ezik, bezeroari arreta               es-
kaintzeko orduan ere nabari dira
aldaketak. Izan ere,
kontsultan eman beharreko
denbora ahalik eta erosoen egon
dadin pentsatuta daude altzariak,
dekorazioa eta bestelako 
elementu guztiak eta, hori gutxi
balitz, kontsultan dagoen 
bitartean bezeroak telebista
ikusteko aukera dauka. Doktore-
ek eurek ere erosoago jardunda,
zerbitzuaren goreneko kalitatea
ziurtatuta dago eta 
klinika berrian, gainera, bezeroei
arreta eskaintzeaz gain beste
dentista batzuei ikastaro 
bereziak ematen hasi dira. 
Klinika goitik behera berritu du-
ten arren, atearen beste 
aldean lehendik ezagunak 
zaizkizun profesionalak aurkituko
dituzu, Antonio Murillo eta Ain-
hoa Zulueta doktoreak 
buruan direla. Zain dauzkazu
ODONTOLOGIA, AHO-KIRURGIA, PE-
RIODONTZIA ETA INPLANTOLOGIA
ARLOETAKO EDOZEIN PREMIARI
ERANTZUNA EMATEKO PREST. Zain egoteko harrera-gela erosoak.
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GGOOIIZZ   AABBAARRRRAA..-- Egunsentia. “Goiz abarrian urten genduan eitzan eiñaz
perretxikutara".
GGOOIIZZEEKKOO  MMAAHHAAIIKKOO  LLEEGGIIAAKK   BBEETTEE..-- Gosari legea egin, gosaldu. “Hurren-
go goizian, goizeko mahaiko legiak bete ondoren, ardau botia gizen-gizen
ipinitta aldaz gora abixau zan”.
GGOOIIZZEETTIIKK   GGAABBEERRAA..-- Bapatean, azkar. Ordena gazteleraren kontrakoa da.
‘‘DDee  llaa  nnoocchhee  aa  llaa  mm aaññaannaa’’.. “Goizetik gabera aberastu zan”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““LLaarrrraammeennddiirreenn  aarraabbeerraa,,  eeuusskkaallkkiiaakk  BBaabbeelleettiikk  zzeettoo--
zzeenn..  JJuulliioo  CCaarroo  BBaarroojjaakk  eerree  mmiittooaarrii  eeuuttssii  zziioonn  eettaa  aann--
ttzziinnaakkoo  lleeiinnuueenn  hhiittzz  eeggiitteekkoo  mmoollddeeaakk  zziirreellaa  eessaatteenn
zzuueenn..  NNiikk  KKoollddoo  MMiittxxeelleennaarreekkiinn  eeggiitteenn  dduutt  bbaatt::  eeuuss--
kkaallkkiiaakk  mmooddeerrnnooaaggooaakk  ddiirraa,,  EErrddii  AArrookkoo  ggaarraaiikkooaakk..
EEuusskkaallkkii  bbeenneettaann  bbeerreezziiaakk  ZZuubbeerrooaakkooaa  eettaa  mmeennddee--
bbaallddeekkooaa  ddiirraa;;  eerrddiiaallddeekkooaakk  nnaahhiikkoo  aannttzzeekkooaakk  ddiirraa
eeuurreenn  aarrtteeaann..  EEuusskkaallkkiiaakk  oossoo  zzaahhaarrrraakk  bbaalliirraa,,  ddeennaakk
eezzbbeerrddiinnaakk  iizzaannggoo  lliirraatteekkee””

((KKoollddoo  ZZuuaazzoo,,  hhiizzkkuunnttzzaallaarriiaa))

““OOzzeeaannooaarrii  eeggiinnddaakkoo  kkaalltteeaarrii  aauurrrree  eeggiitteekkoo  aakkuuiikkuull--
ttuurraa  eezz  dduutt  iirrtteennbbiiddee  iikkuusstteenn..  GGuukk  kkoonnttssuummiittzzeenn  ddiittuu--
gguunn  aarrrraaiinnaakk,,  bbaatteezz  eerree,,  hhaarraaggiijjaalleeaakk  ddiirraa..  AArrrraaiinn
hhaannddiiaakk  hhaazztteekkoo,,  aarrrraaiinn  ttxxiikkii  mmoorrddooaa  bbeehhaarr  ddaa..  GGaaii--
nneerraa,,  aarrrraaiinn  ttxxiikkiieennaakk  eerree  zzaahhaarrrraakk  ddiirraa  eettaa  eezz  ddaa
eerraaggiinnkkoorrrraa  hhoorrrreenn  hhaazzkkuunnttzzaa  mmootteelleekkoo  eessppeezziieeaakk
hhaazztteeggiieettaann  eelliikkaattuu  eettaa  hhaazztteeaa..  GGaaiinneerraa,,  zzeennbbaatt  eettaa
aarrrraaiinn  zzaahhaarrrraaggooaa,,  iittssaassoorraa  jjaauurrttiittaakkoo  ttooxxiinnaa  ggeehhiiaa--
ggoo  ddiittuu::  mmeerrkkuurriiooaa,,  eessaatteerraakkoo””

((SSyyllvviiaa  EEaarrllee,,  oozzeeaannooggrraaffooaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Asola Igartzako etxebizitzen inguruan hainbat he-
dabidetan azaldu diren albisteak direla eta, Eibarko
Udal Inmobiliariak azalpen batzuk eman nahi ditu.
Aurrenik, zozketatu diren 78 etxebizitza horietatik
49k adjudikazioduna dute zuzeneko zozketa egin
zen unetik; beraz, heren bi inguru.

Gainerako 29 etxebizitza horiekin gertatu da
ukoak edo ezetzak jaso izan dituztela, bai adjudika-
ziodunen aldetik, bai  ordezkoen aldetik.  Horren
ondorioz, oraingoz 56 izan dira eman diren ezetzak
edo ukoak; horren esan gura duena da, kasuren
baten, etxebizitza batek ezetz bat baino  gehiago
jaso duela.

Ezetzaren arrazoiak asko dira: eraikin honetan
etxebizitza bat izateko premiarik eza dugu alde ba-
tetik, izan ere, pisu baten etxebizitza bi berdin izan

eta bata adjudikatzea eta beste etxeak ezetz bat bai-
no gehiago jasotzea gertatu baita. 

Beste arrazoietako bat, etxebizitzaren kostuari
aurre egiteko finantza-bidea bilatzeko orduan adju-
dikaziodunek edo ordezkoek duten zailtasuna dugu.

Beste kasu bat ere izaten da: bikote batek bakoi-
tzak bere aldetik izena ematea, biei etxea tokatzea
eta haietako batek bereari ezetza ematea eta bere
bikotearen etxean bizitzea. 

Azkenik, Etxebiden inskribatuta egon arren, etxe-
bizitza libre bat erosi eta horren berri eman ez dute-
nak ere badaude: baja eman ez eta etxea tokatu
zaienak. Horiei, azkenean, Etxebide bera izaten da
ezetza ematen diena, BOE bat izateko baldintzak ez
betetzeagatik.

IMESA

AASSOOLLAA  IIGGAARRTTZZAAKKOO  EETTXXEEBBIIZZIITTZZAAKK
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Orduan jaixotakuak azaruaren
5ian afarixa egingo dabe,
Azitain erretegixan. Afarira
juan nahi dabenak 60 euro
sartu biharko dittu 3035
0023920231142203 kontu
korronte zenbakixan. Izena
emoteko azken eguna
urriaren 30a izango da.

IIKKAASSTTAARRUUAAKK
LLIIBBUURRUUTTEEGGIIXXAANN
Liburutegixan bihar billa
dabizenendako antolatu
dittuen informatika
ikastaruetako batzuetan
oindiok toki batzuk dagoz
libre eta, horregaittik,
batenbatek interesa euki
ezkero liburutegira juateko
aukeria daka (Portalea,
1. pisua, 943708437 telefono
zenbakixa). Ikastaruak duan
dira eta lan billa diharduen
jendiarendako baliagarrixak
diran edukixak lantzeko
pentsautakuak.

SSAANN  AANNDDRREESS  AAZZOOKKIIAA
Azaruaren 30ian XXXII.
San Andres azokan parte
hartu nahi dabenen
basarrittarrak eskaeria
presentau biharko dabe,
Pegoran. Parte hartzeko bete
biharrekuen eta bestelakuen
gaiñeko argibidiak, barriz,
Udaleko Kultura saillian
emongo dittue (Portalea,
1. Pisua, 943708435
telefonua). Eskaeriak
jasotzeko azken eguna
azaruaren 12xa izango da.

ATZEGI GIPUZKOAN ADIMEN URRITTASUNA
DAKENEN FAMELIXEN ALKARTIAK BOLUN-
TARIXUAK BIHAR DITTU. Alkarteko ordezkari-
xak aditzera emon dekuenez, “adimen urrittasu-
na dakenen aisialdirako Txolarte izeneko klubak
dittugu, 16 urtetik gorakuendako. Han batzen di-
ra, hainbat jarduera egitteko, lokalian bertan ba-

tzuk (eskulanak, merendolak…) eta lokaletik
kanpora beste batzuk (txanguak, dantza egittera
juateko irteeriak…), beti be pertsonen arteko har-
tuemon positibua bultzatzia helburu dala”. 

Aittatutako jarduerak garatzeko boluntarixuen
laguntasuna eukitzen dabe. Gipuzkua osuan 13
Txolarte dagoz martxan, tartian Eibarkua (Arane,

9xan dago, Txomoko etxietako bajo batian).
Han batzen dira zapatu arratsaldero Eibar
eta inguruko hainbat lagun, eskulanetarako,
ostera bat emotera juateko, afarixak antola-
tzeko… Holako kontuetan laguntasuna
emoteko ez da ikasketa berezirik bihar,
Atzegikuak diñuenez “nahikua da ilusiño
piska bat eukitzia eta proba egittera ani-
matzia”. Atzegizale izatera animau ezkero,
943423942 telefono zenbakira deittu leike
edo, bestela, arantza@atzegi.org helbidee
elektronikora mezua idatzi.

Atzegizaleen premiñan

UDALBILTZA ASKE! IZEN-
BURUARI JARRAITTUTA,
“EUSKAL HERRIKO PLAZA
GUZTIAK JENDEZ BETETZE-
KO” deixa egin dabe hainbat
herrittan eta Eibarko Udalbil-
tzako babes taldetik be deialdi-
xa zabaldu dabe bixar, zapa-
tua, 12.00xetan Untzagan
egingo dan alkarrataratzian
parte hartzeko. Epaiketaren
azken saiuak astelehen eta
martitzenian (urriaren 25ian eta
26xan) izango dira eta horren
ostian prozesatzen diharduen
lagunak epailliaren sententzia-
ren zain geratuko dira. Babes
taldetik azaldu deskuenez,
“edozein zigor ipiñitta be, bide-
gabekerixa galanta litzake eta
holako zeozer pasatzia saihes-
tu bihar dogu”.

Bestalde, domeka honetan,
azken Bertsolari Txapelketa
Nagusian parte hartu eben 8
bertsolari finalistak (Maialen
Lujanbio, Amets Arzallus, Jon
Maia, Andoni Egaña, Unai Itu-
rriaga, Aitor Mendiluze, Sus-
trai Kolina eta Aitor Sarriegi)
bertso saiua eskinduko dabe

Arrasaten (Amaia antzoki-
xan), 18.00etan, auzipetueri
euren alkartasuna aditzera
emoteko asmuarekin. Sarre-
rak 10 eurotan erosteko mo-
duan ipiñi dittue eta saiuan
batutako dirua Udalbiltza au-
ziak eragindako gastueri
erantzuteko erabilliko da.

Udalbiltza aske! alkarretaratzia

AURTEN 50 URTE BETE EDO BETEKO DITTUENAK
EDERTO PASAU EBEN AURREKO ASTEBURUAN: honez-
kero tradiziño bihurtu danari jarraittuta, 1960xan jaixotako ei-
bartarrak alkartzeko deixari erantzuten 150 bat lagun batu zi-
ran, eguna jai giruan emoteko. Ikusten dozuen talde-erretra-
tua etara aurretik, fin-fin jantzi zittuen ospakizunerako berezi-
ki etara zittuen zapixak eta, jarraixan, txikiteuan ibilli ziran.
Bazkarixa Arrate hotelian euki eben eta, “animauenak”, baz-
kalosteko jaixa amaittuta be parrandan segidu eben.

1960xan jaixotakuen ospakizuna
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TALLARRA GAZTETXIAK ASUA ERREKAKO BERE HISTORI-
XAKO AZKEN KONTZERTU-JAIALDIXA izan leikiana antolatu
dau zapaturako, urriaren 23rako. Oin dala egun batzuk jakiñarazi
detse eraikiñaren jabia dan Udalak azaruaren 2ttik aurrera bidia li-
bre izango dabela eraikiña hustu eta, aurreikusitta daguanari jarrai-
ttuta, gero eraisteko edo behera botatzeko. Horren aurrian asko-
rentzat topaleku izan dan gaztetxiari agur esateko kontzertua
emongo dabe Recolecta pa una birra, Kostra Nostra eta Klabo Oxi-
dado taldiak, 22.00etan hasitta. Amaierian, disko jartzailliak ipiñiko
daben musikarekin jarraittuko dau jaixak.

auzorik auzo

Aurreko barixakuan hitzarmena siñatu eben Miguel de los
Toyos alkatiak eta Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako Etxebiz-
itza, Herri Lan eta Garraio sailburuak, holan Egazelain eta
Bolinguan etxebizitzak egitteko aukeriari bidia zabalduta. Vis-
esak eta Udalak siñatutakua “protekziñoko etxebizitzak
garatzeko hitzarmen-multzo baten barruan” kokatu eben: izan
be, Egazelain eta Ipuruan egingo diran etxietatik aparte,
Jardiñetan alkilerrian emongo dittuen etxebizitza sozialak be
horri lotuta daguazela azaldu eben. Hitzarmen-multzoa biri-
biltzeko, gaztiek alokairuan hartzeko moduko etxebizitza txikixak
(50 inguru) egitteko beste hitzarmen bat siñatzeko asmua ager-
tu eben aurreko asteko agerraldixan. 
Siñatu barri daben hitzarmenari esker, datorren urtian Egazelain
lurzorua urbanizatzen hasteko moduan izango dirala aur-
reikusten dabe, 2012xan etxebizitzak jasotziari ekiteko. Visesak
Babes Ofizialeko 62 etxebizitza egingo dittu Egazelain eta, hor-
rekin batera, promoziño pribauak salmenta librerako 42 gehixa-
go jasoko dittu. Bolinguan, barriz, Visesak 137 etxe egingo dittu
eta promoziño pribatuak 124.

Jardiñeta kalia
Urtietan izenari eutsi detsan kalian, bestiak beste, Ignazio
Zuloaga Institutua topatzen dogu eta sasoi batian La Merced
mojen eskolia be han egon zan. Herrixaren goiko aldian egonda,
mendittik gertu, Muguruza medikuak bultzauta biriketako
gaitzak sendatzeko ospittala egon zan zabalik Jardiñetan.
Pegora kopurua: 34. 
Erroldatutakoak: 971

eibar kaleka

Egazelai eta Bolinguako etxiendako bidia libre

Gaztetxiari agur esateko jaialdixa

LEHELENGOZ DONOSTIA-
KO ZINEMALDIAN ERAKU-
TSI ZEBEN “IZARREN AR-
GIA” PELIKULIA (www.iza
rrenargia.com) gaur hasi eta
astelehena bittartian Coliseo
antzokixan emongo dabe, as-
teroko programaziñuaren ba-
rruan. Barbara Goenaga eta
Itziar Lazkano protagonista di-
ttuan filma Mikel Ruedak zu-
zendu dau eta oroimen histori-
kua berreskuratzeko saiake-
ren testuinguruan kokatu biha-
rreko lana da. Oiñ arte ikusi
dabenen artian oso harrera
ona izan dau; horrekin batera,

pelikulari lotuta doian oroime-
naren autobusak Euskal Herri-
ko hainbat herri bisitatzeko
ibilbidiari ekin zetsan Ondarro-
an eta Eibarren eta Elgoiba-
rren azaruaren 5ian egongo
da bisitan.

Beste alde batetik, Ego Iba-
rra batzordetik adierazi des-
kuenez, Pilar Calvo Arnaiz da
Saturrarango espetxian egon
zirenetatik gaur egun bizirik
geratzen dan eibartar bakarra
eta berari buruzko pasadizo
oso interesgarrixak edozeiñek
irakortzeko moduan ipiñi dittue
www.egoibarra.com helbidian.

“Izarren Argia” Coliseoan
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andra gipuzkuarrek 
Donostiaraiño juan
bihar izaten dabe

derrigor mamografixia
egittera. Bestalde,
Osakidetzakuak 45

eta 49 urte bittarteko
3.000 bat andrari
rebisiñuak egitten
hastekotan dagoz,

bular minbizixa modu
goiztiarrian 200 bat
kasutan antzematia

helburu dakela

asteko

datua
33330000 .... 000000000000

Odol-emotaillieri omenaldixa Elgetan

BIXAR ARMERIA ESKOLAN OSPATZEKUA
ZAN BAZKIDE JAIXA ATZERATZIA ERABAGI
DAU …ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK,
ekitaldixan parte hartzeko jende gitxik emon da-
belako izena. Halanda be, horrelako eguna ospa-
tu biharra daguala pentsatzen dabe alkartian eta,
eguna ziheztu barik egon arren, otsaillerako bes-
te saiakera bat egingo dabe, ia orduan ekitaldixa
egitterik daguan. Oinguan sasoiz dabizenez, baz-
kidieri jaixaren gaiñeko ekarpenak egitteko auke-
ria emon nahi jakue, ekitaldirako ideiaren bat eu-
ki ezkero antolatzailliekin komentatzeko eta da-
nak alkarrekin jaixa hobetzeko. Horretarako elkar-
tea@etakitto.com helbidera idatzi leike edo, bes-
tela, 943 20 09 18 telefora deittu (Maider).

Bazkide jaixa atzeratuta

ASTELEHENIAN BETE ZI-
RAN 10 URTE IBON MUÑOA
EIBARTARRA ATXILOTUTA
ERUAN EBELA eta, hori go-
guan, bezperan hainbat heri-
ttarrek bat egiñ eben Untza-
gan, talde argazkixa etaratze-
ko eta, euren berbetan, “Ibone-
kin akordau egitten garala,
ahazten ez garala erakusteko”.

10 urte eta gero Muñoa goguan

DOMEKAN OMENALDIXA
JASOKO DABE URTIETAN
ODOLA EMON DABEN DE-
BAGOIENA ETA DEBABA-
RRENAKO HAINBAT LAGU-
NEK, tartian 36 eibartarrek. Gi-
puzkoako Odol Emaileen Elkar-
teak urtero antolatzen dau hola-
ko egun berezixa, musutruk eta
solidaridade hutsagaittik, bes-
tieri laguntasuna emotiarren
odola emoten daben laguneri
esker ona azaltzeko. Bixar
omenduko dittuen eibartarrak
Alberto Agirre, Luis Mª Alberdi,
Moisés Altuna, Maite Arizmen-
diarrieta, José Manuel Díaz, Mª
Nieves Garcia, Antonia Gonzá-
lez, José Manuel Herrera, Fran-
cisco Javier Iparragirre, Josá Al-
berto Iriarte, Juan Pedro Martí-
nez de Lagos, Javier Moya, J.
Ignacio Telleria, Ana Ugartebu-
ru, Aitor Unzetabarrenetxea,
Carmen Urzelai, José Andres
Urkia, Teresa Vila eta Javier Vi-

var (25 donaziño); Mª Arrate
Aranburu, Mertxe Arizaga, Mª
Josefa Magro eta Mª Jesús Za-
bala (40 donaziño); Martin
Abanzabalegi, Eduardo Alvarez,
Félix Arana, José Francisco Az-
piazu, Jesús Mª Díez, Gaizka
Errasti, Iñigo Muñoa, Alberto Sá-
ez eta Agustin Zubikarai (50 do-
naziño); eta Purificación de Luis,
J. Ignacio Arranz, Fernando Bo-

linaga eta José Antonio Toleda-
no (60 donaziño edo gehixago).

Eibartarrekin batera ospaki-
zunian parte hartuko dabenak
12.00xetan hasiko dabe egu-
na, Elgetako elizan egingo dan
mezakin. Bazkarixa Espaloia
Kafe Antzokixan izango da eta
bazkalostian banatuko detsez
diploma eta intsigniak omendu-
tako laguneri.

Iaz be Elgetan egin zeben urtero eskualdeko odol-emotailliak batzen dittuan ekitaldixa.

DEBEGESA DEBABARRENEKO GARAPEN
EKONOMIKORAKO AGENTZIA SORTU ZA-
LA 25 urte betetzen dira urrian eta, hori ospa-
tzeko ekitaldixak datorren astian garatuko di-
ttue, eguaztenian eta barixakuan hain zuzen
be. Programaziñuari begira, aparteko garran-
tzixa emon detse Patxi López lehendakarixak
barixakuan egingo daben bisitiari. Markel Ola-
no Gipuzkuako Ahaldun Nagusixak, bestalde, egun bixetako ekitaldixetan hartuko
dau parte. Eguaztenian egingo dittuenen artian, bereziki azpimarratu nahi dabe De-
babarreneko Gizarte Balioen I. Saria banatzeko antolatutako ekitaldixa (18.40ak al-
dera Debegesan). Barixakuko ekitaldixak 10.30xak aldera hasiko dira, “Lurralde
lehiakortasunaren inguruko jardunaldia” izenburuari jarraittuta eta, bestiak beste,
Euskal Kostaldeko Geoparkearen proiektua eta Deba errekaren ingurukua azalduko
dittue eguardira bittartera luzatuko diran hitzaldixetan.

López lehendakarixa
Debegesara bisittan

Bazkidieri ekarpenak egitteko gonbittia egitten jakue.



Zure hortzordeek jaterako oztopo bihurtu zaizkizu eta zure irribarrea
eta itxura lehengoak ez izatea ekarri dizkizute? Orduan, zertarako 
xahutuko duzu zure dirua adabakietan? Badira soluzio BERRIAK 
inplanteetarako aurrez baztertutako lagunentzat.

Andoni Guisasola Ron Doktorea
R.P.S. 156/5

DDeeiittuuiigguuzzuu  990022  446688  220099rraa  eettaa  kkoorrrreeoozz  
bbiiddaalliikkoo  ddiizzuugguubbeesstteellaakkoo  iinnffoorrmmaazziioo  gguuzzttiiaa..

Ibarbea Zehar., z/g (Rialto Zehar.) EIBAR  wwwwww..eesstteettiiccaaddeellaassoonnrriissaa..ccoomm

GGooiikkoo  
hhoorrttzzoorrddeeaakk

� Janarien zaporea blokeatzen du
� Plastiko artifiziala
� Itsasgarri likatsuak
� Hozkada ahula
� Goragaleak
� Egoera deserosoak

GGooiikkoo  aallddeekkoo
iinnppllaanntteeaakk

� Ahosabai garbia
� Plastikorik gabe
� Itsasgarririk gabe
� Hozkada indartsua
� Goragalerik gabe
� Ustekaberik gabe

HHoorrttzzoorrddeeeekkiinn  aarraazzooaakk??

JJaann  eettaa  bbaarrrree   eeggiitteeaa  zzoorraaggaarrrr iiaa  iizzaann  ddaaiitteekkee  bbeerrrr iirroo!!

AAbbookkaattuuaakk  ••  AAiissiiaallddiiaa  ••  AAkkaaddeemmiiaakk  ••  AAllbbaaiittaarriiaakk  ••  AAllffoonnbbrraakk  ••  AAllttzzaarriiaakk  ••
AArrggaazzkkiiddeennddaakk  ••  AArrggiizzttaappeennaa  ••  AArrkkiitteekkttooaakk  ••  AArroozztteeggiiaakk  ••  AArrrraaiinnddeeggiiaakk
••  AAsseegguurruuaakk  ••  AAsseessoorriiaakk  ••  AAuuttooaakk  ••  AAuuttooeesskkoollaakk  ••  BBaannkkooaakk  ••  BBeellaarrddeennddaakk
••  BBiiddaaiiaakk  BBiiddeeoo  eerrrreeppoorrttaaiiaakk  ••  BBiiddeeoo  kklluubbaakk  ••  BBiittxxiitteeggiiaakk  ••  BBuulleeggoo  ttrreessnneerriiaa
••  DDeekkoorraazziiooaa  ••  DDeennttiissttaakk  ••  EElleekkttrriizziittaatteeaa  ••  EElleekkttrrooddoommeessttiikkooaakk  ••  EEllkkaarrtteeaakk  ••
EErraaiikkuunnttzzaa  ••  EErrrreehhaabbiilliittaazziiooaa  ••  EErrrreeffoorrmmaakk  ••  EErrrroottuullaazziiooaa  ••  EEssttaannkkooaakk  ••  EEssttee--
ttiikkaa  ••  FFaarrmmaazziiaakk  ••  FFeerrrreetteerriiaakk  ••  FFoottookkooppiiaaddeennddaakk  ••  FFrruuiittaatteeggiiaakk  ••  FFuunneerraa--
rriiaakk  ••  GGaarraaggaarrddootteeggiiaakk  ••  GGaarrrraaiiooaakk  ••  GGaassoolliinnddeeggiiaakk  ••  GGoozzookkiiaakk  ••  GGoozzoo--
tteeggiiaakk  ••  GGrraaffiikkaaggiinnttzzaa  ••  HHaarraatteeggiiaakk  ••  HHaauurrttzzaaiinnddeeggiiaakk  ••  EEuusskkaalltteeggiiaakk  ••
IIkkaasstteettxxeeaakk  ••  HHootteellaakk  ••  IIggeellttsseerrooaakk  ••  IIlleeaappaaiinnddeeggiiaakk  ••  IInndduussttrriiaa  ••  IInnffoorrmmaa--
ttiikkaa  ••  IInnmmoobbiilliiaarriiaakk  ••  IInnpprreennttaa  ••  IIttuurrggiinnaakk  ••  JJaannaarriiddeennddaakk  ••  JJaannttzziiddeennddaakk  ••
JJaatteettxxeeaakk  ••  JJoossttaaiilluuddeennddaakk  ••  KKaaffeetteeggiiaakk  ••  KKaalleeffaakkzziiooaa  ••  KKiirroollddeennddaakk  ••  KKooll--
ttxxooiiddeennddaakk  ••  KKoommuunniikkaabbiiddeeaakk  ••  KKoommuunniittaatteeaakk  ••  KKoonnpprreessoorreeaakk  ••  KKoonnssttrruukk--
zziiooaa  ••  KKrriissttaallddeeggiiaakk  ••  LLeeiihhooaakk  ••  LLeennttzzeerriiaa  ••  LLiibbuurruuddeennddaakk  ••  LLoorraaddeennddaakk  ••
MMaakkiinnaa  ssaallttzzaaiilleeaakk  ••  MMaarrggooaakk  ••  MMaarrkkooaakk  ••  MMaassaajjeeaakk  ••  MMeeddiikkuunnttzzaa  ••  AAnnaa--
lliissii  kklliinniikkooaakk  ••  DDeerrmmaattoollooggiiaa  ••  DDiieetteettiikkaa  eettaa  nnuuttrriizziiooaa  ••  EErrrreekkoonnoozziimmeenndduuaakk
••  FFiissiiootteerraappiiaa  ••  LLooggooppeeddaakk  ••  OOffttaallmmoollooggooaakk  ••  OOttoorrrriinnooaakk  ••  PPooddoollooggooaakk  ••
PPssiikkiiaattrriiaa  ••  PPssiikkoollooggooaakk  ••  MMeerrttzzeerriiaakk    ••  NNoottaarriiooaakk  ••  OOiinneettaakkooaakk  ••  OOkkiinnddee--
ggiiaakk  ••  OOppttiikkaakk  ••  OOrrttooppeeddiiaa  ••  PPeerrttssiiaannaakk  ••  PPiinnttuurraakk  ••  PPiizzzzeerriiaakk  ••  PPllaassttiikkooaakk
••  PPrreennttssaa  eettaa  aallddiizzkkaarriiaakk  ••  PPuubblliizziittaatteeaa  ••  SSiinnddiikkaattuuaakk  ••  SSooffaakk  ••  SSuukkaallddeeaakk  ••
TTaabbeerrnnaakk  ••  TTaappiizzeerriiaakk  ••  TTaattuuaajjeeaakk  eettaa  ppiieerrcciinngg  ••  TTeelleekkoommuunniikkaazziiooaa  ••  TTiinnddaa--
tteeggiiaakk  ••  TToorrlloojjuuggiinnttzzaa  ••  ZZeerraammiikkaa  ••  AAbbookkaattuuaakk  ••  AAiissiiaallddiiaa  ••  AAkkaaddeemmiiaakk  ••
AAllbbaaiittaarriiaakk  ••  AAllffoonnbbrraakk  ••  AAllttzzaarriiaakk  ••  AArrggaazzkkiiddeennddaakk  ••  AArrggiizzttaappeennaa  ••  AArrkkii--
tteekkttooaakk  ••  AArroozztteeggiiaakk  ••  AArrrraaiinnddeeggiiaakk ••  AAsseegguurruuaakk  ••  AAsseessoorriiaakk  ••

22001111kkoo  GGiiddaa pprreessttaattzzeenn ddiihhaarrdduugguu......

994433  2200  6677  7766
994433  2200  0099  1188

zzuurree  aauukkeerraa  bbaakkaarr rraa!!
DDEEIITTUU......
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GAZTE
KITTO
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Dena gertu dago Danbaka musika
lehiaketaren laugarren ekitaldia has-
teko. Elgetako Espaloian izango

da hitzordua gaur, barixakua, 22:30etan.
20 talde izango dira lehian. Gaurkoaren on-
doren, beste lau kontzertu izango dira: aza-
roaren 5ean, 19an eta 26an eta abendua-
ren 17an. Hiru talde onenak sailkatuko dira
urtarrilaren 14ko finalerako. Epaimahaia
aspaldiko lagunek osatuko dute: Jul Bolina-
ga, RIP taldeko gitarra-jotzaile ohiak; Iñaki

Bengoa, Gose taldeko kidea eta Shot! gra-
bazio estudioko arduradunak; Amaia Arria-
ran, Arrasate Musikaleko Big Band taldeko
abeslari ohiak; bere garaian Txibisto musi-
ka aretoan jardundako Julen Narbaitzak;
eta Iker Barandiaran kazetari arrasatea-
rrak. Kontzerturako sarrerak 5 eurotan es-
kuratu ahal izango dira (3 euro Gaztekutxa-
rekin). Kontzertu guztiak -finala barne- ikus-
teko bonuak 22 eurotan jarriko dituzte sal-
gai (12 eurotan Gaztekutxarekin).

Bergarako hiru talde 
eta Oñatiko bat Danbakako
edizio berria zabaltzeko

DDEESSPPRREEZZIIOO / Bergara-Soraluze
Punk-rocka egiten dute, edo, taldekideen esanetan:
"Irteten zaiguna jotzen dugu". Hiru lagun dira talde-
an: Manzana (gitarra eta ahotsa), Izu (baxua eta aho-
tsa) eta Porru (bateria eta ahotsa). Arrasaten 2003.
urtean sortutako taldea da eta hasiera baten lau nes-
ka ziren taldean; gerora, hainbat aldaketa etorri zi-
ren. Orain dela urtebete diskoa grabatu zuten Akra-
ta taldeko Karlos eta EUren laguntzarekin.

LLOORRDD  WWIITTCCHH / Bergara
Lord Witch taldea 2004ko udan Bergaran sortutakoa
da. Sei lagun dira: Jordan (ahotsa), Jorge (gitarra eta
koruak), Euge (gitarra eta koruak), Javi  (baxua), Iker
(bateria) eta Carlos (teklatuak). Haien arabera, power
metal eta heavy metal melodikoa egiten dute. Eus-
kal Herrian ez ezik, Madril, Zaragoza eta Badajoz al-
dean ere kontzertuak egin dituzte azkenaldian. Dra-
gon flight diskoa atera zuten iaz. 

LLAA-- TTOOXX / Bergara
Musika elektronikoa lantzen du Bergarako bikoteak.
Aurten sortutakoa da La-Tox proiektua, aldi berean
beste zenbait proiektutan murgildurik dauden Txus
Arriaranen (Yotox) eta Laida Ballasterosen (L.2.B.2)
elkarlanaren ondorioz. Arriaran programazioaz eta
sintetizadoreez arduratzen da eta Laida Ballasterosek
(L.2.B.2) erritmo programazioak eramaten ditu; ho-
rrez gain, zuzeneko bateria elektronikoa jotzen du.

BBLLAACCKK  RR IIVVEERR / Oñati
Kepa Alberdi (ahotsa), Unai Urkia (baxua eta ahotsa),
Josu Manuel (gitarra), Mikel Saiz (bateria) eta Alber-
to Millas (gitarra) oñatiarrek osatzen dute Black Ri-
ver. Metal core melodikoa egiten dute. Lehen urra-
tsak 2007an egin zituzten, taldekideen begiko talde-
en bertsioak eginda. Metal mundura bidea jarri eta
gero, abesti propioak sortzen hasi ziren. Maketa gra-
batu zuten udan eta aurki salgai jarriko dute.
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JJOOSSEE NNIIEETTOO
6655  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Hainbeste urtetan biharra egiñ
eta gero, oin guri tokatzen jaku
jasotzia. Oiñ aitxitxa naizela, uste
dot gizartiari aportatzen detsate-
la, eta jasotzen dittugun lagun-
tzak be, ondo merezittakuak dira-
la begittantzen jata.

Jubilauak gizartetik 
jaso edo emon egitten

dabe gehixago?
BBLLAANNCCAA EETTXXEEBBEERRRRIIAA
5588  uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Jasotzen dabena baino gehixago
emoten dabela pentsatzen dot.
Loibak zaintzen dittue askok eta
eurei esker egitten dau biharra
batek baiño gehixagok. Jasotzen
dabena merezitta dake, nahikua
lan egin dabe eta oin tokatzen ja-
kuena jasotzen dabe.

PPAATTXXII MMAANNZZIISSIIDDOORR

6677  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Nik uste dot jaso egitten dogula
emon baiño gehixago. Nik nere
aportaziñua egitten ahalegintzen
naiz, eta ahal doten neurrixan
egitten dot, baiña begittantzen ja-
ta gehixago dala gizartetik jaso-
tzen doguna.

SSUUSSAANNAA MMAARRTTÍÍNNEEZZ

3399  uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Nere kasuan behintzat, gehixago
emoten dabela esan neike, asko
laguntzen destelako seme-alabe-
kin. Egixa da sanidadian-eta gas-
to haundixa eragiten detsela go-
bernuari, baiña gizartiari aporta-
tzen detsena be ez da gitxi.

Oiñ arte gizartiak zekan ustia emoten dau
ez zala oso zuzena; ondorixo hori etaratzen da
behintzat juan zan astian Gipuzkuako
Diputaziñuak aurkeztu eban estudixo batetik.
65 urte betetakuak biharra laga eta erantzukizun
gitxiago zekela uste bazan be, gizartiak
eurengandik asko jasotzen dau.

9KALEKO
INKESTA

Isasi, 18   943 53 12 59

Altzariak.
Menajea. 

Bainurako 
osagarriak.
Ehungintza. 
Argiztapena.

Opari 
pertsonalak.
Osagarriak.

1 0 0  m 2k o  
a u t o z e r b i t z u a

– kontsola: 224 €
– koadroa (Meninak): 49 €
– koadroa (London): 19 €
– lanpara: 29,9 €
– kuxina: 9,9 €



Eibarko Udalak, Hezkun-
tza Esparruak, Tolosako
Ekinbide Etxeak eta Gi-

puzkoako Foru Aldundiak anto-
latutako programaziñua pre-
sentatzeko ekitaldixan, mahai-

xan jarritta eguazenen ahotan
gehixen errepikatu zan berbia
“lujua” izan zan. Izan be, Elena
Martin Juan Bautista Gisasola
Musika Eskolako zuzendarixak
abesbatzen kalidadia azpima-
rratziarekin batera, Musikaldiko
publikua “entzumenarekin ez
eze, eszenarixo gaiñian koruak
emoten daben ikuskizunarekin
be gozatzera” juan ohi dala go-
goratu nahi izan eban. 

Lau abesbatza kantuan
Tolosako lehiaketan parte

hartuko daben abesbatzeri be-
giratzen badetsagu, martitze-
nian, hillaren 26xan izango da
lehelengo kontzertua, Bulgaria-
ko Choir Rodina dalakuaren
eskutik. Atzoz geroztik Hezkun-
tza Esparruan ostatua hartuta
daguazen abeslarixak osatuta-
ko korua, “berezixa” dala azal-
du eban Txema Cornagok, “40

bat lagunek osatutako korua-
ren erdixa edo gehixago medi-
kuak, botikarixak edo enferme-
rak diralako”. Tolosan eta Eiba-
rren eskinduko dittuen emanal-
dixetatik kanpora, Euskal Herri-
xan daguazela aprobetxauta
beste hainbat herrittan be jar-
dungo dabe kantuan. 

Ensemble Volcal Callirhoé
Suitzako korua, berriz, 2005.
urtian jaixo zan eta eskarmento
haundixa daken musikuak osa-
tzen dabe eta errepertorixuari
begira barrittasuna da nagusi.
Suitzarrak urriaren 28xan
emongo dabe kontzertua.

Lehelengo kamara-orkesta
profesionala

Urriaren 31n eta azaruaren
2xan umiak osatutako abesba-
tzak aillegau bittartian, barriz,
izaera profesionala dakan Eus-
kal Herriko lehelengo kamara-
orkestria entzuteko “pribilegi-
xua” eukiko dogu. Izan be, Eus-
kadi maillako instituziñorik
haundixenetatik (Musikene, Bil-
boko Orkestra Sinfonikoa, Eus-
kadiko Orkestra Sinfonikoa eta
Bayonne Côte Basque Orkes-
tra Erregionala) urtendako mu-
sikari gaztiak osatzen dabe

Eguaztenian presentau
eben Portalean Eibarko
XVIII. Musikaldia. Urteroko
moduan, urria eta azarua
bittartian Tolosan 
antolatzen dan abesbatza
lehiaketaren 
aitzakixarekin, gurian be
izango dogu lehiaketan
parte hartuko daben 
koruetako batzuk 
entzuteko aukeria. Baiña,
mundu maillako 
abesbatza onenetako 
batzuk Eibarreraiño 
ekartziarekin konformau
barik, goi-maillako 
programaziñua preparau
dabe antolatzailliak, 
abesbatzen emanaldixeri
ganbera-musikia eskintzen
daben orkestak eta 
San Andres elizan Esteban
Landart organojoliak
emongo dabena gehittuta.
Urrezko brotxia, duda 
barik, azaruaren 5ian Jose
Ramon Orozko zanari 
eskinduko jakon 
omenaldixa izango da.

GEURE
GAIA

10

AAbbeessbbaattzzaa  eettaa  oorrkkeessttaarraakkoo
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PPEEDDRROO  PPAALLAACCÍÍNN,,  OOrroozzkkoorreenn  oommeennaallddiikkoo  aannttoollaattzzaaiilllliiaa

- Zelan antolatzen jako omenal-
dixa holako personaje haundi-
xari?
Ba, Udaletik omenaldixa antolatze-
ko kontuarekin deittu zestenian
pentsau neban moduan, erreza
eta modu berian gatxa da. Nahiko
argi eguan Orozko eibartar peto-
petua izanda, eta herrixan dakagu-
zen taldiak kategorixakuak, Eibar-
ko musikuak parte hartu bihar ebela. Baiña, ho-
rrekin batera, bere obraren ibilbidiari lotutako ze-
ozer izan bihar zan. Ideia horreri segiduta osatu
dogu omenaldirako programaziñua eta pentsa-
tzen dot emanaldi oso politta izango dala, senti-
miento haundiku eta edozeiñek errez entzuteko
modokua. Ordubete pasatxoko iraupena izango
daben kontzertuan Sostoak, Goruntzek, Musika
Eskolako Koruak, Andrés de Egiguren orkestak
eta hainbat bakarlarik hartuko dabe parte.

- Orozkok musika munduan
egindako bidiak Italiaraiño,
opera munduko eszenarixo
haundixenetaraiño eruan
eban. Gaur egunian holako ze-
ozer errepikatzeko aukerarik
ikusten dozu?
Jose Ramon Orozkok bizi izan-
dako sasoian oso gatxa zan be-
rak lortu ebana lortzia eta gaur

egunian be oso gatxa izaten segitzen dau,
arrazoi diferentiengattik. Edozelan be, bera
aillegau zan tokiraiño aillegatzia beti izan da
oso-oso gatxa. Orozkok, Italiako bere abentu-
ran, Tullio Serafin zuzendarixarekin topo egiñ
eta hari bere kantatzeko modua gustatzia,
suerte hori euki eban. Askotan, kualidadiak
eukitziaz gain toki aproposian une egokixan
egotia eta beste hamaika faktore juntatzia
bihar izaten da.

““OOssoo  oommeennaallddii  aalleeggrriiaa  iizzaannggoo  ddaa””



Kammerphilharmonia izeneko
orkesta gaztia eta Mozarten
obrak ardatz dakan emanaldi-
xa eskinduko dabe Coliseo an-
tzokixan, urriaren 30ian.

Eta umien taldietara bueltau-
ta, 2000. urtian “El León de
Oro” izenburuko proiektuaren
barruan jaixotako “Peques”
abesbatza 11-17 urte bittarteko
gaztetxuak osatzen dabe, 40
bat neska-mutikok. Abesten di-
ttuenen artian kanta herrikoiak
sarrittan agertzen dira. 

Eta Eibarren izango dogun
laugarren abesbatza, zerren-
dan azkena izanda be, oiñ hu-
rrengo jokatutako Zoltán Ko-
dály de Nyíregyháza Lehen
Hezkuntzako eskolako abesba-
tzen arteko lehiaketan sari
gehixen eskuratu zittuan korua
izan zan Cantemus. Bere
abesti bilduman abesbatzenda-
ko idatzi diran lanik onenak ba-

tzen juan dira 1975az geroztik.
Abesbatza guztiak Coliseo

antzokixan kantauko dabe,
20.30xetan eta sarrerak 3 eu-
rotan ipiñi dittue erosteko mo-

duan, bai internet bidez
(www.kutxa.net) bai Coliseoko
leihatillan bertan. 

Bestalde, iaz hil zan José
Ramón Orozkori omenaldixa
egitteko aukera aproposa ikusi
dabe Musikaldiko antolatzaillak
eta azaruaren 5erako Orozko-
ren omenezko programaziñua
preparau dabe. Pedro Palacín
antolatzailliak aurreratu desku-
nez, Eibarko musika munduan
zeresana daken abesbatza eta
bakarlarixak izango dira prota-
gonistak. Hori be Coliseo an-
tzokixan izango da eta sarrerak
5 eurotan erosi leikez. 

San Andres elizako 
organuaren inguruan

Eta azaruaren 13rako San
Andres elizan organo kontzer-
tua eskinduko dau Esteban
Landart organojole ezagunak.
Blandartekin hartuemonetan
diharduan Belen Sagarzazuk
esandakuaren arabera, “aste
honetan bertan San Andres eli-
zako organua ikusten egon da
eta oso pozik ipiñi zan, asko
gustau jakon. Bere kontzertuan
jendiak organuarekin benetan
gozatu deixan nahi dogu, soi-
ñuaz aparte nola joten daben
ikustia eta, horregaittik, koruan
bertan aulkixak ipintzia pen-
tsau dogu”.

11GEURE
GAIA
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...eta kitto!-ko

GGAABBOONNEETTAAKKOO  LLOOTTEERRIIAA salgai duzu:
Mujika harategia 
Urkizu prentsa 
Bolintxo 
Zabaleta okindegia
Narrua konplementuak
San Andres gozotegia
Askasibar kirolak
Kultu taberna
Valenciaga jantzidenda
Udal Euskaltegia 
AEK Euskaltegia 
Isasi okindegia 
Izadi loradenda 
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jatetxea
Etxola eettxxoollaajjaatteettxxeeaa@@hhoottmmaaiill..ccoomm

Erreserbak: 994433--220077001199
TTxxiirriioo  kkaallee,,  11

Eguneko menua / Karta / Pintxoak 
Enpresa eta taldeentzako aurrekontuak

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK

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

� eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

XXVVIIIIII..  MMUUSSIIKKAALLDDIIRRAAKKOO  
PPRROOGGRRAAMMIIAA
COLISEOAN,
20.30xetan
UUrrrriiaakk  2266

CHOIR RODINA
(Bulgaria)
UUrrrriiaakk  2288

ENSEMBLE VOCAL CALLIRHOÉ
(Suitza) 

UUrrrriiaakk  3300
KAMMERPHILHARMONIA

(Euskadi)
UUrrrriiaakk  3311

PEQUES DEL LEÓN DE ORO
(Asturias)
AAzzaarruuaakk  22

CANTEMUS CHILDREN’S CHOIR
(Hungaria)
AAzzaarruuaakk  55

JOSE RAMON OROZKORI
OMENALDIXA,

herriko hainbat talde 
eta bakarlarixen eskutik

SAN ANDRES ELIZAN,
20.00etan
AAzzaarruuaakk  1133

ESTEBAN LANDART-en 
organo kontzertua

Eguaztenean egin zuten aurtengo edizioaren aurkezpena Portalean.  / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ

Esteban 
Landart-ek
azaruaren
13an joko
dau San 
Andresen.



aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
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 RO F E S I O N A L A K

AROTZAK

GG

SUKALDE ALTZARIAK
��

AROZTEGIA
Iparragirre Anaiak

F. Calbetón, 4 behea    Tel. 943 20 29 27
Tailerra: Apalategi auzoa    Tel. 943 12 01 92

Mobila: 657 79 56 78

Aroztegia ��  Ebanister ia
��  Obra aroztegia

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

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

ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 647 90 66 20 / 607 71 38 73

AROTZAK

ELEKTRIZITATEA

Matsaria 2 - 7. pabilioia 
Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27

www.electricidadguria.com

* Muntaia eta 
proiektu elektrikoak

ELEKTRIZITATEA

MANTELEC, S.L.

� Barne apainketak
� Mantenimendu    

eta automatismoak

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

ERREFORMAK

rreemmiiooeenn
IIDDAA

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
TTee ll ::   994433 --775522555577
FFaaxx aa ::   994433 --775522555566
16 Postakutxatila - Soraluze

G a r b i k e t a  e t a  
m a n t e n i m e n d u a

GGAARRBBIIKKEETTAAKK  SS..LL..

GARBIKETAK

Tfnoa.  994433  225544  661155
Mobila 668888  660099  117711                      BBaarrrreennaa,,  2266 - 6. C            

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

L impieza
Mul t i se r v i c io

E ibar

--  MMaanntteenniimmeenndduu  ggaarrbbiikkeettaa
--  KKrriissttaall  ggaarrbbiikkeettaa
--  GGaarrbbiikkeettaa  oorrookkoorrrraa
--  GGaarrbbiikkeettaa  bbeerreezziiaakk

ccrriissttaalluuxxbbee@@ggmmaaiill..ccoomm
TTffnnooaa::  994433  2200  6655  0088
FFaaxxaa::  990011  7700  6666  2299
MMoobbiillaa::  
665599  5588  3355  3322 IInndd..  OOjjaanngguurreenn,,  11 --  bbeehheeaa  ((1144  aacc))

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

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

PROIEKTUAK-ERREFORMAK-BERRIKUNTZAK



Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA

GREMIOEN KOORDINAKETA

www.irazabal.net
Pintura orokorra

Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa
PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Kortinak
Etxerakoak
Osagarriak

TTffnnooaa..  eettaa  FFaaxxaa..  
994433  2200  0055  9944

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  88  --  bbeehheeaa

�� Nexa 
Autocolor

�� Pintura
industriala

�� 3M
produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

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

EErraa  gguuzzttiieettaakkoo  ssaarrrraaiilleenn  ssaallmmeennttaa  eettaa  mmaanntteennuuaa
SSeegguurrttaassuunn--iinnssttaallaakkuunnttzzaakk
SSaarrrraaiilleenn  eeggookkiippeennaakk
SSeegguurrttaassuunn  kkuuttxxaakk

EErraa  gguuzzttiieettaakkoo  ggiillttzzeenn  kkooppiiaakk
TTrraabbaattuuttaakkoo  aatteeaakk  eettaa  sseegguurrttaassuunn--kkuuttxxaakk

aasskkaattzzeenn  ddiittuugguu

GGIILLTTZZAAKK

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

Sostoa, 16 ac behea

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

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

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

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

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

EEggiigguurreennttaarrrreenn,,  1188
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

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

Pintura

Goi mailako
dekorazioa

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

666 74 30 98

� eta faxa: 943 20 39 03

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
ERREKATXU 3an
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GOIZ ETA ARRATSALDE HARTU ZUEN WATERPOLOKO ZA-
PATUKO JARDUNALDIAK. Multikirolak programaren barruan
bihar hasiko den denboraldiaren atariko moduan, aurreko zapa-
tuan waterpolo epaileentzako teknifikazio ikastaroa izan zen goize-
an Portalean (Waterpolo Donostikoekin entrenatuz) eta arratsalde-
an, bestalde, Orbea kiroldegian, Oiasso-Bidasoa eta Urbat-ekoen
arteko anaiarteko partidua jokatu zen, baliogarria oso entrenamen-
du moduan eta baita epaileek praktikak egiteko ere. Gure herriko
waterpoloaren mailak gora dihardu egiten, etengabe.

Probintziako waterpoloaren hiriburu
izan zen Eibar zapatuan

SONIA LÓPEZ ALBOKO
ATZELARIAK SARTU ZUEN
DOMEKAN REALA-EIBAR
PARTIDUKO BIGARREN GO-
LA eta, horrekin, neurketa era-
baki. Juan Carlos Izak entrena-
tzen duen Eibarko taldeak asko
hobetu du iaztik hona eta ez da
aurkari erraza inorendako; ho-

rrela erakutsi zuen berriro ere
eta Zubietan gogor eutsi zion
Realari. Iragarne armaginen
atezaina izan zen partiduko
onena eta, berari esker, parti-
dua amaitzeko ordu laurdena
falta zen arte bizirik eutsi zioten
eibartarrek. Oviedo hartuko du-
te Unben hurrengo partiduan.

Eibartar batek erabaki zuen 
Superligako Reala-Eibar

EZ DA ERREBOTERIK IZAN-
GO DOMEKAN ASTELENAN
JOKATUKO DEN JAIAL-
DIAN. Lau eta erdiaren barruan
sartu beharko dira arratsalde
horretan Katedralera lan egite-
ra etorriko diren pilotariak. Ho-
nakoek osatuko dute kaiolako
neurketen karteldegia: 1. maila-

ko txapelketarako partiduetan,
Zubieta Urrutikoetxearen aurka
eta Barriola Saralegiren kontra;
jaialdia amaitzeko, bestalde,
Cabrerizo II.ak eta Ceciliok
neurtuko dituzte indarrak, az-
ken hauek 2. mailako txapelke-
tan. Pilota aukeraketa atzo
eguerdian egin zen.

Buruz-burukoen jaialdia Astelenan
domekan: kaiola barruko hiru partidu

PORROTAREKIN GAINERA.
HIRU LAURDENETAN NA-
GUSI IZAN ETA GERO, azke-
nengoaren emaitza partzialak
(7-23) aurretik egindako lan
guztia bidali zuen pikutara.
Atsedenaldian 30-21 irabazten
zuten eibartarrek, baina azken
laurdenean Donosti-Dolphin-
sekoek ondo erakutsi zuten

multzoko talde indartsueneta-
koa osatzen dutela. Iazko tal-
detik, Fito, Jorge Sierra eta
Plak taldea laga dute eta, eu-
ren ordez, beste lau jokalari
berri sartu dira: Alberto, Horca-
jada, Sergio eta Mikel, azken
hau 17 urtekoa eta etorkizun
handikoa. Lau berriak Ermua
saskibaloi taldetik datoz.

Katu-Kale saskibaloi taldeak 
ere hasi du denboraldia

Motzean jokatuko dute jaialdiko hiru partiduetan.

ZARAUTZ GAINDITU ETA GERO,
JAITSIERA POSTUEKIN hiru puntu-
ko aldea jarri du Gaizka Garitanok en-
trenatzen duen taldeak. Iparragirre eta
Jokin izan ziren azken partiduko gole-
atzaileak eta taldeak erakutsi zuen ha-
mar jokalarirekin ere partiduari eusten.

Oraingoan Durangoko Culturalak bisi-
tatuko du Unbe, bihar 17.00etatik au-
rrera jokatuko den partiduan: bizkaita-
rrak 3. postuan daude eta orain arte
partidurik galtzea ez dakien talde ba-
karra da multzoan. Puntuak, beraz, ga-
rrantzizkoak izango dira. 

Eibar B-k Durango hartuko du bihar Unben

Sonia López eibartarrak
26 urte ditu. Evelyn
Santosek ere Realean
dihardu, Eibartik 
joanda.

Cerchi prestatzaile
italiarra aginduak
ematen.

Garitano eserita,
iaz Viaderoren 

laguntzaile
zenean. Azken

kaleratu berri dute
Pontevedratik.
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ETB1-EK PARTIDUA ZU-
ZENEAN ESKAINIKO BA-
DU ERE, Eskozia la Bravak
antolatutako autobusean eta
bestela ere Eibar Foball Tal-
deko hainbat zaletu izango
da Donostian bihar arratsal-
dean bertako Sanse ospe-
tsuaren aurkako partidua
ikusteko. Neurketa horreta-
rako, Mandiola entrenatzai-
leak Alex García berreskuratuko du taldearentzako; Urze-
lai, Kijera eta Zigorrek min hartuta jarraitzen dute eta ez di-
ra taldeko partaide izango. Lombraña ere zigortuta dago.

Reala B - Eibar
bihar 16.00etan

15KIROLAK

Arratek jaitsiera postuetan 
hartuko du Valladolid

ORDEZKARI BI HAMAR ONE-
NEN ARTEAN KOKATU ZITUEN
ESCUDERIA EIBAR-EK GERNI-
KAN. Iban Tarsicio eta Patricia
Lerín 5.ak izan ziren XVII. BBK
Rallyan eta Aitor Arrieta eta Oiha-
ne Ituarte 7.ak. Aurrekoez gain,
German Agredak eta Carlos Mar-
tínek, alde batetik, eta Aitor Iraza-
balek eta Ander Bikandik osatuta-
ko bikoteak 11. eta 12. postuetan
sailkatu ziren, 50 sailkatuen arte-

an (67 taldek eman zuten izena).
Domekan Mendiko Euskal Txa-
pelketa amaituko da Urrakiko igo-
erarekin. Aitor Zabaleta bergara-
rrak irabazitako txapelketaren az-
ken proban Escuderia Eibarko be-
deratzi ordezkari izango dira. 

Bestalde, Escuderiako Mayer
Outeriño motorzaleak Portugalen
jokatutako enduro proban hartu
zuen parte Eizaga auzoko Xuban
Rementeriarekin.

Escuderia Eibarkoak aurrean Gernikan

AURREKO ASTEAN EU-
REN EGOERAREN BERRI
emateko taldeko teknikari
eta jokalariek egindako age-
rraldiak ez du inolako onura-

rik izan kantxa barruan eta
Arratek bere ligako aurkari
birekin jokatutako neurketak
galdu ditu: etxean Anteque-
rarekin (20-25) eta Torrevie-
jan (28-24). Golak sartzeko
ikaragarri sufritzen du Julian
Ruizen taldeak eta badirudi
asmo bakarra atzetik beste
talde bi izatera mugatuko de-
la. Bihar Valladolid hartuko
dute Ipuruan (19.00etan ha-
siko da partidua) eta, bata
eta bestearen maila ikusita,
zaila izango dute eibartarrek
neurketa irabaztea.

KLUBEN ARTEKOAREN HIRU
PARTIDU HARTUKO DITU AS-
TELENAK GAUR arratsaldean:
hasteko, Klub Deportiboko Nar-
baizak Arrasateko ordezkariari
egingo dio aurre kaiolaren ba-
rruan; jarraian, jubenilen mailan,
Ruiz-Larrauri (Debako bikotearen

aurka) eta Agirresarobe-Lantz
(Zestoakoei aurre eginez) bikote-
en ordua izango da. Aurreko as-
teburuan, Ruiz-Larrauri eta Una-
munzaga-Alvarez bikoteek iraba-
zi zuten bitartean, Egaña-Bengo-
etxeak galdu egin zuen Antigua-
ko ordezkari indartsuarekin.

Erdoziak maila ona eman zuen Peña
Sport-en aurkako partiduan.

TABERNABIDEBARRIETA, 1

– Lora eta landare 
natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

Herriko pilotariak Kluben Artekoan 
gaur 20.15etan

SASOI HONETAN DEBABARRENAN JARDUNDAKO
TXIRRINDULARIAK urrezko bost domina eta zilarrezko bi
irabazi ditu Palma de Mallorcan jokatutako pistako Espainia-
ko txapelketetan. Olaberriak scratch-en (Ana Usabiagaren
aurretik), omnium-ean, puntuazioan, jarraipenean (hemen

ere Usabiagaren aurretik) eta
taldekako jarraipenean lortu di-
tu urrezko dominak. Oso sasoi
onean dagoela erakutsi du be-
rriro ere Gipuzkoa ordezkatzen
zuen txirrindulariak (Ferrán eta
Usabiagarekin), erraz nagusi-
tuz hainbat probatan.

Bost domina Olaberriarentzat

Aitor Arrieta eta Oihane Ituarteren autoak 7. postuan amaitu zuen Gernikan.

Ivan Sever pibotak
berriro jokatu

dezake
bihar.
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I. Ojanguren argazki lehiaketako sari nagusia Reusera

LAMBRETTA KLUBAK AZA-
ROAREN 27-RAKO ASTELE-
NA FRONTOIAN ANTOLATU
duen Orquesta Mondragón tal-
dearen kontzerturako sarrerak
honezkero salgai daude hona-
ko tokietan: Eibarren Ayerbe li-
burudendan eta Portalea, Birji-
ñape, Trinkete, Arno eta Case-
rio tabernetan; Elgoibarren,
Lanbroa eta Kaia tabernetan;
Ermuan, Xagua tabernan; eta
Durangon Horse tabernan. Al-
dez aurretik erosita sarrerak
20 euro balio du eta Astelena
frontoiko leihatilan erosiz gero
25 euro ordaindu beharko dira.

INDALEZIO OJANGUREN
ARGAZKI LEHIAKETAKO
XXII. EDIZIOKO IRABAZLE-
EN IZENAK zapatuan eman
zituzten ezagutzera epaima-
haiko kideek. Oraingoan sari
nagusia Kataluniara joan da:
Reuseko M. Gracia de la Hoz
Roch-ek eskuratu du 'Voltes'
izenburuko bildumarekin. Bi-
garren mailako saria jasoko
dute Josu Garai Ibabe (Le-
gazpia), Juan Palacios García
(Eibar), Juan Manuel Gago
Grau (Montcada i Reixac) eta
José Ramón San Josék (Má-
laga). Euskal Herri mailako
sariak, berriz, José Luis Iri-
goien (Eibar), Julián Gil Gar-
cía (Legazpia) eta Jorge Mur-
giondo (Bergara) argazkila-
rien lanentzat izan da. Eta ei-
bartarren artean José Vila Ai-

ras, Maite Beistegi eta Miren
Bakarne Elejalde saritu dituz-
te, hurrenez hurren. Bestalde,
aurten estreinatu duten 16 ur-
tetik beherakoen mailan Unai
Mora Berrizbeitia nagusitu da.
Aurtengo edizioan 91 argazki-
lariren lanak jaso dituzte

lehiaketa antolatzen duten Ei-
barko Udaleko Kultura saile-
an. Irabazleei urriaren 29an
banatuko dizkiete sariak, Por-
talean, jarraian euren lanak
eta aukeratutako beste batzuk
batuko dituen erakusketa za-
baldu aurretik.

AURREKO BARIXAKUAN ZABALDU ZUTEN
LIBURU AZOKA AZKEN TXANPAN SARTU DA

eta asteburua amaitzearekin batera esango digu
agur, hurrengo urtera arte. Gogoan izan gaur

arratsaldean, 17.00etatik 21.00ak arte
egongo dela zabalik, baina bihar eta
etzi, asteburua izanik, ixteko ordua pis-
kat atzeratuko dute saltzaileek goizez
zein arratsaldez eta, beraz, 11.00etatik
14.30etara eta 17.00etatik 21.30etara
egongo da martxa azokan. Liburu zein
disko guztiak %5eko beherapenarekin
eskaintzen dituzte argitaletxe ezagu-
nenen libururik salduenak eskaintzen
dituen azokan.

Domekan agurtuko da liburu azoka

MANIX MANDIOLA LAGUN TALDEAK ANTOLA-
TUTA, Eibar Kirol Elkartearen inguruko erakusketa
zabaldu zuten domekan Untzaga jubilatu etxeko are-
toan. Urriaren 29ra arte ikusgai izango den erakuske-
ta honako ordutegian bisitatzeko aukera izago da: as-
telehenetik barixakura, 19.15etatik 21.00etara eta za-
patu eta domeketan, berriz, 12.00etatik 14.00etara. 

Orquesta 
Mondragón-en
kontzerturako

sarrerak

Irabazleen lanekin, ohikoa denez, erakusketa egingo dute. Itudian, epaimahaiko partaideak.

EIBARKO EUSKARAZKO I. LIP DUB LEHIAKETAKO TXAPELDUNAK UDAL
EUSKALTEGIKOAK IZAN DIRA, aurreko barixakuan Coliseoan hala erabaki zu-
ten eta. Eibar Merkataritza Gune Irekiak, Eibar.org elkarteak eta Udalak elkarre-
kin antolatutako lehiaketaren finalak 300 bat lagun batu zituen eta ikusleek ekital-
dian bertan emandako botoek, epaimahaiko kideen botoekin batera erabaki zuten

6.000 euroak “Katuek bezala” The Uskiʼs taldearen
abestiarentzat izan behar zirela, Biraka Dantza Es-
kolakoek aurkeztutako Gariren “Amets” lana sail-
kapenean oso gertu ibili zen arren.

Sari nagusitik aparte, ikastetxeentzat 1.000 eu-
roko beste bat banatu zuten eta hori La Salleko
taldeetako batentzat izan zen, Betagarriren “Bi-
dea gara” lip dub-arengatik. Iban Garatek aurkez-
tutako ekitaldian finalista geratu ziren lanak ikus-
teko aukera egon zen eta, horrez gain, Eibarko
Koro Gazteak abestu zuen.

Euskaltegikoek eraman dute 
Lip Dub lehiaketako saria

Eibar Foball Taldearen 
argazki erakusketa
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UDALAK, LA CAIXAREKIN ELKARLANEAN, GURASO-
ENTZAT BEREZIKI PENTSATUTAKO hitzaldi bi antolatu
ditu, euskararekiko jarreren garrantziaz jabetu daitezen. Ho-
rietako lehenengoa astelehenean izan zen Portalean, gura-
so euskaldunentzat, …eta kitto! Euskara Elkarteko Normali-
zazio arloaz arduratzen den Ainara Labadoren eskutik. Da-
torren astean bigarren saioa izango du, oraingoan euskeraz
ez dakiten gurasoentzat: “Actitudes y motivación hacia el
euskera” izenburupean, 18.30etan hasiko da Portaleko are-
to nagusian eta sarrera librea da.

Gurasoak euskararekiko
motibatzen

GAUR ARRATSALDEAN, 19.00-ETAN INAU-
GURATUKO DUTE PORTALEKO ERAKUSKE-
TA ARETOAN “INPRESIO-
AK” izenburuko erakusketa.
Azaroaren 14ra arte ikusteko
moduan izango den erakus-
ketan Euskal Herriko hainbat
artista ezagunen lanak batu
dituzte, tartean Esperanza
Zabala eta José Antonio Az-
pilikueta eibartarrenak. Eki-
menaren sustatzeilea den
Fernando de Vicente bizkai-
tarrak marrazkiari arreta be-
rezia eskaini nahi izan dio

proiektuari eta, horregatik, erakusketarako lanak
aukeratzeko orduan beste teknikak albo batera la-

ga dituzte parte-hartzaileen
zerrenda osatzen duten bes-
te artistek (Luis Candaudap,
Marta Cárdenas, Alfonso
Gortazar, Gonzalo Jauregi,
Juan Mieg, Damaris Pan,
Amagoia Ruiz, Jorge García,
Imanol Larrinaga eta Imanol
Marrodán). Martitzenetik do-
mekara ikus daiteke erakus-
keta, 18.30etatik 20.30etara. 

15 artista Portalean elkarrekin

laburrak
CCooaacchhiinngg   iikkaassttaarrooaa
Astelehenean berriz ere
helduko diete Pagatxa
elkarteak Foru Aldundiaren
diru-laguntzarekin
emakumeentzat
antolatutako coaching
ikastaroari. Klaseak
Portalean dira (ikastaro
gelan), 17.00etatik
19.00etara, eta nahi duenak
izango du joateko aukera
(doan da). Informazio
gehiagorako 679441229
telefono zenbakira deitu
(Rakel Ampudia).

PPiinnttuurraa  eettaa  jjaazzzzaa
zzuuzzeenneeaann
Maite Arriaga eta Vanessa
Ateca artistek saio berezia
eskainiko dute azaroaren
2an, Bost tabernan. Eibarko
artista biek 20.30etatik
aurrera tabernan bertan
koadroak margotzeari
ekingo diote, jazz
musikarekin girotuta.
23.30ak aldera amaitzea
aurreikusita dagoen
saioaren amaieran tabernara
joandakoen artean koadroak
zozketau egingo dituzte.

AAnnttzzeerrkkiiaa
Urriaren 29an Rafael
Herrerok zuzendutako “No
me hagas daño” antzezlana
taularatuko du Tanttaka
taldeak. Aurten Donostia
Hiriko Kutxa Literatur Saria
jaso duen lana ikusteko
sarrerak aurretiaz eros
daitezke, Coliseoko
lehiatilan edo Kutxanet
zerbitzua erabilita.

EEiibbaarrttaarrrreenn
kkoonnttzzeerrttuuaakk
Bihar (zapatua) Ez Dok
tabernan kontzertua
emango du Cohen taldeak,
23.30etatik aurrera. Eta
Kokein taldeak, berriz,
Zarautzen emango du
kontzertua zapatuan,
22.30etan (Munoa plazan,
txosnetan).

GAUR ARRATSALDEAN ZABALDUKO DUTE
ERAKUSKETA ERREKATXU TALDEA OSATZEN
DUTEN ARTISTEK Topalekuan. Javier Larreategi,
Mary Hernáez, Marina Pérez, Mila Aguilar, Charo
Gil, Lourdes Aranguren, Mari Tere Otxandiano eta
Mari Fran Ereñaren artelanak urriaren 31ra arte
egongo dira ikusgai, ohiko ordutegian: astegune-
tan 19.00etatik 21.00etara eta asteburuetan
12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.

DOMEKAN 11.00-ETATIK AURRERA
KALEJIRAN IBILIKO DIRA CIELITO MU-
SIKA BANDAKOAK, 12.00etan Coliseo-
an kontzertua eman aurretik. Iñaki Orbe-
gozo zuzendari ordeak zuzenduko duen
kontzertuan pieza hauek joko dituzte:
“Fiesta taurina” (J. De la Vega), “Sedona”
(Steven Reineke), “La fiesta de las trom-
petas” (L. Anderson) Gaizka Azketa, Car-
los Arregi eta Andoni Martín bakarlarien eskutik,
“Suite Clásica” (T. Aragues) eta “Dantzaldia” (Iña-
ki Urkizu). Ez da hau izango Orbegozo gazteak

antzokian banda zuzentzen duen lehenengo al-
dia, apirilaren 11n pieza bat zuzentzen egin bai-
tzuen debuta. 

Cielito Musika Bandaren 
kalejira eta kontzertua

Errekatxu taldearen erakusketa

Ainara Labadok prestatu ditu hitzaldiok.  / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ

J.A. Azpilikuetaren lana.
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- Zer moduz joan da Cibeles pasarelaren
azken edizioa?

Oso ondo. Cibeles Madrid Fashion Week-
ek une onak bizi ditu; ereiten duenak jaso ere
egiten du eta diseinatzaileek egindako ahale-
ginak eta erakutsitako kalitateak maila bere-
an egin dute bat. Nire desfilea ere arrakasta-
tsua izan da eta oso pozik nago.
- Aurreko urteekin konparatuz, aldaketa
handirik izan da?

Bilakaera begi bistakoa izan da, bai ikusle-
en aldetik, bai komunikazio arloan, izen han-
diko modeloen kasting-ean... Eta, hori bai,
akatsik gabe joan da dena.
- Zuk zer aurkeztu duzu?

Gizonarendako eta emakumearendako
2011ko udaberri-udarako bilduma, “Love a
first sight” izenekoa. Macaron-etan (Frantzia-
ko goi mailako gozogintzako produktuak,
Candy kolore anitzekin) inspiratutako jan-
tziak, xalotasuna eta heldutasuna nahasten
dituztenak: sexia eta leuna aldi berean.
- Zer eramango da hurrengo denboral-
dian?

Udarako pastel tonoen alde egingo nuke
apostu: urdin zerua, haurtxo arrosa, beigea,
pastel horia eta akuamarina berdea. Ehunen

aldetik, zeta eta linoarekin nahastutako zeta
izango dira nagusi: azken honek sinistu ezi-
neko moduko ehuna sortzen du. Hor sofisti-
katuak eta ezustekoak bat egiten dute hiri-so-
fistikazioa eskaintzeko.
- Zaintzen dugu moda Euskal Herrian?
Zaila da hemendik arrakasta izatea?

Bai, zaintzen dugu; eta, orokorrean, aurre-
ra egin dugu. Arrakasta lortzea, bestalde, zai-
la da: bai hemen eta baita beste edonon ere.
Arrakasta ondo egindako lanaren emaitza
da, ahaleginak, amore ez emateak eta gus-
toz jardundakoak ematen duena.
- Gure tradizioak nondik hartzen du
gehien: Ingalaterra, Frantzia, Italiatik...?

Gure tradizioa gurea da bakarrik; horregatik
ari zaigu kostatzen hainbeste hemengo moda
sendotzea eta kanpoan ezagutaraztea. Gure
modaren tradizioa eta historia urte gutxikoa
eta laburragoa bada ere, gure estiloa gurea
da, ez beste inorena, eta beti egon da hor: Ba-
lenciaga eta Rabanne horren adibide dira.
- Zenbat urte daramatzazu mundu horre-
tan lanean?

Nire firmarekin, zortzi urte. Hamazortzi bil-
duma egin ditut eta diseinatzen hamabi urte
egin ditut dagoeneko: lehenengo urteetan
besteentzat eta azken hauetan nire firmara-
ko. Nire tokia aurkitu dut, behintzat.
- Bilduma horietan berdin egin duzu lan
gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat?

Bai, arlo biak landu ditut. Ez hori bakarrik:
betaurreko linea ere kaleratu dut, galtzerdie-
na, oinetakoena... Nire bezeroen artean,
emakumeak dauden moduan, gizonezkoak
ere hor egon dira beti presente.

- Hemendik aurrera bide bera jorratzeko
asmoa duzu? Edo bietako baten aldeko
joera nabarituko da?

Biekin jarraituko dut, orain arte bezala. De-
na dela, egia esateko, emakumearen espa-
rrua gero eta indar handiagoa doa hartzen,
bilduma gehiagorekin: gauerako, ezteietara-
ko, jeans-ak...
- Zerk uste duzu eraman zaituela arrakas-
ta izatera?

Ezin dut zehazki esan, baina ondo eginda-
ko lana, konstantzia, irmotasuna, merkatura-
ko gaitasuna eta %100 diseinu propioa izate-
ak uste dut ahalbidetzen duela firmak arra-
kasta izatea.
- Zure ezaugarriak aipatzea eskatuz gero,
zeintzuk nabarituko zenituzke?

Edertasuna bilatzen dut batez ere, horreta-
rako ehunak eta formak erabiliz. Bolumena,
josteko modua, proportzioa, patronajea, kolo-
reen arteko oreka... Eta berrikuntza lasaia eta
fina azpimarratuko nuke, horrek egiten baitu
arropek nire zigilu pertsonala transmititzea
eta bezeroentzako ezinbestekoa izatea.
- Nondik etortzen zaizu inspirazioa?

Toki askotatik. Arteak eta zineak zeresan
handia daukate hor, baina baita nire bizipen
pertsonalak ere. Nire bildumak nire nortasu-
naren luzapena dira, nire egutegi pertsonala.
- Zer da estiloa izatea?

Ez behartzea dela esango nuke; hau da,
ez ahalegintzea ez zarenaren itxurak ema-
ten. Zenbat eta naturalago, orduan eta estilo
handiagoa. Pertsonarekin, bere izakerarekin
eta bizitza moduarekin doana: hori da estiloa
izatea.

“Zenbat eta naturalago izan, 
orduan eta estilo handiagoa”

ION FIZ:

ELKAR
HIZKETA

18

Ion Fiz diseinatzaileak izen handia
lortu du diharduen esparruan. Azken
Cibeles pasarelan egindako lana
nabarmendu dute adituek. Eibarren
jaioa, ikasketak ere gure herrian egin
zituen Ermura bizitzera joan aurretik.
Gaur egun Bilbo eta Madrilen artean
bizi da, lanak agintzen dionari
jarraituz. Bidaiatu askoz urrutirago
egiten badu ere: Shangaitik bueltan
harrapatu genuen guk.

Carmen Lomana
Fizek berarentzat

diseinatutako 
poltsarekin.
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AGENDA
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.

- Asuncion Antón Rey. 78 urte. 2010-X-11.
- Teresa Lander Irisarri. 89 urte. 2010-X-16.
- Teresa Ron Manso. 82 urte. 2010-X-18.
- Dosinda Silvares González. 95 urte. 2010-X-11.
- Leoncio Guenetxea Lazpita. 92 urte. 2010-X-12.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Naia Guridi Hernández. 2010-X-12.
- Nerea Lezeta Artadi. 2010-X-13.
- Inhar Espilla Bilbao. 2010-X-14.
- Mahnoor Khan. 2010-X-15.

Ongi etorrixa hillaren
13an jaixotako URKO
Bercianos Erasori.
Tia Mireia eta aitxitxa
eta amamaren partez.

Zorionak, MIKEL,
astelehenian sei urte
beteko dozuz-eta.
Etxekuen partez.

19

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

””IIzzaarrrreenn  aarrggiiaa””
Zuzendaria: MMiikkeell  RRuueeddaa
Aktoreak: KKllaarraa  BBaaddiioollaa,,
BBaarrbbaarraa  GGooeennaaggaa,,  EEssttiibbaalliizz
GGaabbiilloonnddoo,,  IIttzziiaarr  LLaazzkkaannoo

Espainiako gerra zibilaren kapitulu
iluna bizi izan zen Saturrarango
emakumeentzako kartzelan. Pantera
Zuria ezizeneko zentroko zuzendariak
seme-alabak kenduko dizkie
kartzelatutako errepublikanoen
hainbat alargunei, sua piztuz... 

22an: 22.30
23an: 16,00/19.15/22.30
24an: 17.00 / 20.00
25ean: 20.30

””GGaa`̀hhoooollee,,  llaa  lleeyyeennddaa””
Zuzendaria: ZZaacckk  SSnnyyddeerr
Aktoreak: EEmmiillyy  BBaarrccllaayy,,
AAbbbbiiee  CCoorrnniisshh,,  HHeelleenn
MMiirrrreenn,,  GGeeooffffrreeyy  RRuusshh

Soren hontz gazteak Gaʼhoole-ko 
zaindaria izan nahi du, bere heroiak
direlako. Kludd bere anai nagusiak
inbidia dio eta bere erruz hontz txikiak
etxetik jausi eta Pure Ones gaiztoen
hatzaparretan aurkituko dira. Soren
Zuhaitz Handiaren bila joango da...

””CCiiuuddaadd  ddee  vviiddaa  yy  mmuueerrttee””
Zuzendaria: LLuu  CChhuuaann
Aktoreak: LLiiuu  YYee,,  GGaaoo
YYuuaanniiyyuuaann,,  HHiiddeeoo
NNaakkaaiizzuummii,,  FFaann  WWeeii

1937. urtea da eta Txina gerran dago
Japoniarekin. Beijing eta Shanghai
erorita, Japoniako tropak Nanking-en
ateetan daude. Bonbardaketek hiria ia
guztiz hondatzekotan dagoenean, Lu
karisma handiko general txinatarra
bertakoen defentsan hasiko da...

Ongi etorrixa hillaren
14an jaixotako INHAR
Espilla Bilbaori.
Famelixa guztiaren
partez.

Ongi etorri, MARA,
gure famelixara.
Zorionak Olatz, Josu,
tia Maider eta aitxitxa
eta amamari.

Zorionak, MIKEL (urtebete)
eta GORKA (bost urte) Latorre
Lasuen, urtiak egin dozuez-eta. 
Muxu haundi bat osaben partez.

Zorionak, JONE, MAIDER eta ITZA, hirurak
zazpi urte betetzen dozuez-eta. Laztan
haundi bat etxekuen eta lagunen partez.

Zorionak, ENARA,
martitzenian bost urte
egingo dozuz-eta.
Milla muxu etxeko
sorgiñarendako
famelixaren partez.

””BBaaaarrííaa””
Zuzendaria: GGiiuuss..  TToorrnnaattoorree
Aktoreak: MMaarrggaarreetthh  MMaaddèè,,
FFrraanncceessccoo  SScciiaannnnaa,,  AAnnggeellaa
MMoolliinnaa,,  SSaallvvaattoorree  FFiiccaarrrraa

Palermoko komunitate bateko
bizipenak 1930etik 1980ra arte.
Faszismoa agintean zegoela, Cicco
artzainak liburuan ditu gogoko.
II. Mundu Gerrarekin, Peppino bere
semea komunista bihurtuko da eta
bere bizitzako emakumea ezagutuko...  

Zorionak, UNAI,
eguaztenian hiru urte
bete zenduazelako.
Famelixaren partez.

22an: 22.30
23an: 17,00/19.45/22.30
24an: 17.00 / 20.00
25ean: 20.30

22an: 22.30
23an: 17,00/19.45/22.30
24an: 17.00 / 20.00
25ean: 20.30 21ean: 17.30/21.00

3D
EEggoo--IIbbaarr  zziinnee--kklluubbaa

Zorionak, LORE!!!
25 patxo haundi
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, ENEKO
etxeko mutil
haundixari,
martitzenian zazpi
urte egin zenduazelako.
Danon partez.



hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Plumiferoa, bufanda, eskularruak…
ez da horrenbesterako! Zer jantziko
duzu hotz handiagoarekin? Horrela
lortuko duzu sexy izatea?

TTAAUURRUUSS
Espero ez duzun aspaldiko lagun
batekin topo egin eta orduko suak
lagatako txingarrak berriro ixotuko
dira. Denborak erabaki dezala!

GGEEMMIINNII
Ardura larregi dituzu, baina
konturatu egin behar duzu dena
ezin duzula konpondu. Ez kargatu
motxilan zureak ez direnak. 

CCAANNCCEERR
Gabonetan pentsatzen? Dendetan
turroiak ikusi eta Gabonetan
gaudela sinistu duzu? Etzidamu
koko-jantzita ikusiko zaitugu.

LLEEOO
Facebookeko erregea zara: zenbat
lagun eta zenbat hitzordutara
zauden gonbidatuta! Denera ezingo
zara heldu. Kontuz estresarekin.

VVIIRRGGOO
Noizean behin zapatatxoak eta
ispilua laga eta txandala ipintzea
ez da pekatua. Naturalago jantzita
zaudenean askoz hobeto zaude.

LLIIBBRRAA
Ezertaz ez zarela enteratzen diozu,
ez dizutela ezer kontatzen, baina
zelan kontatuko dizu inork ezer
egun guztian MP4an bazaude?

SSCCOORRPPIIUUSS
Non gelditu da udako kolorea? De-
nok zuritu gara baina zuk duzun
kolore hori ia transparentea da.
Probatu autobronzeadoreekin.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Jaso duzun oparia ez zaizu
gustatzen, baina ez zara esatern
ausartzen. Lasai, egia esaten
badiozu ez diozu minik emango.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Esan dizuena sinesgaitza iruditzen
bazaizu ere, tamalez egia da.
Lehenbailehen onartu beharko
duzu eta aurre egitean pentsatu.

AAQQUUAARRIIUUSS
Ikasketak lagata dauzkazu
eta ikasturtea aurrera doa. Ez laga
dena azkeneko momenturako,
bestela ez duzu gaindituko. 

PPIISSCCIISS
Ezustean harrapatu zaituen berri
hori onartzea kostatzen bazaizu
ere, aurrera egin. Etorkizuna beltz
ikusi arren, ez galdu itxaropena.

lleehhiiaakkeettaakk
– SSaann  AAnnddrreess  bbeerrttssoo  ppaappeerr  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: Azaroaren 5era arte, …eta kitto! Euskara Elkartean.
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AGENDA20

ddiirruu--llaagguunnttzzaakk
--  UUmmeeaakk  EEsskkoollaarraa..
Eskaerak aurkeztea eta informazioa: Abenduaren 1era arte, Pegoran.

– DDiirruu--llaagguunnttzzaakk  iikkaasslleeeeii..
Eskaerak aurkeztea eta informazioa: Abenduaren 1era arte, Pegoran.

Barixakua 22
OOMMEENNAALLDDIIAA
1199..0000..--  Ander Romarate
eta Markel Alberdi
igerilariei. Udaletxean 

DDAANNBBAAKKAA
2222..3300..--  Black River
(Oñati), Desprezio
(-Bergara-Soraluze), Lord
Witch (Bergara) eta La-tox
(Bergara) taldeen
kontzertua. Elgetako
Espaloia Antzokian.

Eguena 28
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  “¿Astro-física?”,
Javier Gorosabelen eskutik.
Armeria Eskolan.

SSEENNDDAABBEELLAARRRREENN
FFOORROOAA
1155..3300..--  Pomadak
egiteko tailerra (sarrera
librea). Portalean.

ZZIINNEE  KKLLUUBBAA
1177..3300//2211..0000..--
“Ciudad de vida y muerte”
(Zuz: Lu Chuan). Sarrera:
Euro bi. Hezkuntza
Esparruan.

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

XXVVIIIIII..  MMUUSSIIKKAALLDDIIAA
2200..3300..--  Ensemble Vocal
Callirhoé (Suitza). 3 euro.
Coliseoan.

Eguaztena 27
DDEEBBEEGGEESSAAKK  2255  UURRTTEE
1188..0000..--  Debabarreneko
Gizarte Balioen I. Sariaren
banaketa. Debegesan.

Astelehena 25
IIRRTTEEEERRAA
1100..0000..--  Gernikara,
urriko azoka berezira
joateko jubilatuek
antolatutako autobusaren
irteera. Ego Gainetik.

GGUURRAASSOOEENNDDAAKKOO
HHIITTZZAALLDDIIAA
1188..3300..--  “Actitudes
y motivación hacia
el euskara”. Hizlaria:
...eta kitto! Euskara
Elkarteko Normalizazio
arloko Ainara Labado.
Udalak antolatuta.
Portalean.

Zapatua 23
RREEIIKKII
1100..0000..--  Reikiaren
hastapenak (goiz erta
arratsaldez). Amandrian
(Bittor Sarasketa, 2).

KKOONNTTZZEENNTTRRAAZZIIOOAA
1122..0000..--  Udalbiltzaren
aldeko kontzentrazioa,
“Udalbiltza aske!” mezuari
jarraituta. Untzagan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..0000..--  Tallarra
gaztetxearen Recolecta pa
una birra vs. Kostra
Nostra, lan berria
aurkezten. Talde
gonbidatua: Klabo
Oxidado. Disko-jartzailea
eta jaia. Tallarra
gaztetxean (Asua Errekan).

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2233..3300..--  Cohen taldearen
kontzertua. Ez Dok
tabernan.

Domeka 24
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..--  Cielito Musika
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.

Martitzena 26
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  “Inteligencia
emocional”, Adinduren
eskutik. Armeria Eskolan.

XXVVIIIIII..  MMUUSSIIKKAALLDDIIAA
2200..3300..--  Choir Rodina
(Bulgaria). Sarrerak:
3 euro. Coliseoan.

iikkaassttaarrooaakk
– BBiiooddaannttzzaa  ((eemmaakkuummeeeennttzzaatt))..
Noiz: Eguenetan, 14.45etatik 16.30etara, Portalean (dantza gelan).
Izen-ematea eta informazioa: 626661292 telefono zenbakian (Mentxu).

– UUEEUUrreenn  uuddaazzkkeenneekkoo  iikkaassttaarrooaakk..
Informazioa eta matrikula: www.ueu.org helbidean edo 943-821426 telefono zenbakian.



eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Urriaren 24ra arte
ESTEBAN OROZ-en margo erakusketa.
Ezkurdiko Udal Aretoan (Durango).

– Urriaren 29ra arte
EIBAR K.E.-ren argazki erakusketa, Manix Mandiola
lagun taldeak antolatuta. Untzagako jubilatu etxean.

– Urriaren 30era arte
MATEO GUILABERT-en “Bardeak” argazki
erakusketa. Portalea tabernan.
XAQUÍN ROSALES-en argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.
MIKEL OROZKO-ren “Berlin in Furs” argazki
erakusketa. Durangoko Arteka liburudendan
(Artekale, 20).

– Urriaren 31ra arte
ERREKATXU TALDEkoen artelanak: Javier
Larreategi, Mary Hernáez, Marina Pérez, Mila
Aguilar, Charo Gil, Lourdes Aranguren, Mari Tere
Otxandiano eta Mari Fran Ereña. Topalekuan.

– Azaroaren 14ra arte
“INPRESIOAK” (euskal artisten obra grafikoa).
Luis Candaudap, Marta Cárdenas, Alfonso Gortazar,
Gonzalo Jauregi, Juan Mieg, Esperanza Zabala, Jose
Antonio Azpilikueta, Damaris Pan, Amagoia Ruiz,
Jorge García, Fernando de Vicente, Imanol Larrinaga
eta Imanol Marrodán. Portalean.

– Azaroaren 30era arte
HERRI KIROLEN-ren inguruko erakusketa.
El Corte Inglés-ean.

ffaarrmmaazziiaakk
2222,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
2233,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
2244,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
2255,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
2266,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
2277,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
2288,,  eegguueennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
2299,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
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AGENDA

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

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--
NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.
Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,
19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-
etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-
etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-
nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  La-
neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.30. Zapa-
tuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,
13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--EEIIBBAARR..  Egunero: 16.00.
Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,
13.30 eta 18.30. 
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--
BBAARR..  Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-
ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-
negunak: baita 05.47 eta 06.47. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

8 9 2 5 6 3
5 7 9 4

5 1 6 3

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

AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SS
UU
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MUSIKALDIA:
Choir Rodina. UUrr rr iiaakk   2266,,  2200..3300..
Ensemble Vocal Callirhoé. UUrrrr iiaakk   2288..
Kammerphilharmonia. UUrr rr iiaakk   3300..
Peques del León de Oro. UUrr rr iiaakk   3311..

ANTZERKIA: “No me hagas
daño”. UUrrrr iiaakk   2299,,  2200..3300..

sarreraksalgai



1. Etxebizitza

– Pisua salgai Estaziño kalean.
3 logela. Ganbara eta igogailuare-
kin. Handia, eguzkitsua eta dena
kanpora begira. Tel. 657-721018.
Sonia.
– Pisua salgai Eibarko erdialdean.
3 logela, egongela, sukaldea eta
komun bi. Trasteroa eta igogailua-
rekin. Guztiz berriztua eta argitsua.
130 m2. Tel. 626-203838.
– Pisua salgai Saratsuegin (5. so-
lairua). 68 m2. 2 logela, egongela,
jantokia, sukaldea eta 2 komun. 2
garaje plaza eta 11 m2ko trastele-
kua. Pisuarekin Citroen C-3 opari
(aukeran). 260.000 euro (negozia-
garriak). Tel. 669-737751 eta 676-
553108. Vanessa.
– Mutilak pisua konpartituko luke.
Tel. 617-856585.
– Emakume batendako logela es-
kaintzen da. Pisua erabiltzeko es-
kubidearekin. Tel. 686-286110.
– Pisua salgai Barrena kalean.
3 logela, egongela, sukaldea, ko-
muna eta despentsa. Kalefakzioa
eta igogailua. Altua eta eguzkitsua.
Berriztua eta jantzita. Tel. 678-
287400.

1.1. Salgai

– Neska eskaintzen da arratsalde-
tan nagusiak edo umeak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 646-
821678.
– Neska eskaintzen da 09.30etatik
16.00etara nagusiak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 608-
886701.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
ketak egiteko eta umeak edo na-
gusiak zaintzeko (baita gauez ere).
Tel. 943-531608 edota 690-
212081.
– Geriatria laguntzailea eskaintzen
da emakume nagusiak zaintzeko.
Prezio onean. Tel. 695-898349.
– Gizona eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 670-767916.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko. Tel. 943-752329 edota
648-514535.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Tel. 635-313375.
– Neska euskalduna eskaintzen da
goizez haurrak eskolara eramate-
ko. Tel. 685-778554.
– Neska eskaintzen 13.00etik
18.00etara tabernak, etxeak eta
soziedadeak garbitzeko. Tel. 606-
169667.
– Mutila eskaintzen da igeltsero
moduan, pintatzen jarduteko edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 686-
274490.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Tel. 608-147559.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Egun guztian. Tel.
678-972690. Sisí.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 666-771151.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta garbiketa lanak
egiteko orduka. Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da umeak
zaindu eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 685-765340.

– Garbigailua salgai. Otsein LTC
451H markakoa. Goitik kargatze-
koa. Ia erabili gabe. Tel. 943-
121051.
– Klarinetea salgai. Oso egoera
onean. Tel. 617-808785.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– Ile-apaintzailea behar da Eiba-
rren egun erdiz lan egiteko. Tel.
943-207249.
– Asteburuetarako kamarera/o be-
har da Eibarko taberna batean. Tel.
943-702447.
– Aho-hortzetako higienista behar
da Ermuko hortz-klinika batean.
Deitu 18.00etatik aurrera. Tel. 615-
724810.

4.2. Langile bila

– Emakumea eskaintzen da garbi-
ketak egiteko eta nagusiak zain-
tzeko. Tel. 656-946074.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 659-037882.
– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari laguntzaile moduan, nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 645-366850.
– Emakumea eskaintzen da sukal-
dari laguntzaile moduan, nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 689-617818.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak (geriatria ikastaroa) edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 669-311385 edota 636-
362251.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Geriatria laguntzaile ti-
tuluarekin. Tel. 682-263549.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia. Tel. 697-565303.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Tel. 634-005760.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 669-966611.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 659-080186.

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. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

1.2. Errentan
– Logela alokagai Eibarko erdial-
dean. Tel. 657-779628. Alazne.
– Pisu berriztatua alokagai Mutri-
kun. 3 logela, komun bi eta terraza.
Kalefakzioa. Tel. 943-201294 edo-
ta 645-728317.
– Mutil serioak (ikaslea) logela har-
tu edo pisua konpartituko luke alo-
kairuan. Tel. 666-191152.
– Pisu baxua alokatuko nuke. Tel.
943-702421 edo 620-666446.
– Pisua hartuko nuke alokairuan,
bikote batendako modukoa. Tel.
667-355646.

– 1. solairua alokagai Bidebarrieta
23an. Tel. 609-918803.
– 33 m2ko lokala (komuna eta du-
txarekin) alokagai Ibarkurutze 4ko
1. solairuan. Tel. 636-209131.

3.2. Errentan
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2. Motorra

– Furgoneta VW California T4 sal-
gai. 146.000 km. Sukalde, hozkailu
eta fregaderarekin. 4 ohe plaza.
Egoera onean. 13.700 euro. Tel.
671-841563.

2.1. Salgai

4. Lana
4.1. Lan bila

6.3. Galdu/Aurkitu
– Belarritakoa galdu nuen Karmen-
go elizaren inguruan. Urre zuria
eta brillanteduna. Bueltatzen due-
nari saria emango diogu. Tel. 616-
351176.

3. Lokalak

– Garaje itxia salgai Txomon.
36.000 euro. Tel. 644-403759.
– Garaje itxia salgai Barrena kale-
an. 18 metro eta erdi. Garajes Gar-
cía eraikinean. Tel. 686-333014.

3.1. Salgai

– Erabilpen askotarako txoko edo
lokala salgai edo alokagai Eibarko
erdialdean. Berriztua, sukaldea eta
komunarekin. Tel. 669-293427.

– Emakumea eskaintzen da aste-
buruetan nagusiak zaintzeko. Erre-
ferentziak. Tel. 618-175692.
– Gizona eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Gidatzeko baimena eta
autoa. Erreferentziak. Tel. 695-
701753.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko eta gar-
biketa lanetarako. 15.00etatik
18.00etara. Tel. 647-044031.



Monica Martín Fonseca 
DOKTOREA

644 kolegiatu zkia. 

Tel. / Faxa: 943 03 33 03

clinicacalbeton@euskaltel.net

Fermin Calbeton, 6 - 1. A

calbetón
hagin klinika

protesiak
inplanteak
ortodontzia
periodontzia
endodontzia

Zure 
HORTZ-KLINIKA

berria

DESKONTU BEREZIAK
eskaintzen dizugu

begi




