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Txantxarra, periodontitis edo
piorrearekin batera, hortzak
galtzea eragiten duten
ahoko-gaixotasun ohikoenak
dira. Orain dela oso gutxira
arte, txantxarra antzemateko
modu bakarra ikus-behaketa,
esplorazio zundatzea eta
erradiografiak eginda zen.
Baina, oohhiikkoo  bbiittaarrtteekkooaakk
eerraabbiilliittaa,,  aahhooaann  hhaassiibbeerrrriiaakk
ddiirreenn  ttxxaannttxxaarrrreenn  %%6600  bbaaiinnoo
eezz  dduugguullaa  aannttzzeemmaatteenn..
Eta zer gertatzen da orduan?
Txantxarrak aurrera egiten
jarraitzen duela, gero eta
handiagoa egiten. Modu
klinikoan behatu dezakegu,
baina hortza nabarmen
ahuldu da eta, orohar,
tratamendu handiagoa behar
izaten du (endodontzia,
berregiteak, koroak…).
Eta tratamendu hori, zalantza
barik, pazientearentzat
garestiagoa izateaz gain,
kontsultara gehiagotan joan
beharra eragingo dio. Baina,
hala ere, ggaarrrraannttzziittssuueennaa
hhoorrttzzaa  eettoorrkkiizzuunneerraakkoo
aahhuulldduuttaa,,  aasskkoozz  eerree

hhaauusskkoorrrraaggooaa  ggeerraattzzeenn
ddeellaa  ddaa..

HHoorrttzz--ddiiaaggnnoossttiikkoorraakkoo
LLAASSEERRRRAA erabiltzen hasi gara
gure klinikan. Minik ematen
ez duen eta inolako arriskurik
ez dakarren teknikari esker,
aahhooaann  hhaassiibbeerrrriiaakk  ddiirreenn
ttxxaannttxxaarr  gguuzzttiieenn  %%9966
aannttzzeemmaann  ddiittzzaakkeegguu. Gainera,
txantxarrak errediografiak
egiteko premia barik
antzematea ahabidetzen digu
eta, beraz, benetan erreala
den erradiazioaren arriskua
saihesten dugu. Diagnostiko-
rako LASERRAk txantxarra sa-
soiz antzematea ahalbidetzen

digu eta, horri esker, trata-
mendua askoz ere sinpleagoa
izango da:                       enpas-
tea egitearekin nahikoa izan-
go da, kontsultara ez da ho-
rrenbeste alditan joan
beharrik izango, min gutxiago
eragingo dio pazienteari,
merkeagoa irtengo zaio… Eta,
are garrantzitsuagoa dena:
hortza erabat osasuntsu
egoten jarraituko du.
Etorri gure zentrura eta
diagnostikorako LASER bidezko
azterketa egingo dizugu,
inolako konpromiso barik. 

Julian Etxeberria, 12 - 1. esk.                              Tel. 943 208552
www.clinicairazabal.com                         info@clinicairazabal.com

RPS 04/02

Tratamendu aurreratuenak
Irazabal Hortz Klinikan

Laserrak txantxarra
goiz antzematea 
ahalbidetzen digu, 
mingarriagoak 
eta garestiagoak 
diren tratamenduak
saihestuta

ANTONIO MURILLO doktorea AINHOA ZULUETA doktorea

Hortz-diagnostikorako 
LASERRAK ABANTAILAK
BESTERIK EZ DAKAR
PAZIENTEARENTZAT

Klinikoki ez da txantxarrik
ikusten...

...ezta erradiografia bitartez
ere...

...baina, ikusten ez badugu ere,
txantxarra hor dago...

HORTZ-DIAGNOSTIKORAKO LASERRA

DIAGNOSTIKO KONBENTZIONALA
X izpiak erabiltzen ditu, erradiazio kaltegarria
Txantxarren %60 antzematen ditu
Diagnostikoa berandu egiten da
Tratamendua mingarria eta garestia da
Hortza, tratatuta ere, ahulduta geratzen da
Diagnostiko ez fidagarria

LASER BIDEZKO DIAGNOSTIKOA
Ez du X izpirik erabiltzen
Txantxarren %96 antzematen ditu
Diagnostikoa goiz egiten da
Tratamendua minimoa eta merkea da
Tratatutako hortza osasuntsu geratzen da
Diagnostiko fidagarria
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GGOORRBB II..-- Lodia, guria, sasoikoa. “Gizon gorbixa dago, eitten daben lan
guztiagaz”.
GGOORRDDIINN..-- Sasoi betekoa. “Zure senarra, gizon gordiña dago ondiokan”.
GGOORRRR IINN..-- Landareek izaten duten gaitza. “Aurten garixak gorriña dakarre”.
GGOORRRR IIZZKKAA//GGOORRRR IIXX KKAARRAA..-- Gorri antzekoa. Gaztelerazko ‘‘ rr oo jjiizzoo’’.
“Teilla-perretxikuak gaiña gorrizkia izaten dau”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Karta hau udalari zuzenduta doia. Ipuruan, batez be
Santaiñes kalian bizi garanok, gauza bat eskatu nahi
detsagu udalari: barranderuak egunero bialtzeko, ba-
tez be, eurixa egitten dabenian eta haizia dabillenian;
hain zuzen be, juan zan eguenian, Eroskira nindoiala,
nere aurrian andrazko bi jausi ziran, lurra orbelez bete-
ta eta bustitta zegualako. Horrez gaiñera, esan nahi
dogu anexo aurrian zakarrontzi bakarra daguala eta,
mesedez, eskertuko genduke tetrabrik eta kartoientza-
ko kontenedoriak be ipintzia.

KONTXA LASPIUR ETA IPURUAKO HAINBAT BIZILAGUN

UUDDAALLAARRII  EESSKKAAKKIIZZUUNNAA

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““GGaazzttee  ssaassooiittaann  kkaammiiooiieettaann  jjooaatteenn  ggiinneenn  mmeennddiirraa,,  aauu--
ttoobbuussaakk  eerree  oossoo  gguuttxxii  zziirreenn--eettaa..  AAttzzeeaann  aauullkkii  lluuzzeeaakk
eettaa  ttoollddooaa  jjaarrrriittaa  eeggiitteenn  ggeennuueenn  bbiiddeeaa  AAiizzkkoorrrriirraa,,  GGoorr--
bbeeiiaarraa  eeddoo  AArraallaarrrreerraa..  AArraallaarrrreerraa,,  eessaatteerraakkoo,,  ggooiizzeekkoo
sseeiieettaarraakkoo  MMaallttzzaaggaarraa  ooiinneezz  jjooaatteenn  ggiinneenn,,  EEiibbaarrttiikk
IIrruuññeerraa  zziihhooaann  aauuttoobbuussaa  hhaarrttuu,,  LLiizzaarrrruussttiinn  jjaaiittssii,,  eegguu--
nnaa  mmeennddiiaann  eemmaann  eettaa  aarrrraattssaallddeekkoo  sseeiieettaann  hhaarrttzzeenn
ggeennuueenn  bbeerrrriirroo  iittzzuulleerraakkoo  aauuttoobbuussaa..  MMaallttzzaaggaattiikk  eettxxee--
rraa,,  nnoosskkii,,  ooiinneezz  iittzzuullttzzeenn  ggiinneenn  bbeerrrriizz  eerree””

((PPaakkoo  IIrriioonnddoo,,  eellggooiibbaarrttaarrrraa  eettaa  MMeennddiikkoo  EEuusskkaall  FFeeddeerraazziiookkoo  pprreessiiddeennttee--oohhiiaa))

““ZZiinnppeekkoo  eeppaaiimmaahhaaiiaarreenn  kkoonnttuuaann,,  jjaarrttzzeenn  bbaaddiittuuzzuu
hheerrrriittaarrrraakk  eerraabbaakkiittzzeekkoo  eettaa  eebbaazztteekkoo  eettaa,,  ggeerroo,,  hhoo--
rrrreenn  aauurrkkaa  hheelleeggiitteeaa  jjaarrttzzeeaa  bbaaiimmeennttzzeenn  bbaadduuzzuu,,  zzeerr
aaddiieerraazzii  nnaahhii  dduuzzuu??  BBaalliioo  dduu  hheerrrriittaarrrreenn  iirriittzziiaakk??  HHeerrrrii--
ttaarrrreekk  eessaatteenn  bbaadduuttee  aakkuussaattuuaa  eerrrruuggaabbeeaa  ddeellaa,,  nnoorrkk
bbeerrrraazztteerrttuu  bbeehhaarr  dduu??  HHeerrrriittaarrrreenn  ssuubbiirraannoottaassuunnaa  ggaauu--
zzaattuu  eeggiitteenn  ddaa  zziinnppeekkooeenn  bbiittaarrtteezz;;  bbaaiinnaa,,  hheelleeggiitteeaa
bbaaiimmeennttzzeenn  dduuzzuunneeaann,,  zziinnppeekkooeenn  ggaaiinneettiikk  aauuzziitteeggii
pprrooffeessiioonnaallaa  jjaarrttzzeenn  dduuzzuu..  HHoorr  kkoonnttrraaeessaannaa  ddaaggoo””

((IIññaakkii  EEssppaarrzzaa,,  ZZuuzzeennbbiiddee  PPrroozzeessaalleekkoo  kkaatteeddrraadduunnaa  eettaa  EEHHUUkkoo  iirraakkaasslleeaa))
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ASTEBURUAN OSPATU EBEN AS BURGAS GALIZIAKO ETXE-
KUAK “MAGOSTO” JAIXAK, zapatu arratsaldian eta domeka
eguardixan. Ribeiro ardauarekin lagundutako gaztaiñen salmentia
txukun juan zan zapatuan, eguraldixa lagun, baiña domekan ez
eben horrenbeste zorte euki. Edozelan be, pozik dagoz urtero os-
patzen daben jaixaren emaitzarekin eta bertan batutako diruak mu-
sikia eta dantzak eskintzen dittuan Os Galaico taldekuendako la-
gungarrixa izango da, duda barik. Astelehenian, barriz, trikitilarixak
lagundutako kalejiriarekin ospatu eben Gaztañerre AEK euskaltegi-
kuak eta eurekin batzera animau ziran guztiak. Tabernarik taberna,
pintxo eta bertsuen artian, ederto pasau eben batu ziran guztiak.

Gaztaiñeri lotutako jaixeri agur

MARKEL OLANO DIPUTATU NAGUSIXA
COLISEON EGON ZAN AURREKO AS-
TIAN, ENEKO GOIA BOZERAMAILLE
ETA AZPIEGITURA ARDURADUNARE-
KIN BATERA, Foru Aldundia Zure Herrian
izeneko ekimenari jarraittuta. Herrittarak zu-
zenian politikueri egindako galdereri eran-
tzuna emoteko asmuarekin sortutako eki-
mena Eibarrera aillegau aurretik beste 14
herrittan garatu dabe. Herriko kazetarixekin
batu eta jarraixan, 150 bat lagun alkartu zan
antzokixan galderak bota eta euren kezkak
plazaratzeko prest. Hala ere, ekitaldixaren
lehenengo zatixan ekimena bera eta hain-
bat dato azaltzen jardun eben Olanok eta
Goiak, Diputaziñuak egitten daben biharra
han batutakueri ezagutzera emoteko ahale-
giñari jarraittuta. Eibarri buruzko proiektorik
garrantzitsueri errepasua emotian, barriz,
Tekniker sendotzeko erabilliko diran 9 millioi
euroko inbersiñua modu berezixan azpima-

rratu nahi izan eben. Ondoren etorri ziren
herrittarren galderak, baiña une horretan es-
ku artian erantzun zihetzak emon ahal izate-
ko datorik ez zeken eta, beraz, erantzunak
nahiko orokorrak izateko inpresiñuarekin ur-
ten eben han batutakuetako askok.  Foru Al-
dundixak wew.zure herrian.net atarixan ja-
sotzen dihardu herririk herri egindako ekital-
dixen gaiñeko materixala, tartian herrittarrak
egindako galderetako batzuk.

Diputaziñokuak gure herrixan

berriro ere
EIBARREN

“Ongi etorri... Pupu eta Lore”
ikuskizun berriarekin

Abenduaren 11n
16.30 / 19.00
Abenduaren 12an
16.00 / 18.30
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Gaztañerre ospatzen.

Magostoen zelebraziñua.
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AURREKO EGUENIAN PRE-
SENTAU EBEN UNTZAGAKO
CASA DEL PUEBLON “JUAN
DE LOS TOYOS GONZÁLEZ.
BIOGRAFÍA DE UN PEQUE-
ÑO GRAN HOMBRE”. Juan
de los Toyos fundaziñuak argi-
ttara emon daben liburua Án-
gel Comonte Santamaríak ida-
tzi dau eta lana osatzen daben
120 orrixetan gaur egun Eibar-

ko alkatia dan Miguel de los
Toyos aitxitxa zanaren bizitzia-
ri errepasua emoten detsa. Li-
buruaren protagonista jaixo za-
la 120 urte betetzen dirala os-
patzeko asmuarekin egindako
liburuaren aurkezpenian alder-
di sozialistako zeiñ UGT sindi-
katuko ordezkari mordua batu
ziran, beste hainbat herrittarre-
kin batera.

auzorik auzo

Egigurentarreneko parkian, umiendako ziburuak daguazen
tokixan askoren iritziz jausteko baiño balio ez daben tontor-
txo batzuk dagoz eta, han inguruan bizi diranak eta umiekin par-
kian ibiltzen dan jendia be “behiñ eta barriz kejatzen jardun dabe-
la” salatu dau Eli Gómez Laconcha EB-Berdeak alderdiko ziñego-
tzixak. Bere esanetan, jendia tontortxo horren kulpiagaittik sarri-
ttan lurrera jausten da eta presentau dittuen kejeri, oiñ arte behin-
tzat, ez detse kasurik be egiñ Udalian, “behin baiño gehixagotan
jausitta hartutako miña nahiko haundixa izanda be. Txorkatilla eta
eskumuturretan hartutako kolpiengaittik askotan medikura juan
bihar izan dabe”. Ezker Batuko ordezkarixak egindako adierazpe-
nen barri jaso eta segiduan erantzun dabe alkatetzatik. Ohar ba-
tian esplikatzen dabenez, “gai konkretu honen gaiñian Udalera
modu formalian zein zuzenian guri esanda aillegau diran kejak hi-
ru izan dira eta konpontzen ahalegindu gara, baiña eguraldixak ez
desku aukerarik emon, lurra lau egunetan busti barik egotia bihar
dalako”.

Mandiola auzua
Baillara zabala da Mandiolakua, Elorreta aldetik hasi eta
Azpiri basarrira arte doia eta sartaldian Gorosta baillararekin
egitten dau muga, baiña auzo bixak ondo bereiztuta dagoz:
Santa Kurutz ermittatik Matsarira doian kamiño zaharra da
mugia. Gaur egunian 29 basarri dagoz baillaran, baiña beste
sasoi batian oin desagertuta daguazen beste 16 basarri be
egon ziran auzuan.
Pegora kopurua: 36 
Erroldatutakoak: 81

eibar kaleka

Egigurentarreneko tontortxuekin kejau dira

Juan de los Toyos goguan

BEHEKO TOKI KARMEN KA-
LEKO JUBILAUEN ETXIA
INAUGURAU EBELA 15 UR-
TE BETE DIRA eta, horren
harira, programaziño berezixa
euki dabe nagusixak azken
egunotan. Hillaren 8xan ekin
zetsen ospakizuneri, karta-jo-
ko txapelketa eta bestelako jo-
kuen inguruko konpetiziñue-
kin. Hori normalian baiño sari
bikoitza banatzeko kina bere-
zixarekin ahaztu barik. Aste-

burura gerturatzen juatiarekin
batera, jokuak tarte gehixago
laga zetsen jaixari eta, holan,
aurreko eguen arratsaldian,
bizkotxo eta bolluekin lagun-
dutako txokolatia jan ondoren,
Alvaro Oliver maguaren ikus-
kizunarekin primeran pasau
eben jubilau etxia bete eben
bazkidiak. Domekara bittar-
tian, beste merixenda berezi
batzutarako tarterik ez zan fal-
ta izan.

Beheko Tokikuak XV. urtemuga ospatzen
Oliver maguaren ikuskizunak txalo zaparrada bat baiño gehixago jaso eban.  / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDFFEEZZ

PSE-EEko eta UGT-ko ordezkarixak izan ziran liburuaren presentaziñuan.  / AADDRRIIAANN AALLVVAARREEZZ
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tona zabor dira azken
urtian Debabarrenako 
biztanliak sortutakuak.
Mankomunidadiaren

datuetan, iraillera arte
6.000 tona jaso dittue
bakarrik Eibarren. Hau
da, eibartar bakotxak
227 kilo zabor sortu 
dittu 9 hillebeteko 

tarte horretan, 
25ʼ50 kilo hilleko.

asteko

datua
11116666 .... 000000000000

Eroski barrixa astelehenian inaugurauko da

ATZO EGUARDIXAN, DE-
PARKEL DEBABARRENAKO
PARKINSON ELKARTEAK
ETA ESPAIÑIA MAILLAKO
PARKINSON FEDERAZI-
ÑUAK, Nazio Batuak inguru-
menaren babesa bultzatzeko
programarekin bat eginda, Par-
kinson gaitza goguan arbola
landatu eben. “Parkinson-a go-
guan arbola landatu deigun” le-
miari jarraittuta, Bidebarrieta
kaleko lorategixetako bat auke-
ratu dabe arbolatxua ipintzeko,
San Andres eskola pareko jar-
diña, hain zuzen be. Muguru-
zatarreri eskindutako monoli-
tuaren aldamenian ipiñi dabe
arbolatxua Deparkel alkarteko

ordezkarixak, Jesús Remente-
ria  Ingurugiro ziñegotzixak la-
gunduta. Gaitza gizartiari eza-
gutzera emoteko helburuarekin
garatutako ekimena Eibarren
ez eze beste 32 herrittan egin

dabe. Deparkel alkartiarekin
kontaktuan ipiñi nahi dabenak,
deparkel@deparkel.org helbi-
dera idazteko aukeria daka
edo, bestela,943202653 telefo-
no zenbakira deittu.

Parkinson gaitzarekin akordatzeko arbola

ASTELEHENIAN EGINGO
DABE IPURUAKO EROSKI
BARRIXA INAUGURATZEKO
EKITALDIXA, baiña bakarrik
inbitaziñua jaso daben 200 bat
lagunek izango dabe bertan
parte hartzeko aukeria. Bestiak
beste, Agustin Markaide Eroski
taldeko zuzendari nagusixak
eta Miguel de los Toyos alka-
tiak parte hartzia dago aurrei-
kusitta. Eroskitik azaldu des-
kuenaren arabera, merkatari-
tza gunia haunditzeko biharre-
tan 15 millioi eurotik gorako in-
bersiñua egin dau Eroskik. Ho-
rri esker 70 enplegu zuzen eta
ziharkako 10 enplegu gehixago
sortu dittuela diñue taldeko ar-
duradunak: “Lanpostu horreta-
tik 50 supermerkauan bete di-
ra, 9 saltokixetan eta 10 mer-

kataritza guneko hainbat zerbi-
tzuri lotutakuak dira. Langile
barrixen%70 eibartarrak dira”.

Eroski barrixak 519 aparka-
leku eskinduko detsez beze-
rueri, salmentarako azaleria
6.700 metro karratukua da eta

hortik aparte, 2.300 metroko
azaleria betetzen daben beste
gune batian telefonixarekin
eta gaztien zeiñ haurren moda
eta oiñetakuekin lotutako es-
kintza egongo da, 9 lokaletan
banatuta.

GAUR GOIZIAN EMON
DITTUE EZAGUTZERA
ANDRETXEAN GENE-
RO INDARKERIA SA-
LATZEKO EGUNA DAN
Azaruaren 25aren ingu-
ruan antolatutako ekital-
dixak. Egunian bertan
(eguenian) plaza barri-

xan kontzentraziñua egingo dabe “Beldur Barik”
esaldixa erakutsiko daben pankartia zabalduta.
Gaiñerako jarduerak hurrengo hillian, abenduan

egingo dira: abenduaren 2rako”Amores que ma-
tan” filme laburra duan emongo dabe udaletxian
eta jarraixan tratu txarren inguruko kafe-tertulixa
modukua egitteko asmua dake, Jaione Iriarte psi-
kologuak eta Enma Larreta antzezliak gidatuta. 

Bestalde, “Anbotorako bidean Mariren gerri-
koa” antzezlana eta jolas-taillarra eskinduko da-
be abenduaren 22xan (abenduaren 17ra arte
emon leike izena Pegoran) eta zapatu batian (ur-
tarrillak 15) andrazkuendako autodefentsa tailla-
rrerako izen-emotia, barriz, urtarrillaren 12ra arte
egongo da zabalik.

Azaruaren 25aren inguruko ekitaldixak

a u t u a n
PPEEDDRROO  ZZEELLAAIIAARREENN
TTOONNBBOOLLIIAA
Gaur 19.30xetan zabalduko
dabe Ibarkurutzeko
itturrixaren parian Pedro
Zelaia Memorixalaren
tonbolia: 200 kopin
banatzeko asmua dake
eta zozketan parte hartzeko
txartelak euro batian salduko
dittue. Jasotzen daben dirua
beste herrialde batzuetan
laguntzen daguazen
eibartarreri emongo detse.
Aurrerantzian goizez
eta arratsaldez zabalduko
dabe tonbolia (10.00etatik
13.00etara eta 16.00etatik
19.30xetara).

SSEETTIIEENN  HHIILLLLAARREENN  2255--IIAANN
PPOORRTTAALLEEAANN
Jose Maria Setien-ek aste
honetan emon biharreko
hitzaldixa bertan behera laga
bihar izan eben azken
orduan, baiña aurreikusitta
eguan gaixari jarraittuko
detsan hitzaldixa hillaren
25ian emongo dau Setién-ek
berak, Portalean 19.30xetan.

15 millioi eurotik gorako inbersiñua egin dau Eroskik.
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AAIINNHHOOAA VVEEGGAASS

4422  uurrttee
zzaaiinnttzzaaiilllliiaa

Kanpaiñak biharrezkuak dirala
uste dot; istripuak galarazteko
egitten dan guztia ondo dago. Ba-
tzuetan, hildakuak edo zaurittuta-
kuak agertzen diranian, gehiegiz-
ko inpaktua billatzen dabela esan-
go neuke, baiña biharbada hori
da bihar doguna zelako ondori-
xuak izan leikezen jakitteko.

Zelan ikusten 
dozuz istripuen 

aurkako kanpaiñak?

AALLFFRREEDDOO IIBBAARRRREETTXXEE

4488  uurrttee
bbiihhaarrgg iiññaa

Ondo begittantzen jata kanpaiñak
egittia, ahaztu egitten dogu-eta
istripuak guk be izan geinkezela;
beti uste dogu bestien kontua da-
la eta guri halakuak ez jakuzela
pasauko. Irudi gogorrak agertu
arren, gure atentziñua beregana-
tzia lortzen badabe, ondo dago:
guk be halakuak bizi geinkez-eta.

JJUUAANN SSAANN RROOMMAANN

7744  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Kanpaiñak egittia ondo ikusten dot,
baiña legiak be gogortu egin bihar-
ko litzakez. Alkoholaren gaixarekin,
esaterako, kanpaiñak eginda be,
asteburuero istripuak egoten dirala
irakortzen dogu. Sarrittan, edanda
doiazenen erruagaittik, beste ba-
tzuk hiltzen dira eta hori onarteziña
begittantzen jata.

CCRRIISSTTIINNAA SSÁÁNNCCHHEEZZ

3333  uurrttee
kkuuttxxaazzaaiiññaa

Ez dittut oso eraginkor ikusten.
Zenbait gauza edo ohittura alda-
tzia gatxa topatzen dot, telefonoz
berba egittiarena, esaterako: sa-
rrittan ikusten dot jendia telefonoz
berba egitten. Gure jardun horrek
izan leikezan ondorixo larrixaz ez
gara konsziente. Beti uste dogu
bestieri gertatuko jakuela.

Badira urte batzuk errepidietako zirkulaziñuan
zentzudunago jokatzen genbiltzala aditzera
emoten eben datuak pillatzen hasi giñala; baiña,
oporretatik bueltan, istripuen eta hildakuen 
kopuruak gora egin dau eta Trafiko Delegaziñua
kanpaiña barrizekin hastekua ei da. Puntuen
sistemarekin ohittu eta lasaittu egiñ ete gara?

7KALEKO
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

– euritako-ontzia
(New York): 43ʼ90 €

– autobusa (Londres): 27 €
– koadroa (Muxua): 65 €
– pub zuria: 95 €
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- Nolatan ailegatu zara UEU-ko zuzendari
kargura?

Proposamena nahiko modu naturalean ai-
legatu zitzaidan. Lehenagotik ere banenbilen
UEU-n beharrean, proiektu arduradun gisa-
ra, UEU-ko bazkidea ere banaiz… Beraz, es-
kaintza egin zidatenean ez nuen larregi pen-
tsatu behar izan, aurretik ezagutzen nuen
zerbaiten inguruko proposamena zelako eta
pozik hartu dut ardura berria.
- Zuzendari aldaketak derrigorrean eka-
rriko dio bestelako aldaketarik UEU-ri
berari?

Berez 11 kidek osatutako zuzendaritza-
talde batek zuzentzen du UEU, talde horrek
ateratzen ditu aurrera proiektuak eta beste-

lakoak. Zu-
zendaria alda-
tu arren, lehe-
nagotik mar-
txan zegoen
lantaldean ez
da aldaketarik
izan, beraz

orain arteko ildoari eutsiko zaio aurrerantze-
an ere. Taldean dauden kide guztiak eta eu-
ren jarduna ondo ezagutzen ditut lehendik
ere eta, horregatik hain zuzen ere animatu
nintzen zuzendari karguari baietz esatera. 
- Dena dela, zuzendari modura bereziki
erakartzen zaituen ideiaren bat badarabil-
zu buruan?

Gehienbat orain arte hasita dauden
proiektuekin aurrera egiteko asmoa dugu,
horiei eustea da gure helburua. Kontuan
izan behar da ekonomia mailako krisia hor
dagoela. Gure kasuan, gainera, krisiak ez
du esan nahi jende gutxiago etorriko zaigu-
nik, hain zuzen ere horrelakoetan askok
denbora librea ikastaroak eta bestelakoak
egiteko aprobetxatzen duelako. Gurean kri-
siaren eragina diru-laguntza eta bestelako fi-
nantziazio bideei lotuta somatu daiteke. 
- Zeuen ikastaroetako eskaintza ere ge-
ro eta zabalagoa da, bai lantzen diren
gaiei dagokienez, bai egutegiari dago-
kionez. Nolakoa da zuengana joaten
den publikoa?

Etengabeko formakuntza bila datozen
profesional euskaldunek osatzen dute gure
publikoaren zati haundi bat, eta erdia baino
gehiago 30 urtetik gorakoak dira. Praktikak
erakutsi digu UEU ezagutzen duenak ba-
daukala gure eskaintzaren berri eta, aldiz,
UEU ezagutzen ez duenarentzat erabat
ezezaguna direla gure jarduna, eskaintza
eta bestelako kontu guztiak. 
- Badira urte batzuk egoitza nagusia Ei-
barren, Markeskua jauregian zabaldu ze-
nutela eta urte osoan beharrean zabiltza-
te. Orain dela gutxira arte jendeak
gehienbat udako ikastaroengatik ezagu-
tzen zuen UEU, baina hori baino askoz
gehiago da UEU, ezta?

Bai, udako zein bestela, urte osoan ema-
ten diren ikastaroez gain graduondokoak
ere eskaintzen ditugu. Liburugintzari dago-
kionez, berriz, urtero 12 liburu ematen ditu-
gu argitara eta hiru aldizkari ere kaleratzen
ditugu: “Uztaro” zientzia ikerketari lotutakoa,
“Aldiri” arkitektura arloko aldizkari berria eta
“Kondaira” interneten irakur daitekeen histo-
ria arloko aldizkari elektronikoa. IKT Tresnak
atalean, berriz, Inguma euskal komunitate
zientifikoaren datu-basea, Softkat euskeraz-
ko software katalogoa eta unibertsitatea.net
ataria aipatu daitezke. Azken horretan, bes-
teak beste, ikasleentzat doaneko orientazio
zerbitzua eskaintzen dugu. Interesa duenak
horiek guztiak eta gehiago www.ueu.org gu-
re webgunean kontsultatu ditzake.

“Orain arteko lan-ildoari 
jarraitzeko asmoa dugu”

KARMELE ARTETXE, UEUko zuzendaria:

ELKAR
HIZKETA

8

Urriaz geroztik eta 2012. urtera arte Karmele Artetxe izango da Udako
Euskal Unibertsitateko zuzendaria, Markeskua jauregian ikasturtea 
irekitzeko ekitaldian aho-batez hartutako erabakiari jarraituta. 
Zuzendari berriaren aurkezpena Uztaro Giza  eta Gizarte zientzien 
aldizkariaren 20. urteurrena ospatzeko ekitaldian bertan egin zuten.

KKaarrmmeellee  AArrtteettxxee  SSáánncchheezz  ((ZZaammuuddiioo,,  11997766))��
UEU barrutik ezagutzen duen zuzendaria, Historian
doktorea, ikertzailea eta une honetan UPV/EHUko 
irakaslea da. Orain arte UEUko Proiektu Arduraduna
izan da eta aurretik UEUk sortu eta garatutako 
Inguma datu-basean dokumetalista ibili zen.
Gasteizen Historia karrera ikastean ezagutu zuen UEU.
Berehala egin zen bazkide. Geroztik Historia Sailaren

zenbait proiektutan parte hartu du, hala nola, “Historialari Euskaldunen 
topaketen” antolaketan zein liburu-argitalpenetan (besteak beste, “Historia
eta fikzioa: Karlomagno Euskal Herrian VIII. eta IX. mendeetan” eta “Ikerketa
berriak Euskal Herriko Historian”.
Inguma datu-basetik abiatuta, “Komunitate Zientifiko Euskalduna. Azterketa
historikoa eta bibliometrikoa” izenburuko doktorego-tesia defendatu du 
aurten. Bertan goi mailako euskarazko produkzioa, kide kopurua 
eta azpiegitura deskribatzen ditu, bilakaera historikoa azaltzearekin batera. 
Historialari eta dokumentalista den neurrian, esparru biak uztartu zituen 
tesian. 
Une honetan bere ikerketaren ildo nagusia jarraian aipatzen dugun gaiak 
osatzen du: euskara zein beste hizkuntza gutxituen erabilera goi mailan, 
bereziki unibertsitatean, XX-XXI. mendeetan.

2012ra arte izango da Artetxe Udako Euskal Unibertsitateko
zuzendaria.  / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDFFEEZZ



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!!
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Famelixa guztiarendako
aproposa”. Holan definitu
dabe gure herrixan lehe-

lengo (abenduaren 4an) eta
Arrasateko Amaia antzokixan
(11n eta 12xan) eta Donostia-
ko Kursaalean (30ian) jarrai-
xan eskinduko dan ikuskizuna.
Zeozer izatekotan, musikala
da: “pop-rock musikala”, sor-
tzaillien esanetan; eta Olen-
tzero da protagonistia, hori be
modernotuta bada be.

Ikuskizunak Bergarako ku-
tsua daka, batez be. Bergara-
rrak izan dira sortzailliak, ber-
takuak parte-hartzaillietako
asko... eta, aurretik be bidia
eginda. San Martzial Estampa,
Miserableak (lan hau Ipurua
kiroldegixan eskindu eben oin
dala ixa hamarkada bi), Oliver!
eta Seussen Mundua bergara-
rren inspiraziñotik sortutako la-
nak dira.

Oinguan Oihan Vega musi-
kua eta ETBko aurkezlia eta

Txemi Etxebarria Maastritch-
eko orkesta sinfonikuaren zu-
zendarixena izan da ideia. Eta
parte hartzen dabenak Hontza
Produkziñuak, Bergarako Mu-
sika Eskola, Bergarako Orfe-
oia, Aritzeta abesbatza eta, eu-
rekin batera, Eibarko Biraka
dantza taldia. Josu Mujika ko-
reografuak diñoskun moduan,
“hogei dantzarixen artian, De-
bako bi kenduta, bestiak Eibar-
kuak dira”.

Formatu haundiko ikuskizuna
danez, eszena munduko ixa
disziplina guztiak lantzen dira.
“Olentzero & Co!”-n dastatzeko
aukeria dakazue: aktoriak,
abesbatza, orkestia zuzenian
jotzen, balleta, akrobatak, zine
proiekziñua... “guztira, 150 la-
gunetik gora show-ean parte
hartzen, tartian 30 ume”.

Musikal apurtzaillia
Modu horretan definitzen da-

be espektakulua inguruan biha-
rrian jardun dabenak. Hiru urte
dira batzuen buruan proiektua
forma hartzen hasi zala, “ame-
tsa egixa bihurtu arte”. Musikal
apurtzaillia eta modernua da
taularatuko dabena, baitta fami-

liarra, “haur eta helduentzako
egiña eta ritmo bizikua”. Broad-
way tankerakua josi dabe,
“Olentzero modernua, baiña be-
tiko sustriak dittuana”.

Jendiak zer aurkittuko da-
ben? Zerekin egingo daben to-
po? “Ahozabalik lagatzia da gu-
re asmua”, diñue Vegak eta
Etxebarriak. Eta eritzi berekua
da “Goiazen” Euskal telebista-
ko telesailla eta pelikulako ko-
reografixia egiñ eban Mujika
be: “Goiazen-en aurkezpenian
kontau zestan asmua Vegak.
Berak musikia baekala eta, ur-
tebetetik gora da proiektuan
hasi nintzala. Dantzarixak ge-
ruago hasi dira, baiña irailletik
geratu barik dabiz”.

Mujikak ez dau lan zailtzat
hartu espektakulorako dantza-
rena: “Dantzaz osatzia ez da
berez gatxa; ondo geratzia da
muiña, historixan integratzia”.
Berari be atenziñua deittu detsa
“Olentzero hartu dan moduan
tratatzia: ez da mitologixako
personaje hura, ikutueziña. Ma-
ridomingirekin dakan harrema-
na iñoiz ez dot ikusi”.

Musikalak nortasun berezixa
daka eta abesti tradizionalak be

GEURE
GAIA

10

OOlleennttzzeerroo  
mmooddeerrnnuueennaa
CCoolliisseeooaann
aabbeenndduuaarreenn  44aann

Azaruaren lehelengo astian aurkeztu eben “Olentzero & Co!” Portalean.

Betiko sustraixak 
gordeta, baiña gaur
egungo ezaugarri
moderno eta
apurtzailliekin dator
oinguan Olentzero.
Ikuskizun barrixak
elektronikia, rock-a,
pop-a, aire latinuak...
hainbat musika estilo
buztartuko dittu betiko
gabon kantuekin.
120 lagunetik gora
izango dira
eszenarixuan, euretatik
batzuk eibartarrak
(Birakako dantzarixak)
ikuskizun aparta
eskintzeko. Gaiñera,
lanaren estreiñaldixa
Coliseoan egingo dabe,
abenduaren 4an, saio
bittan: 17.30xetan
lehelengua eta
20.00etan bigarrena.
Olentzero moderno
jaitsi jaku oinguan!

BBIIRRAAKKAA--KKOO  DDAANNTTZZAARRIIEEKK  HHAARRTTUUKKOO  DDUUTTEE  PPAARRTTEE
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beste modu batian tratau dira
oinguan: “Olentzeroren agerpe-
netik hasitta, musika teknuare-
kin sartzen da-eta eszenari-
xuan”, diño Josuk.

9 urteko protagonista
Oier Arevalillo da mutil prota-

gonista, “60 gaztetxuen artian
egindako kasting-ean aukeratu-
takua”. Bere ahotsaren tinbriak
eta ezaugarri fisikuak emon de-
tse paper hori. Peru izango da
musikalian: gurasuak istripu ba-
ten galdu zittuan eta ugazama
gaizto batekin biziko da. Peruk
zer eskatuko detsan Olentzero-
ri? “Zoriontasuna, besterik ez”.
Barrittasunen artian, “jantzixak

be atenporalak dira, ez da basa-
rrittarren kontua, pelukak erabil-
tzen dira... Orkestia be profesio-
nala, gitarria, bajua, pianua, sin-
tetizadoriak... zentzumenak puri-
purian ipintzeko moduan”.

Ugazama gaiztuak Olentzerori
bialdutako kartia apurtuko detsa
Peruri eta hau Olentzeroren billa
juango da, aurrez-aurre ezagutu
arte. Ibilbide horretan, lamiak, ira-
txuak, Anbotoko Mari, Mari Do-
mingi eta euskal personaje mito-
logikuekin egingo dau topo.
“Emozionantia. Jendia protago-
nistarekin identifikauko da”. Eiba-
rrera etorri aurretik, ensaio oroko-
rra egingo dabe, “umientzat ba-
karrik”, Bergarako frontoian.

11GEURE
GAIA

Oier Arevalillo eta Karlos Etxaniz izango dira Peru eta Olentzero musikalian.

JJOOSSUU  MMUUJJIIKKAA,,  kkoorreeooggrraaffooaa

JOSU MUJIKAK, LEHEN
TRISKAREKIN ETA OIN
BIRAKAREKIN, BERAK
IZAN EZ ZUEN AUKERA
ESKAINI NAHI DIE GURE
INGURUAN DANTZA
MAITTE DABENERI. 
- Zer moduz Birakan dabi-
zen herriko dantzarixekin?
Harrobixa lantzia lan gatxa
da?
Zortzi urte izango dira hasi gi-
ñala eta gustora oso, jende
kopuruak gaiñezka egitten
badesku be. Hori dala-eta,
itxaron-zerrendia beteta da-
kagu, baiña tokixak ez dau
gehixagorako emoten.
- Jendiaren billakaeria be ez zan izango nolanahikua...
Asko hazi da: batzuk, hasieratik dagozenak, zortzi urte nagu-
sixaguak be bai, eta heldutasun hori igartzen da. Lehelengo
jaialdixetan Untzaga gaiñezka ikustetik Coliseora egin dogu
salto azken aldixan. Dana izan bihar da kontuan.
- Zenbat jende hartzen dozue Birakan? Mutillik bai?
Eibarren, Deban, Elgoibarren eta Mendaron gagoz eta, guzti-
ra, 300 bat izango dira. Eta bai, mutillak be badagoz, askoz
gitxiago izan arren. Hori bai, adin batetik aurrera, jendiak “jo
ta su” jarraitzen dau.
- Etorkizunerako proiektuak be izango dittuzue, ezta?
Berdintasunerako Sareak antolatutako “Adiera zaitez beldur ba-
rik” programarako aurkeztuko dogun ikuskizunetik aparte, Do-
nostian dabillen kulturaren hiriburuaren inguruko eszenario ho-
rretan, guk be dantzaren Europako hiriburuaren bidetik joko do-
gu, Eurodancing espektakuluarekin. Flash-mob izango da, hau
da, berehalako jendetza moduan itzuli leikiana. Amberesen eta
Liverpoolen egin dira halakuak, kalian batzuk dantzan hasi eta
inguruko guztiak jarraittuz.

““IIttxxaarroonn--zzeerrrreennddiiaa
ddaakkaagguu  BBiirraakkaann””

JATETXEA
etxola

etxolajatetxea@hotmail.com
Erreserbak: 943-207019

Txirio kale, 1

Eguneko menua / Karta / Pintxoak 
Enpresa eta taldeentzako aurrekontuak

66553
...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 
Untzaga prentsa 
Dibutec fotokopiadenda
Zubi Gain kafetegia
Bankoa
Correos
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LLLLoooo tttteeeerrrr iiii aaaa    
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GGGGAAAABBBBOOOONNNN ----OOOOTTTTAAAARRRRRRRRAAAA
zzzzoooozzzzkkkkeeeetttt aaaatttt uuuukkkkoooo    ddddaaaa

– Lora eta landare 
natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA
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?

ZUZENBIDE12 aholkularitza

NIRE TABERNAN 
“MUSIKA LIBREA” 
BAINO EZ BADUT 
IPINTZEN, 
SGAE-RI EGILE 
ESKUBIDEENGATIK
ORDAINDU 
BEHAR DIOT?

Taberna, jatetxe, hotel edo musi-
ka ipintzen eta entzuten den edo-
zein lokal publikok musikagileen egile eskubideengatik ordaina eman be-
har diote SGAEri, baina honako kasu honetan bakarrik: entzuten den mu-
sika horren egileek ez badute bere lanaren gaineko “copyright”a bazter-
tu. Ostera, gero eta gehiago dira “copyright” lizentziari uko egin, eta be-
ren musika “creative commons” lizentziaren pean argitaratzen duten mu-
sikariak, horri esaten zaio “musika librea”. Lizentzia honek ekartzen du,
besteak beste, musikaren erabilera baimentzea horretarako ordaindu be-
har izanik gabe. Beraz, “creative commons” lizentziapean argitaratutako
musika ez dago SGAEren errepertorioaren barruan, eta lokal batean mu-
sika hori baino ez bada entzuten, ez dago SGAEri kanona ordaindu be-

harrik. Gertatu dira kasuak
SGAEk lokal jakin bat auzi-
tara eraman duena, lokalak
frogatu epaitegian ipintzen
zuen musika guztia “creati-
ve commons” lizentziaren
araberakoa zela, eta ondo-
rioz, epaileak lokal jabeari
arrazoia eman, ebatziz lo-
kal horrek ez diola SGAEri
ezer ordaindu behar egile-
eskubideen ordainarenga-
tik. 

EElleennaa   LLaakkaa
abokatua

Ezin daiteke pertsona baten irudirik grabatu edo
irudi horrek argitaratu pertsona horrek horretara-
ko baimenik eman ez badu, edo adostasuna
agertu ez badu bideozaintzako kamarekin. Toki
publikoetako bideozaintza Estatuko Segurtasun
Indarrek baino ezin dute egin, eta beti euren
araudiaren arabera. Gainerako kasuetan, bideo-
zaintzako irudiak grabatzeko, segurtasun pribatu-
ko legediarekin bat egin behar da, edo adminis-
trazioaren baimenaz. Kasu hauetan beti herrita-
rrari ohartarazi beharko zaio bideozaintza siste-
ma badagoela, irudiak grabatzen ari direla, eta
irudi horiek, datu babeserako legediaren arabera
erabiliko direla. Hala ere, ez segurtasun priba-

tuak ez administrazio bai-
menak ez dute ahalbidera-
tzen kalea bere osotasune-
an grabatzea. Kasu horie-
tan kamarek bakarrik zain-
du eta grabatu ahal izango
dituzte eraikinen sarrera-ir-
teerak, edo lokal baten edo
espazio publiko baten toki
jakin batzuk, ez kale osoa.
Bestela, horrelako irudiak
hartzen ibiliz gero, herrita-
rren intimitate eskubidea
urratuko litzateke, eta hori
salagarri litzateke. 

Zuzenbideari 
buruzko edozein
zalantza izanez
gero, idatzi
erredakzioa@
etakitto.com 
helbidera; 
hurrengo alean
zalantza horiek
azaltzen 
saiatuko gara.

BIDEOZAINTZAKO KAMARA BAT
IPINI DEZAKET KALEKO IRUDIAK
ETENGABE GRABATZEKO?



Danbakako IV. edizioak aurrera segi-
tzen du. Gaur gauean musika kon-
tzertuak izango dira Elgetako Espa-

loia Kafe Antzokian, honako taldeokin:
Abadiño eta Durangoko Doctors Klub, Ber-
garako Rombos Negros, Mutrikuko Karpo-
vian Projekt eta Oñatiko Ez!

Ohikoa denez, 22.30etan hasiko da musi-
ka emanaldia. Bizkaitarrak izango dira jo-
tzen lehenak. Rock musika taularatuko du
boskoteak, euskaraz eta ingelesez egindako
kantuen bidez. Jarraian, punk-rockaren
txanda iritsiko da, Rombos Negros Bergara-

ko hirukotearen eskutik. Mutrikuko Karpo-
vian Projekt-ekoek, ostera, rock-metal pro-
gresiboa eskainiko dute. Eta, amaitzeko,
Oñatiko Ez! taldekoak igoko dira agertokira. 

Gainera, Espaloian batzen direnen artean
saria zozketatuko da. Arrasateko Ganesha
tatuaje-dendako tatuaje-bonoa irabaziko du
Danbaka lehiaketako zale batek. Bestalde,
kontzertuetarako sarrerei dagokienez, go-
gora ezazue Gaztekutxarekin salgai dau-
dela, hiru euroren truke. Espaloiko leihati-
lan bertan hartzea nahiago dutenek bost
euro ordaindu beharko dituzte.

RROOMMBBOOSS  NNEEGGRROOSS / Bergara
Hirukotea 2004ko udaberrian sortu zen. Navak (gi-
tarra eta ahotsa) eta Emborujok (bateria) jarri zuten
proiektua martxan, Gasteizen. Handik gutxira, Ber-
garako Mikel (baxua) sartu zen. Punk-rock musika
egiten dute eta gaztelaniaz abestu. Ez dute gaur
egungo gizarte edo politikaz jarduten; bizitzan ze-
har pasatutakoekin egiten dituzte abestiak, eta ho-
riei originaltasun ukitua ematen saiatzen dira.

KKAARRPPOOVVIIAANN  PPRROOJJEECCTT / Mutriku
Rock-metal progresiboa egiten duen taldea da Kar-
povian Projekt. Zenbait kidek elkarrekin aspalditik
jotzen badute ere, 2008ko abuztura arte ez zen el-
kartu gaur egun taldea osatzen duen boskotea:
hain justu ere, Beñat (ahotsa), Aner (gitarra), Iker
(gitarra), Iñaki (baxua) eta Aymar (bateria). Euska-
raz abesten duen talde horrek Mutrikuko Udalaren
lokaletan entseatzen du.

EEZZ!! / Oñati
Rock estiloko talde hori 2007ko irailean sortu
zen. Honako hauek osatzen dute: Lasa, Mikel,
Beñat eta Josuk. Lehenengo kontzertua Arrasate-
ko Gure Leku tabernan eskaini zuen laukoteak
eta, orduz geroztik, 20 kontzertu inguru eman di-
tu inguruko herrietan. Laster, Lorentzo Recordse-
ra joango dira, Berrizko estudiora, Aitor Ariñore-
kin diskoa grabatzera.

DDOOCCTTOORRSS  KKLLUUBB / Abadiño-Durango
Iraultzak, Jonkolek, Ehiarrek, Aritzek eta Urtzik osa-
tzen dute taldea. Orain dela bi urte elkartu ziren Aritz
eta Urtzi lehenengoz Tabira parkean, ilargipean in-
probisatzeko asmoz. Bi abesti eginda zituztela, Iraul-
tza batu zitzaien erritmo psikodelikoekin baterian, eta
Jonkol punteatze hiltzaileekin. Azkenik, Ehiar sartu
zen. 2009an euskaraz eta ingelesez abestutako zortzi
kantu grabatu zituzten euren kontura lokalean. 

10/XI/19  ...eta kitto!
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Rocka, punka eta metalaz
osatutako gaua Espaloian

13GAZTE
KITTO



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..  eettaa  FFaaxxaa::
994433  2200  6655  0088
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

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

pintura eta estaldura
mota guztiak

BARAKALDO, 7
Telefonoa: 943 12 05 02    

Mobilak: 618 27 28 91 / 639 76 27 97 
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Sarri esan ohi da gurasoak
eredu izan behar dutela
euren seme-alabentzat,

eta euskera ere ez da salbues-
pena. Etxe askotan euskera
izango da nagusi, baina beste
askotan, berriz, guraso euskal-
dunik ez bada tartean, umeek
nekez entzun eta egingo dute
euskeraz. Egoera horretaz kez-
katurik, eta hainbat gurasoren
eskaerari erantzunez, jarri du
martxan …eta kitto! Euskara El-
karteak Gurasoak Berbetan
egitasmoa. Euskeraz egiteko
ohitura sortzeko tresna baliaga-
rria delakoan daude antolatzai-
leak: “Guraso ia-euskaldunek
txipa aldatu eta euskeraz egite-
ko ohitura har dezatela nahi du-
gu. Eta hori lortzen dute, hor
dugu Berbetan mintzapraktika
egitasmoaren adibidea. Giro
euskaldunean murgiltzen dira
eta euskeraz berba egiteko lo-
tsa, beldurra edo konplexuak
alde batera lagata, euskeraz
berba egiteko ohitura hartzen
dute. Eta ohitura hori gero, min-
tzapraktika taldeetatik kanpo
ere jartzen dute praktikan”.

Astean behin ordubete
Badira urteak …eta kitto!

Euskara Elkarteak, herriko bi
euskaltegiekin elkarlanean,
Berbetan mintzapraktika pro-
grama martxan jarri zuela. Eus-
kaldun berri edo ia-euskaldunei
euskeraz berba egiteko aukera
edo txokoa eskaintzea du hel-
buru egitasmoak; azken hori
herri osoari zabalduta dagoen
bezalaxe, Gurasoak Berbetan
gurasoentzako da, haur txikiak
dituzten gurasoentzat (Haur
Hezkuntzako haurren guraso-
ak). Guraso ia-euskaldunak
guraso euskaldunekin elkartu-
ko dira, astean behin ordubete,
eurek aukeratutako leku eta or-

duan. Horretarako, euskaldun
berriez gain, euskaldunen be-
harra dutela diote antolatzaile-
ek, horiek gabe ezinezkoa de-
lako talderik egitea.  Lehen ur-
te honetan Juan Antonio Mogel
ikastola eta San Andres ikaste-
txeko gurasoekin jardungo du-
te, baina aurrera begira, herri-
ko eskola guztietara zabaltzea
da helburua.

Lau talde
Aurten 14 gurasok eman du-

te izena, 5 euskaldun eta 9
euskaldun berri, eta guztira 4
talde sortu dira. “Ez da jende
asko, baina lehen urtea izateko
pozik gaude. Aurrera begira,
dena dela, guraso gehiago eto-
rriko direlakoan gaude. Guraso
ia-euskaldun askori lotsa edo
beldurra ematen die talde ba-
ten barruan euskeraz egiteak,
baina argi utzi nahi dugu gauza

informala dela, modu naturale-
an egingo dira solasaldiak, eta
benetan animatu nahi ditugu,
hain justu, lotsa horri aurre egi-
teko oso baliagarria delako egi-
tasmoa”.

Ekintza osagarriak
Astean behin elkartzeaz gai-

nera, bestelako ekintza osaga-
rriak ere eskainiko dira, antola-
tzaileen berbetan: “Berbetan
programan ere, urtean zehar
hainbat ekintza antolatu ohi di-
tugu: txangoak, ikastaroak,
bazkariak… Horiek guztiak gu-
rasoei ere eskainiko zaizkie,
baina baita seme-alabekin ba-
tera egingo diren hainbat ekin-
tza ere”. Taldeak martxan jarri
badira ere, urte osoan dago
izena emateko aukera. Horre-
tarako …eta kitto!-ra deitu
(943-200918) edo bertatik pa-
satu (Urkizu 11, solairuartea).

Gurasoak Berbetan: gurasoek euskera
praktikatzeko bilgunea

ERREPORTAIA16

Familian euskeraren erabilera areagotzeko asmoak
bultzatuta antolatu berri du …eta kitto! Euskara
Elkarteak Gurasoak Berbetan egitasmoa. Guraso
ia-euskaldunek euren hizkuntza gaitasuna
hobetzea du helburu, eta horretarako, Berbetan
mintzapraktika programaren ereduari jarraituz,
guraso euskaldunak guraso ia-euskaldunekin
elkartuko dira taldeetan, astean ordubete,
eurak aukeratutako leku eta orduan.

Eguaztenean aurkeztu zuten Gurasoak Berbetan egitasmoa. Argazkian, Lourdes Perea J.A. Mogel
ikastolako zuzendaria, Maider Aranberri ...eta kitto!-ko idazkaria eta Belen Aranbarri, San Andres
ikastetxeko ikasketa-burua. / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDFFEEZZ

TABERNABIDEBARRIETA, 1

OINETAKO KONPONKETA
AZKARRA

639-236-774
Ibarkurutze, 7 - behea

BAITA...
Giltzen kopia
Konponketak

(poltsa, gerriko,...)
Larruzko artikuluen 

salmenta 
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Urkizu pasealekua 11, solairuartea
20600 Eibar (Gipuzkoa)

Tel: 943 20 09 18
elkartea@etakitto.com

www.etakitto.com



10-3 IRABAZI ZIOTEN DEBABARRENA EIBAR TALDEKOEK ER-
NIOPERI azken jardunaldian. Atsedenaldian ere, markagailuak ei-
bartarren garaipen argia erakusten zuen (6-1). Alex Alonsok entre-
natutakoen goleatzaileak honako hauek izan ziren: Leandrok hiru,
Matheusek eta Adrianek bina, eta Unai, Muñoz eta Jonathan gol
banarekin. Debabarrenako Concepto Createch talde nagusiak,
bestalde, 4-8 galdu zuen Yone Boutiquerekin, jarraian galtzen
duen laugarren partiduan.

Infantil
mailakoen
garaipena
areto
foballean

AURREKO ZAPATUAN URKIOLAMENDIN IZAN ZIREN KLUB
DEPORTIBOAK ANTOLATUTAKO MENDI IBILALDIRA joan zi-
renak. 50 bat lagun elkartu ziren aipatutako mendira joateko eta,
behin gaina zapalduta eta “haurrak indartsu ikusten genituenez”, bi
talde egin ziren: batzuk Larranora, Anbotoko Marik hankak garbi-
tzen zituen iturrira, joateko; eta, besteak, Anboto azpiko harrobira
joan ziren, hamarretakoa egitera. Gero guztiak elkartu eta Urkiola-
ko santutegi ondoan dagoen parkean bazkaldu zuten. Urkiolan To-
ki-alai interpretazio zentrora joan ziren, haurrak ikus-entzunezko
batekin gozatzeko. Haur eta gurasoentzako hurrengo irteera aben-
duaren 18an izango da, Xoxotera.

Haur eta gurasoak Urkiolamendian

Kluben Arteko pilota torneoa
fase erabakigarrian sartzen da

17KIROLAK

HORI DELA-ETA, IPURUA KIROLDEGIKO FRONTOIAK ZIRT
EDO ZART EGITEKO NEURKETA BI jasoko ditu bihar, 17.00eta-
tik aurrera. Klub Deportiboko senior mailako bikote bik aurrera egi-
teko garaipenaren bila kantxaratuko dira: Zubizarreta-Unamunza-
gak seitik bost partidu irabazi dituzte ligaxkan eta Lazkaoko Arze-
lus-Garmendia izango dute aurrez-aurre; Egaña-Bengoetxeak,
bestalde, Tolosako Aurrera-Zaiaz-eko bikoteari egingo diote aurre,
final-laurdenetako partidu bakarrera.

LEHEN ERREGIONAL MAILAKO 4. MULTZOAN, EIBARTA-
RRAK-EK GERTUTIK JARRAITZEN DIO SORALUZERI. Eta
puntu bira geratu da azken jardunaldian Unben jokatutako euren
arteko norgehiagokan plazentziarrei 3-1 irabazi eta gero. Jardunal-
dia ona izan zen gure herriko taldeentzat eta, horrela, Urkik 2-4 ira-
bazi zion Soraluzen bertako bigarren taldeari. Eibartarren arteko
neurketan, bestalde, Gazteak Eibartarrak B baino gehiago izan
zen, aurkaria 4-0 egurtuz.

Hurrengo jardunaldian Urkik eta Eibartarrak-ek neurtuko dituzte
indarrak Unben, Gazteak-ek Soraluze liderra bisitatuko du eta Ei-
bartarrak B-k Bergara B hartuko du. Bost jardunaldi geratzen dira
jokatzen diharduten lehenengo fase hori amaitzeko.

Eibartarrak liderraren atzetik

Urkizu pasealekua 11, solairuartea
20600 Eibar (Gipuzkoa)

Tel: 943 20 09 18
elkartea@etakitto.com

www.etakitto.com
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HORI ONDORIOZTATU DEZA-
KEGU DENBORALDI HASIE-
RAKO lau jardunaldi jokatu on-
doren. Lautik hiru porrot jaso ditu
gure herriko senior mailako tal-
deak eta oraingoan kanpoan ere
ezin izan du irabaz (19-11 galdu
zuten Txema Isasaren mutilek

Ordizian, AMPOrekin); horrez gain, sailkapenean ere atzera egin
dute nabarmen eta, sei punturekin, sailkapeneko atzeko aldean
daude. Santanderreko Independientek 12 puntu ateratzen dizkie,
Zarautzek 11 eta Krafft Atco. SS-ek eta AMPO Ordiziak zazpina.

Hierros Anetxekoek
ez diote neurririk
hartu mailari

URBAT-URKOTRONIK WATERPOLO ESKOLA MARTXAN IPINI
ZELA HILABETE BI betetzen direnean, Euskal federazioak infantil
mailako taldeko lau jokalari deitu ditu selekzioan jokatzeko. 1997an
jaiotako Alex Sarasua eta Mikel Sánchez eta 1998an jaiotako Mikel
Recio eta Iker García dira Urbateko ordezkariak. Orbea kiroldegian
dute basea waterpolo taldekoek eta alebin, infantil eta kadete mai-
letako taldeetan parte hartzeko aukera zabalik dago interesatu guz-
tientzat, Daviderengatik galdetuta. Entrenamenduak martitzen,
eguen eta barixakuetan egiten dituzte, 17.30etatik 18.30etara.

Infantil mailako lau eibartar 
Euskadiko waterpolo selekziora

Denetarik Gipuzkoako xake txapelketan
AURREKO ASTEBURUAN GIPUZKOAKO XAKE TXAPELKETA-
KO BOSGARREN JARDUNALDIA jokatu zen Azkoitiko Elkargune-
an eta, Jon Aranak irabazi bazuen ere, Haritz Garrok berdinketa
onartu zuen eta Julenek amore eman
behar izan zuen. Hurrengo txandan ho-
nako partidak jokatuko dituzte Eibarko
Klub Deportibokoek: Haritz Garro vs
Egoitz Irure (Kakute), Jon Arana vs Na-
bar Tejedor (Marlaxka), Julen Garro vs
Siu Hung Tung (Gros) eta Edu Olabe
vs Aritz Izagirre (Mundarro).

ORAIN ARTE EL CORTE INGLÉS-
EAN EGON DEN ERAKUSKETARE-
KIN AMAITZEKO, bihar arratsaldean,
16.00etatik 19.00etara, Eibarko Ikaste-
txeetako I. Olinpiadak jokatuko dira
Ego-Gain kaleko El Corte Inglés-aren
sarrerako plazan. Debabarrenako
ikastetxeetako 9 eta 16 urteen arteko
neska-mutilek hartuko dute parte, guz-
tira 250 bat gutxi gorabehera, taldeka
eta ikastetxearen izenean. Ingudea, lo-
kotx-biltzea, txingak eta sokatira izan-
go dira modalitateak eta lau sari izan-
go dira, eski estazioetan gozatzeko. 

Herri-kiroletako I. Eskoletako
Olinpiadak El Corte Inglés-ean

KIROLAK18

AABBEENNDDUUAA
ABENDUAK 3, barixakua
Euskararen Eguna: “EIBAR, KANTU
KANTARI, euskal kanten kalejira”. 
Euskal kantuak abestuko dira egun
osoan, 11.30etan hasita Untzagan.
Arratsaldean kalejira Toribio Etxebarria
kalean. Iluntzean txorixo-egosi 
pintxoak banatuko dira Untzagan.
ABENDUAK 11, zapatua
Pirritx eta Porrotx pailazoen
“Ongi etorri Pupu eta Lore!”
emanaldia. 16.30etan eta 19.00etan
Unibertsitate Laboralean.

Sarrerak bazkideentzako salgai 
azaroaren 26ra arte. 27tik aurrera
ohiko salmenta tokietan (6,50€ 
bazkideak, 7€ bazkide ez direnak).
ABENDUAK 12, domeka
Pirritx eta Porrotx pailazoen 
“Ongi etorri Pupu eta Lore!” 
emanaldia. 16.00etan eta 18.30etan
Unibertsitate Laboralean.
Sarrerak bazkideentzako salgai 
azaroaren 26ra arte. 27tik aurrera
ohiko salmenta tokietan (6,50€ 
bazkideak, 7€ bazkide ez direnak).
ABENDUAK 14, martitzena
Harixa Emoten literatura tailerra.
Lander Garro idazlearen “Kontrarioa”
liburuaren inguruko tertulia, Antxon
Narbaizaren eskutik. 19.00etan
…eta kitto!-n (Urkizu 11, solairuartea).
ABENDUAK 31, barixakua
Kirolkitto! Sari banaketa.
Portaleko areto nagusian. 12.00etan.

UURRTTAARRRRIILLAA
URTARRILAK 1, zapatua
Urko igoera, …eta kitto! Euskara El-
kartea eta Klub Deportiboaren 
eskutik. Hamaiketakoa Ixuan.
URTARRILAREN 11-TIK 21-ERA
Makrobiotika ikastaroan izena 
emateko epea (…eta kitto!-n,
943200918). 10€ (…eta kitto!-ko 
bazkide eta berbalagunentzat doan).
URTARRILAK 25 eta 27,
martitzen eta eguena
Makrobiotika ikastaroa, Simone Be-
giristainen eskutik.
Arratsaldeko 19.00etatik aurrera Por-
taleko sukaldean.

OOTTSSAAIILLAA
OTSAILAK 1 eta 3,
martitzen eta eguena
Makrobiotika ikastaroa, Simone Be-
giristainen eskutik, 19.00etatik aurre-
ra Portaleko sukaldean.
OTSAILAREN 3-TIK 15-ERA
Ileapaindegi ikastaroan izena 
emateko epea (…eta kitto!-n,
943200918). 10€ (…eta kitto!-ko 
bazkide eta berbalagunentzat doan).
OTSAILAK 22 eta 24,
martitzen eta eguena
Ileapaindegi ikastaroa. Arratsaldeko
19.00etan, …eta kitto!-n.

......eettaa  hhoorrrreezz  ggaaiinn::
· Barixakuero ...eta kitto! astekaria
· Hilero Txikitto! aldizkaria on-line
· Berbetan mintzapraktika taldeak
· Itzulpenak eta diseinu lanak
· www.etakitto.com
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521 Eduardo Talán 1:17:11
1.126 Haritz Uria 1:20:27
1.261 Jon Cid 1:21:07
1.413 Asier Silva 1:21:58
1.563 Eneko Laskurain 1:22:34
1.672 Igor Errasti 1:22:57
1.763 Iosu Murua 1:23:15
1.826 Iñigo Trokaola 1:23:26
1.891 Mikel Beristain 1:23:42
1.959 Eduardo Uribe 1:23:55
2.043 Asier San Martin 1:24:10
2.431 Josemi Da Silva 1:25:24
2.575 Aitor Bolinaga 1:25:49
2.708 Mikel Sologaistua 1:26:14
2.736 Iñaki L. de Gereñu 1:26:18
3.097 Aimar Arakistain 1:27:17
3.167 Xabi Bastida 1:27:28
3.234 Fermin Sebastian 1:27:35
3.460 Josu Zinkunegi 1:28:05
3.485 Xabier Arrieta 1:28:09
3.491 Imanol Abad 1:28:10
3.590 Igor Gómez 1:28:20
3.900 Asier Arana 1:29:01
4.034 Jose Nieto 1:29:14
4.055 Daniel Iglesias 1:29:16
4.105 Asier Barberena 1:29:22
4.301 Juanjo Larramendi 1:29:47
4.508 Raul Fernández 1:30:14
4.725 Ignacio Garai 1:30:43
4.987 Ibon Martín 1:31:16
5.030 Alexander Telleria 1:31:21
5.212 Aitziber Urkiola 1:31:46
5.405 Alberto Bravo 1:32:07
5.616 Tomas Axpe 1:32:33
6.051 German Amuategi 1:33:36
6.275 Javier Ziaran 1:34:03
6.279 Ane Ziaran 1:34:04
6.410 Ana Ramírez 1:34:21
6.411 J. Antonio Cañaveras 1:34:21
6.727 Alberto S. de Biteri 1:34:57
6.921 Josu Egaña 1:35:20
7.035 Unai Agirre 1:35:34
7.196 Alberto Arakistain 1:35:52
7.268 Jon Mikel Mujika 1:36:00
7.619 Ernesto Etxabe 1:36:44
7.620 Jon Etxabe 1:36:44
7.637 Iker Aristondo 1:36:46
7.742 Juan Jose Jurado 1:37:00
7.764 Aitor Zubizarreta 1:37:03
7.961 Sergio Alegre 1:37:27
8.051 Eduardo Burdell 1:37:37
8.059 Julen Goenaga 1:37:38
8.281 Gorka Gallastegi 1:38:06
8.322 Miren Gallastegi 1:38:09
8.382 Aitor Zubizarreta 1:38:16

8.482 Oier Cobo 1:38:27
8.968 Josu Guridi 1:39:22
9.093 Txema Morán 1:39:35
9.493 Javier Larrabeiti 1:40:31
9.624 Ricardo Bastida 1:40:47
9.923 Jon Gorosabel 1:41:22
9.949 Enrike Albistegi 1:41:26
9.950 Ana Iparragirre 1:41:26

10.351 Iñigo Astigarraga 1:42:16
10.538 Eduardo Kapelastegi 1:42:40
10.604 Jose Ignacio Telleria 1:42:48
10.665 Aitor Muguruza 1:42:58
10.667 Rafael Martínez 1:42:59
10.855 Javier Unamuno 1:43:24
10.958 Enrique Martín 1:43:39
11.199 Jon Kortabitarte 1:44:15
11.208 Itoiz Martínez 1:44:16
11.222 Eider Mujika 1:44:18
11.724 Oskar Alberdi 1:45:30
11.726 Luis De Blas 1:45:30
11.899 Ainhoa San Martín 1:45:54
12.057 Eneko Urain 1:46:17
12.080 Aitor Oiarzabal 1:46:21
12.181 Haritz Arriaga 1:46:37
12.280 Amaia Abanzabalegi 1:46:52
12.439 Andres Mazkiaran 1:47:15
12.651 Naiara Cid 1:47:46
12.661 Juan Luis Iriondo 1:47:48
12.810 Adrian Galán 1:48:09
13.060 Alexander Zubizarreta 1:48:49
13.281 Nerea Urtiaga 1:49:26
13.283 Fidel Díez 1:49:26
13.521 Iñaki Ferreiro 1:50:16
14.109 C.J. Pérez de Obanos 1:52:18
14.110 Susana Martínez 1:52:18
14.148 Juan Galarza 1:52:26
14.233 Javier Arriola 1:52:40
14.313 Jorge Pérez 1:52:56
14.343 Emilio Bastida 1:53:03
14.965 Angel Leiaristi 1:55:21
14.966 Ibon Larrañaga 1:55:21
14.969 Adolfo Málaga 1:55:22
15.170 Gaizka Aranzabal 1:56:29
15.200 Ibon Muñoa 1:56:41
15.287 Nerea Oteiza 1:57:06
15.453 Braulio Villalon 1:57:49
15.473 Arkaitz Mujika 1:57:56
15.479 Eugenio Morillo 1:57:59
15.607 Carlos Balseiro 1:58:38
15.826 Luis Etxeberria 1:59:51
15.840 Garazi Garro 1:59:57
16.369 Jorge Sáenz 2:04:00
16.411 Eduardo Oiarzun 2:04:21
17.229 Iker Etxeberria 2:20:57

DOMEKA GOIZEAN JOKATU-
TAKO BEHOBIA-DONOSTIA
MARATOI ERDIAN gure herri-
ko 109 atleta izan ziren parte
hartzen: 96 gizonezko eta 13
emakume. Izen-emandakoak
20.655 izan ziren guztira:
20.504 oinezko, 128 patinatzai-
le eta 23 aulkietan; hala ere,
eguraldia zela-eta, hiru mila la-
gunetik gora ez ziren irteera
puntuan aurkeztu. Hori bai, ir-
tendako 17.437 atletetik,
17.373 helmugaratu ziren epe

barruan: horrek adierazten du
jendeak oso ondo prestatzen
duela maratoi erdi hori. Hona-
koak dira eibartarren postuak
eta denborak, helmugara sartu
ziren ordenari jarraituz:

109 eibartar Behobia-DonostianZAPATUAN JOKATU ZEN
IPURUA KIROLDEGIAN JU-
DO TORNEO HORRETAKO
EDIZIO BERRIA eta, 24 talde
ordezkatzen, 450 bat judoka
izan ziren parte harzten. Lau
ordutik gora iraun zuen torne-
oan, Kalamuako ordezkariek
klubeko sailkapeneko 2. pos-
tuarekin egin ziren, urrezko 11
domina, zilarrezko sei eta
brontzezko bostekin.

Ekitaldia hasi aurretik, gai-
nera, omenaldia egin zi-
tzaien Euskal herriko maila
handiko judokei: horrela,

Oihana Blanco munduko bi-
garrena, Maider Palavecino
Europako hirugarrena, Ana
Llantero Espainiako lehena
eta kadete mailako mundia-
lean jardundakoa, Alba Ló-
pez lehena estatuko ranking-
ean eta Europako txapelke-
tan jardundakoa, Ana Co-
montes Espainiako txapeldu-
na hainbat aldiz eta Nekane
Muguruza Espainiako txapel-
duna izan ziren sariak jaso-
tzen. Banatzen, bestalde,
Ana Rodríguez, Oscar Muri-
llo eta Manu Agirre.

Judoaren egun handia 
San Andres torneoan

HILAREN 3AN HIL ZEN, 89
URTEREKIN, IMANOL OR-
TÍZ DE ZARATE EIBARTA-
RRA, gerra osteko sasoietan
hainbat boxeo burrukaldietan
parte hartutakoa. Gure herrian
oihartzun handia izan zuen En-
rike Astarloa “Ermuko zezena-
ren” aurka debutatu zuen; jaial-
di hartan izan ziren Pako Bue-
no eta Llorente izen handiko
boxealariak ere izan ziren eta

Imanolek 2. asalto erdirako bo-
ta zuen 115 kilo inguruko aur-
karia. Handik ez askora Gipuz-
koako txapela eskuratu zuen
Grosen, berarengan inork gu-
txik sinesten zuenean. Dena
dela, ibilbide laburra egin zuen
boxeoan Ziriako Ortíz de Zara-
te herri-kirolean esatari lanetan
hainbat urtean diharduenaren
anaiak, berak zioen moduan,
“inuzentetuta geratu aurretik”.

Imanol Ortiz de Zarate 
boxealari-ohia hil da

DOMEKA GOIZEAN EGINGO DA
IPURUA KIROLDEGIAN eskubaloi
arloan Gipuzkoako Federazioak an-
tolatutako teknifikazio jardunaldia.
Bertan har dezakete parte 1999an
jaiotako mutilek, hau da, 2. urteko
alebinek. Jardunaldia goizeko
10.00etan hasiko eta handik ordu
eta erdira, 11.30etan, amaituko da.

Teknifikazio jardunaldia eskubaloian
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JUAN CARLOS SANTAMA-
RIAK ZUZENTZEN DUEN
SANTAMARIA DE DANZA
KONPAINIAK EMANALDIA
ESKAINIKO DU Eibarko Coli-
seo antzokian azaroaren
26an, 20.30etan. Eibarren es-
kainiko den “programa mix-
toa" izango da eta, besteak
beste, "Aire de Corte" piezare-

kin biribilduko dute. Santama-
ria koreografo donostiarrak
Espainiako Dantza Sorkuntza
Saria jaso zuen 2008an eta
berak sortutako koreografia
garaikide bik osatzen dute or-
dubete pasatxoko iraupena
duen ikuskizuna. Sarrerak ohi-
ko bideei jarraituta eros dai-
tezke, 7 eurotan.

…ETA KITTO! EUSKARA
ELKARTEAK ANTOLATZEN
DUEN ILLUNABARRIAN
PROGRAMAREN BARRU-
AN, JOSE LUIS KORTA
IZAN ZEN EIBARREN egu-
aztenean, …eta kitto!-ren
egoitzan. Urko Aristi kazeta-
riak gidatutako hitzaldian,
hainbat gai izan zituen hizpide
Kaikuko entrenatzaileak. Trai-
neren inguruan dagoen “joko
zikina” salatu zuen beste
behin ere oriotarrak, kirolari
asko “dopatu egiten dela”, eta
horren aurrean ez dela isilik
geldituko azpimarratu zuen

Kortak. Horrez gainera, ETB-
2ko “El conquistador del fin
del mundo” saioaren inguruan
ere jardun zuen.  Etorri berri
zen saioaren grabaziotik, eta
aurtengoa ere oso gogorra
izan dela nabarmendu zuen
Kortak. Hotz izugarria jasan
dutela, zero azpitik 10 gradu,
eta gosearekin ere larri ibili di-
rela. Jakinminaz gelditu zen
bat baino gehiago, baina
saioa oraindik emititu ez de-
nez, ezin izan zuen detaile as-
korik eskaini. Telebistan ikusi
beharko han gertatutakoaren
nondik norakoak.

Jose Luis Korta 
Illunabarrian
kontu-kontari

BIHAR ZAPATUA, 22.30-ETA-
TIK AURRERA HIP-HOP ETA
JAZZAREN TRADIZIOAN OI-
NARRITUTAKO IKUSKIZUN
MUSIKALA ikusteko aukera
egongo da Elgetako Espa-
loian, Kase.O (Violadores del
Verso) abeslari eta inprobisa-
tzailearen lirikaren eskutik.
Biharkoa izango da Euskal He-
rrian eskainiko duten kontzertu
bakarra eta Errabal jaialdi ibil-
tariari esker ailegatuko zaigu

etxe aldameneraino. Violado-
res del Verso, azken hamarka-
dan Espainiako hip-hop talde
esanguratsuena izan den tal-
deko liderrak goi mailako mu-
sikariak izango ditu aldamene-
an, besteak beste Daniel Co-
mas "Groove Station" taldeko
gitarra jotzailea. Sarrerak in-
terneten salgai daude (15 eu-
ro) eta bestela bihar lehiatilan
erosteko aukera egongo da
(18 euro).

Hip-hop eta jazza bihar gauean
Elgetako Espaloian

Santamaria dantza konpainia Coliseoan

Jose Luis Kortak erraz heldu zizkien eztabaidatzeko gai guztiei eta behin baino gehiagotan
bai sutsu erantzun ere.  / SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ
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AZAROAREN 26-AN, SA-
NANDRES JAIEN EGITA-
RAUAN BARRUAN, ANTO-
LATUKO DU AURTEN ERE
…eta kitto! Euskara Elkarte-
ak San Andres Bertso jaial-
dia. Gaueko 22.00etan izan-
go da, aurreko urteetan bai-
no ordu erdi lehenago, Por-
taleko areto nagusian. Aur-
ten bertsolari hauek jardun-
go dute nor baino nor: Julen
Zelaieta, Ane Labaka, Julen
Sololuze, Jokin Labaien,

Eneritz Zabaleta eta Ainhoa
Agirreazaldegi. Jaialdia hasi
aurretik, San Andres bertso
paper lehiaketako sariak ba-
natuko dira. Aurtengo ira-
bazleak hauetxek izan dira:
LH mailan 1go saria Juan
Antonio Mogel ikastolako Mi-
kel Rodriguez-entzat izan
da, eta bigarrena, ikastetxe
bereko Irati Larruskainen-
tzat. DBH mailan ez da aur-

ten lanik aurkeztu. 16 urtetik
gorakoen mailan, irabazlea
Oreretako Aitor Albistur izan
da, eta bigarrena, berriz, Je-
sus Mari Gisasola “Trunboi”
eibartarra. Irabazleek San
Andres bertso jaialdian
abestuko dituzte euren ber-
tso sarituak. Jaialdirako sa-
rrerak gaur jarri dira salgai 5
eurotan Sagar Bitza, Depor
eta Kultu tabernetan.

San Andres bertso jaialdia datorren barixakuan

ZAPATU GAUERDIAN, UNTZAGATIK
HASITA ETA OHIKO IBILBIDEARI JA-
RRAITUTA, “QUINTO LEVANTA” MELO-
DIA EZAGUNAREN eta beste habanera
batzuen erritmora ibiliko dira Cielito Musika
Bandakoak, eurekin bat egitera animatzen
diren herritarrekin batera. Horrela, serenata-
rekin ospatuko dute, urteroko moduan, musi-
karien babeslea den Santa Zezilia. 

Biharamonean, 11.00etan hasiko den ka-
lejirarekin gogoratuko dute Santa Zezilia
Usartza Txistulari Taldekoek eta piskat gero-
ago, 12.30etan Cielito Musika Bandak kon-
tzertua eskainiko du, Coliseoan. Egun bere-
zia izanda, taldera gerturatu diren aurpegi
berriak ezagutzera emateko une aproposa
ere bada: Bandarekin bat egitera animatu di-
ren kiderik berrienak hauek dira: Marisa Ga-

ray (Gasteizko perkusio-
nista, hainbat kontzertutan
jardun du aurretik ere);
Gorka Salgado (Debako
klarinetista); Ainhoa Urkizu
(Gasteizko klarinetista,
2009az geroztik Musika
Bandan dihardu laguntzen
eta, horrez gain, Usartza
Txistulari Taldeko kide iza-
tera pasatu da orain dela
gutxi, txistuarekin); eta hainbat urtetan taldea
lagata izan duen Andoni Martín tronpetistak
berriz ere bandara bueltatzea erabaki du.

Bestalde, Santa Zezilia kontzertua Cielito-
ko hainbat kideri agur-omenaldia eskaintze-
ko aprobetxatuko dute: taldean 50 urtetik go-
ra daramaten Rogelio Pérez klarinetista eta

Ramón Esandi saxofonista bereziki gogoan
izango dituzte, orain dela urtebete zuzendari
izatera pasatu zen Carlos Sánchez-Barbare-
kin, Iñaki Orbegozo zuzendariordearekin eta
oraingoaren aurretik Cielito Musika Banda-
ren zuzendaria izan zen Jorge Molinarekin
batera.

Santa Zezilia omentzeko serenata bihar gauerdian

KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKI-
LARITZA BATZORDEKO JOSE VI-
LAK DIARIO VASCO-K ANTOLATU-
TAKO argazki lehiaketan 3.saria ira-
bazi du, aldamenean ikusten duzuen
argazkiarekin. Sakonetan atera zuen
erretratua 2011rako kaleratuko den
egutegian “ekaina” hilabetearen irudi
gisa ipintzen ikusteko aukera izango
dugu laster.

Sakoneta, 
ekainerako irudia

TT XX OO MM II NN AA LL EE GG RR ÍÍ AA BB UU EE NN OO
(2010eko azaroaren 16an hil zen, 61 urterekin)

UURRAAKK  DDAAKKAARRRREENNAA  UURRAAKK  DDAARROOAA
ZZUUKK  EEMMAANNDDAAKKOOAA  GGUURREEKKIINN  GGEERRAATTZZEENN  DDAA

SSeenniiddeeeenn  iizzeenneeaann,,  eesskkeerrrriikk  aasskkoo  hhiilleettaa--eelliizzkkiizzuunneerraa  jjooaann  
eettaa  ssaammiinn--aagguurrrraakk  bbiiddaallii  ddiizzkkiigguuzzuueenn  gguuzzttiiooii..

Julen Zelaieta aurten ere izango da Portalean.  / MMAAIIAALLEENN BBEELLAAUUSSTTEEGGII

Ainhoa 
Agirreazaldegi.
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AZAROAK 16 IJITO HERRIAREN EGUNA IZAN
ZEN ETA, HORREN HARIRA, JUAN SAN MAR-
TIN LIBURUTEGIAK, Irungo liburutegiarekin ba-
tera, herrialde eta kultura ezberdinen arteko elkar
ezagutza eta tolerantzia helburu duen “Liburute-
giak Topaleku” ekimenari jarraituz, haur literatu-
rari buruzko gida berezia eman du argitara, “gaz-
teenei gurekin batera bizi den herri bati buruzko
ezagutza handitzeko aukera emango dien hain-
bat izenburu bertan bilduta”. Gida horren ale ba-
tzuk egunotan herriko ikastetxeetan banatu di-
tuzte eta, horrez gain, liburutegian eskuratzeko
aukera ere badago. Interneterako bertsioa liburu-
tegiaren webgunean aurkituko duzue

Bihar kontu kontari
Bestalde, bihar aho-tradizioari lotutako hainbat

ipuin eskainiko dituzte umeen liburutegian,
18.00etatik aurrera “Kontu kontari” izenburari ja-
rraituta. Ordubete inguruko iraupena izango
duen saioa 4-10 urte bitarteko umeentzat pentsa-
tuta dago eta, ipuina entzutera bildutako umeen

ezaugarriei erreparatuta, ipuin kontalaria zein
ipuin kontatu aukeratzen joango da

Eta liburutegian antolatutakoekin jarraituz,
egun gutxi barru egitekoa zen Making ikastaroa
bertan behera laga behar izan dute, jendeak ize-
nik eman ez duelako. Hala ere, abenduaren 11
eta 12rako aurreikusitako komiki digitalaren ingu-
ruko ikastaroan izena-emateko aukera egongo
da oraindik ere abenduaren 9ra arte.

Ijitoei buruzko gida argitaratu dute

laburrak
PPIIRRRRIITTXX  EETTAA  PPOORRRROOTTXXEENN
SSAARRRREERRAAKK
Abenduaren 11n (zapatuan,
16.30etan eta 19.00etan)
eta abenduaren 12an
(domekan, 16.00etan
eta 18.30etan) Pirritx,
Porrotx eta Marimotots
Hezkuntza Esparruan
egongo dira “Ongi etorri…
Pupu eta Lore” ikuskizun
berria aurkezten.
Bazkideentzako
aurre-salmentak hurrengo
astean ere jarraituko du,
hilaren 26ra arte. Bazkide
bakoitzak gehienez hiru
sarrera erosteko aukera
izango du (6’5 euro),
...eta kitto! Euskara
Elkartearen bulegora joanda
(Urkizu, 11 - solairuartea).

MMªª  CCAARRMMEENN  PPIIRRIIZZ--EENN
MMAARRGGOOLLAANNAAKK
Untzagako jubilatu etxean
ikus daitezke Mª Carmen
Píriz artistaren margolanak,
domekara arte martxan
egongo den erakusketan.
Gaur arratsaldean
19.15etatik 21.15etara
egongo da zabalik
eta bihar eta etzi
12.00etatik 14.00etara
eta 19.15etatik 21.15etara.

PLANO CORTO ELKARTE-
KOEK ANTOLATZEN DUTEN
ASIER ERRASTI LABURME-
TRAIA JAIALDIA AZKEN
TXANPAN SARTU DA. Astele-
henaz geroztik lehiaketako fi-
nalisten lanak proiektatzen
dihardue egunero, 19.45etatik
aurrera Portalean. 

Aurten 9 urte bete dituen
lehiaketara inoiz baino lan
gehiago aurkeztu dira, 300 in-

guru, eta antolatzaileek horiek
guztiak ikusi eta sailkatzen
nahikoa lan egin behar izan du-
te, horien artean onenak auke-
ratu eta aste honetako proiek-
zioak prestatu ahal izateko. Fi-
nalista izateko 32 laburmetraia
aukeratu dituzte, hain zuzen
ere egunotan erakusten dihar-
duten lanak. Horietako batzuk
bihar Portalean egingo den
jaialdian saria eramango dute. 

AZKEN URTEOTAKO MAR-
TXARI JARRAITUTA, ARRA-
TE KULTUR ELKARTEAK
SUKALDARITZARI LOTUTA-
KO EKITALDI BI antolatu ditu:
batetik, eguaztenean (hilak 24)
makrobiotikaren inguruko hi-
tzaldia eta dastaketa egingo
dira elkartearen egoitzan ber-
tan (Zuloagatarren, 3), 19.30-
etan hasita. Simone Begiristai-
nek jardungo du lehenengo,
makrobiotika zer den eta bes-
telako azalpenak ematen. Ja-
rraian, Oskar Trebiño sukalda-
riak lagunduta, elikadura modu
horri jarraituta hainbat jaki

prestatuko dituzte eta, horrela,
jendeak zuzen-zuzenean eza-
gutu ahal izango du gero eta
jarraitzaile gehiago duen jate-
ko modu hau.

27 taberna pintxo 
lehiaketarako

Eta hurrengo egunean, aza-
roaren 25ean, Eibarko pintxo
onena aukeratzeko tabernarik
taberna ibiliko dira Arrate Kul-
tur Elkartearen VII. Pintxo
Lehiaketa San Andres Saria-ko
epaimahaiko kideak. Arrate
Kultur Elkarteak, Udalaren eta
herriko ostalarien laguntzare-

kin antolatutako lehiaketan he-
rriko taberna guztiek har deza-
kete parte, aldez aurretik ize-
na-emanda, eta antolatzaileek
eurek helarazi diguten zerren-
dari jarraituta aurten inoiz bai-
no parte-hartze handiagoa
izango da, 27 tabernak izena
eman dute eta: Aguiñaspi, Itu-
rri, Trinkete, Aterpe, Anardi,
Tas-Tas, Ambigú, Ego-gain,
Kultu, Depor, Birgiñape, Hodei,
Bost, Bossa, Batzoki, La Terra-
za, Txaltxa, Gurbil, Txoko, Ois-
hi, Koskor, Kalton, Living-Cafe,
Maixa, Leo, Etxola eta Foxtter
tabernetakoek buruari buelta

batzuk eman beharko dizkiete,
datorren astean pintxo berri-
tzaile eta erakargarriren bate-
kin lehiaketako saria eskuratu
nahi izanez gero.

Gastronomia nagusi Kultuko sanandresetan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Asier Errasti lehiaketako irabazleak bihar ezagutuko dira
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llaazzttaannaakk
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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.

- Jose Luis Bergara Díaz. 82 urte. 2010-XI-12.
- Juanita Rico Sáez. 89 urte. 2010-XI-12.
- Antonio Corbillón Pérez. 66 urte. 2010-XI-13.
- Jose Armentia Rguez. de Yurre. 78 urte. 2010-XI-13.
- Asier Fuldain Zabala. 88 urte. 2010-XI-13.
- Herminia Mora Félix. 75 urte. 2010-XI-14.
- Cristina Uriarte Argiano. 41 urte. 2010-XI-15.
- Pilar Roteta Larrañaga. 73 urte. 2010-XI-16.
- Txomin Alegría Bueno. 61 urte. 2010-XI-16.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Ander Azurmendi Márquez. 2010-XI-9.
- Uxue Suárez Iriondo. 2010-XI-9.
- Oihan Bastida Chinchilla. 2010-XI-9.
- Nora Arakistain Ormaetxea. 2010-XI-10.
- Yasser Adouzi. 2010-XI-11.
- Danel Luque Colmenero. 2010-XI-12.
- Ekhi Uriguen Vicente. 2010-XI-12.
- Adriana Mtnez. de Musitu Mata. 2010-XI-13.
- Aizea Barrutia Zabala. 2010-XI-13.

Zorionak, IZARO,
hillaren 11n urte bi
egin dozuzelako.
Laztan haundi bat
famelixaren partez
eta jarraittu haiñ alai.

23

zziinneeaa CCoolliisseeooaann
19an: 22.30
20an: 17.00/19.45/22.30
21ean: 17.00/20.00
22an: 20.30

Zorionak, NAGORE
Arakistain Mendizabal,
hillaren 16xan lau urte
bete zenduazelako.
Eibarko eta Zumaiako
famelixen partez.

Zorionak, LUAR
Olabegogeaskoetxea
Azpiazu, gaur urte bi
betetzen dozuz-eta.
Aitxitxen eta amamen
partez.

19an: 22.30
20an: 17.00/19.45/22.30
21ean: 17.00/20.00
22an: 20.30

19an: 22.30
20an: 17.00/19.45/22.30
21ean: 17.00/20.00
22an: 20.30

Zorionak, ANGELA
Pérez, atzo urte bi
egin zenduazelako.
Famelixa guztiaren
eta, batez be,
ANDER-en partez.

Zorionak, ENEKO, 
aurreko zapatuan urte 
bi egin zenduazelako. 
Patxo pilla bat Aretx
eta famelixaren partez.

””AAmmaaddoorr””
Zuzendaria: FF..  LLeeóónn  AArraannooaa
Aktoreak: CCeellssoo  BBuuggaalllloo,,
MMaaggaallyy  SSoolliieerr,,  FFaannyy
ddee  CCaassttrroo,,  MMaannoolloo  SSoolloo

Marcela diruz larri dabilen gaztea da,
udan adinean sartutako Amador
zaintzen lana aurkituko duena. Baina
Amador berehala hil egingo da eta
Marcela egoera zailean geratuko da.
Arazo moralaren aurrean aurkituko da
orduan Marcela aurrera egiteko... 

””HHéérrooeess””
Zuzendaria: PPaauu  FFrreeiixxaass
Aktoreak: NNeerreeaa  CCaammaacchhoo,,
LLlluuííss  HHoommaarr,,  EEmmmmaa  SSuuáárreezz,,
HHeeccttoorr  CCllaarraammuunntt

Hogeita hamar urte inguruko 
publizista arrakastatsu batek erlojuz
kontrako lasterketa egin behar du
bilera garrantzitsu batera heltzeko.
Bidaian neska bat ezagutuko du eta,
oso ezberdinak izan arren, haurtzaroa
gogoratuz elkarrekin konektatuko dute.

””HHaarrrryy  PPootttteerr  yy  llaass  rreelliiqquuiiaass””
Zuzendaria: DDaavviidd  YYaatteess
Aktoreak: DDaanniieell  RRaaddcclliiffffee,,
RRuuppeerrtt  GGrriinntt,,  EEmmmmaa  WWaattssoonn,,
RRhhyyss  IIffaannss

“Harry Potter eta printzearen
misterioa”-ren jarraipena da, aspalditik
espero zen Harry Potter eta bere 
aldekoen eta Lord Voldemort azti iluna
eta honen zerbitzari Mortifagoen
arteko liskarrarekin amaituko dena.
Alde iluna gero eta indartsuago dago... 

””MMaammmmootthh””
Zuzendaria: LL..  MMooooddyyssssoonn
Pertsonaiak: MMiicchheellllee
WWiilllliiaammss,,  GGaaeell  GGªª  BBeerrnnaall,,
TThh..  MMccCCaarrtthhyy,,  MM..  NNeecceessiittoo  

Leo goraldian dagoen web orrialde
bateko sortzailea da, diruaren
munduan mugitu beharra daukana.
Ellen larrialdietan diharduen zirujaua
da. Zortzi urteko haurrak denborarik
gehiena bere zaintzaile filipinarrarekin
pasatzea eragiten dute gurasoen lanek.

25ean: 17.30/21.00

EEggoo--IIbbaarr  zziinnee--kklluubbaa

Ongi etorri, IKER Agote
Sánchez, hillaren 2xan
etorri ziñan-eta gure 
artera. Bere guraso
eta famelixa guztiaren
partez.



hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Aspertuta zaude asteburuero gauza
bera egiten ezta? Behingoagatik
proposatu zuk zeozer eta, bestela,
ez zaitez kexatu. Ixilik egon!

TTAAUURRUUSS
Ezin dira gauzak erdizka esan,
eta zuk badakizu. Argi eta garbi
berba egizu gatazklak sortu nahi
ez badituzu. Hobeto joango zaizu! 

GGEEMMIINNII
Gogoratu ezin duzula beti zuk nahi
duzuna egin eta besteen iritziak
ere kontutan hartu behar dituzula.
Entzuten ikasi behar duzu. 

CCAANNCCEERR
Osasun arazo txikiak izango dituzu
aste honetan, baina ezer larririk ez.
Hala ere, zaintzea gomendatzen
dizut, ondorioengatik batez ere 

LLEEOO
Dagoeneko ez zaude persona
horrekin maiteminduta, ezta?
Ez laga denbora pasatzen, biontzat
mingarriagoa izango da-eta.

VVIIRRGGOO
Ura edatea ona dela entzun duzu
eta egun osua emoten dozu ura
eraten eta komunian noski.
Dena neurrian, Virgo, neurrian.

LLIIBBRRAA
Kritikak onartzen ikasi behar duzu:
gehienetan ez dituzu ondo hartzen
eta sarritan hobebeharrez dira
egiten dizkizutenak. Kontuan izan!

SSCCOORRPPIIUUSS
Ezustez beteriko astea izango da
hau. Baina, lasai, denak onak
izango dira eta une zoragarriak
biziko dituzu lagunekin.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Luzaroan zain egon eta gero,
domekan horrenbeste desiatzen
egon zarena lortuko duzu. Ahal
duzun beste gozatu momentuaz.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Asteburuan primeran pasatuko
duzu: aspaldiko lagunekin elkartu
eta barre asko egingo duzue
txikitako gauzak oroitzen.

AAQQUUAARRIIUUSS
Ez sinistu kalean entzuten duzun
guztia: gehienetan txutxumutxuek
ez dute ganorazko ezer atzean.
Kritikoagoa izaten saiatu. 

PPIISSCCIISS
Batzuetan gauzak ez dira espero
genuen moduan irtetzen eta
alperrikoa izaten da errudunak
topatzen ibiltzea. Hartu lasai!
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AGENDA24
Barixakua 19

MMOODDAA  DDEESSFFIILLEEAA
xxxx..xxxx..-- Moda desfilea,
Corral (gizonezkoen moda)
eta El Corte Inglés
(emakumezkoen moda)
dendek lagatako
jantziekin. Untzagako
jubilatuen etxean.

PPEEDDRROO  ZZEELLAAIIAA
MMEEMMOORRIIAALLAA
1199..3300..-- Pedro Zelaia
Memorialaren tonbola.
Ibarkurutzeko plaza pareko
lokalean.

MMUUNNDDUUKKOO
PPAAIISSAAIIAAKK
1188..3300..-- Boliviari buruzko
mahai-ingurua. Juan
San Martin Liburutegian.

AASSIIEERR  EERRRRAASSTTII
LLAABBUURRMMEETTRRAAIIAA
JJAAIIAALLDDIIAA
1199..4455..-- Asier Errasti
Laburmetraia jaialdiko
proiekzioak. Sarrera doan.
Portalean.

DDAANNBBAAKKAA
2222..3300..-- Doctors Klub
(Abadiño-Durango),
Rombos Negros (Bergara),
Karpovian Project (Mutriku)
eta Ez! (Oñati). Espaloia
kafe antzokian (Elgetan).

Eguena 25
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Mendi-ibilaldia,
Zumaia-Zarautzera
(trenez). Estaziño kalean
10.00etan eta Ardantzan
10.05etan.

SSAANN  AANNDDRREESS
AAZZOOKKAA
1111..0000..-- San Andres
azoka, Sansaburu
eta Argatxa ikastetxeetan.

ZZIINNEE  KKLLUUBBAA
1177..3300//2211..0000..--
“Mamut” (Zuz: Lukas
Moodysson). Sarrera: euro
bi. Hezkuntza Esparruan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1188..0000..-- Kinesiologiari
buruzko hitzaldi irekia.
Adhara zentruan (Elgeta
Kale, 2 AC).

SSAANN  AANNDDRREESS  VVIIII..
PPIINNTTXXOO  LLEEHHIIAAKKEETTAA
AArrrraattssaallddeettiikk
ggaauueerraa..-- Herriko
tabernarientzat pintxo
lehiaketa, onena
aukeratzeko.

Zapatua 20
EESSKKOOLLAARRTTEEKKOO
OOLLIINNPPIIAADDAAKK
1166..0000..-- Herri-kirolen
inguruko eskolarteko
I. Olinpiadak, El Corte
Inglés-ek antolatuta.
Merkataritza gunera
sartzeko plazan (Ego Gain
kalean).

TTAAIILLEERRRRAA
1177..0000..-- Txapak egiten
ikasteko tailerra. Errota
gaztelekuan.

KKOONNTTUU  KKOONNTTAARRII
1188..0000..-- Ahozko
tradizioko zenbait ipuin,
4-10 urte bitarteko
haurrentzat (50 bat
minutuko iraupena).
Umeen Liburutegian.

Domeka 21
PPIINNTTUURRAA  LLEEHHIIAAKKEETTAA
0099..0000--1111..0000..-- XXXIII.
Aire Zabaleko Pintura
Lehiaketa. Parte-hartzaileei
mihiseak eta paperak
zigilatuko dizkiete
(Portalean, Museoan).
1144..0000eettaarraakkoo lanak
entregatu beharko dituzte.

BBAAKKAAIILLAAOO
LLEEHHIIAAKKEETTAA
1111..0000..-- Eskolarteko
VII. Bakailao Lehiaketa.
Untzagan.

SSAANNTTAA  ZZEEZZIILLIIAA
KKAALLEEJJIIRRAA
1111..0000..-- Usartza Txistulari
Bandaren Santa Zezilia
kalejira.

SSAANNTTAA  ZZEEZZIILLIIAA
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Cielito Musika
Bandaren kontzertua:
“Sangre de artista”
(pasodoblea, J. Texidor),
“Aires Vascos nº1”
(rapsodia, J. Franco), “Star
Wars saga” (soinu banda,
J. Williams), “La rosa
del azafrán” (zarzuela,
J. Guerrero) eta “A medio
tiempo” (Medley,
C. Sánchez-Barbak
moldatua). Zuzendaria:
Carlos Sánchez-Barba.
Coliseoan.

Eguaztena 24
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “Seis
renombrados personajes
vascos”. Armeria Eskolan.

HHIITTZZAALLDDII
DDAASSTTAAKKEETTAA
1199..3300..-- Makrobiotika.
Hizlaria: Simone
Begiristain. Sukaldaria:
Oskar Trebiño. Arrate
Kultur Elkartean.

Martitzena 23
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “Inteligencia
emocional”, Adindu-ren eskutik.
Armeria Eskolan.

AASSIIEERR  EERRRRAASSTTII  
LLAABBUURRMMEETTRRAAIIAA
JJAAIIAALLDDIIAA
2200..0000..-- Asier Errasti
Laburmetraia jaialdiko lan
irabazleei saria banatzea.
Sarrera doan. Portalean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..3300..-- Kase.O Jazz
Magnetism (Violadores
del Verso). Espaloia kafe
antzokian (Elgetan).

SSAANNTTAA  ZZEEZZIILLIIAA
SSEERREENNAATTAA
0000..0000..-- Untzagatik
abiatuta, Cielito Musika
Bandarekin ohiko kalejira,
“Quinto Levanta”
eta habaneren erritmora.

TTAAIILLEERRRRAA
1177..0000..-- Txapak egiten
ikasteko tailerra. Errota
gaztelekuan.



eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Azaroaren 21era arte
INDALEZIO OJANGUREN XXIII. Argazki Lehiaketan
saritutako argazki erakusketa. Portalean.
Mª CARMEN PIRIZ-en margo abstraktuen
erakusketa. Untzagako Jubilatu Etxean.

– Azaroaren 28ra arte
ESTHER GALARZAren zeramika lanen erakusketa.
Durangoko Arte eta Historia Museoan.

– Azaroaren 30era arte
ARGAZKILARITZA IKASTAROAren erakusketa.
Portaleko tabernan.
CARLES VERDÚ I PRATS-en “Vietnam del Norte”
argazki-erakusketa. Klub Deportiboan.
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA TALLERS D’ARTS
I OFICIS DE BERGA P25-ren argazki erakusketa.
Klub Deportiboan.
HERRI KIROLEN inguruko erakusketa.
El Corte Inglés-ean.

ffaarrmmaazziiaakk
1199,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
2200,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
2211,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
2222,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
2233,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
2244,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
2255,,  eegguueennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
2266,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

25
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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

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

1 9 7 4
9 2

2 7 3
1 2 6

6 1 3 8 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SS
UU
DD
OO
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UU
AA

DANTZA “Aire de corte”:
AAzzaarrooaakk   2266..  2200..3300eettaann ..

ANTZERKIA “Tres somos tres”:
AAzzaarrooaakk   2277..  1177..0000eettaann ..

MUSIKALA “Olentzero & co!:
AAbbeenndduuaakk   44..  1177..3300eettaann
eettaa  2200..0000eettaann ..

sarrerak salgai
iikkaassttaarrooaakk
– KKoommiikkii  ddiiggiittaallaarreenn  iinngguurruukkoo  ttaaiilleerrrraa..
Informazioa eta izen-ematea: Juan San Martin
Liburutegian, abenduaren 9ra arte.

bbeekkaakk
– EEllkkaarrttaassuunn  BBeekkaakk..
Eskaerak: Abenduaren 1era arte, Pegoran.



1. Etxebizitza

– Pisua salgai Legarren. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna.
Berriztuta. Bizitzera sartzeko mo-
duan. 23.500.000 pta. Tel. 659-
687736.

1.1. Salgai

– Neska eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko eta nagusiak zaintze-
ko. Esperientzia. Tel. 665-156946.
Maria.
– Neska eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile moduan eta nagusiak
zaintzeko. Esperientzia lan bietan.
Tel. 943-175420 eta 696-399510.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, etxea garbi-
tzeko eta sukaldari-laguntzaile mo-
duan. Esperientzia. Tel. 655-
384877.
– Neska eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 662-471270.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanetarako eta umeak edo na-
gusiak zaintzeko. Tel. 667-709438.

– Lur saila salgai. 21.000 m2:
15.000 Maxpen eta 6.000 Kala-
muan. 60.000 euro. Negoziaga-
rriak. Tel. 965-876118 edo 649-
445104.
– Ibiltzeko zinta salgai. Tolesgarria
eta indikadore elektronikoarekin.
Egoera onean. 40 euro. Tel. 670-
772928. Mikel.
– Ardotegi edo “vinoteca” berria
salgai. Zozketan egokitutakoa.
Erabili barik. 32 botilarentzako le-
kuarekin. Tel. 672-428273.
– Lababoa salgai, armairua eta is-
piluarekin. Baita bainuontzi txiki
baten manpara. Tel. 628-699910.
– Sofaohea salgai. Egoera onean.
Gutxi erabilita. 150 euro. Tel. 620-
559606.
– Ordenagailuarentzako egurrezko
mahaia salgai, erroberekin eta
CPU sartzeko lekuarekin. Tel. 665-
749027.
– Paseorako silla salgai. Jane No-
mad markakoa eta urdin marinoa,
egoera oneko itsas-zakua eta bur-
builarekin. 100 euro. Tel. 620-
720953.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– Geriatria laguntzailea eskaintzen
da nagusiak zaintzeko. Prezio one-
an. Tel. 695-898349.
– Neska eskaintzen da arratsalde-
tan eta asteburuetan umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 676-
035738.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Tel. 692-691964.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanak egiteko. Tel. 608-147559.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko eta gar-
biketa lanak egiteko. Tel. 648-
603029.
– Emakume euskalduna eskain-
tzen da nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia. Tel. 943-127400 edo 629-
889465. Miren.
– Neska eskaintzen da 10.00etatik
17.00etara nagusiak edo umeak
zaintzeko eta garbiketa lanetarako.
Tel. 679-910991.
– Neska eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak edo umeak
zaintzeko. Tel. 678-972690.
– Neska eskaintzen da lan egiteko
arratsaldetan eta asteburuetan.
Tel. 636-383471.
– Neska eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 689-617818.
– Edozein motatako leihoak eta
pertsianak konpontzen dira. Tel.
670-428966.
– Neska eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 634-190979.
– Neska eskaintzen da edozein la-
netarako. Esperientzia. Tel. 635-
187901.
– Neska eskaintzen da edozein la-
netarako. Tel. 669-068439.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Tel. 673-875123.

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 behar da konpartitzeko.
Tel. 688-819475.
– Ermuan pisua alokagai. 3 logela.
Igogailuarekin. Argitsua. Tel. 661-
653160.
– Pisua hartuko nuke alokairuan
Eibarren edo Bergaran. Tel. 663-
451436.
– Logela alokagai. Komun propioa-
rekin eta sukaldea erabiltzeko es-
kubidearekin. Berogailua. 350 eu-
ro. Tel. 605-908924.

10/XI/19  ...eta kitto!
741 zkia.

4. Lana
4.1. Lan bila

3. Lokalak

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

3.1. Salgai

– Garaje itxia alokagai, 7 metroko
trastelekuarekin, San Andres pa-
sealekuan. Tel. 943-120308.
– Musika talde batek lokala alokatu
nahi du. Berdin dio beste batzure-
kin partekatzea. Tel. 645-722611.
Gaizka.

3.2. Errentan

2. Motorra

– Honda Civic autoa salgai.  115cv.
120.000 km. Egoera onian, beti
garajian. Extra guztiekin. Tel. 656-
416597.

2.1. Salgai

– Kamarera behar da asteburueta-
rako Eibarko taberna batean. Eus-
keraz badaki hobeto. Esperientzia-
rekin. Tel. 669-977225.
– Kamarera/o behar da egun erdiz
Eibarren. Euskeraz dakiena. Tel.
943-207044.

4.2. Langile bila

– Magisteritza eta Pedagogia titu-
ludunak LH eta DBHko klase parti-
kularrak ematen ditu, ikaslearen
etxera joateko aukerarekin. Tel.
606-257620.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak

– Hilaren 15ean eguzkitarako be-
taurrekoak aurkitu nituen Erreka-
txun. Tel. 690-311429. Pilar.

6.3. Galdu/Aurkitu



Leiho isolatzaileak,          kalitate markadunak
Hauxe da leihoak
aldatzeko unea

Energiaren Euskal
Erakundeak (EVE)
diruz-lagundutako

RENOVE PLANA

Eskatu informazioa
eta aurrekontua

ERAGINKORTASUN ENERGETIKO ALTUKO ITXITURAK
LEIHOAK-FATXADAK-BEIRATEAK

FABRIKA ETA ERAKUSKETA: Tlfnoa: 943 170184
Urtia Industrialdea- C1 pabilioia Faxa: 943 170571
ERMUA-BIZKAIA e-maila: emankor@euskalnet.net

Klinikan %15eko
deskontua inplante

tratamenduetan

Aldaz Hortz Klinikak tratamendu aurreratuenetan
aplikatutako punta puntako teknologia eskaintzen dizu

inplanteak eta hortz fijoak egun batean
ia batere erasotzailea ez den ordenagailuz
bideratutako kirurgia, punturik erabili gabe
“invisaling” ortodontzi ikusezina
haurrentzako ortodontzi tratamendu
prebentiboak eta korrektoreak (Osakidetza-PADI)
pazientearen irribarrea sesio batean aldatzen
duten karilla estetikoak
interesik gabeko finantziazioa 18 hilabetera arte

994433  336666  337777
Deitu gure zerbitzua ezagutzeko

www.dentalaldaz.com

SSaann  BBaarrttoolloommee,,  2222  ((EEllggooiibbaarr)) / Ola kalea, 10 (Lasarte-Oria)

RPS: 124/10



Zer da Kinesiologia? 
Zelan lagundu diezazuke zure helburuak lortzen?

Osasunaren Triangelua: 
Ongizate fisiko, emozional eta mentalaren bila

Estresa eta kinesiologia: 
Estresaren faseak

Tentsio Emozionala Askatzeko Teknikak

PPuunnttuu  yy  AAppaarrttee--rreenn  
aauurrrreeaann

KINESIOLOGIARI BURUZKO
INFORMAZIO HITZALDIA

BBeerrrreesskkuurraattuu  
eeggiizzuu  

zzuurree  oorreekkaa

Marijo Waliño Kinesiologia irakasleak emanda

Azaroaren 25ean (eguena)
18.00etan - SARRERA DOAN -

ELGETA kalea, 2 - ac     adharazentroa@hotmail.com
Tlf: 600 792 127 / 600 791 943

943 849 169 / 943 849 129
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