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ODONTOLOGIA OROKORRA, ODONTOPEDIATRIA

Gabon zoriontsuak!!!



IIZZUURR..-- Erropetako tolesdura. Erderazko ‘‘ffrruunnccee’’. “Arratixako neskatillak, dana izurrezko gona urdiña
erromerixarako”.
IIZZUURRRRAA  HHAARRTTUU..--  Izurra ((ffrruunnccee,,  ddoobbllaaddiilllloo)) josi. Jostunen hizketan. “Izur bat hartixozu barren guztian,
apur bat laburtzeko luzeegi dozu ba gona hori”.
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“Prestige-ren
hondoratzea aurreikus
zitekeen. Ez zen
kasualitatea izan;
probabilitateen batura
besterik ez. Petrolio
isurketen mapa ikusita,
erdia baino gehiago
Costa da Morten
gertatu dira. Ontzia
bera desastrea zen “

(IIOONNAANN MMAARRIIGGOOMMEEZZ, BIOLOGOA)

“Egoera aldatu nahi
izateak ez du inor
automatikoki ezkertiar
bihurtzen. Ez nago
seguru literato
gehienak ezkerrerantz
makurtzen ote diren
edo horren plantak
bakarrik egiten
dituzten. Vargas Llosa
dugu adibide argia“

(IIBBAANN ZZAALLDDUUAA, IDAZLEA)

“Tokiko hedabideak
giltzarri dira euskal
hiztunen komunitatea
trinkotzeko, erakarmen
handia duen esparrua
baita kontsumitzaile
potentzialentzat.
Elebidunen artean,
gehiago dira
gaztelaniaz hobeto
moldatzen direnak“
(PPAATTXXII BBAAZZTTAARRRRIIKKAA, HIZKUNTZALARIA)

“Tortura ohiko norma
izanda ere, hala
sinisten ez dutenak
hiritar guztien erdia
dira. Beti kritikatu izan
dut atxilotuek babes
judizialik eza, baina
aitortzen dut ez
dudala beharko
nukeen bezain tinko,
gogor edo ozen esan“

(FFCCOO..  EETTXXEEBBEERRRRIIAA, ANTROPOLOGOA)

Urte garai berezia izaten da hau guztiontzat eta,
nola ez, Euskal Herriko etxe gehiegitan nabaritzen
den zuloa are nabarmenagoa izango da, aulki asko
eta asko geratuko baitira aurten ere hutsik.
Horregatik, Preso eta Iheslarien eskubideen al-

deko ekimenak ere areagotu egiten dira eta Eiba-
rren daukagun egitarauaren berri eman nahi dizue-
gu: AAbbeenndduuaarreenn  2277aann, 19.00etan inauguratuko da  Jo-
se Luis Irigoien argazkilariak Eibarko Herrirari eman-
dako argazkien erakusketa eta salmenta, Topalekun.
AAbbeenndduuaarreenn  2288aa Azken Ostirala dugu eta 19.30etan,
Untzagatik hasita, Gizakatea osatuko dugu. Amaie-
ran, U-12an Bilborako deialdia eginez, argazki herri-
koia aterako dugu. UUrrtteezzaahhaarr  eegguunneeaann,,  19.00etan,
manifa egingo dugu Untzagan. Eta, gerotxuago, UUrr--

tteebbeerrrriiaarreenn 01:00ean, Euskal Preso eta Iheslarien es-
kubideen aldeko brindisa Untzagan; ondoren,
10.30etan, denok Urko puntan, presoei bidaltzeko
argazkirako prest -eta beste brindis bat, ze arraio!-.
EEttaa  uurrttaarrrriillaarreenn  1122aann  ddeennookk  BBiillbboorraa.. Kondena

bete dutenak kalera! Gaixo larriak etxera! 3/4ak eta
2/3ak betetakoentzat behinbehineko askatasuna!
Euskal Preso eta Iheslariak Euskal Herrira! Gorro-
toa eta mendeku gosea besterik adierazten ez du-
ten salbuespeneko egoera horiek gainditzeko, ei-
bartar guztien elkartasuna eta inplikazioa behar
beharrezkoak ditugu. Ekimen hauetan ikusiko ga-
relakoan... Zorionak eta Urte Berri On denori! Be-
reziki, Zarrabe eta Muñoatarrei.

EEIIBBAARR KKOO HHEERRRR IIRRAA

GGAABBOONNAAKK,,  AAZZKKEENN  OOSSTTIIRRAALLAA,,  UU--1122......

Baikorki baloratzen dugu amaitu berri den auzo
bileren 2. itzulia eta zoriondu nahi ditugu bai au-
zotarrak, bai bertaratutakoak eta baita Udala ere,
parte-hartze eredu hori praktikatzeagatik. Uste du-
gu foru egokia dela auzotarrek euren kezka, aholku
edo kexak aurkezteko, Udalarekin harreman zuze-
nean. Aldi berean, pentsatzen dugu horrek ere ba-
duela hobetzeko tarterik eta Udalari proposamen
batzuk egin dizkiogu bilera horietako funtziona-
mendua eta helburuak hobetzeko asmoz. Espero
dugu jasotako parte-hartzeak, lehen itzulikoarenak
eta hartutako erabakiak modura, bere tokia izango

dutela udal web orrian, horrela hurrengo itzulirako
jarraitu eta kontrol lanak egiteko. Azpimarratu nahi
dugu ere parte hartu dutenen artean gehienak adi-
nean aurrera doazenak izan direla eta Udala ani-
matu nahi genuke horrelakoetan jende gaztearen
parte-hartzea bultzatu dezan, seguru baikaude
proposamen bat baino gehiago izango dutela. Az-
kenik, bilera horiekin jarraituko dugulakoan, eibar-
tarrei eskatzen diegu kexa eta iradokizun udal zer-
bitzua erabiltzeko (bai Pegoraren bitartez eta bai-
ta web orria erabiliz).  

MMAA IIXXAA ((EEII BBAARRKK OO HHEERRRR IITTAARR RREE NN PPAA RRTTEE --HHAA RRTTZZEE MM AAHHAA IIAA ))

AAUUZZOO  BBIILLEERREENN  BBAALLOORRAAZZIIOOAA  ((22..  IITTZZUULLIIAA))
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4 danon ahotan

Krisixari aurre egitteko alkarlanian

AAnnaa  IIssaabbeell  OOrreeggii  BBaassttaarrrriikkaa  ((EEiibbaarr,,  11996655))  iizzeennddaattuu

ddaabbee Eusko Jaurlaritza eratu barriko Ingurumen eta

Lurralde Politiketarako sailburu. Oregik hirigintza-

arkitektura ikasketak egin zittuan Nafarroako Uni-

bersidadeko Goi-Maillako Arkitektura Eskola Tek-

nikuan eta Hirigintza-zuzenbidian diplomaua da.

Horrez gain, musika irakasle ikasketak be egin di-

ttu, piano espezialidadian. Azken hiru urtietan

Gasteizko udaletxian funzionarixo jardun dau, ba-

tez be urbanismuarekin zerikusixa daken kargue-

tan. Aurretik, 2000ko uztaillian, Eusko Jaurlaritzako

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro

Sailleko ordezkarixa izan zan Araban eta handik ur-

tebetera, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Zuzenda-

ri kargua bete eban. Ondoren, 2001eko iraillian

Jaurlaritzako Uren Zuzendari izatera pasau zan.

Ana Isabel Oregi Ingurumen 
eta Lurralde Politiketarako sailburuaauuttuuaann

Gabonetan Casamania dendiak
birziklapenerako artikuluak sal-
duta batzia lortzen daben dirua
Egoaizia GKE-ari emongo detsa,
garatzen dittuan proiektuetan la-
guntzeko.

EEGGOOAAIIZZIIAA

EEggooeerraa  eekkoonnoommiikkoo  oossoo  llaarrrriixxaann  ddaagguuaazzeenneerrii  llaagguunnttaassuunnaa emoteko asmoz, "Orain inoiz bai-

no +" goiburuko kanpaiñia dake martxan Gurutze Gorrikuak eta Eibarko Udalak eurekin bat

egittia erabagi dau. Gizartekintza eta Cáritasen diharduenak balorauko dabe premiñarik la-

rrixena bizi dabenak zeintzuk diran eta hórretxen artian produktu-lote batzuk banatzeko as-

mua dake. Kanpaiñaren barri emoteko agerraldixan azaldu ebenez, Eroski supermerkauak

be kanpaiñari laguntasuna eskintzen dihardu, bestiak beste Ipuruako dendan lagundu nahi

dabenandako "arbola solidarixua" apaintzekuak salgai ipiñitta. Ohiko laguntasunen osaga-

rri modukuak izango diran produkto-loteak diferentiak dira, asetu biharreko premiñen ara-

bera: jaixo barri eta umiendako

garbittasunerako produktuak, ja-

narixa eta eskola materixalak

emongo dittue; etxia eta bertan bi-

zi diranendako garbittasunerako

produktuak; kalian bizi diranenda-

ko, barriz, garbitzeko produktuez

gain dutxarako tiketak eta lotarako

zakuak banatuko dittue; eta esko-

lan laguntasuna bihar dabenenda-

ko zein biharra topau nahi dabe-

nendako laguntasun eta baliabi-

diak eskintzeko asmua be badake.

Plastikozko tapoiak batzeko kon-
tenedoria ipiñi dabe Urkizun.
Bertan batutakuak "Fibrodispla-
sia Osificante Progresiva" (FOP)
izeneko gaitzak eragindakuen Bi-
zimina alkartekueri laguntzeko
erabilliko dittue. Oiñ arte horre-
tarako edukiontzi bakarra ze-
guan herrixan, Calbetón kalian.

TTAAPPOOII--KKOONNTTEENNEEDDOORRIIAA

Eibarko Bilduko ordezkarixak po-
zik dagoz, 2013ko Foru Aldundiko
presupuestuan Azittain eta Mal-
tzaga arteko bidegorrixaren erai-
kuntza kontuan izango dabelako.

BBIIDDEEGGOORRRRIIXXAA

UUrrttee  ssaassooii  hhoonneettaann  oohhiikkuuaa  ddaann  mmoodduuaann,,

eeuusskkaall  pprreessoo eta iheslarixen eskubidien

aldeko ekimenak ugaritu egingo dira. Pre-

parau daben programia datorren astian

hasiko da, hillaren 27xan: 19.00etan inau-

gurauko dabe Jose Luis Irigoien argazkila-

rixak Eibarko Herriari emondako argazki-

xen erakusketia eta salmenta Topalekuan.

Hurrengo eguna barixakua izanda, Azken

Ostirala egingo da 19.30xetan Untzagatik

urtengo daben giza-katiarekin. Amaitzian,

U-12an Bilbora juateko deialdixa egitteko

talde-argazkixa eta-

rako dabe. Urteza-

har egunian segidu-

ko dabe ekitaldixak,

19.00etan Untzaga-

tik hasiko dan mani-

festaziñuarekin. Ga-

berdixa pasauta eta

urte barrixari ongi

etorrixa emoteko, goizaldeko 01.00ian

preso eta iheslarixen aldeko brindisa

egingo da Untzagan. Eta bixamonian,

10.30xetan, Urko puntan presueri bidal-

tzeko beste erretrato bat etara eta atzera

be brindisa egitteko asmua dake.

Presuen aldeko ekimenak

GGuurruuttzzee  GGoorrrriiaa,,  EEiibbaarrkkoo  UUddaallaa  eettaa  EErroosskkiikkoo  oorrddeezzkkaarriixxaakk..

PPrreessuueenn  aallddeekkoo  ttaallddee--aarrggaazzkkiixxaakk  eettaarraakkoo  ddiirraa  UUnnttzzaaggaann  eettaa  UUrrkkoonn..

Eibarko Udalak, Bartzelona eta
Danimarkako Kalendbourg-ekin
alkarlanian dihardu, kaleko ar-
giztapena optimizatzeko sistemia
garatzeko Europa maillako
proiektuan. IK4-Teknikerrek ga-
ratutako sistemia probatzeko da-
tuak batzen hasitta dagoz.

UUDDAALLAA  EENNEERRGGIIXXAARREENN  AALLDDEE
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EEgguuaazztteenniiaann  zzoozzkkeettaattuu  zzaann  ……eettaa  kkiittttoo!!  Euskara Elkarte-

aren Gabonetako otarra. Zozketarako zenbakixak Eus-

kara Elkartearen loterixaren txarteletan, kolore gorrixan

daguazenak dira eta irabazlia Jose Luis Gorostegik sal-

du daben 1.626 zenbakixa izan da. Irabazliak eguazte-

netik hasitta 15 eguneko epia eukiko dau sarixa jaso-

tzeko, …eta kitto!-ra zuzenian etorritta (Urkizu, 11 so-

lairuartea) edo telefonoz deittuta (943200918). Epea

amaittuta ez bada iñor agertu, ordezkuak eruango dau

sarixa (Isasi okindegixan saldutako 175 zenbakixak).

Martitzenian presentau zi-

ttuen udaletxian Toribio

Etxebarria Sarixak 2012 Mi-

guel de los Toyos alkatiak

eta Marisa Arriola BIC Gi-

puzkoa Berrilaneko ardu-

radunak. Udalak eta BIC

Gipuzkoa Berrilanek 1990

urtian sortutako sarixetan

100.000 eurotik gora bana-

tzen dittue eta horrek Eus-

kal Herri maillan enpresa

barrikuntza arluan inpor-

tantienak bihurtzen dittu.

Aurtengo barrittasun nagusixa Eibarko enpresa proiektu nabarmenari aitorpen sa-

rixa aurretik emoten zittueneri gehittu detsela da. Ediziño honetarako kandidatu-

rak aurkezteko azken eguna 2013ko otsaillaren 6xa izango da eta presentau biha-

rreko dokumentaziñua (bete biharreko baldintzak, galdeketia, izen-emoteko orri-

xa) zeiñ informaziño osua www.bicberrilan.com webgunian eskuratu leike.

T. Etxebarria premixuak Eibarko 
proiektu onena sarituko dabe

AAbboonnttzzaakkoo  IIttttuurrrriixxaa  aallkkaarrttiiaakk  ddoommeekkaann  oossppaa--

ttuukkoo  ddiittttuu Abontzatomasak. 12.30xetan hasi

eta 14.30xak arte, Egigurentarreneko parkian

dana gertatuta eukiko dabe eguardixa ondo

baiño hobeto emotera animatzen diranenda-

ko: umiendako jolasak (lapikuak apurtu, txin-

gak eruatia…) antolatziaz gain, salda berua

eta txistorria ez dira faltauko txosnan, beste

edari eta jatekuekin batera. Egoera ekonomi-

kuak eragindako kaltia gitxitzen laguntzeko

asmuarekin, gaiñera, aurten jaixan batzen da-

ben dirua Elikagaixen Bankuendako janarixa

erosteko erabilliko dabe eta txosnan zeozer

hartzen dabenen artian otar ederra zozketa-

tziaz aparte, aurten Eibar foball taldiaren ka-

misetia be zozketatuko dabe.

Abontzatomasak,
elikagaixen

bankuari laguntzeko

...eta kitto!-ren otarra 1.626rendako

EERRAA
  GGUUZZTTIIEE

TTAAKKOO  TTEESS
TTUUAAKK

IITTZZUU
LLTTZZ

EENN  DDIITTUU
GGUU,,  

eeuusskk
aarraatt

iikk ggaazztt
eelleerr

aarraa,,  

ggaazztt
eelleerr

aatt iikk
eeuusskk

aarraarr
aa,,  

eettaa  ii
nnggeell

eesseett
iikk eeuusskk

aarraarr
aa..

ZZEERRBBIITTZZUUAA

IITTZZUULLPPEENN

elkartea@etakitto.com

MMaarriissaa  AArrrriioollaa  eettaa  MMiigguueell  ddee  llooss  TTooyyooss..  SSIILLBBIIAA HHEERRNNAANNDDEEZZ



ATERAKO ALFONBRA: 12 euro

KITTO-AMANTALA:
10 euro

ARBOLARAKO
OLENTZERO:
3,50 euro

Etorri Olentzerori zerrenda 
egiten laguntzera. Egunero,

...ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAREN
bulegoan (Urkizu, 11)

ASTELEHENETIK BARIXAKURA
10.00-13.00/16.30-19.30

IKUSI, 
AUKERATU eta

EGIN ENKARGUA!

KITTO-AMANTALA:
15 euro

KAMISETA BERTSO A:
15 euro

GERRIKO POLTSA:
12 euro

KAMISETA REVOLUTION:
17 euro

KAMISETA BERTSO B:
15 euro

TXANPONETAKOA:
4 euro

KAMISETA NAFARROA:
12 euro

UMIEN KAMISETA:
20 euro

KAXA:
22 euro

EGUZKILORE ZINTZILIKARIOA:
30,20 euro

KATEA:
20 euro

NARRUZKO PULTSERA:
11,80 euro

BELARRITAKO
KARRATUAA:
34,60 euro

ZINTZILIKARIO
KARRATUA:
18 euro

HARMARRIA
ZINTZILIKARIOA:
23,60 euro

PULTSERA:
38,90 euro



...eta kitto!
Euskara Elkartearen
Gabonetako
KATALOGOA

DISKO,
DVD ETA
LIBURUAK

BI BELARRI ENTZUTEKO: 14 euro

KATALOGOAK DITUEN IRABAZIAK EUSKERA SUSTATZEN ERABILIKO DITUGU

TXOTXONGILOA B:
35 euro

TXOTXONGILOA A:
35 euro

HERRI MUSIKA TA DANTZA: 11 euro

BEGIAK LEKUKO: 15 euro ERRAIAK: 16,70 euro GOZATEGI ALL STARS: 16,70 euro

XABIER LETE ZUZENEAN: 24 euro

ZORION ARGIAK: 16,70 euro

IBILEAN: 18,50 euro NAFARROA BIZIRIK: 12 euro OROIMENAREN ORAINA: 19,65 euro

GAZTA ZATI BAT: 17 euro TXANTXARIAK: 20 euro

HISTORIA NAFARRA: 18 euro

BERTSOLARI: 
12 euro
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--  NNoollaa  ssuueerrttaattuu  zziittzzaaiizzuunn  ""NNoo  ppii--
ddoo  mmuucchhoo""  llaabbuurrmmeettrraaiiaann  ppaarrttee
hhaarrttzzeekkoo  aauukkeerraa??
Bartzelonako unibertsitatean

"Zuzendaritza eta Produkzioa zi-
nema eta telebistan" masterra
egiten nengoen eta kurtsoaren
amaieran klasekideen artean la-
burmetraia grabatu behar ge-
nuen 35 mm-tan. Grabazioarekin
hasi baino hilabete lehenago ba-
koitzak gidoi bana idatzi genuen
eta, gure artean bozkatu ondo-
ren, nireak eta beste batenak ja-
so zuten boto gehien. Orduan,
gidoi bien arteko fusioa egin eta
munduaren amaierari buruzko
istorioa kontatzea erabaki ge-
nuen. Baiña azken momentuan
arazoak izan genituen eta ezin
izan genuen lana grabatu.
--  ZZeerr  ggeerrttaattuu  zzeenn  bbaa??
Kalean kamara batekin zer-

bait grabatzera irten ahal izate-
ko, legeak hainbat baimen es-
katzea aurreikusten du, danera-
ko baimena behar izaten da.
Guk automobilak sartu behar
genituen grabazio-eremuan eta
ez ziguten horretarako baimenik
eman azken momentuan. Hola-
koetan produkzio zuzendariak
(kasu honetan nik) aukera bi
izaten ditu: grabazioa egiteko
tokia aldatu edo, bestela, gidoia
aldatu. Guk bigarren aukera

hautatu eta gure esku genituen
lokalizazio, aktore eta bestela-
ko baliabideak erabilita, konta-
tu beharreko istorioa moldatu
genuen. Gironako klasekide ba-
tek idatzi zuen.
--  HHaallaa  eerree,,  nnoollaakkoo  eessppeerriieennttzziiaa
iizzaann  ddaa??
Hau zinea da, 35 mm-tan gra-

batutako pelikula eta horrek iriz-
pide batzuk ematen dizkizu, pe-
likula lata bi, hau da, lau minutu-
rako pelikula besterik ez genue-
lako eta grabaziorako, berriz, 6
orduko tartea. 14 lagunek jardun
dugu: Kataluniako lauk, Galizia-
ko bik, Hego Amerikako zazpik
eta euskaldun batek. Herrialde
eta izaera ezberdineko lagunek
eguneroko lana aurrera ateratzea
erronka izan da. Bestalde, peli-
kula bat eskuekin ikutzea, zine-
ma egitea… esperientzia polita
izan da. 
--  ZZeerrkk  eerraakkaarrttzzeenn  zzaaiittuu  ggeehhiieenn??
Kulturako arlo guztiak eta

ikus-entzunezkoak bereziki gus-
tatzen zaizkit. Baina idaztea eta
istorioak kontatzea ere asko gus-
tatzen zaizkit. Gauzak dauden
moduan egonda, baliabideak
ahalik eta gehien aprobetxatu
behar ditugula uste dut, emaitza
onenak lortzeko. Aurretik ere as-
kok oso gauza onak egin dituzte
diru gutxirekin.

Ekainean grabatutako "No pido mucho" laburmetraian 
produkzio zuzendaria izan zen eibartarrak kulturari 
lotutako esparru guztiak maite ditu eta berea da
@bproiektua, ikus-entzunezkoak auzolanean sortzeko 
bidea zabaltzeko asmoz sarean sortutakoa. Krisiaren 
alde negatiboa gaindituta, sormenerako aukerak 
bilatzearen aldekoa da gaztea.

Ane Urkiola 
(IKUS-ENTZUNEZKO FREELANCE-A)

"Diru gutxirekin
emaitza onak
lortu daitezke"

gaztekitto teen ajeak8

PPIILLAARR
MMÍÍGGUUEEZZ CCIIDD

GGuurree  bbiiddeeaakk  aarrggiittzzeenn  jjaarrrraaiittzzeenn  dduuzzuu..
““MMaaiittee   zzaaii ttuugguu””

ZURE ETXEKOAK

II..  uurrtteeuurrrreennaa
(2011-XII-20)
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HHoollaakkoo  uurrttee  ssaassooiiaann  mmuussiikkaarriixxaakk

kkoonnttzzeerrttuu  bbeerreezziixxaakk  eskintzen

dittue. Lehelengua aurreko

eguaztenian emon eben Juan

Bautista Gisasola Musika Esko-

lakuak, San Andres elizan. Hu-

rrengo emanaldixa, barriz, do-

mekan Usartza Txistulari Banda-

kuak 13.00etan udaletxeko ar-

kupietan emongo dabe, Elena

Pérezek zuzenduta. Programia

"Euskal bilantzikoa" (Isidro An-

sorena, J. I. Ansorenak moldatu-

ta), "Ai! Au Gabean" (Javier Her-

nández Arsuaga), "Gabon abes-

tiak" (Isidro Ansorena, J. I. Anso-

renak moldatuta), "Eguberriko Zazpi kanta" (J. I. Ansorena), "Ez

adiorik" (J. I. Ansorena), "Bi bilantziko" (herrikoiak, J. I. Ansorenak

moldatuta), "Aingeruetazko Soinua" (Lorenzo Ondarra Kintana)

eta "Atzerriko Eguberria" (J. I. Ansorena) piezak osatuko dabe.

Eta domekan bertan, baiña 20.00etan Sostoa abesbatzaren

txandia izango da. San Andres elizan abestuko dabe eta egune-

rako Euskal Herriko zein beste herri batzuetako gabon kantak au-

keratu dittue. Sarreria musutruk izango da, baiña atian kutxa bat

ipiñiko dabe, nahi dabenak dirua emoteko. Bertan batzen dabe-

na Cáritas-i emongo detse. Eibarren ez eze, bixar saiua errepika-

tuko dabe, 19.45etan Zaldibarren (hango San Andres elizan). Eta

datorren urtarrillaren 19rako beste kontzertu bat lotuta dake ho-

nezkero: Hondarribira juango dira, Zarzuelari eskindutako kon-

tzertua emotera.

Ustekabe fanfarrekuak be badake hitzordurik euren agendan:

bixar 18.30xetatik 22.00etara Ermuko kaliak girotzen ibilliko dira,

hango dendarixak gonbidauta. Eurekin batera Ermuko Irulitxa txa-

rangakuak jardungo dabe.

Urkizu pasealekua 11, solairuartea
20600 Eibar (Gipuzkoa)

Tel: 943 20 09 18
elkartea@etakitto.com

www.etakitto.com

EEggiinn  zzaaiitteezz
......eettaa  kkiittttoo!!kkoo

bbaazzkkiiddee!!
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Gabonetako doiñuak

Zona 10 alkartia 
Estaziño eta inguruan

SSaann  AAgguussttiinn,,  EErrrreebbaall,,  IIbbaarrkkuurruuttzzee,,  AArrrraagguueettaa  eettaa  EEssttaazziiññookkoo  6655

bbaatt  mmeerrkkaattaarriikk osatutako Zona 10 alkartiak Gabonetarako pro-

gramaziño zabala preparau dau: gaur 18.00etatik aurrera Olen-

tzero Ibarkurutzeko itturri inguruan ibilliko da, umiak dendetan

lagatako karten artian zozketia egiñ eta Orbea bizikleta bat eta

beste 60 opari banatzen. 

Hurrengo astian, hillaren 28xan, beste zozketa bat egingo da-

be toki berian 19.00ak aldera: irabazliak 500 euroko txekia jaso-

ko dau, esaten detsen egunian 10.00ak eta 13.00ak bittartian Zo-

na 10-eko dendetan gastatzeko. Ekitaldi nagusixa Errege Egune-

ko bezperarako, urtarrillaren 5erako preparau dabe: 10.00etatik

14.00etara Gabonetako Azokia egongo da martxan Estaziño ka-

lian 60 artisau baiño gehixagoren produktuak eskintzen, baiña

hórretxen barri hurrengo astian emongo dogu.

Gabon giruan
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UURRTTAARRRRIILLAA
URTARRILAK 1, martitzena
Urko igoera, …eta kitto! Euskara
Elkartea eta Klub Deportiboaren
eskutik. Hamaiketakoa Ixuan.

URTARRILAK 18, barixakua
Mozorro tailerra, Gurasoak Berbetan
egitasmoko kideentzat. 17.30etan
…eta kitto! Euskara Elkartean.

URTARRILAK 29, martitzena
Harixa Emoten literatur tailerra
19.00etan …eta kitto! Euskara Elkartean.

OOTTSSAAIILLAA
OTSAILAK 8, barixakua
Kaldereroen kalejira 20.00etan
Urkizuko parketik Untzagara
eta Aratosteetako pregoia
Kaldereroak heldutakoan.

OTSAILAK 10, domeka
Play Back lehiaketa arratsaldeko
17.00etan Untzaga Plazan (LH5-6)

OTSAILAK 12, martitzena
Artisau gaztaren dastaketa Ramon
Lizeaga gaztagilearekin, Illunabarrian
programaren barruan. 19.00etan
…eta kitto! Euskara Elkartean.

OTSAILAK 24, domeka
“Miru, aintzirako sorgina” umeentzat
ikuskizuna, Gurasoak Berbetan
egitasmoko kideentzat. 11.30etan
Portaleko areto nagusian.

MMAARRTTXXOOAA
MARTXOAK 5, martitzena
“Emakume baserritarrak” hitzaldia,
Amaia Negroren eskutik. 19.00etan
Portaleko areto nagusian.

AAPPIIRRIILLAA
APIRILAK 26, barixakua
Sukaldaritza famelixan. Gurasoak
Berbetan. 19.00etan.

APIRILAK 27, zapatua
Irteera, egun pasa, Berbetan
egitasmoa berbalagunekin.

…eta horrez gain:
Barixakuero …eta kitto! astekaria
Hilero Txikitto! umeen aldizkaria
Astero Berbetan mintzapraktika 
taldeak; baita ere guraso
eta dendarientzat
Itzulpenak eta diseinu lanak
www.etakitto.com

AAsstteelleehheenniiaann,,  uurrtteerrookkoo  zziittaarrii  kkaallee  eeggiinn  bbaarriikk, Olentzero aillegauko ja-

ku. 17.00etan udaletxian ekingo detsa biharrari, umieri oparixak ba-

natzen eta 18.00rak aldian kalejiria hasiko dau Untzagan, Pantxika as-

tuak, Kaleetan Kantuz abesbatzak, Juan Bautista Gisasola Musika Es-

kolako soiñu ikasliak eta trikitilarixek lagunduta. Ibilbidia urterokua

izango da: Untzaga, Calbetón, Bidebarrieta, Urkizu, Errebal, Julian

Etxeberria, Toribio Etxebarria eta atzera be Untzaga. Kalejiria amai-

ttuta, Olentzerok azken orduko gutunak jasoko dittu udaletxian. 

Hiru Erregiak pixka bat ge-

rotxuago etorriko jakuz bisi-

tan, urtarrillaren 5ian. 17.00-

etan Ipurua Dantza Garaikide

Taldiak, Ipurua Gimnasia

Erritmika Taldiak eta Eibarko

Balletak dantza erakustaldixa

eskinduko dabe Astelena

frontoian. Kabalgatia 19.00ak

aldian hastia dago aurreikusi-

tta eta karroza gaiñeko Erre-

gieri laguntzen Cielito Musika

Bandakuak juango dira.

Datorren astian, hillaren 26xan zabalduko dittu atiak Guai Gabo-

netako parkiak Astelena frontoian. Hillaren 27, 28 eta 29xan eta ur-

tarrillaren 2, 3 eta 4an egongo da martxan, 11.00etatik 14.00etara

eta 17.00etatik 20.30xetara. Sarrerak Eibar Merkataritza Gune Ire-

kiak (EMGIk) banatuko dittuan bonuen bittartez edo Astelenako

takillan erositta eskuratu leikez.  EMGIren ekimena da baitta be

Ugan gimnasixuan martxan daguan Txiki Parka: gaur eta bixar, hu-

rrengo asteburuan eta urtarrillaren 4an egongo da zabalik, barixa-

kuetan 17.00etatik 20.30xetara eta zapatuetan 11.00etatik 14.00eta-

ra eta 17.00etatik 20.30xetara. Eta hórrekin batera, barrakak ipiñi

dittue anbulatorixoko parkian eta Urkizun: abenduak 21, 22, 24,

26, 27, 28, 29 eta 31 musutruk ibiltzeko aukeria eukiko dabe den-

darixen bonua dakenak eta gaiñontzeko egunetan (abenduaren

23, 25 eta 30ian eta urtarrillaren 1, 2, 3, 4, 5 eta 6xan) 1'5 euro pa-

gau biharko dira.

Olentzero eta Erregiak kalejiran Gabon giruan

Gabonetako parkia 26xan hasita

Eibarko artisauak
Bizikleta Plazan
EEiibbaarrtt  EEiibbaarrkkoo  AArrttiissaauueenn  aallkkaarrttiiaakk  zzoorr--

ttzziiggaarrrreenneezz  aannttoollaattuu  ddaauu azokia Eibarko

Bizikleta Plazan. Atzo bertan zabaldu eta

Errege Egunaren bezperara arte martxan

egongo da, egunero 11.00etatik 14.00-

etara eta 17.00etatik 21.00etara (aben-

duak 25ian eta urtarrillaren 1ian itxitta

egongo da). Aurten 14 artisauk hartuko

dabe parte, eskintza zabalarekin: bitxi-

xak (zillarra, ehuna, beira, gantxillua...),

egurrezko ontzixak, margotutako ehun

eta gantxillo osagarrixak, telarrian egin-

dakuak, narrua, eskuz margotutako

umiendako arropak, errestauraziño eta birziklapenetik sortu-

takuak, krema eta jaboiak, errementarixa, luthierra... Gaiñera,

euren biharra ezagutzera emoteko, artisauak erakustaldixak

eskintzen dittue eta eskulan tallarrak be antolatu dittue, Uda-

leko Kultura saillak emondako diru-laguntzari esker. Aurten-

go tallarretan egurrezko biharrak landuko dittue hillaren 26

eta 28xan eta urtarrillaren 3an (arratsaldez karpan).





ANTENAK

iinnssttaallaakkuunnttzzaakk  eettaa  kkoonnppoonnkkeettaakk
aanntteennaakk  --  tteelleebbiissttaa

Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

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

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

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROF E S IONA L AK

AROTZAK

GG
ELEKTRIZITATEA

rreemmiiooeenn

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
baita toldoak, gortinak, estoreak etabar

Txonta, 30 -  1. eta behea 
Tfnoak:  943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

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

TTRREEJJOO
TTee ll ::   994433 --775522555577
FFaa xxaa ::   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,,  2211 - 1. F            

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

Limpieza
Multiservicio

Eibar

ELEKTRIZITATEA
Matsaria 2
7. pabilioia 

Tel. 943 70 08 95
Fax. 943 82 00 27

Muntaia eta 
proiektu elektrikoak

www.electricidadguria.com

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

TTffnnooaa..  994433  2200  3355  5555

Egurrezko mota 
guztietako lanak

Ateak - Tarimak
Altzariak

IÑAKI

Milaflores 10

HODI-LIBRATZEAK

— Hodi-libratzeak
— Saneamenduen garbitzea 

presio handiko makinariarekin
— Ur ateratzea ufalen ondoren

www.desataxcos.com
LARRIALDIETARAKO (24 ordutan): 673 304 222

ALBERTO ELEKTRIZITATEA

INSTALAZIOAK ETA
MANTENIMENDUA

ALBERTO DASILVA FIDALGO
DASILVAALBERTO@HOTMAIL.ES

Tfnoa. 943-530356
Mobila 688-674242
BBaarrrreennaa,,   2211 - 3. A



�� Nexa 
Autocolor

�� Pintura
industriala

�� 3M
produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

MATSARIA, 34 behea -  A
parrate@terra.es

Tel. 943 20 41 04       Faxa: 943 70 06 89

IInnffoorrmmaazziioo  ggeehhiiaaggoorraakkoo

994433  2200  6677  7766

VICTOR GONZALEZ FRAIZ
PINTURA 

OROKORREAN

BBBBAAAARRRRNNNN EEEE eeee tttt aaaa     KKKK AAAANNNNPPPPOOOOkkkk oooo     
ddddeeeekkkkoooorrrraaaazzzz iiii ooooaaaa     eeeetttt aaaa     pppp iiii nnnntttt uuuurrrraaaa ,,,,     

FFFFAAAATTTTXXXXAAAA DDDDAAAAKKKK ,,,,     PPPP IIII NNNNTTTTUUUU RRRRAAAA     BBBBEEEERRRREEEE ZZZZ IIII AAAA KKKK ,,,,     
EEEENNNNPPPPAAAAPPPPEEEE LLLLAAAATTTTUUUUAAAAKKKK ,,,,     GGGGOOOOTTTTEEEE LLLL ÉÉÉÉ .... .... ....

Bizkaia Etorbidea, 9 -ERMUA-
696-565394 / 943-030540
victor-fraiz@hotmail.com

Sostoa, 16 ac behea

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

Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa

PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

TTffnnooaa..  eettaa  FFaaxxaa..  
994433  2200  0055  9944
TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  88  --  bbeehheeaa

PINTURAKITURGINTZA

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

KRISTALAK

� eta faxa: 943 20 39 03

KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
c.acha@euskaltel.net

ERREKATXU, 3an

Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK

IGELTSERITZA ETA

GREMIOEN KOORDINAKETA

www.irazabal.net

IGELTSEROAK

Jardiñeta, 25 - behea
620 060 104 (Ernesto)
600 465 789 (Fran)

IGELTSERITZA

OROKORREAN

– Barne erreformak
(sukaldeak, bainugelak, leihoak etb.)

– Gremioen koordinaketa

CAMILO
ALVAREZ

Fontanería
Jardines

Gasa 
Kalefakzioa 

Klimatizazioa 
Eguzki Energia

Jardiñeta, 11 B
fontaneriajardines@euskalnet.net

Tel. 943 206 913
615 782 638
615 782 637

Fax. 943 254 929 



...eta kitto! 12/XII/21 � 829 zkia.
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GGaauurr  aarrrraattssaallddeeaann  iinnaauugguurraattuukkoo  dduuttee  PPoorrttaalleeaann "Armeria Eskola

atzo, gaur eta bihar" izenburuko erakusketa. Urtarrilaren 13ra ar-

te ohiko ordutegian (martitzenetik domekara, 18.30etatik

20.30etara) zabalduko

duten erakusketa, Uda-

lak, Armeria Eskolak be-

rak eta Teknikerrek elka-

rrekin bultzatutako "Ei-

bar industriala. Teknolo-

gia: atzo, gaur eta bihar”

programaren parte da

eta azken ehun urteotan

eskolan zein herrian bizi

izandako etengabeko al-

daketak zein horietara

moldatzeko egindakoak

erakutsiko die bisitariei.

Armeriaren historiari 
errepasoa ematen

EEuusskkaarraarreenn  eerraabbiilleerraa  ssuussttaattzzeekkoo  hhiittzzaallddiiaa ematera etorri zitzai-

gun martitzenean Julian Iantzi aurkezle ezaguna, …eta kitto! Eus-

kara Elkarteak gonbidatuta. Hizlariak beste batzuetan jendetza

erakarri ohi du, baina aste ho-

netakoan ez da hala gertatu,

hitzaldiak Ipuruan Eibar eta

Malaga taldeek jokatu zuten

partiduarekin bat egin eta fo-

balla garaile irten baitzen. Ha-

la ere, hitzaldira joan zirenek

ederto pasatu zuten Lesaka-

rrak "El Conquistador del

Aconcagua" eta beste lehiake-

tetan bizi izandakoak nola

kontatzen zituen entzuten.

Iantzirekin giro ederrean

EEiibbaarrkkoo  ""ggeerrrraakkoo  uummeeeenn""  iinngguurruukkoo  eerraakkuusskkeettaa  bbeerreezziiaa ikusteko

aukera izango dugu urtarrilaren 20ra bitartean, atzoz geroztik Es-

painiako Gerra Zibiletik atzerrira ihesi joandako hainbat eibarta-

rrek lagatako argazkiak kalean ikusgai daude eta. 17 argazki dira

eta horiekin, modu sinbolikoan bada ere, historian ezagutu den

umeen ebakuazio handiena izan zena ezagutarazi eta gogoratu

nahi dute. Horretarako erakusketa kalera atera dute: Untzagako

Jubilatu Etxearen fatxadak Errusiako Jarkok udalekuko umeak era-

kutsiko ditu, udaletxeko arkupeetan umeak hartu zituzten lau he-

rrialdeak (Errusia, Frantzia, Erresuma Batua eta Belgika) ordez-

katuta egongo dira, Untzagako harmailetan herriko ume haien ize-

nak irakurtzeko moduan aurkituko ditugu eta goiko aldean etxe-

ra bueltan 1964an "rusoei" egindako argazkia. Toribio Etxebarria

kalean, berriz, parrokiako horman, Inglaterran umeentzat jarri zu-

ten etxetzar haietako bat ipini dute ikusgai. Eta gainontzeko 10 ar-

gazkiak Kakalardo aldameneko burdinezko horma modukoan ko-

katu dituzte. Erakusketa atzo bertan Udalak gerrako ume haiei

omenaldia egiteko ekitaldia biribiltzera dator.

Hárek Umiak erakusketa kalean

EErrrruussiiaakkoo  JJaarrkkookk  uuddaalleekkuukkoo  uummeeaakk  iikkuuss  ddaaiitteezzkkee  ffaattxxaaddaann..

BBeerrttssoo  ssaaiiooaa  eesskkaaiinnttzzeenn  jjaarrdduunn  zzuutteenn Hankamotxak bertso esko-

lakoek barixaku gauean Guridi tabernan. Bertsolari gazteek hain-

bat gairen inguruan botatako bertsoek giro polita sortu zuten

gaueko lehenengo orduetan. 

Hankamotxak taberna saioan

DDaattoorrrreenn  uurrtteerraakkoo,,  22001133rraakkoo  33..000000  ppoollttssiikkookkoo  eegguutteeggii egin dituz-

te Ustekabe Fanfarrekoek eta doan banatzen dihardute: "Eki-
mena Badihardugu elkarteak eta Udalak antolatutako Eibarko
euskararen inguruko ikastaroari esker bururatu zaigu”. 

Eibarrerazko egutegiak

EEiibbaarrkkoo  ZZeerraammiikkaa  EEsskkoollaakkooeekk, urteroko ohiturari jarraituta, zera-

mikaz egindako piezekin osatutako jaiotza ipini dute Portalean

ikusgai. Sarreran kultur etxera sartzen diren guztiei harrera egiten

dago argazkian ikus dezakezuen jaiotza originala.

Zeramika Eskolakoen jaiotza
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Alex Ubagoren kontzertua eguaztenean

GGaauurr  aarrrraattssaallddeekkoo  aauurrkkeezzppeennaarreekkiinn  hhaassii

eta domekara bitartean, Eibarko

Gaztetxeak Tattoo Circus preso-

en aldeko ekimen berezia

hartuko du, egitarau zabala-

rekin: gaur 18.00etan “ Una vi-

sion desde dentro" hitzaldia

emango dute eta 20.00etan Napoka

Iria eta Todo o Nada taldeek kon-

tzertua emango dute. Zapatuan goi-

zetik ekingo diote egitarauari,

10.00etatik 12.00etara martxan egon-

go diren serigrafia eta txapa tailerre-

kin. 12.30etan "Cárcel y mujeres" hitzaldia

emango dute eta 14.00etatik 16.00etara baz-

kaltzeko tartea hartuko dute. Ondoren,

16.00etan Presoen Aldeko Subastari ekingo

diote Karrika Tabernan eta, hori amaituta,

Etxerat-ek "Euskal Preso Politikoak eta bere

senideak" izenburuko hitzaldia eskainiko du

(17.30etan). Iluntzeko 20.00etan kabare-

tak hartuko dio erreleboa: Isel-

tek(oihal-ikuskizuna), Expresa-

mente (uztai-ikuskizuna),

Trival fusión (dantza), Nariz

Roja Clown eta Bloody Poi-

son Team ikusteko aukera izan-

go da. Gauean Soraluzeko gazte-

txean jaiak jarraituko du (Eibartik

Soraluzera joateko autobusak an-

tolatu dituzte,orduoro gauerditik

hasita). Eta domekan berriz goi-

zetik ekingo diote egitarauari:

10.00etatik 14.00etara banatzaile alternatibo-

en topagunea egingo da, 14.00etatik 16.00eta-

ra bazkaria, 16.00etan "Cárcel = Tortura" kan-

paina aurkezteko hitzaldia hasiko da eta ja-

rraian horren gaineko mahai-ingurua. Informa-

zio zehatzagoa http://eibartattoocircus.blogs-

pot.com.es helbidean aurkituko duzue.

Tattoo Circus-ek asteburua beteko du

EEssttrreeiinnaattuu  bbeerrrrii  dduueenn  ""MMeennttiirraass  ssiinncceerraass""  ddiisskkooaa zuze-

nean aurkeztuko du Alex Ubago abeslariak, eguaztene-

an (hilaren 26an) Coliseoan, 21.00etan hasiko den kon-

tzertuan. Sarrerak aldez aurretik erosteko aukera dago,

Eibarren Terraza, Birjiñape, Portalea, Trinkete, Arno eta

Caserio tabernetan; Elgoibarren, Lanbroan; Ermuan,

Xaguan; eta Durangon, Gambrinusen. Euro bat gehia-

go ordainduta, interneten www.jaiproductions.net hel-

bidean ere erosteko moduan ipini dituzte. Aurresal-

menta kontzertu eguneko goizera arte martxan izango

da eta, sarrerarik geratuko balitz, lehiatilan ipiniko di-

tuzte salgai kontzertua hasi aurretik, 25 eurotan.

llaabbuurrrraakk

Portalea kultur etxeak ateak
itxiko ditu abenduaren 24, 25
eta 31n eta urtarrilaren 1ean eta
6an, Gabonak direla eta.

PPOORRTTAALLEEAA  GGAABBOONNEETTAANN

Juan San Martin Liburutegiak
martxan dauzkan euskarazko
zein gaztelaniazko irakurketa klu-
betan plaza libreak gelditzen di-
rela eman dute aditzera. Dohai-
nik dira eta izena eman nahi due-
na Liburutegira zuzenean jo de-
zake edo, bestela, blogean sartu.

IIRRAAKKUURRKKEETTAA  KKLLUUBBAAKK

Datorren urteko Aratosteetarako
kartela aukeratzeko "Aratosteak
2013 Eibarren" lehiaketa deitu
dute. Parte hartu nahi dutenek
Pegorara jo beharko dute infor-
mazioa eskatzera zein lanak en-
tregatzera. Epea urtarrilaren
16ra arte egongo da zabalik.

KKAARRTTEELL  LLEEHHIIAAKKEETTAA

DDoommeekkaarraa  aarrttee  eeggoonnggoo  ddiirraa  iikkuussggaaii  Topalekuan Angel de la

Torre artistaren margolanak, gaur 19.00etatik 21.00etara eta

bihar eta etzi, berriz, 12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik

21.00etara.

Angel de la Torreren 
margolanak Topalekuan

Deporreko argazkilarien lanak
AAuurrrreekkoo  bbaarriixxaakkuuaann  iinnaauugguurraattuu  zzuutteenn  PPoorrttaalleeaann urtarrilaren 6ra arte

ikusgai egongo den Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldekoen era-

kusketa. Bertan Jose Luis Martínez, Mikel Orozko, Bakarne Elejalde,

Pedro Arriola, Jose Luis Irigoien, Jose Vila, Pedro Mora, Eduardo Ma-

gunazelaia, Jose Ignacio Aizpurua, Carlos Ramos, Einer Rodríguez,

Juan Antonio Palacios, Aitor Divasson, Fernando Retolaza, Federico

Cuenca, Juan Manuel Lucena, Enrike Albistegi, Virginia Arakistain eta

Bixente Eizagaetxeberriaren argazkiak ikusteko aukera dago, marti-

tzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara.

Eskulan eta artisau lanak salgai
ipini zituzten atzo Garaguneko-
ek eta gaur ere T. Etxebarria ka-
lean izango dira, San Juan kale-
ko egoitzan eurek egindakoak
saltzen.

GGAARRAAGGUUNNEE
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G
ure eskolan dihardu-
ten ume guztiak (2002-
an, 2003an eta 2004an

jaiotakoak) eibartarrak dira”,
diosku Garagarzak. Eta, hortik
gora ere, alebinetatik ohorez-
ko jubeniletaraino, 124tik 72
Eibarkoak dira. Zuzendari tek-
nikoak dioenez, “garrantzia
ematen zaio Eibarko jendea
izateari eta, etxekoekin maila-
ri eustea zaila dagoenean jo-
tzen da kanpora, beti ere he-
mengoak baino jokalari hobe-
ak direnak ekartzeko”. Beste
bederatzi talderekin jarduten
du Eibar KEk elkarlanean, eu-
rekin hitzarmena sinatu eta
gero: Urki, Eibartarrak, Abadi-
ño, Zaldua, Berriz, Bergara,
Arrasate, Aloña Mendi eta So-
raluze. Nesken kasuan, “Urki-
rekin dugu kolaborazio bere-
ziena: euren infantiletan dihar-
dutenak jauzia ematen dute
gure jubeniletara”.
2. B mailan jokatzen duen

talde nagusiaren exigentzia
mailak askotan ez du ahalbi-
detzen eibartarrik bertan iza-
tea eta, “beste batzuetan, eu-

rei ez zaie gure proposamenak
interesatzen”, dio Garagarzak.
Play off-etan sartzea izaten da
urteroko helburua eta “erdi-
profesional mailan dauden ei-
bartar guztiak kontrolatzen”
dituzte Eibar KEko teknikoek:
“Aurten, esaterako, ahalegin
berezia egin dugu Errastirekin
eta berak ere apostu serioa
egin du gurekin”.

33..  mmaaiillaakkoo  ttaallddeerriikk  eezz
Aurten egindako berrregitu-

raketan, bestalde, 3. mailako
taldea kendu dute. Horrek ere
badu eraginik: “Hasieratik
amaierarako bidea murrizten
da horrela. Jubenilak fideliza-
tzera jo dugu, eurekin zubia
egiteko; eta aukerak bilatu
zaizkie inguruko taldeetan.
Gureak dira eta jarraipena
egingo diegu, bueltatzeko au-
kera izan dezaten”.
Aurrekontu murritzagoa era-

biltzeak “aukera gehiago es-
kaintzen du harrobiarekin lan
egiteko”. Horrela, lehenengo
taldean bertan, “21 jokalaritik,
sei kenduta, beste guztiak

euskaldunak dira. Gure ikus-
pegia da, 2. B mailan behin-
tzat, denak hemengoak iza-
tea”, dio zuzendari teknikoak.

HHeellbbuurruuaakk  bbeetteettzzeenn
Harrobiko taldeak martxa

ona daramatzate eta Urko
(Ohorezko jubenilak) oso
goian dago, Athletic eta Reala-
rekin lehian. “Jubeniletako bi-
garren taldekoek, bestalde,
aurkari nagusiagoekin lehiatu

behar dute, 2. urtekoekin, eta
horrekin sufritzen ikasten du-
te. Euskal Ligako kadeteak
maila handian dihardute kon-
petitzen eta kanpoan hobeto
moldatu dira. Denek dute ho-
betzeko margena eta 2. itzu-
lian bide horretatik joko dute-
la espero dugu”. Txapelketa
faserako sailkatu dira asko eta,
alebinen kasuan, baloiak mar-
katzen du euren progresioa:
“Helburua da baloia edukitzea
eta ausartak eta erasokorrak
izatea”, dio Fran Garagarzak.
Talde teknikoaren espiritua la-
burtuz, “alebinetako eta infan-
tiletako hastapen fasea, kade-
teetako ontze edo madurazio
fasean du jarraipena, jubeni-
letako perfekzionamenduan
amaitzeko”. Zuzendari tekni-
koak dioenez, “akatsak forma-
zio esparruan sartzen dira. Jo-
kalaria da garrantzitsua eta
emaitza ondorioa besterik ez”.
Aipatutakoari jarraituz, “ha-

rrobiko jokalarien kasuan, guz-
tiek jokatu behar dute gutxie-
neko bat (%30) eta aldaketa

EEiibbaarr  KKEEkkoo  hhaarrrroobbiiaa                JJOOKKAALLAARRIIAAKK EEIIBBAARRTTAARRRRAAKK
Alebinak (2001) ..........................16 .............. 16 
Infantil Txiki (2000) ....................18 .............. 16
Ohorezko Infantilak (1999) ........18 ................ 9
Ohorezko Kadeteak (1998) .........18 .............. 10
Euskal Ligako Kadeteak (1997) ...18 ................ 7
Jubenilak (1995-96) ...................18 ................ 8
Ohorezko Jubenilak (1994-95) ...18 ................ 6

Harrobia zaintzeko ahalegin berezia

Behin baino gehiago izan da zaletuen ahotan 
harrobiaren gaia. Eibar KEko lehen taldean eibartarrik
apenas izateaz kexatu direnak ere ez dira gutxi. Badira
eibartarrak profesional mailan dihardutenak, gure 
taldearena baino maila altuagoetan ere. Zaindu ere,
zaintzen da harrobia; gero jokalariak konkretuki 2. B
mailara egokitzea beste kontu bat bada ere. FFrraann  
GGaarraaggaarrzzaa Eibar KEko egituran zuzendari teknikoaren
kargua duenak dioenez, “Eibarko jokalariak bereziki 
jarraitzen ditugu. Harremanak baditugu eurekin eta,
ahal den neurrian, gauzak adosteko gogoa ere. 
Bestalde, hiru urtetik hona gehitu egin dugu kluba 
eibartartzeko asmo hori, batez ere txikienei 
dagokienez”.

FFrraann  GGaarraaggaarrzzaa  EEiibbaarr  KKEEkkoo
zzuuzzeennddaarrii  tteekknniikkooaa..

CCaappaa  ((aarrggaazzkkiiaann
MMuunniiaaiinn--eekkiinn))

bbiiggaarrrreenn  ttaallddeettiikk
iiggoo  ddaa,,  GGaaiizzkkaa
GGaarriittaannoorreekkiinn

bbaatteerraa..

EEiibbaarr--MMáállaaggaa  ppaarrttiidduuaa..
NNEEKKAANNEE HHEERRNNAANNDDEEZZ



guztiak egin behar dira. Hasta-
penetan, gainera, postu alda-
ketak ere egiten dira”. Foba-
lletik aparte, ikasketen jarrai-
pena egiten diete, gainean
egonik eta nola zaintzen diren
arduratuz: “Flexibleak izaten
ahalegintzen gara, baina ez ar-
duragabeak”. Pertsonalizatze
bidetik jotzeko asmoa dute,
“entrenamendutik aparte, de-
fizitak konpontzeko”.

HHaarrrroobbiikkoo  bboosstt
Erdozia, Abaroa, Capa, Arre-

gi eta Xabi atezaina dira iaz 3.
mailan jokatzen zuen taldetik
talde nagusienean jokatzen
duten harrobiko bost ordezka-
riak. Arregiren kasuan, jubeni-
letik Eibar KEan jardunda.
“2. B mailan profesionalez
dihardugu hitz egiten eta asko
eskatzen da, kalitatea zaindu
behar delako eta zaletua ere
ez delako edozerekin konfor-
matzen”.

Gaur egun zelaietan gerta-
tzen diren hainbat gauza zata-
rren errua gurasoei botatzen
zaie, “haien espektatibak erre-
alitatearekin zerikusirik ez du-
telako”. Franek ez du kaltegarri
ikusten gurasoak partiduetara
joatea, “baina jakin behar dute
eurek direla ispilua neska-mu-
tilentzat eta balore batzuk es-
kaini behar dizkietela. Guraso-
ek ere jokatzen dute”. Iaztik bi-
lerak egiten dituzte noizbehin-
ka eurekin, “mutilak, klubak eta gurasoek lerro berari jarrai-

tzeko”. Oso gutxi dira lehenen-
go taldera igo daitezkeenak:
“Gipuzkoan 3.000 lagunetik ba-
karra heltzen da Realera”. Mi-
kel Oiarzabal eibartarrak etor-
kizun handia du eta Realean
dago jokatzen, Euskal Ligako
kadeteetan. Beste askoren ka-
suan moduan, bere ibilbidea
Eibartik kanpo egiten.

MMáállaaggaarreekkiinn  bbeerrddiinnkkeettaa
Martitzenean Ipuruan joka-

tutako partiduan, eibartarrek
bana berdindu zuten Málaga-
rekin eta urtarrilaren 8an itzu-
lerako neurketa izango dute
Rosaledan. Zaletua pozik da-
go taldearekin, eta baita Gara-
garza zaletuekin: “Meritua du-
te, mila lagun San Mamesera
joanda, Eskozia La Bravakoak
Lleidara furgoneta alokatuz”.
Iaztik hona hainbeste aldatu
da taldea? “Aurtengoa iaz on-
do egindako gauzen ondorioa
da. San Mamésen, Errasti, Na-
vas eta Dani kenduta, beste
guztiak iazkoak ziren”.

...eta kitto! 12/XII/21 � 829 zkia.
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EEIIBBAARRKKOO  FFOOBBAALLLLAARRII  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLAAKK ((eeddoo  iiaa))
11..  mmaaiillaann::  Athletic (Markel
Susaeta eta Iñigo Ruiz de
Galarreta); 22..  AA  mmaaiillaann::
Guadalajara (Nestor 
Susaeta); 22..  BB  mmaaiillaann::
Jon Errasti (Eibar), Alex
Albistegi (Real Unión), Jon
Larreategi (Amorebieta),
Jon Apraiz eta Josu Hernáez
(Sestao); 33..  mmaaiillaann:: Iker
Seguín (Español B), Aitor
Seguín (Baskonia), Borja
Luis (Cultural Durango),
Asier Iriondo (Leioa)
eta Kepa Osoro, Gorka
Gurrutxaga eta Julen Landa
(Elgoibar).

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

NNeessttoorr  
SSuussaaeettaakk  22..  AA
mmaaiillaakkoo
GGuuaaddaallaajjaarraann
jjookkaattzzeenn  dduu
ggaauurr  eegguunn..

LLaarrrreeaatteeggiikk  oorraaiinn  ddeellaa  aassttee  bbii  ggoollaa  ssaarrttuu  zziioonn  EEiibbaarrrrii..

LLaannddaakk  EEllggooiibbaarrrreenn  jjookkaattzzeenn
dduu  eegguunn  ((aarrggaazzkkiiaann  EEiibbaarrkkoo
eellaassttiikkooaarreekkiinn))..
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bbeerrrriiaakk

Alberto Ferreiro azpitxapelduna

izan da squash-eko Euskadiko

Masterrean, finalean Javi Villa-

nuevarekin galduz. Torneoa

Hondarribian jokatu zen astebu-

ruan eta eibartarrak maila bi-

kaina erakutsi zuen, finalerdie-

tan Oscar Riguera kanporatuz.

SSQQUUAASSHH

Eibarko Klub Deportiboko Ruiz-

Larrauri bikoteak Kluben Arte-

ko txapeketako jubeniletako 3.

mailako finala jokatuko du

bihar Zestoan.. Liga lehenengo

postuan amaituta, zuzenean iri-

tsi dira final horretara, Lazkao-

ko bikoteari aurre egiteko.

PPIILLOOTTAA

Igeriketako XXIV. Gabon Kopa

jokatuko da bihar Ipurua kirol-

degiko igerileku estalian. Txa-

pelketa arratsaldeko 16.00-

etan hasiko da eta 20.00etan

amaituko.

IIGGEERRIIKKEETTAA

Eski irteera urtarrilaren 12/13ko asteburuan

IIaazz  mmoodduuaann,,  aazzkkeenn  mmeettrrooeettaann  bbee--

rreeggaannaattuu  zzuueenn senior mailako pro-

ba, oraingoan Sergio Román-i ira-

baziz azken txanpan. 400 metroren

faltan Románek 30 bat metro ate-

ratzen zizkion gero irabazle izango

zenari; baina Agirrezabalek, es-

print bikaina eginez, nagusitu zen.

Jonan Rodríguez eibartarra zazpi-

garren sailkatu zen. Emakumeen

lasterketan, Onditz Iturbe bizkaita-

rra nagusitu zen. Eibartarrei dago-

kienez, Pello Osoro 4.a izan zen

promesetan eta Asier Selas 5.a

maila berean; Ibrahim El Moussaoui 4. postuan amaitu zuen juniorretan, postu bera eskuratu

zuen Gaizka Cortések alebinetan eta bosgarrena izan zen Julen Terán infantiletan.

Eneko Agirrezabal berriro garaile Arraten

SSoommppoorrtt  eettaa  AAssttuunneerraa LHko 5. eta 6. mailako eta

DBHko 1. eta 2. mailako ikasleentzat eta baita 18

urtetik gorakoentzat: helduek Villa Anayet hotele-

an hartuko du ostatu eta txikiek Tritón aterpetxean.

Prezioa 62 eurokoa izango da helduentzat (bidaia

eta ostatua pentsio erdian) eta 75ekoa haurrenean

(bidaia, ostatua pentsio erdian, forfaita eta alkile-

rra). Interesatuek izena eman dezakezue Deporren

eguazten eta eguenetan, 19.30etatik 20.30etara.

LLaasstteerrkkeettaa  ppoolliittaakk  iikkuusstteekkoo  aauukkeerraa  iizzaann  zzeenn..  RRAAMMOONN BBEEIITTIIAA

EEiibbaarrkkoo  mmeennddiizzaalleeaakk  lleehheenn  eerree  iiggooaakk  zziittuueenn Pirinioetako

212 hirumilakoak, baina oraingoan ertzetatik egin ditu

gain guztiak. 52 egun behar izan ditu horretarako eta,

orain dela urte bi moduan, Marta Alejandre eta Juan Car-

los Jiménez izan ditu abenturako lagun. Hirurak mendi gi-

dariak dira eta, guztira, 64.666 metroko desnibel positi-

boa osatu dute, ertzetatik 341 ordu eta 37 minutu eginez.

Fernando Errekalderen 
marka berria Pirinioetan

Binakako txapelketa
Astelenan 25ean

TTiittiinn  IIIIII..aa  eettaa  MMeerriinnoo  IIII..aa  ggaauurr  eegguunnggoo  ttxxaappeelldduunneekk Ai-

mar Olaizola eta Ibai Zabala izango dituzte aurrez au-

rre martitzenean Astele-

nan jokatuko den jaialdi-

ko partidu nagusian. Ase-

garceko pilotariak ikuste-

ko aukerarekin batera,

Olaizola II.a lau eta erdia-

ren barruan jantzi berri

duen txapelaren ondo-

rengo lehen partiduan

izango da Katedralean. 

LLiiddeerrggooaa  ggaalldduu  bbaazzuutteenn  eerree,,  Txe-

ma Isasaren mutilek denboraldi bi-

kaina dihardute egiten eta, azken

jardunaldian, goragoko mailatan

jardundako Pegamo Bera Berari

irabazi zioten Unben (19-10). Emai-

tza horrekin, 4. postuan kokatu di-

ra eibartarrak, Independiente lide-

rrarengandik lau puntura. Hurren-

go partiduan L’Hospitalet bisitatu-

ko dute (eibartarrengandik bost

puntura daude).

Hierros Anetxek ondo irabazi 
zion Pegamo Bera Berari
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llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

Zorionak, AITOR, 
martitzenian bi urte
egingo dozuzelako.
Muxu haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Pabloren partez.

Zorionak, UNAX (hillaren 20xan
sei urte) eta MARKEL (27xan
urtebete) urtiak egingo dozuez-eta.
Muxu haundi bat asko maitte
zaittuegun famelixa guztiaren partez.

Zorionak, Ander; 
domekan bi urte
egingo dozuz-eta. 
Famelixaren partez.

Zorionak, NORA, gaur
hiru urte egitten
dozuz-eta. Segi beti
bezain alai. Muxuak 
danon partez.

Zorionak, GARI,
domekan bi urte
beteko dozuz-eta.
Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, NORA,
17xan sei urte egin
zenduazen-eta. Patxo
potolua gurasuen eta,
batez be, Iker eta
Maialenen partez.

Zorionak, NORA,
hillaren 3an urtiak
egin zenduazen-eta.
Patxo mordua,
printzesa, zure
lagunen partez.

Zorionak, ANDER!
Urtebete egingo dozu,
guretako polittena eta
alaixena izan dana.
Maitte zaittugu.
Etxekuen partez.

Zorionak, MAIA. hiru
urte egin dozuz-eta.
Muxu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, UNAI,
hillaren 24an bi urte
egingo dozuzelako.
Muxu haundi bat
aitatxo eta amatxoren
partez.

Zorionak, JUNE,
hillaren 7xan hiru urte
egin zenduazen-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren partez.

(1 ARETOAN)
21ean: 22.30
22an: 17.00, 19.45, 22.30
23an: 17.00, 20.00

(2 ARETOAN)
21ean: 22.30
22an: 17.00, 19.45, 22.30
23an: 17.00, 20.00

””EEll  hhoommbbrree  ddee  llooss  ppuuññooss......””
Zuzendaria: RRZZAA

””EEll  hhoobbbbiitt::  uunn  vviiaajjee......””  33DD
Zuzendaria: PPeetteerr  JJaacckkssoonn

””EEnn  llaa  ccaassaa””
Zuzendaria: FFrraannççooiiss  OOzzoonn

zziinneeaaCCoolliisseeooaann

(ANTZOKIAN)
21ean: 22.30
22an: 22.30
23an: 20.00

Zorionak, amama 
JOSEPA gaur 91 urte
bete dozuz-eta. Laztan
bat Garoa, Enara,
Haizea, Danel eta
Paulen partez.

Zorionak, MARKEL,
haraiñegun bederatzi
urte egin zenduazen-
eta. Etxekuen partez.

Zorionak, MARTIN (hiru urte) eta
PAULA (zazpi), zuen urtebetetzian.
Muxu haundi bat osaba eta 
izekoren partez.

Zorionak, MAITENA,
hillaren 7xan bi urte
egin zenduazen-eta.
Aitatxo eta amatxoren
partez.

””EEll  oorriiggeenn  ddee  llooss  GGuuaarrdd””  33DD
Zuzendaria: EErriicc  DDaarrnneellll

(ANTZOKIAN)
22an: 17.00, 19.45
23an: 17.00

Zorionak, LIBE, gaur
bederatzi urte egitten
dozuz-eta. Muxu 
haundi bat famelixaren
partez.
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ARIES
Nola pasa duzun udazkena! Gaixorik ez
bazeunden, gerriko minarekin edo beste
arazo batzuekin. Ea nolakoa den negua.

TAURUS
Pinotxoren istorioa ezagutzen duzu?
Ba egurrezkoa ez zarelako, bestela sudur
luze-luzea izango zenuke. Egitan! 

GEMINI
Alboan duzun pertsona horri esker,
beste era batean begiratzen diozu
bizitzari. Bera gabe ez zinake zu izango.

CANCER
Esker onekoa izan zaitez, eta egiten 
dizkizuten opariak ez bazaizkizu 
gustatzen ere, aurpegi ona ipini. Arren.  

LEO
Badakizu Gabonetan asko jan eta edaten
dela. Ederki asetuko zara egun hauetan,
baina gero kaloriak erre beharko dituzu.

VIRGO
Nola biguntzen zaigun bihotza sasoi
honetan. Ondo dago, baina hobe urte
osoan besteei laguntzeko prest egotea.

LIBRA
Olentzero, Erregeak eta nahi duena
etortzea gustatuko litzaizuke, opari
gehiago izatekotan. Materialista hutsa!   

SCORPIUS
Asteburu bikaina pasatuko duzu, baina
zoriontasun horrek ez du jarraipenik
izango Gabonetan. Zer gertatuko da?   

SAGITTARIUS
Pauso garrantzitsua emango duzu zure
bizitzan, aurrerapauso ederra izango
dena. Aprobetxatu momentu on horiek.  

CAPRICORNIUS
Telebista handiagoa erosita ez duzu ezer
konponduko. Okulistarengana joan; ez
dago besterik. Betaurrekoak ipini!                       

AQUARIUS
Ederra egin duzu. Zure intentzioa ez da
txarra izan; baina, tira, askotan ez duzu
pentsatzen gauzak egiten hasi aurretik. 

PISCIS
Polita izango litzateke Olentzero izatea,
ezta? Besteei zoriona eramatea, umeei
irrifarrea sorraraztea... Ez du preziorik.  

ASTELEHENA 24
OOLLEENNTTZZEERROO
1177..0000.. Olentzerok opariak
banatzea, udaletxean.
1188..0000.. Kalejira Pantxika,
Kaleetan Kantuz
abesbatza, Juan Bautista
Gisasola Musika Eskolako
soinu ikasleek eta
trikitilariek lagunduta.
Untzaga, Calbetón,
Bidebarrieta, Urkizu,
Errebal, Julian Etxeberria,
Toribio Etxebarria,
Untzaga. Kalejira ondoren
Olentzerok azken gutunak
jasoko ditu udaletxean.

EGUENA 27
GGUUAAII
1111..0000--1144..0000  eettaa  1177..0000--
2200..3300.. Guai Gabonetako
parkea. Astelena frontoian.

GGAABBOONNEETTAAKKOO  TTAAIILLEERRRRAA
1177..3300.. "Elur-panpina"
tailerra, 3-12 urtera arteko
umeentzat. El Corte
Inglés-ean.

IINNDDIIAANNOOKKUUAA
1188..0000.. Opariak
estrenatzea. Indianokua
gaztelekuan.

OODDOOLL--AATTEERRAATTZZEEAA
1188..0000.. Odol-emaileentzat
odol-ateratzea, Odol-
Emaileen egoitzan
(Pagaegi, 5).

EEIIBBAARRKKOO  HHEERRRRIIRRAA
1199..0000.. Jose Luis Irigoien
argazkilariak Eibarko
Herrira-ri emandako
argazkien erakusketa eta
salmenta. Topalekuan.

BARIXAKUA 21
TTAATTTTOOOO  CCIIRRCCUUSS
1177..0000.. Tattoo Circus
aurkezpena.
1188..0000.. Hitzaldia: "Voces
silenciadas: realidades
de las mujeres (ex)presas -
Cárcel y mujeres".
2200..0000.. Kontzertua:
Napoka Iria eta Todo
o Nada. Gaztetxean.

IINNDDIIAANNOOKKUUAA
1188..0000.. Comic Life.
Indianokua gaztelekuan.

OOLLEENNTTZZEERROO
1188..0000.. Olentzero opariak
banatzen, Zona 10-en
eskutik. Diskoteka.
Ibarkurutzen.

ZAPATUA 22
TTAATTTTOOOO  CCIIRRCCUUSS
1100..0000--1122..0000.. Serigrafia
eta txapa tailerra.
1122..3300.. Hitzaldia: "Cárcel
y mujeres".
1166..0000.. Subasta eguna,
Karrika tabernan.
1177..3300.. Hitzaldia
Etxerat-en eskutik.
2200..0000.. Kabareta: Iseltek,
Expresamente, Danza
Tribal Fusión, Nariz Roja
Clown eta Bloody Poison
Team (gauean Soraluzeko
gaztetxean jaia).
Gaztetxean.

OOLLEENNTTZZEERROO
1177..3300.. Olentzerori gutuna
ematea eta fatxadatik
jaistea. El Corte Inglés-ean.

IINNDDIIAANNOOKKUUAA
1188..0000.. Dantza txapelketa
eta Gabon apainketa.
Indianokua gaztelekuan.

hildakoak
- Miguel Marín Montero. 81 urte. 2012-XII-5.
- Felix Alonso Cabria. 76 urte. 2012-XII-13.
- Carmen Sáez García. 91 urte. 2012-XII-13.
- Mª Carmen Guridi Olalde. 85 urte. 2012-XII-15.
- Micaela Honrubia Cavero. 89 urte. 2012-XII-16.
- Manuel Dopazo Godoy. 92 urte. 2012-XII-16.
- Lorenzo Amuategi Larrañaga. 69 urte. 2012-XII-16.
- Antonio Beistegi Ondarra. 92 urte. 2012-XII-18.

jaiotakoak
- Irai Madarieta Gómez. 2012-XII-10.
- Leire Aranzeta Martinikorena. 2012-XII-10.
- Nora Eizagirre Arrieta. 2012-XII-13.
- Mikel Zenarruzabeitia Gallastegi. 2012-XII-14.

DOMEKA 23
TTAATTTTOOOO  CCIIRRCCUUSS
1100..0000--1144..0000.. Distrixen
topagunea.
1166..0000.. Hitzaldia: “Cárcel =
tortura”.
1177..3300.. Mahai-ingurua:
Herrira, Etxerat, Salhaketa.
2200..0000.. Kontzertua:
Gaitze, Kabernikola Terrier
eta El Fuego y la palabra.
Gaztetxean.

AABBOONNTTZZAATTOOMMAASSAAKK
1122..3300.. Abontzatomasak,
Abontzako Itturrixa
elkartearen eskutik: salda,
txistorra, umeendako
jolasak… Egigurentarren-
eko parkean.

GGAABBOONN  KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1133..0000.. Usartza Txistulari
Bandaren Gabon
kontzertua. Udaletxean.

OOLLEENNTTZZEERROO
1177..0000--2200..0000.. Olentzero
umeentzat opariak
banatzen. Bossan.

IINNDDIIAANNOOKKUUAA
1188..0000.. Gabon apainketa
eta Play Wii. Indianokua
gaztelekuan.

GGAABBOONN  KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000.. Sostoa
abesbatzaren Gabon
kontzertua, Cáritas-en al-
de. San Andres elizan.

EGUAZTENA 26
GGUUAAII
1111..0000--1144..0000  eettaa  1177..0000--
2200..3300.. Guai Gabonetako
parkea. Astelena frontoian.

GGAABBOONNEETTAAKKOO  TTAAIILLEERRRRAA
1177..3300.. "Gabonetako
Arbola" tailerra, 3-12 urtera
arteko umeentzat. El Corte
Inglés-ean.

IINNDDIIAANNOOKKUUAA
1188..0000.. Opariak
estrenatzea. Indianokua
gaztelekuan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2211..0000.. Alex Ubago,
"Mentiras sinceras" lan
berria aurkezteko
kontzertuan. Coliseoan.
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erakusketak
� Abenduaren 22ra arte

TATTOO CIRCUS. Erakusketa-subasta.
Karrika tabernan.

� Abenduaren 23ra arte
ANGEL DE LA TORRE. Margo erakusketa.
Topalekuan.

� Abenduaren 31ra arte
BIXENTE EIZAGAETXEBERRIA. Argazkiak.
El Ambigú tabernan.
PATXI JATO. Argazkiak.
Portalea tabernan.

� Urtarrilaren 6ra arte
KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA
TALDEA. Portalean.

� Urtarrilaren 13ra arte
“ARMERIA ESKOLA ATZO, GAUR ETA BIHAR”.
Portalean.

� Urtarrilaren 20ra arte
HAREK UMIAK (GERRAKO EIBARKO UMEAK).
Kalean.

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

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

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOONNOOSSTTIIAA--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-eta-
tik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaie-
gunak: 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-eta-
ra orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
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..  Laneguna:
11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.00. Zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00.  
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta jaiegu-
nak: 08.40, 13.40, 16.40 eta 20.40. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00eta-
tik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara ordu-
ro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: bai-
ta 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

6 7 2
9 2 1 4

4 8
9 8 6

3 6 2 4
9 4 5

2 5
6 5 8 2
7 3 1 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

SSUUDDOOKKUUAA

lehiaketak
� “Aratosteak 2013 Eibarren” kartela 

Informazioa eta lanak aurkeztea: Pegoran, urtarrilaren 16ra arte.

� XXVIII. Narruzko Zezen Sariak
Antzez Artikulu eta Gidoientzako. Informazioa eta lanak aurkeztea: Hezkuntza
Esparruan, Egoitza Zentruan, urtarrilaren 23ra arte.

� Toribio Etxebarria Sariak 2012 
Informazioa eta lanak aurkeztea: www.bicberrilan.com / otsailaren 6ra arte.

farmaziak
� barixakua 21

EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)

� zapatua 22
EGUNEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)
GAUEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)

� domeka 23
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)

� astelehena 24
EGUNEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)

� martitzena 25
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)

� eguaztena 26
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

� eguena 27
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

� barixakua 28
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)



1. Etxebizitza

– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxea garbitzeko. Orduka.
Erreferentziak. Tel. 638-233739.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Errefe-
rentziak. Tel. 617-084256. Angelica.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta kamarera jarduteko. Tel.
627-162936.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
664-065826.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
689-436454.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
654-744313.
– Neska euskalduna eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko. Tel. 617-571210.
– Mutila eskaintzen da edozein lan
egiteko: ostalaritzan, eraikuntzan, ...
Tel. 644-506655.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile jarduteko, nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 605-
720298.
– Emakumea eskaintzen nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko. 15 urteko esperientzia. Tel.
680-463892.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 671-207662.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 638-824278.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:

Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.
Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 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

1.1. Salgai
– Pisua salgai J.A. Mogel auzoan. 3
logela, sukalde-jangela eta kamaro-
tea. Dena kanpora begira. Prezio one-
an. Tel. 645-776200.
– Pisua salgai Eibar erdialdean (Ei-
barko Txikito). 2 logela, egongela, su-
kaldea eta komuna. Igogailua.
149.000 euro. Tel. 672-622774.

1.2. Errentan
– Pisua alokagai Elgetan. 2 logela,
egongela, sukaldea eta 2 bainu. Igo-
gailua eta kalefakzioa. Dena kanpora
begira. Tel. 606-083992.
– Pisua alokagai Bidebarrieta kalean.
2 logela, egongela, sukaldea eta ko-
muna. Guztiz berriztua. Dena kanpora
begira. Tel. 652-764566.
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– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, kamarera jarduteko etabar.
Tel. 627-162936.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile jarduteko, garbiketak egi-
teko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 654-
743313.
– Gizonezko euskalduna eskaintzen
da nagusiak zaintzeko. Tel. 638-
241910.
– Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta umeak edo nagusiak
zaintzeko. Tel. 685-724861 eta 943-
748899.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 636-895153. Begoña.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Esperientzia. Tel. 616-
690415.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Esperientzia. Tel. 680-
121252.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Esperientzia. Tel. 626-
946905.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel.
636-517025.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel.
646-458464.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 638-422524.
– Gizona eskaintzen da edozein lane-
tarako. Tel. 622-139912.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko, sukalde-laguntzaile
jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel.
605-720298.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
698-604531. Julia.
– Emakumea eskaintzen da sukalde-
laguntzaile jarduteko, garbiketak egi-
teko eta nagusiak edo umeak zaintze-
ko. Tel. 608-474923.
– Gizonezkoa eskaintzen da baserriak
garbitzeko eta nagusiak zaintzeko
etxean zein ospitalean. Tel. 688-
812845.

3. Lokalak

– Taberna baten %50 traspasoan. Au-
kera jornada osoko lanaldirako. Nego-
zioa martxan. Tel. 653-021169.

3.1. Salgai

4. Lana
4.1. Lan bila
– Emakumea eskaintzen da astebu-
ruetan edo jaiegunetan gaixoak zain-
tzeko. Tel. 669-179522.
–Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko, garbiketak egiteko
eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel.
605-720298.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 681-065683.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, garbiketak egi-
teko eta sukalde-laguntzaile jarduteko.
Tel. 686-052084.
– Gizonezkoa eskaintzen da kamare-
ro jarduteko, nagusiak zaintzeko eta-
bar. Tel. 692-332871.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta pegorak garbi-
tzeko. Tel. 617-571210.

– Beheko lokala alokagai Ubitxan. Sa-
rrera kaletik. 100 m2. Tel. 617-688311.
– Lokala alokagai Otaola etorbidean,
Unibertsitate Laboralaren ondoan. 25
m2. Baita kuadrilentzat ere (ez adin txi-
kikoak). Tel. 681-303507.
– Lokala alokagai Tiburzio Anitua
10ean (Amaña). Gazteentzat egokia.
Tel. 696-996175.

3.2. Errentan

– Neska euskalduna behar da umeak
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Esperientzia. Tel. 648-707376.

4.2. Langile bila

– Haririk gabeko telefonoa (Panaso-
nic) eta MP4 Topo berria salgai. 25 eu-
ro.  Tel. 943-120030.
– Estanko lizentzia saltzen da, El Cor-
te Inglés-aren ondoan. Tel. 645-
996011.

6. Denetarik
6.1. Salgai

5. Irakaskuntza

– Irakasleak partikularrak ematen di-
tu. Talde txikiak. Deitu, eta ez galdu
kurtsoa. Tel. 685-739709.
– Bibolina jotzen ikastea nahi duzu?
Metodo erraza eta dibertigarria. Aste-
buruetan. Merke. Ume eta helduen-
tzat. Tel. 679-740061.

5.2. Eskaintzak

– Bi urteko husky emea oparitzen da.
Etxean egoten ohitua. Tel. 659-
764487.
– Katuak oparitzen ditut. Helduak dira.
Tel. 615-458103.

6.2. Eman
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AUTO
ESKOLA

ZEZEN
BIDE

San Andres, 1 ac
Tel. 943 20 34 45
EIBAR

GIDA-BAIMENAK

ORDUTEGIA:
09.30-13.00
15.30-20.30




