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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
EERRDDUU..-- Zatoz, etorri zaitez. “Erdu hona, gauza bat daukat zuretako”.
EERRIITTXXIIRRAA IIBBIILLLLII..-- Kontu handiz ibili. Gaztelerazko ‘‘aannddaarr aa ttiieennttaass’’. “Holako
lekuetan eritxira ibilli biharra egoten da”.
EERRKKIINN..-- Argala, ahula. “Aurtengo garixak, erkinak datoz”. “Gizon erkina
agertu da estuasunian”.

“Ziur egon behar dugu zentral nuklearrekin
gertatzen diren gauza asko ezkutatzen dizkigu-
tela. Betidanik, istripuetan eta halakoetan egia-
ren erdia ere ez dugu jakiten. Orain sinestarazi
nahi digute nuklearren aurka egotea 70. ha-
markadako moda zela eta gaur egun alde
egon behar dugula. Garoñarekin hemendik gu-
txira gertatuko denak adieraziko digu etorkizu-
nean zer bide jarraituko den”

((JJuuaann LL.. ddee UUrraallddee,, GGrreeeennppeeaaccee SSppaaiinn--eekkoo zzuuzzeennddaarriiaa))

“Minbizi gehienak 30 urtetik gora ematen dute
sortzen hasi eta agertu arte: 70ekin irtetzen ba-
zaizu, lehenengo mutazioa 30 zenituenean eman
zen. Horregatik, 50 urterekin hil egingo bagina,
ez zen minbizi askorik izango; baina 150 iraungo
bagenu, ia denok minbiziarekin hilko ginateke.
Autopsiek erakusten dute, heriotzaren kausa izan
ez arren, 65 urtetik gorakoen %80ak minbizi mo-
ta bat edo beste garatu dutela”

((MMaarriiaannoo BBaarrbbaacciidd,, mmiinnbbiizziiaarreenn iikkeerrttzzaaiilleeaa))

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

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Klub Deportiboko natura eta
mendi taldeak eibartarren aisialdi-
rako geroz eta paraje gehiago
hondatzen direla ikusirik, hausnar-
ketarako deia egin nahi du. Hain
zuzen, mendi maldetako eraikinek
hiritarren solaserako eragin deza-
keten natur-kokaguneen galeren
artean nabaritzen dugu, besteak
beste, betidaniko bide eta galtza-
den desagertzea, hots, Azitaindik
Ararteko Santutegirako pausuak,
adibidez Erisono aldetik.

Bestalde, gure hiriko saihesbi-
dearen 3. fasea dela eta, ikusten

dugu, izugarrizko natur galeraz
kanpo, Urkorako, Eibarko mendi
garaienerainoko, bidezidor eta bi-
dexka asko galdu egingo direla,
saihesbidea gauzatzeak betidani-
ko igoera oztopatuko baitu.

Hori guzti hori tamalez geroz
eta berdegune gutxiago geratzen
zaizkigula egiaztatu behar dugun
honetan. Esaterako, aurreikusten
den Bolinguako etxegintzari neu-
rriz kanpokoa deritzogu, hiritarron
beste arnasbide bat izan litekeen
parajea galtzen baitugu. Hiria be-
re horretan nolabait gatigu gera

dadin ekidin behar dugu, ezinbes-
tekoa delarik, hasieran esan du-
gun moduan, zernolako hiria nahi
dugun galdekizunaren inguruan
hausnarketa egitea.

Gure klubak, berari dagokion
apaltasunaz, eta hobekien ezagu-
tzen duen esparruan, hazkunde
ereduen inguruan lagundu nahi lu-
ke bere iritzia emanez. Uste dugu,
orain inoiz baino gehiago, une ego-
kia dela gure udalak gaiaren ingu-
ruan bere gogoeta egin dezan.

Adeitasunez
Eibarko Klub Deportiboa

EEIIBBAARRKKOO IIRRIITTZZII PPUUBBLLIIKKOOAARRII
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Sarrionaindiari irakurri
nion satanizazioaren
lehenengo pausoa gauzak

bitan banatzea dela. Berezko
joera dugu hori, burmuineko
egituretan ondo errotutakoa,
eta egoera zailetan areagotu
egiten dena. Sinplikazio horrek,
dena bitan sailkatze horrek,
baina, ez dakar gauza onik.
Izan ere, mundua bitan
bereizten duenarentzat alde bata
ona izaten da, eta bestea txarra. 

Hala zen gure ikastola
garaian ere. Alde batean, gu,
eta bestean, moja edo
fraileetakoak. Institutu
eta unibertsitate garaia ere bitan
zatituta joan zitzaigun. Batean,
euskal adarrekoak, eta bestean,
erdal lerroetakoak.
Eta Obamarenarekin amaitu
berri, martxoaren 1ean
hauteskundeak egin arteko
gurutzebidean pentsatzen jarri
naiz. Zenbat harantz-honantz,
zenbat prentsaurreko, zenbat
alferreko orri, zenbat promesa
ustel, eta zenbat desilusio.
Sailkapena edozein dela ere,
dena bitan banatuta saldu
digute, tartea hutsa balego
moduan. Batekoa zara,
edo bestekoa; gaitzesten duzu
hau, edo beste hori.
“Demokrata” zara, edo ez.
Euskal Herria oinarritzat
dutenena edo Espainiaren
nagusitasunaren zutabe
direnena. “Ezkerrekoa”
edo “eskuinekoa”. Ibarretxerena
edo Lopezena. Beltza edo zuria.

Eta Sarrionandiak Ni ez naiz
hemengoa liburuan zioenarekin
gogoratu naiz: “Bide horretatik
ez da inora joaten, imajina
faltsoen behelainoetan galtzera
baino. Hau da, mesfidantzara
eta libertateak suntsitzera”. 

Mundua, bitan

Ainara
Argoitia

Zuzendaritza aldaketa Galiziako Etxean
URTEROKO BATZARRA egin
zuten urtarrilaren 25ean As
Burgas Galiziako Kultur Etxeko-
ek eta bileran, besteak beste,
zuzendaritzako kideak eta au-
rrerantzean zuzendaria izango
direnak izendatu zituzten: dato-
zen urte bietan Amilcar Dos
Santos izango da Galiziako
Etxeko presidentea. Kargua ez
da berria Dos Santosentzat,
1995etik 2004ko urtarrilera arte
bera izan baitzen Galiziako
Etxeko buru. Zuzendari izenda-

tu berriak honako lagunak izan-
go ditu aldamenean, zuzendari-
tzako kide karguak betetzen:
Antonio Cid, Marisol Colmene-
ro, David Reguilón, Ignacio Un-
zetabarrenetxea, Teresa Rodrí-
guez, José Ignacio Luque, Ju-
lián Gutierrez, Manolo Rodrí-
guez, María Araujo, Silvia Ro-
mero, Alvaro Espiga, Salustia-
no Mosquera, Alicia Augusto,
Albino Vieites, Benjamín Nieto,
Francisco Carnero eta Montse
Borreguero. 

NAN berria
udaletxean
UDALETXEAREN beheko
solairuan ipini dute Nortasun
Agiri Nazionala berritzeko
bulegoa. Astelehenean ber-
tan hasi ziren txandak ema-
ten eta, jende mordoak deitu
zuela eta (350tik gora dei ja-
so zituzten), zentralitak gai-
nezka egin zuen, baina au-
rrerantzean zerbitzua nor-
maltasunez eskaini ahal iza-
tea espero dute arduradu-
nek. Txanda eskatzeko
943202419 telefono zenba-
kira deitu behar da, astele-
henetik barixakura 9.00eta-
tik 14.00etara. Birritan joan
beharko da: lehenengoan
inprimakiak eta bestelakoak
egitera eta handik egun bira
ziurtagiri digitalak hartzera.
Eibar eta ingurukoentzat
zerbitzua astean birritan es-
kainiko dute.

Material arin berriak bilatzen 
TEKNIKER-IK4 Europa mailako proiektu baten buruan
dago, automozioan, aeronautikan, azpiegituretan edo me-
dikuntzan erabiltzeko egokiak izan daitezkeen material
arin berriak ikertzen. POCO izeneko proiektuan eibarta-
rrek  EADS, Fiat eta Acciona moduko enpresak dauzkate.
Horrez gain, EAEko beste teknologia zentru batzuekin (Ci-
detec-IK4) eta EHU eta bestelako unibertsitateekin  bate-
ra dihardu. Orain dela gutxi lehenengo bilera egin zuten
Bilbon. Datozen lau urteotan garatu beharreko proiektuak
garrantzi handia dauka Europa mailan eta Europar Bata-
sunaren VII. Marco Programak finantzatzen du. Azken ur-
teotan Europa mailako beste hainbat proiektutan parte
hartu du Teknikerrek.Hainbat aplikaziorako materialak ikertzen dihardute.

Nagusien eskaerak Diputazioan
DEBABARRENAKO NAGUSIEN KONTSEILUAK ospitalean lu-
zaroan ingresatuta egon behar direnentzat zentrua prestatzeko es-
katuko dio Gipuzkoako Foru Aldundiari, martitzenean elkarteko or-
dezkariek parte hartuko duten plenoa aprobetxatuta. Izan ere, gaur
egun ingreso luzeak dituztenak Donostiaraino eramaten dituzte,
gaixoaren senidekoentzat horrek dakartzan traba guztiekin. Horiek
saihesteko proposamen gisa aurkeztuko dute eskaera. Horrez
gain, Eibarren eguneko zentru osotua sortzeko eskaera aurkezte-
ko asmoa ere badute. Planteatzen dutenaren arabera, zentru ho-
rrek neuropsikologiarekin, logopediarekin edo fisioterapiarekin lo-
tutako zerbitzuak eskainiko lituzke. Eskaera zerrenda biribiltzeko,
gaur egun Donostian egiten diren mamografiak eta antzerako pro-
bak eskualde mailan egitea eskatuko dute. Nagusiak gero eta
gehiago dira: gaur egun populazioaren %21 osatzen dute.
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Kalte ugari asteburuko haize bortitzaren eraginez
BARIXAKU ETA ZAPATU goi-
zaldean udaltzainek, suhiltzai-
leek eta brigadakoek nahikoa
lan izan zuten haizeak eragin-
dako kalteak konpontzen. Hai-
ze bortitzak hainbat objektu bo-
ta ditu: fatxada zatiak, teilak,
zuhaitzak, horma-zatiak, teila-
tu-hodiak, trafiko-seinaleak,
uralitak, obra-oholtzarrak eta
markesina bat, besteak beste.
Horrez gain, hainbat zabor-
edukiontzi tokiz mugituarazi zi-
tuen eta eskailera mekanikoe-
tako beira bat apurtu zuen.
Gainera, 15 bat ibilgailutan kal-
teak eragin zituen haizeak eta
hainbat tokitan, zerbait erortze-
ko arriskua saihesteko, udal-
tzainek lekua sokaz-inguratu

zuten. Herriaren beheko alde-
an, berriz, zapatu goizean ar-
gindarra eten egin zen eta Ba-
rrena, Saratsuegi eta Azitain in-

guruko bizilagunen kexa mor-
doa jaso zituzten Udaltzaingo-
an. Txontan telebista-seinale
barik geratu ziren..

Asteburuko zikloiak zuhaitzak bota zituen, besteak beste Hezkuntza Esparruan. / LEIRE ITURBE

Palestinako sarraskiak gaitzesteko mozioa onartu dute
PALESTINARREN aurkako
erasoak eta Gazako sarraskiak
gaitzesteko mozioa aurkeztu
zuen Ezker Batua-Aralar koali-

zioak: “Nazioarteari aurka egin-
da,Israelgo gobernuak hamar-
naka jomuga bonbardatu ditu
Gazako lurraldean. Horren on-

dorioz 300 hildako eta 1.400
zauritu baino gehiago egon di-
ra eta egunen joan-etorrian ko-
purua handitzen joan da. Sa-
rraski hori ikusita, Eibarko Uda-
lak Gazako biztanleen aurkako
erasoa salatu behar du. Era
berean, nazioarteari eskatu be-
har dio presioa egiteko eta zi-
gorrak ezartzeko. Horrela, ez
da eraso gehiago egongo”.
Besteak beste, Israeli 1967ko
jomugetara itzultzeko presioa
egitea jasotzen zuen testuak,
baina Udalbatzak PSE-EE,
EAJ, EA eta PP-ren mozio al-
ternatiboa onartu zuen . 

a u t u a n
GGAARRAAZZII BBIITTEERRIIRRII 
OONNGGIIEEOOTTRRRRIIAA
–– Astelehen goizean lagako du
Garazi Biteri gazte eibartarrak
Picassenteko espetxea, epai-
leak ezarritako zigorra osota-
sunean bete ondoren eta Ei-
barren iluntzerako, 20.30ak
aldera ailegatzea dago aurrei-
kusita. Dena dela, ongietorri-
bazkaria hurrengo zapatura-
ko, otsailaren 7rako antolatu
dute. Ixuan izango da bazka-
ria eta joan nahi duenak txar-
tela aurretik erosi beharko du,
Montekasino tabernan. 

AALLFFAAKKOO BBEEHHAARRGGIINNAAKK 
PPRROOTTEESSTTAANN
–– Astelehenean (otsailak 2) Al-
fa taldeko lantegietako behar-
ginek protesta egingo dute
lantegi kanpoan, 13.30etatik
14.30etara eta otsailaren 6an,
berriz, 19.00etarako manifes-
tazioa deitu dute, Gure lan-
postuen defentsan lelopean.

AALLKKOOHHOOLLIISSMMOOAARREENN 
IINNGGUURRUUKKOO HHIITTZZAALLDDIIAA
–– Al-Anon / Alateen elkartea-
ren barruan dagoen Arrate tal-
deak bilera irekia egingo du
bihar, urtarrilak 31, 18.00etan
SanAndres elizako lokaetan.
Hitzaldian alkoholismoak gai-
xoaren ingurukoei nola eragi-
ten dien aztertuko dute.

DD33MM EEKKIITTAALLDDIIAA
–– Biharko (urtarrilak 31) Do-
nostian ekitaldi nazionala dei-
tu du D3M-k . 17.30etan hasi-
ko da ekitaldia, Kursaalean
eta joan nahi duenarentzat au-
tobusa antolatu dute. Izena
emateko Montekara joan be-
har da. Autobusa Ego Gainetik
irtengo da, 6.00etan. 

HHAAUUTTEESSKKUUNNDDEEEETTAARRAAKKOO
BBUULLEEGGOOAAKK
–– Eusko Legebiltzarrerako
hauteskundeei begira,EAJ eta
PSE-EE alderdiek bulego bana
prestatu dute, euren afiliatuei
informazioa eman eta lagun-
tzeko. EAJren bulegoa Julian
Etxeberria kaleko 3an dago
eta 10.00etatik 13.00etara
eta 16.30etatik 19.30etara
hartuko dute jendea. PSE-EE
alderdiak, berriz, Casa del
Pueblon hartuko du jendea,
botoa korreoz ematen lagun-
tzeko (09.00etatik 13.00etara
eta 16.00etatik 19.00etara.

44 etxebizitza alokairuan Bizigune programaren barruan
EUSKO JAURLARITZAREN bitartez martxan
ipinitako Bizigune programak eskualde mailan
138 etxebitiza alokairuan emateko bidea zabaldu
du eta horietatik 44 Eibarren daude. Programa-
ren arduradunek diotenez, badirudi azken aldi
honetan gero eta gehiago direla euren etxebizi-
tza alokairuan ematera animatzen direnak,
“agian orain  etxea saltzea lehen baino zailagoa
egiten zaiolako askori”. Jendearen ohiturak poli-
ki-poliki  aldatzen badoaz ere, oraindik ez gara
Europa mailan dauden kopuruetara ailegatzen
(beste herrialde askotan alokairuan ematen diren
etxebizitzak denen %30 inguru osatzen dute).
EAEn 4.200 etxebizitza daude alokairuan eta ur-
te amaierarako 5.000ra  ailegatzea espero dute. 
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Hamar eibartarren bizipenak gehitu
dizkiote Eibartarren Ahotan-i

EIBARTARREN AHOTAN
proiektuak beste hamar eibar-
tarren testigantzak sarean sar-
tu ditu: Benedicto Domínguez,
Javier Etxeberria, Antxon Yrao-
lagoitia, Garbiñe Gisasola, La-
dislao Basauri, Tomasa Idarra-
ga, Amaia Arriola, Maite Zan-
guitu, Bartolo Arriola eta Agus-
tin Aranarenak. Benedicto Do-
mínguezek Silca enpresaren
eta Concregación de Jóvenes
de Nuestra Señora de Arrate
elkartearen sorrera azaldu ditu;
Etxeberriak lehenengo eskia-

tzaileen eta Belgikako erbeste-
ratzeaz dihardu; Yraolagoitiak
alkate eta zinegotzi izan zene-
ko sasoiaz; Gisasolak eta Ba-
saurik Victor Sarasqueta taile-
rraz, Loiola batailoiaz eta Kale
Barriaz; Idarragak Urkizuko bi-
zimoduaz, Errastitarren burdi-
nolaz eta El Casco lantegiaz;
Arriolak Alfaz eta bertako bor-
datu eskoletaz; Zanguituk So-
lac enpresaz; eta Bartolo Arrio-
lak eta Agustin Aranak Pipar
Kalen egon zen eskola laikoaz,
umetako kontuez, kirolaz…

GAUR HASI ETA URTE AMAIERA ARTE hilabetero barixaku ba-
ten edo bitan, Debegesan enpresentzat propio prestatutako jardu-
naldiak garatuko dituzte. Jardunaldien helburua, “eskualdeko en-
presei krisi egoera honetan ikasteko espazio amankomuna eskain-
tzea” dela azaldu dute. Ostiralak Debegesan izenburupean, beste-
ak beste, berrikuntza, lidertza, kudeaketa, merkataritza-eraginkor-
tasuna, marketing-a eta pilpilean dauden beste hainbat gai lantze-
ko asmoa dute. Jardunaldiak Valora ekimenari esker antolatu dira. 
Gaur Datuak Babesteko Lege Organikoak enpresarengan izan de-
zakeen eragina aztertu dute. Izen-ematea doan da. Informazio
gehiagorako, pymes@debegesa.com helbide elektronikora idatzi
edo 943820110 telefono zenbakira deitu daiteke (Silvia Gil). 

auzorik auzo

Aldaketak uraren horniketan
Edateko Uren Araztegi (ETAP) bakoitzaren fluorazio mailaren
inguruko informazioa helarazi digute Zerbitzu sailetik, horrek
herriko auzoetan daukan eraginaren inguruko datuekin batera.
Zerbitzuetako arduradunaren berbetan, “gaur egun Eibarren
kontsumitzen den uraren %100 fluoratua da, 0’90 ppm-ko fluor
mailarekin”. Ipuruako ETAPean egiten diharduten beharrak
amaitzean (martxoaren erdialdera) kopuru horietan gorabehe-
rak izango dira hainbat kaletan: Amaña, Artegieta, Asola Igar-
tza, Plaza Barria, Bidebarrieta, Bustinduitarren, Egigurenta-
rren, Fermin Calbetón, Fray Martin Mallea, Indalezio Ojangu-
ren, Ipurua, Isasi, Jose Antonio Gisasola, Jazinto Olabe Plaza,
Juan Antonio Mogel, Juan Gisasola, Karlos Elgezua, Makas-
kua, Otaola Hiribidea, Romualdo Galdos, Santa Ines, Sostoa-
tarren, Tiburtzio Anitua, Untzaga Plaza, Zezen Bide eta Ziriako
Agirren fluor-maila 0 pppm-koa izango da (gainerako tokietan
ez da aldaketirik izango). 

Fermín Calbetón kalea
Gure herriari bultzada
handia eman zion
politikaria Donostian jaio
zen eta ez zen sekula
Eibarren bizi izan.
1853an jaioa, Madrilen
Zuzenbidea ikasi zuen.
Irakasle hasi zen, baina
1889an Donostian
diputatu hautatu zuten,
1898an Gipuzkoatik
senadore eta 1910ean
Canalejasen gobernuan
Fomento Ministeritzara
ailegatu zen. Ekarpenen
artean, Armeria Eskolaren
aldeko beharra aipatu
behar da. 
Pegora kopurua: 20.         
Erroldatutakoak: 488.

‘Ostiralak Debegesan’ ekimena abiatu
da gaur Debegesan

eibar kaleka
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Eurotan, hori da
Armeria Eskolak bere
eraikina irisgarritasun 
arauetara egokitzeko
egin beharreko lanen 

kostua. Eusko 
Jaurlaritzak ordainduko
ditu beharrak: igogailu
berri bi ipiniko dituzte
eta sarrera nagusiko

eskailerak gainditzeko
arlanpana egingo dute. 
Beharrek 8 hilabeteko
iraupena izango dute.

AAuurrrreekkoonnttuuaarreenn zziirrrriibboorrrrooaarrii zzuuzzeennkkeettaakk
GOBERNU BATZORDEAK
aurkeztutako aurrekontuen zi-
rriborroa gaitzetsi dute EB-Ara-
lar koalizioko ordezkariek, “anti-
soziala” delakoan. Zirriborroari
zuzenketa bere osotasunean
egiteaz gain, beste zortzi zuzen-
keta partzial egin dizkiote: “Uste
dugu herri-politikan gizarte-par-
tehartzearen aldeko apustua
egin behar dela, mekanismo
pluralistak eta politika publikoa-
ren garapenerako bideak bila-
tuz, batez ere arlo ekonomikoari
dagokionean”.

Horrez gain, gizarte eta kultu-
ra arloko gastuetan murrizketa
dagoela salatu dute: “Andren ba-
bes-etxeetarako laguntza desa-
gertzen da, drogomenpekotasun
tratamenduan dauden familiei la-
guntza murrizten da, eta gauza
bera gizarte-larrialdietarako eta
tasak ordaintzeko familiei ema-
ten zaien laguntzekin”. Kultura
eta euskara arloko taldeei eman-
dako laguntzak ere murriztu di-

tuztela azaldu zuten Eli Góme-
zek eta Mariasun Gartziak.

Zuzenketa partzialak
Zortzi zuzenketa partzialak

hauek dira:  Arrateko udalekuak
konpontzeko 150.000 euroko
partida gehitzea, kultur-taldeen
transferentzietarako 51.200 eu-
rokoa,  Udal jardunean herrita-

rren partaidetza bultzatzen has-
teko 50.000 eurokoa, andren
babeserako etxean daudenen-
tzat 4.000 eurokoa, beste ho-
rrenbeste drogomenpekotasun
tratamenduetarako, larrialdi-alo-
jamenduetarako 3.000koa eta
premian dauden familiei lagun-
tzeko 75.000koa (urarentzat)
eta 312.800ko beste bat.

Eli Gómez  eta Mariasun Gartzia,  erabakiaren berri emateko prentsaurrekoan. / EKHI BELAR

asteko

datua
1111 ,,,, 5555   mmmm iiii llll iiii oooo iiii

Oin dala 

urte

Maxi-Eroski barrixa egitten hasi ziran, 1.100 milloi pezetako inbersiñuarekin, lehen Giza-Ola tailla-
rra eguan lekuan. Udalak arauak aldatu zittuan, industriarako zan lekua komertziorako egokitzeko.

Soiñu haundixari lotutako bide luzia egindako Felix Aranzabal `Angiozarko itsuak´ eta Miguel
Sagastume `Urkiko magoak´ omenaldixa jaso eben Deba Beheko II. Trikitixa Lehiaketian.

Ricardo Ostiategi eta Fash bere txakurrak ehizako Euskadiko txapela eskuratu eben. Diana ehiza
eta arrantza alkarteko federatuak aurretik Deba Beheko eskualdekua eta Gipuzkuakua lortu zittuan.

Mikel Larreategik lehelengo sarixa eta Aintzane Agirrebeñak bigarrena lortu eben orduko `Eibar-
ko Hiria´ literatur lehiaketian. Aurretik be Euskal Herriko lehiaketetan jardundakuak ziran bixak.

11999999--II--2299 // 226611.. ZZKKIIAA..

hamar

San Andres elizari buruzko `San Andres de Eibar´ liburua aur-
keztu eban Satur Peñak parrokixan. Ekitaldixan Fernando Beor-
legiren figuria gogoratziaz gain, Fran Lasuenek bioliña jo eban.

Oskorrik, euren 35. anibersarixua ospatzeko, herriko Cielito
Musika Bandarekin jo eban Coliseuan. Taldiaren disko barrixa
aurkeztu eben ekitaldixan, errepertorixo historikuan oiñarrittuta.

Zazpi domiña eskuratu eben Deporreko eskiatzailliak Euskadi-
ko txapelketian. Leire Garatek txapelketa bi bereganatu zittuan
junior maillan eta beste bost eibartar igo ziran podiumera.

Antzerki-Jardunaldixen XXXI. ediziñuaren aurkezpena egin
zan. Barrittasun nagusixen artian, hainbat antzezlan Hezkun-
tza Esparrutik etara eta Coliseuan egingo zirala aittatu zan.  

22000088--IIII--11 // 662255.. ZZKKIIAA..Oin dala365egun
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KALEKO
INKESTA

FFEELLIIXX NNOOGGAALLEESS

5500 uurrttee
iiggeellttsseerruuaa

Ezin espero leikena da gauzak
modu erradikal batian aldatzia,
halanda be, bera presidente iza-
tia onerako gauza bat da. Neri
begittantzen jata Bushek baiño
hobeto egingo dittuala gauzak,
oso txarra izanda be. Mailla eko-
nomikuan eta gerren aldetik gau-
zak hobetuko dira nere ustez.

Obamarekin gauzak 
aldatuko dirala 

uste dozu?
RROOMMEELLIINNAA DDEELL RROOSSAARRIIOO

3344 uurrttee
ggaarrbbiittzzaaiilllliiaa

Ez dakitt gauzak aldatuko dittuan,
baiña espero dot baietz. Lelengo
aldixa da koloreko pertsona bat
Amerikako Estatu Batuen presi-
dente moduan daguana, holan,
espero dot gauzak aldatzia. Krisi
ekonomikua gainditzia kostatu
eingo jako, halanda be, ikusiko
da ia zer lortzen daben.

JJOOSSEE AARRMMEENNTTIIAA

7766 uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Begittantzen jata baietz, gauzak
aldatuko dittuela Obamak. Hasi
barri bada be, gauzak aldatzen
hasi da honezkero: arabiekin al-
kartu da, neurri ekonomiko ga-
rrantzitsuak hartu dittu… Krisixa
konpontzeko, halanda be, denpo-
ria biharko dau, baiña hori lortzeko
oiñarrixak ipiñiko dittuala uste dot.

JJUULLIIAANNAA EERRNNEESSTTOO

5577 uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Ez dakitt gauzak aldatuko dittuan
Obamak, baiña hori espero dot.
Esaten dabenez gauza asko al-
datuko dira Obama presidente
moduan daguan bittartian, baiña
ikusiko da, nik esperantzia bada-
kat behintzat. Egixa esan, Ameri-
kako Estatu Batuen menpe ga-
goz danak.

Barak Obamak Estatu Batuetako presidente
kargua hartu eban juan zan astian eta iñoiz
halakorik ikusi gabeko espektaziñua sortu dau
inguruan eta mundu osuan. Honezkero askok
zalantzan ipiñi dabe hainbesteko aldaketarik
izango danik, baiña batek daki...

……eettaa kkiittttoo!! AAsstteekkaarriiaakk 
BBAANNAATTZZAAIILLEEAAKK bbeehhaarr ddiittuu

EEggiinnkkiizzuunnaa:: …eta kitto! Astekaria banatzea
EEsskkaaeerraa::

- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa

IIzzeennaa eemmaatteekkoo ddeeiittuu 994433 2200 0099 1188 tteelleeffoonnoorraa 
eeddoo ppaassaattuu gguurree bbuulleeggooeettaattiikk

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

EEGGOOIITTZZAA NNAAGGUUSSIIAA
BBiiddeebbaarrrriieettaa 2200 -- bbeehheeaa,, eesskkuummaa

l TTaannaattoorriiooaa eettaa EErrrraauusskkeettaa llaabbeeaa
Elgoibarren (Sigma poligonoan).

l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
l Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
l Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
l Nazio eta Nazioarteko trasladoak

TTEELLEEFFOONNOOAA ((2244 OORRDDUU))

994433 220011 995511

MMuuggiiccaa 
EEhhoorrzzkkeettaa

Funeuskadi taldea

l ETXERA banatzen dugu
l Ezkontza eta

despedidetarako TARTAK

GOZOTEGIA

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

1957an sortua
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Bartzelonan, Suitzan, Ale-
manian eta Holandan
dantzan trebatzen jar-

dun eta gero, Espaiñiara buel-
tatzia erabagi eban Iker Gómez
dantzarixak, bere konpaiñia
propixua sortuta. Bixar Coliseo
antzokixak hartuko daben Ab-
surdo ikuskizuna hainbat toki-
ttan arrakasta haundixarekin
interpretau dau honezkero eta
Europako Koreografo Gaztien
ziklorako hautatu dabe. Dantza
garaikidian oiñarrituta egon
arren, zuzeneko musikia, bi-
deua eta dantza tartekatzen
doiaz dadaismuan inspirauta
sortutako biharrian. Dantzari bi
eta hiru musikari dantzan, kan-
tuan eta aktore lanetan ikuste-
ko aukeria izango dabe bixar
antzokira gerturatzia erabagi-
tzen dabenak. Sarrerak 8 euro
balixo dau eta ikuskizunaren

gaiñeko informaziño osua, bi-
deo eta guzti, www.dvdanceart
.com helbidian eskuragarri ipiñi
dittu Ikerrek berak.

Dadaismua goguan
Ikuskizuna sortzeko ideia ze-

lan sortu eta mamitzen juan zan
kontau desku koreografuak:
“Atzerrixan neguan bittartian,
hainbat produkziño egin neban,
gehixenak produkziño haundi-
xak eta beste konpaiñia batzue-
tako zuzendarixekin alkarlanian.
Gero, Espaiñiara bueltau eta
nere karreria hamen segitzia
erabagi nebanian, lehelengo
produkziñuak formato txikikuak
izan ziran. Absurdo neuk baka-
rrik siñatzen doten formato
haundiko lehelengo produkzi-
ñua da. Ideia askoz lehenagotik
nekan buruan bueltaka. Suitzan
bizitzen egon nintzanian sasoi

batian Zurich aldian ibilli nintzan
eta dadá mugimendua hasi za-
neko kafera juateko aukeria eu-
ki neban. Orduan sasoian ab-
surduaren antzezlan asko ira-
kortzen nebillen eta izugarri
gustau jatan lanaren eta ikuslia-
ren artian sortzen zan komuni-
kaziño mota. Mugimenduaren
inguruko interesa piztu jatan,
gehixago ikertzen juan nintzan,
asko gustau jatan, dadá mugi-
menduak dantzan izandako

eragiña billatzen hasi nintzan,
baiña horren inguruan ez eguan
ezer. Performance batzuk topau
nittuan, nun gorputza elementu
gisa erabiltzen zan, baiña dan-
tza izatetik oso urruti eguazen
eta koreografo gisa interesantia
begittandu jatan dantza absur-
dua zelakua izango litzakeen
pentsatzen hastia. Halanda be,
mugimendua sortu zala mende
bat pasau eta gero, zelan adie-
razi hori? Zelan erabilli gaur
egungo kode bat, baiña dadais-
muaren izpirituari eutsita? Iker-
tzen hasi nintzan eta gaur egun-
go ikusliarendako be interesan-
tia izan leikian ikuskizuna sor-
tzen juan nintzan. Lanak gaur
egunian dadá mugimenduari
omenaldi modukua egitten de-
tsa, ikuspegi koreografikotik
abiatuta. Horrekin batera beste
elementu batzuk dagoz: zuze-
neko musikia, bideuak… dizipli-
na diferente asko dira, baiña da-
nak integrauta dagoz”.

Ordubete inguruko iraupena
dakan ikuskizuna Teatre Mer-
cat de les Flors, Temporada Al-
ta eta AREAtengent-en arteko
koprodukziñua da eta Kepa El-
goibar, Gemma Galera, Daniel
González, David Sánchez eta
Iker Gómez bera izango dira
taula gaiñian.

Iker Gómezek txiki-txikitatik argi zekan dantzarixa
izan nahi ebala eta gaztiak bere ametsa betetzia
lortu dau, biharra gogotik eginda. Lau urte besterik
ez zekala Juanita Unzueta ballet irakasliarekin
emon zittuan lehelengo pausuak eta harrezgero 
hamaika tokittan izan da dantzan. Gaur egun 
koreografia munduan buru belarri sartuta dihardu
eta bere konpaiñia daka. Bixar Absurdo dantza 
garaikide ikuskizun berezixa eskinduko dabe 
Coliseoan, 20.30xetatik aurrera.

Dantzak, zuzeneko musikia eta bideua tartekatuko dittue bixar Coliseoan.

Iaz estrenau eben ikuskizunak oso harrera ona izan dau oiñ arte erakutsi daben toki guztietan.

AAbbssuurrddooaa ddaannttzzaa 
iikkuusskkiizzuunnaarreenn aarrddaattzz
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Goi maillako koreografuekin
jardundakua

Gaztia izan arren, eskarmen-
tu haundiko dantzari-koreogra-
fua da eibartarra. Atzerrixan
egindako ibilbidian estilo dife-
rentietako koreografuekin biha-
rrian jarduteko aukeria izan
dau. Bestiak beste Rui Horta,
Jiry Kilyam, Stjin Cellis, Wim
Vandekeybus edo Jo Strom-
grem modukuekin ibillittakua da
eta 2007xan, Espaiñiara buelta-
tzia erabagi ebanian, AREAtan-
gent sortzaille-plataformako ki-
de izatera pasau zan eta or-
duan animau zan bere konpai-
ñia propioa sortzera. Absurdo
ikuskizuna 2008ko martxuan
estrenau eban Teatre Mercat de
les Flors-en, Europako Koreo-
grafo Gaztien zikluaren barruan
eta oiñ arte oso harrera ona
izan dau. Eibartik kanpora hazi
eta hezitako dantzarixa izanda be, bixarko emanaldixak “ilusi-

ño berezixa” sortzen detsala ai-
tortu desku eta eibartarren gus-
tokua izatia espero dau. Absur-
duan oiñarritutako ikuskizuna
izanda be, Ikerrek sortutako ko-
reografixiak zentzua eta loturia
emongo detsa lehelengo bistan
behintzat zentzugabekeriaz
gaiñezka egitten daben asma-
tutako errealidadiari, umoria
ahaztu barik.

IIkkeerr GGóómmeezz,, kkoorreeooggrraaffuuaa

–  Nundik datorkizu dantzarekiko zaleta-
suna?
Ez dot gogoratzen dantzarik gabeko egunik.
Umetan Barrio Sésamo ikusten neban eta Txe-
ma panaderuak egitten eban dantza bat gusta-
tzen jatan. Zuridunak moduan dantzan egin
nahi nebala esaten hasi nintzan eta lehelengo
euskal dantzak ikastera eruan ninduen, baiña
horrek zerikusi gitxi zekan nik ikusittakuarekin
eta  orduan erabagi eben balletera eruatia
– Arazorik izan dozu mutilla izatiagaittik?
Bere bentajak eta trabak dakaz. Nere kasuan,
oso umia nintzala hastian, ez neban konfliktorik
izan. Bestela, behiñ eskolan hasitta, umiak ba-
llet klasikua nesken kontu bezala hartzen dabe.
Bai tokau jatan hasieran neure burua eskolako
beste umien aurrian defenditu biharra, balletera
noiala jakiñ ebenian, 7 bat urterekin, baiña kos-
kortzian ikaskidien kriterixua be kanbixatzen

doia eta ez dabe arraro ikusten. Sasoi hartako
lagun askok gaur egunian harro diñue balleta
dantzan egitten daben lagun bat dakela.
– Herrialde diferentietan egon zara. Aldaketa
haundixa dago batetik bestera dantza kon-
tuetan?
Herrialde bakotxian dantzia diferente bizitzia
baiño, eskualde bakotxian bizi da modu diferen-
tian. Egixa da herrialde batetik bestera kanbi-
xuak daguazela gauza batzutan, baiña beste
batzuk ez dira aldatzen edozein tokittara juanda
be. Adibidez, atzerrixan dantzan egittera zoiaz
eta konpaiñiako dantzarixetatik erdixa atzerrita-
rrak dira, zure moduan. Koinzidentzia kuriosuak
topatzen dittuzu.
– ilusiño berezixakin zatoz Eibarrera?
Oso txikixa nintzala, 8 urterekin juan nintzan Ei-
bartik dantza ikasketekin jarraitzeko: Kantabria-
ra, Madrillera... bueltau izan naiz, baiña bisitan.
Absurdo lanaren gaiñeko proposamena egi-
ttian, oin dala urte t’erdi inguru, beste Eibar ba-
tekin egin neban topo: antzoki zoragarri bate-
kin, gogoratzen nittuan beste toki askorekin...
ilusiño haundixa egin zestan. Eta oin, toki asko-
tan erakutsi doten bihar batekin bueltatziak, ilu-
siño berezixa egitten desta, jakiña.

“Ez dakat
goguan dantza
bariko egunik”

5 artistak jarduten dabe
taula gaiñian: dantzari bik

eta hiru musikarik
60 miñutuko iraupena

daka ikuskizunak
2005. urtian Suitzan

koreografia laguntzaille
hasi zan

2008. urtian presentau
eban lehelengoz Absurdo

Ikerrek lau urte
besterik ez 

zittuela, oso 
argi zekan 

berari dantzia 
gustatzen jakola

11GEURE
GAIA

MMAAIITTAANNEE CCAASSTTIILLLLOO OOTTAAOOLLAArreenn

22 ..  uu rr tt ee uu rr rr ee nn aa

HHaarreenn aallddeekkoo MMEEZZAA oossppaattuukkoo ddaa uurrttaarrrriillaarreenn 3311nn ((zzaappaattuuaa)),, 
aarrrraattssaallddeekkoo 1199..0000eettaann,, SSAANN AANNDDRREESS ppaarrrrookkiiaann..

Zure irribarre eta bizipoza
betirako izango dira guregan.
MAITE ZAITUGU MAITANE.
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teen-
ajea

- Orain dela hilabete bi hasi
zinen inmigrazio teknikari
bezala. Zer moduz lehen mo-
mentu hauek postu honetan?

Egia esan, ondo, oso gustu-
ra nago.
- Hasieran lan honen gainean
zenuen irudia bete da ala ez?

Espero nuen lehen hemen,
gizartekintzan, egiten nuen la-
naren antzekoa izango zela in-
migrazio teknikari bezala egin-
go nuena, baina aldaketa han-
dia dago. Zita eta jendeari es-
kaini behar diodan atentzioare-
kin ez daukat arazo handirik,
lehen ere horrelakoak egiten
bainituen, baina ezberdina da.
- Beraz, gehien bat, harreta
pertsonala eskaintzen diezue
etorkinei.

Bai. Eurek zita eskatzen dute
eta asteko egun bitan eurekin
egoten gara eurek behar dute-
naren gainean gure harreta es-
kainiz. Asteko beste egunetan,
berriz, programa ezberdinak
prestatzen ditugu, AISA, kultu-
ra arteko festa eta halakoak.
Iaz egin ez bazen ere, aurten
berriz egingo da kultura arteko
festa apirileko azken astean.

- Etorkinen gainean zein
errealitate aurkitu duzu inmi-
grazio teknikari moduan?

Errealitate nahiko gordina
ikusi dut. Adibidez, guk lanera-
ko ez dugu behar inolako bai-
menik, baina eurak kontuz ibili
behar dira horrelako gauzekin.
Batzuk ilegal moduan daude
pasaportearekin eta arazo han-
diak dituzte.
- Nolakoa da etorkinen inte-
grazioa herrian?

Poliki-poliki gero eta integra-
tutagoak daude. Eibarrek bizi
izan zuen duela hamarkada
batzuk kanpokoen etorrera bat,
Espainiako beste herrialdeeta-
tik etorri zen jendearena, be-
raz, ondo ematen da integrazio
hori Eibarren. Hala ere, orain-
dik aurreiritzi asko daude. Txi-
noek, adibidez, euren komuni-
tatea daukate eta ez dira bes-
teei asko hurbiltzen. Bestalde,
guri ematen digun sentsazioa
da hego- eta ertamerikatik eto-
rritakoak direla gehien integra-
tzen direnak, baina beno, ni
marokkiarrekin ere oso ondo
konpontzen naiz, gauza da gu
baino ezberdinagoak direla.

“Etorkinen errealitate
gordina ezagutu dut”

Julen Arangurenen lekua hartu zuen duela hilabete bi 

Gorka Errastik inmigrazio teknikari bezala. Lana ez 

zaio arrotza egiten, izan ere, urteetan egin du lan 

gizartekintzan, baina orain erantzunkizun handiagoak 

ditu 29 urteko eibartar honek.

GORKA ERRASTI 
(inmigrazio teknikaria)

MMAAIITTAANNEECCAASSTTIILLLLOOOOTTAAOOLLAA

IIII.. uurrtteeuurrrreennaa

Duela bi urte jada,
gugandik urrundu ziñen
momentu hartako tristurak 
oraindik hura sufritzen
itxaropen, esperantza
zu zaituzte deskribatzen
zure irribarre hura
geure barnean sentitzen

oraindik gure bihotza 
gehiago duzu biguntzen
alai, barrez, irrifartsu
zaitugu denok oroitzen
ea noizbait gu guztiok 
geran nunbaiten elkartzen
ESKERRIK ASKO, MARTXAN
muxu batez gara agurtzen.

ZZUURREE KKUUAADDRRIILLLLAA..
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Urtarrilean hitzaldi bi
egin dira ‘Gurasoak
martxan’ egitasmoaren

barruan, baina otsailetik maia-
tzeraino beste hamar eskaini-
ko dira Eibarko ikastetxeetan.
Otsailaren 10ean hitzaldi bi
egingo dira. Bata, San Andre-
sen izango da ‘Gurasoen dizi-
plina’ izenburupean (gaztela-
niaz) 18.30etan. Bestea ordu
berean egingo da, baina Mo-
gel Isasin eta ‘Lagunen ga-
rrantzia nerabezaroan: talde-
presioa’ izenburupean (euska-
raz). Hilaren 17an ‘Komunika-
zioa nerabezaroan’ hitzaldia
eskainiko da Ignazio Zuloaga
Institutuan 18.30etatik aurrera

(elebiduna). Egun bat beran-
duago, 18an, ‘Gurasoen diszi-
plina’ hitzaldia eskainiko da
(gaztelaniaz), berriz, ere, bai-
na oraingoan La Salle Isasin
19.00etan.

Martxoan lau hitzaldi eskai-
niko dira. Hilaren 3an ‘Nola ku-
deatu ikasketak’ 18.30etan
Iturburun (euskaraz); 4ean
18.30etan ‘Arazoei nola egin
aurre eta gatazken ebazpena’
Aldatzen (gaztelaniaz) eta Ins-
titutuan (elebiduna); 12an ‘La-
gunen garrantzia adoleszen-

tzian: talde.presioa’ 19.00etan
La Salle Azitainen (gaztela-
niaz); eta 17an ‘Nola erabili au-
toridadea: ez dakit neurriz kan-
po erabiltzen dudan ala motz
geratzen naizen’ Aldatzen
18.30etan (gaztelaniaz). Maia-
tzaren 6an, berriz, ‘Umeak eta
euren osasun emozionala’
izenburupean eskainiko da az-
ken hitzaldia Arrateko Andra
Marin 16.00etatik aurrera (gaz-
telaniaz).

Bizitzarako trebetasunak
‘Gurasoak martxan’ progra-

matik kanpo, beste gurasoen-

dako ikastaro bat egongo da
otsailean, ‘Bizitzarako trebe-
tasunak guraso eta seme-ala-
ben arteko harremanetan’
izenburupean. Saioak otsaila-
ren 19, 23 eta 26an egingo di-
ra 18.30etatik 20.30etara
Portalean. Ikastaroaren hel-
burua bizitzarako trebetasu-
nak erabiltzen ikastea da, gu-
rasoen eta seme-alaben arte-
ko harreman osantsuak bul-
tzatzeko baliagarriak izan
daitezen. Izena emateko
epea otsailaren 17an amai-
tzen da Pegoran eta ikasta-
roa doakoa da.

Seme-alabak gehiago ezagutzen

Seme-alabak eta gurasoak elkar hobeto ezagutzea dute helburu ikastaroak. / LEIRE ITURBE

...eta kitto!  09/I/30
665 zkia.

“Ia ez du nirekin berba
egiten”, “ez digu 

jaramonik egiten”... 
Euren seme-alaben

gainean galdera asko
egiten diote euren 
buruari gurasoek.
Galdera horiei eta 

gehiagori erantzuna
emateko, Gizartekintzak
gurasoendako hitzaldiak

antolatu ditu.

AAKKOONNDDIIAA

BBiittttoorr SSaarraasskkeettaa,, 1122 
%% 994433 1122 7744 1155

JJuulleenn AArraannoo // MMaa JJeessuuss BBllaannccoo

AAllbbaaiittaarrii ZZeennttrrooaa –– LLoorraa eettaa llaannddaarree nnaattuurraall   
eettaa lleehhoorrrraakk

–– EEzzkkoonnttzzeettaarraakkoo lloorraakk

SSaann JJuuaann,, 11 Tel. 994433 2200 3333 2299

LLOORRAADDEENNDDAA

TABERNABIDEBARRIETA, 1

Jesus Mª Bilbao Aranzabal
Urtarrilaren 28an hil zen, 57 urterekin

...eta kitto! Euskara Elkartea

GGuurree aattsseekkaabbeeaa eettaa eellkkaarrttaassuunnaa aaddiieerraazzii  
nnaahhii  ddiieegguu hhaarreenn sseenniiddee eettaa llaagguunneeii..
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Egunero egunero, Eibarko
euskaltegiak jendez be-
tetzen dira. Euskara

ikastea edo dakitena hobetzea
dute helburu ikasle hauek. Bai
AEK-n, bai Udal Euskaltegian,
orduak eskaintzen dizkiote
euskara ikasteari, batzuetan
gogo handiz, beste batzuetan
esfortzu gehiagorekin, baina
euskara bere egiteko helburua-
rekin beti ere.

Boga programa
Talde txikietan biltzen dira

Udal Euskaltegiko ikasleak kla-
seak emateko. Ikasleen artean
giro ona nabaritzen da, baita
irakaslearekiko harremanean
ere, eta hori azpimarratzen du-
te eurek ere: “Helburua ikastea
bada ere, oso giro ona dago
gure artean eta ondo pasatze-
ko aprobetxatzen dugu”.

Udal Euskaltegian, gainera,
Boga programa erabiltzen dute
ikasle batzuek: “Oso ondo da-
go, ez daukazulako ordutegirik,

eta zure kabuz etxetik ikasi de-
zakezulako internetetik”.

“Giroa da onena”
AEK-n ere ikasle kopuru mu-

rritzeko klaseetan biltzen dira.
Bertan ari da euskara ikasten
Javi. “5 urte daramatzat. Atari
probak eta testak gustatzen
zaizkit gehienbat”. Purik aspal-

ditik zeukan euskara ikasteko
gogoa eta jubilatzerakoan
eman zuen pausua: “Hemen
dagoen giroa da onena. Beste-
tik, idaztea baino, euskeraz
berba egitea da gehien gusta-
tzen zaidana”.

Aste honetatik aurrera ikaski-
de berri bat dute Puri, Javi eta
konpainiak. Manuk ere AEK-n

izena emateko pausoa eman
du: “Euskara titulua behar dut
lanerako-eta”. Izan ere, lanera-
ko euskararen behar hori da
azkenaldian euskaltegietan
izena emateko arrazoi nagusia.

Ate irekiak
Eibarko euskaltegi biek (Udal

Euskaltegia, Portalea; AEK, Sos-
toa 1,1.), bestetik, Ate Irekien
Eguna antolatu dute otsailaren
4rako, 08.00etatik 20.00etara.
Euskara Biziberritzeko Plan Na-
gusiaren (EBPN) barruan antola-
tu da jarduera hau, eta hiritarrek
euskaltegi bien instalazioak eta
zerbitzuak hurbiletik ezagutzeko
aukera izatea da helburua.

Euskaltegi bakoitzean, gai-
nera, Kalamuako Parlamen-
tua jokoaren ale bi eta Go-
tzon Iparragirreren Debarro-
ko oasi liberala liburuaren
beste bi zozketatuko dira.
Zozketan parte hartzeko be-
heko galdera honi erantzun
beharko zaio.

EEuusskkaarraa bbeerree eeggiitteekkoo nnaahhiiaa

Taldeetan izaten duten giro ona nabarmentzen dute euskaltegietako ikasleek. / EKHI BELAR

Lanerako euskararen beharrak bultzatzen ditu asko euskaltegietan izena ematera. / EKHI BELAR

GALDERA HONI ERANTZUN ETA ATE IREKIEN EGUNEAN EUSKALTEGIETARA ERAMAN:
“Garai batean bi euskaltegiak eraikin berean zeuden kokatuta.
NON ZEGOEN ERAIKIN HORI?”

Untzagan
Txaltxa-Zelain
Urkizun
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- KALEFAKZIOA
- FONTANERIA
- GAS INSTALAZIOAK
- BAINUETAKO BERRIKUNTZAK
- AIRE EGOKITUA
- EGUZKI ENERGIA
- LURREKO KALEFAKZIOA
- IKERKETA ENERGETIKOAK
- HANSGROHE txorroten banatzailea



Eraikinetarako Insta-
lazio Termikoen in-
guruko Araudia in-

darrean dago honezkero.
Beste berritasun batzuen
artean, araudi berriak
gas-galdarei eragiten die.
Arauak helburu argi bati
erantzuten dio: hirietako
airearen kalitatea hobe-
tzea eta, horrekin lotuta,
aldaketa klimatikoaren
aurkako elementuak are-
agotzea. Beraz, eta hel-
buru horri erantzunez, ku-
tsatzen duten emisioak
gutxitzen duten galdaren
instalazioa hobetsi eta
bultzatu egiten du araudi
berriak.

%30erainoko energia-
kontsumoa aurreztea
ahalbidetzen dute eta ni-
trogeno oxidoaren eta
karbono dioxido emisio-
ak %70ean murrizten du-
te. Galdarei dagokienez,

arauak agintzen duenari
egokien lotzen zatzaien
aparatuak kondentsazio
bidezko galdarak dira.
Sistema honek galdarak
atmosferara botatzen di-
tuen keak aprobetxatzen
ditu. Galdaratik irtetean,
keak 150-200 ºC-ko ten-
peratura izan ohi du eta
sistema honi esker, kea-
ren tenperatura jaistea
lortzen da, kondentsazioa
lortu arte eta galdarako
urari transferitutako bero-
tasuna askatzen dute.

Orain arteko sisteme-
kin alderatzen hasiz gero,
ur-lurrina alferrik galdu
ohi da, tximiniatik edo
keetarako irteeratik ihes
egitean, baina sistema
honi esker lurrina berriz
ere energia bilakatzen da.
Teknologia hori inguru-
menarentzat mesedega-
rria izateaz gain, gure pol-

tsikoari ere mesede egi-
ten dio, energia-kontsu-
moa murriztearekin bate-
ra gasaren faktura bajua-
goa izatea ere lortzen du-
gulako. Emaitzak bene-
tan ikusgarriak dira, bai
zoru erradiatzaile bidezko
kalefakzio-sistemetan,
bai erradiadore bidezko

sistemetan. Arau berrie-
tara egokitzeko egutegia
erabakita dago: izar bate-
ko energia prestazioa du-
ten galdarak 2010eko ur-
tarrilaren 1az geroztik de-
bekatu egingo dituzte eta
izar bi dituztenak, berriz,
2012. urteko urtarrilaren
1etik aurrera.

KK AA LL EE FF AA KK ZZ II OO GG EE HH II GG AA RR RR II AA

KKoonnddeennttssaazziioo--ggaallddaarraakk,, eenneerrggiiaa aauurr rreezztteekkoo bbiiddeeaa

santillán klimadenda
TTMM

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

esperientzia luzea 
kkoonnddeennttssaazziioo ggaallddaarraattaann

aurrezpen handia energia eta fakturan

isuri kutsagarrien gutxitzea

aprobetxatu une honetako dirulaguntzak 
galdara aldatzeko

finantziazioa
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kk Denetariko erreformak
kk Telekomunikazioak
kk Ate automatikoak
kk Bero urdina

Aurrekontuak konpromezurik gabe

EELLEEKKTTRRIIZZIITTAATTEEAA

Indalezio Ojanguren 2, behea, 27   EIBAR
% 943 70 05 42           Faxa: 943 53 02 31

JOSU BENGOA
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Kalefakzio eta gas instalazioa. Mantenimendua.

Aire egokitua, bentilazioa eta aire kanporaketak.

EEssttaazziiññoo 1144 -- bbeehheeaa (ERAKUSKETA)    TELEF. ETA FAXA: 943 12 18 33
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INDA iturgintza
UR, GAS ETA KALEFAKZIO 
INSTALAZIOAK - Bainu eta 

sukaldeen 
erreformak

- Gas instalatzaile 
baimendua

- Iturgintza 
(arlo guztiak)

- Gasa eta 
kalefakzioa

- Altzari 
erakusketa

l IInndduussttrriieettaarraakkoo 
iinnssttaallaazziioo bbeerreezziiaakk

l FFuueell AAiirreeaa

l ......

l PPrrooiieekkttuuaakk eettaa        
aauurrrreekkoonnttuuaakk

Asua-Erreka, 2

Telefonoak:
943 12 18 64

(tailerra) 
669 29 34 63

(mobila)

Faxa:
943 12 18 64

e-maila: fontaneriainda@euskalnet.net



Leihoen isolamendua oso ga-
rrantzitsua da bakoitzak bere
etxea modu eragingarrienean

hoztu edo berotzeko prozesu ho-
rietarako baliabide kantitate gu-
txiena erabiliz. Leihoak isolatzeko
prozesuak ez dira bereziki zailak,
bakoitzak bere etxeko leihoak
arazo handirik gabe isolatu ditza-
keelarik.

Kalefakzio eta hozketa gastuak
murrizteaz gain, beste onura asko
eragiten ditu isolamenduak. Ho-
rrela, etxeko bizikideek har ditza-
keten gaixotasun kopurua murriz-
ten da eta asma dutenentzat ere

oso onuragarria da. Gainera, kan-
potik datorren zarata murrizten da
eta gaizki dauden leihoek sortzen
dituzten zaratak konpontzeko ba-
lio du.

Leihoen isolamendu egokia be-
rebizikoa da energia aurrezteko.
Horrela, kristal bikoitzeko edo
leiho bikoitzeko eta zubi termiko-
ko hausturadun arotzia duten
leihoak jartzea gomendatzen da.
Bestetik, pertsianen kaxetinek zi-
rrikiturik ez izatea eta hauek ondo
isolatuta egotea komeni da. Isola-
mendua egiten hasi aurretik, bes-
talde, airea nondik sartzen den an-

tzeman behar
da. Horretarako,
haize handiko
egun batean
kandela bat piztu
eta leihoen ingu-
rutik pasatu ai-
rea nondik sar-
tzen den kontu-
ratu arte.

Leihoak isolatzeko erabili behar
diren oinarrizko materialak hona-
koak dira: ‘V’ itxurako burlet aka-
nalatua (leihora egokitzen dena),
labana, zinta metrikoa eta isola-
tzeko apar itsaskorra.

Leihoen isolamendua udazkene-
an egitea da komenigarriena, izan
ere, leihoak handitu eta uzkurtu
egiten dira baldintza klimatikoen
arabera. Hala ere, hau beharrez-
koa den urteko edozein sasoitan
egin behar da.

EErrrreekkaattxxuu,, 33  EEIIBBAARR
% eta faxa: 943 20 39 03   c.acha@euskalnet.net
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11998844aann ssoorrttuuaa.. AAlluummiinniioo,, PPVVCC eettaa aalluummiinniioo--eegguurrrreezzkkoo 
lleeiihhooeenn ffaabbrriikkaazziiooaa.. 
LLaann mmoottaa gguuzzttiiaakk 
hhoonnaakkoo eessppaarrrruueettaann::
bbuurrddiinn eettaa aallttzzaaiirruu 
hheerrddooiillggaaiittzzaa,, aatteeaakk,,
bbaarraannddaakk,, mmaakkiinneennddaakkoo 
bbaabbeessaakk,, ttxxiimmeenneeaakk,,
nnaabbaarrrraakk,, eettbb..
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ELKAR
HIZKETA

- Nolakoa zen Eibar Erregimen Zaharre-
ko garaian?

Ikerketaren abiapuntua kokatzen den
puntuan, XVIII. mendearen erdialdean gu-
txi gora behera, Eibar Antzinako Erregime-
neko munduan txertatuta dago eta bere be-
rezitasun propioak baditu ere, inguruko he-
rriek bezala funtzionatzen du. Aipatzekoa
da garai hartan Eibar, berez, Soraluzen
epizentroa zuen elkarte moduko batean ze-
goela, ‘Real Fabrica de Armas de Placen-
cia’-n. Hortik bideratzen ziren erregearen-
tzat egiten ziren armarik gehienak: Elgoiba-
rren kanioiak egiten ziren batez ere, Sora-
luzen giltzaginak ziren nagusi eta Eibarren
nahiko orekatuta zeuden gremio guztiak,
giltzaginena izan ezik. Ikuspegi ideologiko-
an, 1766ko matxinadak isla handia izan
zuen Eibarren, hau da, tradizionalismoare-
kiko nahiko atxikimendu zabala zegoen.
Iraultza Frantziarrean Eibarrek ez du eran-
tzuten modu liberal batean. Izan ere, Eibar
frantziarrek erre zuten herri bakarrenetari-
koa izan zen Gipuzkoan.
- Noiz pasatuko da Eibar, era batean
esanda, liberala izatera?

1821ean ikusten da, ‘Hirurteko liberala-
ren’ kontestuan, Eibarren aldaketa ematen
dela. Eibarren, beste herriekin alderatuz,
milizia liberaletan dabilen jende kopurua
askoz handiagoa da. Aipatu behar da, bes-
tetik, liberalismo politikoaz gain, liberalismo
ekonomikoa ere egongo dela. Antzinako
Erregimenaren arabera aduanak Ebro
ibaian kokatzen ziren, baina liberalismoak,
bere ikuspegi zentralistatik, aduanak gaur
egun dauden lekuan egon behar zirela zio-
en. Horrela, Eibar eta inguruan egiten ziren
manufakturek Gaztelara pasatzean plus
bat ordaindu behar zuten eta, ondorioz,
lehiakortasuna galtzen zuten. Aduana hori
desagertzean, merkatua zabaltzen zaie Ei-
barko armaginei.
- Zergaitik eibartarren joera liberal hori?

Lehen aipatutako armagile gremio ho-
riekin zerikusia du honek neurri handi ba-
tean. Eibarren gremio horiek orekatuta
zeuden eta, gainera, giltzagin gutxi zeu-
den. 1818an pistoia patentatzen da, hau
da, giltzaren sinplifikazio bat. Horrela, le-
hen arma bat saltzeko Soraluzetik pasatu
behar bazen montatzeko, gero prozesu

hori asko sinplifikatzen da, eta Eibartik
montatuta ateratzen dira. Bestetik, adua-
nak desagertu egingo dira eta merkatu
pribaturako aukera zabaltzen da, errege-
arentzat egiten zenaren kopurua gaindi-
tuz. Prozesu horretan Eibarrek aurrera
egiten du, Soraluze atzean geratzen dela-
rik. Ondorioz, faktore guzti horiek kontuan
hartuta ulertzen da zergaitik Eibarren bai
eta inguruko herrietan ez den ematen
trantsizio hori.
- Nola sartu zen zure buruan liburu hau
egiteko asmoa?

Aurretik, Deba bailaran II. Karlistada iker-
tu nuen. Bertan, 1871ko botazioen emai-
tzak ikusi nituen eta ikusten zen Eibarren
nabarmena zela hautagai liberalaren alde-
ko jarrera, eta beste herrietan justu kontra-
ko joera zegoela. Orduan, pentsatu nuen
Eibarko errepublikanismoak sustraiak zi-
tuela, liberalismoa baita errepublikanismo
horren aitzindaria, eta testuinguru karlista
batean Eibar uharte liberal bat zela, eta on-
dorioz, denboran atzera egin behar nuela
hori guztia ikertzeko.

“Eibarko errepublika 
zaletasunaren sustraia 
da liberalismoa”

Eibarko liberalismoaren hastapenak eta honen 
gauzatzea aztertzen duen liburua aurkeztu zen joan
zen astean Portalean:. Eibarko Udalak eta Udako
Euskal Unibertsitatearen eskutik 2002an Juan
San Martin beka eskuratu ondoren, ‘Debarroko oasi
liberala’ liburua kaleratu du Gotzon Iparragirre
historialari ondarrutarrak. Liburua egiteaz gain,
2.213 lagun batzen dituen datu-basea osatu du.

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

GGOOTTZZOONN IIPPAARRRRAAGGIIRRRREE, 
historialaria:
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11 ..  uu rr tt ee uu rr rr ee nn aa (2008-I-29an, 73 urterekin)

HHaarreenn aallddeekkoo MMEEZZAA oossppaattuukkoo ddaa oottssaaiillaarreenn 11eeaann ((ddoommeekkaa)),, 
eegguueerrddiikkoo 1122..0000eettaann,, SSAANN AANNDDRREESS ppaarrrrookkiiaann..



Bergaran irakasle bezala
zegoen duela urte bi Mi-
kel Lapeyra, baina era-

baki garrantzitsu bat hartu
zuen orduan: Argentinara bi-
daia egin nahi zuen. Eskolak
ordezko bat hartu eta hegoa-
merikara bidea egin zuen Mi-
kelek. “Barilochera joan nin-
tzen lehenik, baina eguraldi
txarra zela-eta Mendoza alde-
ra joatea erabaki
nuen lehenengo au-
tobusean”. Bere bizi-
tza aldatuko zuen
erabaki horrek.

Mendozako ardan-
degietan zehar ibili
ostean, neska bat
ezagutu zuen parran-
dan. “Gero Buenos
Airesera joan ginen
elkarrekin eta Euskal
Herrira etortzea pro-
posatu nion. Berak
onartu, eta hara eta
hona ibili ginen, baina
azkenean Mendozan
gelditzea erabaki genuen”.

Lur zati eta etxe bat erosi,
eta hura konpontzen eman du
denbora asko Mikelek Mendo-
za aldean. “Mendozatik 15 bat
kilometrotara bizi naiz, Men-
doza Handia delakoan sar-
tzen dena”. Mendoza hirubu-
ruaren inguruan dauden
Guaymallen, Godoy Cruz, Las
Heras eta Maipu hartzen ditu
Mendoza Handiak bere bai-
tan, besteak beste.

Euskal Etxean irakasle
Mikelek dioenez, oporrak

izan dituenean sekula ez da
joan Euskal Etxeren batera,
“baina han bizi zarenean
gauza aldatu egiten da”.
Mendozako Euskal Etxeko ki-
dea da bera, eta euskara kla-
seak ematen aritu da bertan.
“Euskaraz dakien jendea ba-
dago, baina berez Euskal He-

rrikoak direnak ez, beraz,
saiatzen naiz hemengo kultu-
ra, gizartea eta abar nolako-
ak diren azaltzen”. Argentina-
ko Euskal Etxeen arteko ha-
rremana, bestetik, estua dela
dio Mikelek.

“Oligarkia gogorra”
Argentinan bizi den egoerari

dagokionez, “batzuk latzak
ikusten dituzte”, Mikelen berbe-
tan. “Aberastasun asko dago,
baina gutxiren esku. Oligarkia
gogorra dago”. Cristina Kisch-
nerrek hartu dituen erabaki as-
ko populartzat jotzen ditu Mike-
lek, “argi dagoena da Argenti-
nan aberatsek agintzen dutela”.

Argentina eta Euskal Herria-
ren artean ezberdintasunak
daudela iristen dio, baina baita
berdintasunak ere. “Teknolo-
gia aldetik ezberdintasun han-
diak daude, pentsaera aldetik
ere, baita bakoitzaren balore-
en aldetik ere, gehien bat eu-
ren egoera ekonomikoarenga-
tik baldintzatuta”.

09/I/30  ...eta kitto!
665 zkia.
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MMeennddoozzaa ((AArrggeennttiinnaa))
BBiizzttaannlleerriiaa:: 111111..000000 bbiizzttaannllee..
AAllttuueerraa:: 774466,,55 mm..
AAzzaalleerraa:: 5544 kkmm..

Irakasle lana utzi eta Argentina aldera egin zuen bidaia duela pare bat
urte Mikel Lapeyrak. Hara eta hona ibili ostean, neska bat ezagutu eta
bertan bota ditu sustraiak, Argentina mendebaldeko Mendoza hirian,

Andeen maldan. “Ikusgarria da Argentina, leku zoragarriak ditu”.

Aconcaguaren maldan
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Monte-Carlo Historique XII. Rallya

BERE HITZA BETE du Jaime
Barriusok eta, esan zuen mo-
duan, urtarrilaren amaierarekin
Eibarko presidente kargua laga
du. Orain arte lehendakariorde
zen Alex Aranzabalek hartu du
lekukoa, 2005-06ko denboral-
dian zuzendaritzan sartu eta
gero. Aranzabalekin, jende
gaztearekin osatutako kontsei-
lari taldeak jarraituko du Eibar

KEren norabidea gidatzeko la-
narekin: Virginia Arakistain,
Agustin Lahidalga, Anton Mar-
tinena, Ana Moya, Pedro Sa-
rasketa eta Javier Sarrionan-
diak osatzen dute talde hori.
Alex Aranzabal Herri Irratia-Lo-
yola Mediako zuzendaria ere
bada eta ez du lan makala
izango, hemendik aurrera fitxa-
ketei ere ekin beharko baitie.

Alex Aranzabalek Barriusoren 
lekukoa hartu du

ASTEBURU HONETAN Kantabriaruntz joko dute Klub Deportiboko
mendizaleek Ason ibaiaren inguruko mendilerroak bisitatzeko. 16 ki-
lometroko ibilbidean, Asonetik irten eta San Roque de Riomierara jo-
ango dira mendizaleak, bidean Porracolinako gaina (1.408 m.) gain-
dituz. Zeharkaldiak bost ordu eta erdi inguru iraungo du, 1.158 me-
troko igoerekin eta 982 metroko jaitsierekin. Porracolinaren inguruan
dago Minako muina ere eta hortik ere pasatuko dira mendizaleak.

Deporrekoen mendi irteera 
Ason-Porracolinera

GAUR BERTAN
HASIKO DA auto
historikoei dago-
kienez denboraldi-
ko erregulartasun
probarik nagusie-
na. Iaz izan zuten
esperientziaz ba-
liatuz, Roland Hol-
ke eta Jorge Beor-
legik parte hartuko
dute aurtengo edi-
zioan eta atzotik
daude Bartzelonan. Monakoko
Automobil Klubak antolatutako
proba horretako ibilbidearen
zatirik handiena, 600 kilometro-
tik gorakoa, Frantziako 2. mai-
lako errepideetatik egingo da
eta, Monakora iritsi aurretik,

Col de Turini izeneko tramoa
bete beharko dute. Escuderia
Eibarko ordezkariek 30 urte
baino gehiago duen autoarekin
hartuko dute parte, azken egu-
notan probarako egokitzen jar-
dun izan dutenarekin.

EUROPAKO KANPORAKETA gerturatzen doa eta, aurretik Asobal
Ligako partidurik izango badu ere, otsailaren 14an (zapatua) hartu-
ko du Arratek Ipurua kiroldegian Danimarkako Arhus taldea; neurke-
ta arratsaldeko 19.15etan jokatuko da eta ETBk emango du zuzene-
an. Itzulerako partidua, bestalde, handik astebetera jokatuko da: hi-

laren 21ean, 15.00etan hasita.
Aurreko zapatuan, bestalde,
Benito Mujikaren omenez jo-
katutako Portlanden aurkako
norgehiagoka azkenean Elgoi-
barren jokatu zen eta nafarrak
nagusitu ziren 33-29, partidu
osoan irabazten joan eta gero.
1. Nazional mailako taldeak
35era berdindu zuen Restau-
rante Jerorekin eta Senda Vi-
va jasoko du etzi (12.00etan). Arrieta elgoibartarra.

Arrate-Arhus otsailaren 14an

Eibar KEko presidente-ohia eta presidente berria, Diputazioko ordezkariekin. / EKHI BELAR

Haren aldeko meza 
ospatuko da otsailaren 
1ean, 12.00etan, 
San Andres parrokian
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Garaipena eta porrota saskibaloian

ARRATSALDEKO 20.15etan
hasiko den jaialdian, Udaberri
torneoko hiru partiduei egin be-
harko diete aurre Klub Deporti-
boko pelotariek Astelenan. Ha-
sierakoan, Martín-Erik kadeteek
Urnietako bikotea izango dute
aurrean; jarraian, Hidalgo-Gon-
zález jubenilek Donostiako Alde
Zaharra klubeko ordezkariak
izango dituzte aurrez-aurre; eta,

azkenik, Zubizarreta-Agirrebe-
ña seniorrak Zegamako bikotea
garaitzen ahaleginduko dira.

Aurreko barixakuan `Kate-
dralean´ jokatutako norgehia-
gokan, bestalde, Deportiboko
Etxaniz-Arrillaga bikoteak,
12raino berdinduta heltzea lor-
tu bazuen ere, azkenean amo-
re eman eta 16-22 galdu zuen
Oiartzungo bikotearekin.

Udaberri pelota torneoko 
hiru partidu gaur

Pozarren eta gogotsu heldu diote denboraldi berriari BikeZonakoek.

ORAINGOAN KATU KALEK
irabazi zuen, 51-61, Cafés Aito-
na B-ren kantxan; eta Nova-
mark-ek, ordea, 74-59 galdu
zuen Irunen, Erroibideren aur-
kako partiduan. Katu Kalek
denboraldiko seigarren garai-
pena eskuratu zuen, orain arte
izandako porroten kopurura
heldu eta erabateko oreka era-
kutsiz sailkapenean. Atsede-
naldira erretiratzerakoan, atze-
tik zihoan Eibarko taldea, gutxi-
gatik bazen ere (25-23), eta az-
ken laurdena baliatu zuen ihes

egiteko. Arizmendiarrietak 20
puntu lortu zituen eta Fitok 15.
Zapatuan Kraft Atco. San Se-
bastian hartuko dute Ipuruan.

Novamark-ek, bestalde, Iru-
nen jasotako porrotarekin, mai-
laz igotzeko ia aukera guztiak
galdu ditu. Bakarrik zazpi joka-
larirekin aurkeztu zen eta 3.
laurden negargarrian partidua
erabakita geratu zen (58-38).
Azurmendi izan zen saskira-
tzaile onena (19 puntu), Sam-
pedro (16) eta Parmoren (15)
aurretik.

Novamark-ek zaila izango du igotze fasean parte hartzea. / ARTXIBOA

ZAPATUAN AURKEZTU ziren
Elgoibarren Debabarrenako Bi-
keZona izenarekin denboraldia
egingo duten BTTko taldeak.
Eguraldiaren eraginez, BTT
Zentruko Harrera Puntuan egin
beharreko aurkezpena Ikasto-
lara eraman zen eta han izan
ziren, alde batetik, BikeZona
Cannondalekoak, euren Scar-
pel bizikleta ikusgarriarekin
(Isidoro, Fernando, Jose Luis,
Joseba eta Martak osatzen du-
te taldea) eta, bestetik, Com-
mercal Supreme berriarekin,
gazteen taldea (Ivan, Mikel,
Joseba eta Danik osatutakoa).
Ekitaldi berean, Tactic maillot

berria ere aurkeztu zuten,
hainbat berezitasunekin.

Domekan irabazle
Hurrengo egunean, Bizkaiko

Gueñesen jokatutako Apuko
Igoerako bigarren txapelketan
oso maila onean jardun zuten
BikeZonako ordezkariak eta,
ehun bat txirrindulariren arte-
an, Josebak irabazi zuen muti-
len artean eta Marta bizkaita-
rrak nesken proba. %22tik go-
rako portzentaia zuten aldapak
igo behar izan zituzten 16 kilo-
metroko ibilbidean eta, horrez
gain, %30eko portzentaia zuen
gailurrera iristeko.

BikeZonaren aurkezpena 
eta lehenengoko garaipenak

GORENGOEN MAILAKO De-
porreko taldeak 4-0 irabazi
zion Errenteriako  Beraun Be-
rari Gipuzkoako txapelketako
3. jardunaldian. Maila handiko
taldea osatu dutela erakutsiz

beste behin, Haritz eta Julen
Garro, Diego Olmo eta Jon
Aranak partida guztiak irabazi
zituzten. Emaitza horrekin,
Arrasate - San Andres liderra-
rengandik puntu bakarrera jarri
dira eibartarrak.

Bigarren mailako taldeak
ere, igo berria izan arren, txa-
pelketa ona dihardu egiten eta
Tolosan bina berdindu zuen.
Emilio Freire eta Mikel Larrea-
tegi garaile izan ziren; Edu Ola-
be eta Manuel Lopezek, ordea,
galdu egin zuten. Bihar San
Andres C hartuko dute,
16.00etatik aurrera, Deporreko
lokaletan; gorengoen mailako
taldeak, bestalde, Donostiako
Fortuna bisitatuko du.

Herriko xakelariak sasoi onari eusten

Deportiboko ordezkariek goi postuetan 
jarraitzen dute.

Zubizarretak jokatuko du aurreko koadroetan gaurko hirugarren partiduan. / AMAIA JAIO
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Zubietak Laskurainen tokia 
hartuko du Astelenan

HOGEI PUNTUKO aldea ken-
tzen dio sailkapeneko bigarrena-
ri senior mailako Eibar Hierros
Anetxe rugbi taldeak eta, dagoe-
neko, nahiko argi dago igoera fa-
sean parte hartuko duela. Joka-
tutako azken jardunaldian, eibar-
tarrek ez zuten oso irudi ona
eman Gaztedi sailkapeneko az-

kenaren aurrean, baina garaipen
erraza eskuratu zuten (19-6).
Iñaki Alberdik eta Unax Blancok
entsegu bana eskuratu zituzten
eta Mikel Gallegoren beste bat
baliogabetu zuen epaileak inola-
ko arrazoirik gabe. Eibartarrek
46 puntu dituzte eta atzetik doan
Talaimendi Zarautzek 26. 

Eibar Hierros Anetxek orain arteko
partidu guztiak irabazi ditu

EIBARKO ARETO-FOBALLE-
KO XV. edizioko Gabon Kopa tor-
neoa amaituta, Recreativo izan
da bertako garailea, finalean
R.K.C.ri 5-2 irabaziz. Aurretik, fi-
nalerdietan, azkenean txapeldu-
nak izango zirenak 10-3 irabazi
zioten Urkikolokoiari eta beste fi-

nalistak 5-3 gainditu zuen Ez
Dok-Bossa. Hasi eta berehala ge-
ratu ziren Kopatik kanpo Arsenal
de Juerga, Gero Poteo, Joga Bo-
nito, Palofumeke eta E-90. Ligako
sailkapenean, bestalde, Recreati-
vo de Juergak eta R.K.C.-k ber-
dinduta dihardute goi-goian.

Recreativo taldearentzat 
areto-foballeko Gabon Kopa

LASKURAIN SORALUZETARRAK astelehenean Tolosan min har-
tu zuela-eta, Zubietak hartuko du bere tokia Xalari laguntzeko do-
mekan Astelenan jokatuko den
partidu nagusian. Aurkariak
Bengoetxea VI.a eta Beloki
izango dira, aurreko domekan
jokaleku berean galdu zuten
partidua mendekatzeko asmoz.
Oso neurketa garrantzitsua da
bikote bientzat, binakako txa-
pelketa nagusiaren finalerdieta-
ra heltzeari begira. Aurretik,
jaialdia hasteko, Berasaluze
IX.a-Eulate eta Olazabal-Lasa
III.a bikoteen arteko lehia izan-
go da; azken partiduan, bestal-
de, Apezetxea-Merino I.a eta
Ongay-Urberuaga bikoteek jar-
dungo dute, nor baino nor.

AZKEN ASTEBURUAN hiru partidu besterik ez ziren jokatu foball-
zaletuko txapelketan, domekako jardunaldiari zegozkienak. Egun
horretan Txokok 2-1 irabazi zion Vivaldiri, EzDok-ek 3-1 Aretori eta
Aguiñaspik 5-2 Akatsi. Hurrengo jardunaldian, eguraldiak kontrako-
rik esaten ez duen neurrian behintzat, honakoak izango dira neur-
ketak: zapatuan, Areto-Vivaldi (08.30etan), Aguiñaspi-EzDok (10-
00), Akats-Esmorga (11.30) eta Txoko-Eitek (13.00); eta domekan,
Teknografik/Aelvasa-KOx/Azkena (09.00etan), Durango-JoseAutos
(ordu berean, goiko zelaian) eta Tankemans-Sporting (10.30).

Jardunaldi erdia bakarrik
jokatu zen foball-zaletuan

Xalak atzelariz aldatuko du Eibarren.



09/I/30  ...eta kitto!
665 zkia.

KULTURA24

AURREKO ASTEAN abiatu
zen ...eta kitto! Euskara Elkar-
teak antolatutako makillaje
ikastaroa  eta aste honetako
saioaren ondoren, datorren

eguaztenean amaituko da,
19.30etatik aurrera hasiko den
saioarekin. Ikastaroak izan
duen arrakasta ikusita, antola-
tzaileek bigarren bat antolatze-
ko erabakia hartu dute, orain-
goan toki barik geratu direnei
makillatzen ikasteko aukera
emateko. Irakaslea martxan da-
goen ikastaroa ematen dihar-
duen berbera izango da, Saioa
Arrasate, eta otsailaren 18an
eta 25ean eta martxoaren 4an
emango ditu klaseak, 19.30-
etan. Izena emateko 943-
200918 telefono zenbakira dei-
tu behar da.

COLISEO antzokiak antzezlan bi hartuko ditu datorren astean.
Otsailaren 6an (barixakua) Kanpingags konpainiak Hor al zaude,
Joseba Apaolazak zuzendutako lana taularatuko du. Asier Horma-
za, Ainhoa Aierbe eta Aitor Gabilondo aktoreak protagonista dituen
lanerako sarrerak 7 euro balio du. Hurrengo egunean (otsailak 7,
zapatua), berriz, umeendako antzerkiak hartuko du lekukoa, El Es-
pejo Negro taldearen La vida de un piojo llamado Matías lanarekin
(6 euro). Txartelak aldez aurretik erosteko aukera izango da, ohiko
bideei jarraituta (interneten, Telekutxan edo martitzenetan Coliseo-
ko leihatilan, 20.00etatik 21.30etara).

Txotxongiloek kontatuko duten istorioa 5 eta 105 urte bitarteko gazteentzat egokia da.

Antzezlan bi datorren asterako

- Hitz-joko moduko bat erabi-
li duzu kartelean. Nola buru-
ratu zitzaizun?

Holako gauzak egiten ari-
tzen naiz, palindromoak eta ho-
rrelako hitz jokoak egiten, eta
abar. Lehiaketara begira karte-
la egiten jarri nintzen lehen mo-
mentuan, nire ideia sartu beha-
rreko testuarekin jolastea zen.
Modu batean esanda, sartu be-
harreko testua mozorrotzea
zen nire asmoa.
- Orijinaltasuna, behintzat, ez
zaio falta.

Bai, beno. Jai giroan koka-
tzeko konfetia dauka nik egin-
dako kartelak ere, baina gauza
sinplea egitea zen helburua.
- Kartela sortzeko buelta as-
ko eman dizkiozu buruari?

Buruari buelta bat edo beste
eman diot, izan ere, niri eman-
dako testuari, ‘Aratosteak
2009’, buelta eman eta mozo-
rrotu nahi nuen. Hala ere, ba-
daukat horrelako hitz-jokoak
egitero ohitura, beraz, ez da
izan oso konplikatua.
- Zergaitik uste duzu aukera-
tu dutela zure kartela?

Ez dakit. Esan didatenagai-
tik, lehen momentuan nire kar-
tela ikusi eta albo batera utzi
zuten, ez ziren ia fijatu ere egin.
Nik uste dut kartelak hori duela,
lehenengo begiratuan irakurri
ere ez duzula egiten, ez zarela
fijatzen zehazki zer jartzen
duen. Gero, bigarren begira-

tuan konturatzen zara hitz-joko
bat dela eta horrek jokoa ema-
ten duela. Beraz, ez da lehe-
nengo begiratuarekin geratzen
den kartel bat, gehiagorako
ematen duela uste dut. Horrek
eta ideia berria izateak bultzatu
dute kartel hau aukeratzera.
- Lehenengo aldia da horrela-
ko lehiaketa bat irabazten
duzuna?

Inoiz irabazi dut Sanjuanetan
antolatzen den pegatina lehia-
keta, alkohola ardurarekin kon-
tsumitzeko kanpainaren ba-
rruan. Bestetik, Sanjuanetako
kartelaren lehiaketan finalista
gelditu nintzen duela pare bat
urte. Ermuan ere irabazi dut
noizbait lehiaketaren bat. Aur-
keztu aurkezten naiz horrelako
lehiaketetara.
- Aratosteak gustuko dituzu?

Bai, baina ez da orain dela
urte batzuetako gauza bera, ez
ditut grina berdinarekin bizi. Ir-
tengo naiz, ondo pasatzen
saiatuko naiz, beste barik.
- Kartel lehiaketa irabazteaz
gain, ‘puto amoa’ zara mate-
matiketan.

Puto Amoak Matematiketan
(PAM) musika taldeko kidea
naiz eta orain dela gutxi atera
dugu diskoa. Oso pozik gaude
egindako lanarekin, eta orain
aurkezpen eta promozio ga-
raian gaude. Espero dugu dis-
koa entzutea eta gero zuzene-
an jotzeko aukera izatea.

“Testua mozorrotzea nahi
nuen nire kartelean”

MMaarrkkooss GGiimmeennoo 
eerrmmuuaarrrraarreenn 
‘‘AAssttoorraakkeettaa’’ kkaarrtteellaa
iizzaann ddaa 22000099kkoo 
aarraattoosstteeeenn kkaarrtteell 
lleehhiiaakkeettaakkoo iirraabbaazzlleeaa..
HHiittzz--jjookkoo bbaatt eerraabbiillii dduu
MMaarrkkoosseekk kkaarrtteellaa 
oossaattzzeekkoo,, ‘‘AArraattoosstteeaakk
22000099 EEiibbaarrrreenn’’ 
bbeerrbbeekkiinn jjoollaassttuuzz.. 
BBeerree kkaarrtteellaakk ggiirroottuukkoo
ddiittuu,, bbeerraazz,, aauurrtteennggoo
aarraattoosstteeaakk;; jjaaii ggiirroo,,
mmoozzoorrrroo eettaa ddaannttzzaazz
bbeetteerriikkoo eegguunnaakk..

Makillatzen ikasteko tailerra

MARKOS GIMENO, kartel irabazlea:
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DANBAKA LEHIAKETAKO zazpigarren zozke-
ta argazkian ageri den Iker Jauregibarriak iraba-
zi du. ...eta kitto! aldizkariak azken asteotan ira-
kurleen arteko lehiaketa egin du, Danbaka Musi-
ka Lehiaketaren harira. Danbaka musika taldeen
arteko lehiaketak hirugarren edizioa bete du aur-
ten eta Goiena multimedia enpresak eta Espa-
loia Kafe Antzokiak 2004an antolatu zuten lehe-
nengoz. Aurtengo lehiaketako musika talde ira-
bazlea Mutrikuko The Wet Band izan da. 

Lehiaketaren antolatzaileak oso pozik daude
lortutako emaitzarekin eta publikoak kontzertuei
egin dien harrera oso ona izan dela diote.

Pailazoentzat sarrerarik ez
TXIRRI, MIRRI ETA TXIRIBITON pailazoek
Trikitraka Trikitron ikuskizunaren emanaldi
bi eskainiko dituzte Coliseoan astelehenean
eta martitzenean, 19.00etan, baina honez-
kero ez da sarrerarik geratzen, aurresal-
mentan denak saldu baitituzte. Beste ba-
tzuetan bezala, aurrerago ETBn emango di-
tuzten saioak grabatzeko aprobetxatuko di-
tuzte Eibarren eskainitako saio biak. Aurre-
tik ere Coliseoan jardundakoak dira pailazo-
ak: iazko maiatzean grabatutako saioak
bihar eta datorren asteburuan (otsailak 7)
emango dituzte.

MARTITZENEAN Debabarre-
nako geodibertsitatearen ingu-
ruko hitzaldia hartuko du Porta-
leak, 19.00etatik aurrera. José
Francisco Santos eta Belén
Apoitak Geodiversidad del Bajo
Deba: un tesoro por descubrir
izenburuko hitzaldian gure es-

kualdeko mendietako geologia-
ren ezaugarriak azalduko dituz-
te: “Arroka sedimentarioak (ka-
reharriak, tupak edo hareha-
rriak) zein bolkanikoak (basalto
edo trakitak) ezagutuko ditugu.
Gainera, egiturak (tolesak, fai-
lak, kuxin-labak edo zutabe dis-
juntzioak) eta mineral edo fosil
batzuk agertuko dira”. 

José Francisco Santos eibar-
tarra Geologia irakaslea da Eus-

kal Herriko Unibertsitatean eta
betidanik ibili izan da gure herria
inguratzen duten mendietan.
Hala ere, berak mendizaleek
normalean begiratu ere egiten
ez dituztenei erreparatzen die
ibilbide horietan eta gure pai-
saiako hainbat berezitasun
azalduko ditu. Hitzaldia Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Uniber-
tsitate eta Ikerketa Sailaren la-
guntzarekin antolatu dute.

Iaz Coliseoan grabatutakoak bihar eta hurrengo zapatuan emango dituzte.

laburrak
AATTEE IIRREEKKIIAAKK
SSAANN AANNDDRREESS EESSKKOOLLAANN 
–– Bihar, 16.30etatik
aurrera, XXII. Eskola
Zabalik Eguna ospatuko
dute San Andres herri
ikastetxean eta, hori dela
eta, hainbat ekintza
garatuko dituzte: eskulan
tailerrak, puzgarriak,
ikasleen bideo eta
argazkiak, erakusketak,
lehiaketak, Potxin
eta Patxin pailazoen
emanaldia, informatika
eta palomita eta txokolate
jana izango dira,
besteak beste.  

JJUUBBIILLAATTUUEENN BBAATTZZAARRRRAA
–– Ipuruako jubilatu
etxekoek urteko batzarra
egingo dute otsailaren
10ean, 17.30etatik
aurrera. Amaieran
piskolabisa egongo da.
Beheko Tokikoek, berriz,
otsailaren 12an egingo
dute batzarra, 18.00etan.
Horrez gain, urteroko
moduan San Balentin
ospatzeko jaialdi bereziak
egingo dituzte.

BBAARROOJJAA CCOOLLLLEETT EERRMMUUAANN
–– José Luis Baroja Collet
artista eibartarraren lanak
Ermuan, Lobiano jaure-
gian ikusteko aukera
izango da domekatik
aurrera. 12.00etan
inauguratuko den
erakusketan eskulturak,
grabatuak eta collageak
batu ditu artistak.
Otsailaren 28ra arte
egongo da zabalik
erakusketa, astegunetan
18.00etatik 20.00etara
eta asteburuetan, berriz,
12.00etatik 14.00etara eta
18.00etatik 20.00etara.

LLAAGGUUNN TTAALLDDEEAA
–– Zapatuan Lagun Taldeak
Hezkuntza Esparruan
eskaini beharreko jaialdia
bertan behera laga zuten,
haizeak  hainbat zuhaitz
bota zituela ikusita.
Biharko funtzioa
aurreikusita zegoen
moduan egingo da
eta aurreko asteburuan
egin behar zena, berriz,
atzeratu egin dute,
otsailaren 7ra. 

Danbakako kamiseta eta DVD-a 
Iker Jauregibarriarentzat 

Debabarrenako
geodibertsitatea

Gas bolkanikoz osatutako burbuila zaharra, mineral-geruza ezberdinez betea.
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Zikloia pasatu berri da
guretik. Eragiten dituen
ondorioak aztertuta,

herri honen suntsitzea bilatzea
esan daiteke izan duela xede.
Mehatxuaren jakitun izanda ere,
gauaren ilunpe eta xalotasuna
baliatu ditu. Ixil antzean agertu
da. Nolabait oharkabean
hartuko gaituelakoan, sortuko
duen triskantza biderkatzeko
aukerari uko egin gabe. Bortizki
sartu da halabaina, zalapartaka,
kolpean eta kolpeka. Ateak
lekutik atera eta ukitu duen
guztia hankaz gora utziz,
beldurra eraginez, erabat
asaldatuz, ustez apurtuko
gaituen indar bezala agertu
zaigu. Herri honetan
errotutakoak sustraietatik
ateratzen saiatu da. Tinkotasuna
topatu du baina, urrenez urren.
Arrotza dugun ufalari aurre
egiteko kemena duten
herritarrak parez pare.
Botatakoa altxatzeko, urraketen
gainetik dagokiona, bere
etorkizuna bere esku hartzeko
determinazioa agertzen duen
herria. Oztopoak jarriz, honekin
bukatu eta askatasun egarria
zigortzera etorri den zikloia
pasatu da berriro ere guretik.
Astinaldiak bihotza erabat
uzkurtuta utzi dit eraman
zaituztenean, Iker. Baina
harrotasunez betetzen zait,
aurre eginez, aurrera eginez,
erakutsitako duintasun
eta maitasuna ikusita. Eta guztiz
hunkituta, zikloiak zikloi,
bi urteren ostean berriz ere
besarkatuko zaitudalako,
Garazi, ongi etorri!!

Zikloia

Ainiaiz
Ariznabarreta

ARMERIA ESKOLAKO Ikasle
Ohien Elkarteak industriarekin
zerikusia duten argazki digita-
len lehiaketaren edizio berria
ipini du martxan. Hirugarren
urtez jarraian antolatzen den
lehiaketaren helburua Eibar
eta inguruko industriaren irudia
ezagutzera ematea eta indar-
tzea da eta lanak otsailaren
27ra arte entregatzeko aukera
izango da, Armeria Eskolan
bertan Ikasle Ohien elkarteak
duen egoitzan. Argazkilari za-
letuentzat pentsatutako lehia-
ketan parte hartzaile bakoitzak
hiru argazki aurkez ditzake
gehien jota. Irudiak 300 ppp-ko
erresoluzioarekin eta gehienez

30 zentimetroko neurrian, CD
batean grabatuta entregatu
behar dira, lemapean eta zen-
bakituta.

Lehiaketako irabazleen arte-
an 1.800 euro banatuko dituzte
saritan: lehenengo sailkatzea
lortzen duenak 900 euro jasoko
ditu, bigarrenak 400 eta hiruga-
rrenak, berriz, 300 euro. Sariak
banatzeko ekitaldia martxoaren
28an izango da Armeria Esko-
lan. Ekitaldian, saria jasotzea
lortzen duten argazkiekin bate-
ra, epaimahaikideek aukeratu-
tako beste hainbat erakutsiko
dituzte. Iaz Asier Camacho ba-
sauritarrak eskuratu zuen saria
Luces y Sombras lanarekin.

OTSAILAREN 4-a Santa Age-
da bezpera dela eta, Santari
koplak abestera irtengo dira
Sostoa abesbatzako kideak.
Kalejira 19.00etan hasiko da,
Musika Eskolan (Portalea erai-
kinean) eta handik Toribio
Etxebarria kalera abiatuko di-
ra, handik Untzaga aldera, on-
doren San Andres eliza inguru-
ra joango dira eta, amaitzeko,
Ibarkurutzen eta Urkizun abes-
tuko dute. Abesbatzak 25 urte
betetzen dituela ospatzeko,
gainera, aurtengo kalejiran ba-
da berritasunik: gaur egungo
kideekin batera, kide-ohiak ir-
tengo dira eta denek elkarrekin
partitura berri bat abesteko as-
moa dute. Bestalde, eta 25. ur-
teurrenaren testuinguruan,

Sostoak bazkaria egingo du
martxoaren 7an. Joan nahi
duenak 65 euro sartu beharko
ditu Kutxan horretarako zabal-
du duten kontu korronte zen-
bakian.

Abeslari talde polita batuko
duen kalejira horrez gain, herri-
ko ikastetxeetan ere umeek ka-
lejirak egingo dituzte, eskola in-

guruetan. Urki auzoko Arrateko
Andra Mariko  ikasleak eta ira-
kasleak auzoko kaleak eta
etxeak kantuz alaitzera irtengo
direla aurreratu digute. Kalejira
otsailaren 4an izango da,
15.00etatik 16.00etara. Ikaste-
txetik abiatuko da eta auzoan
zehar ibili eta gero, ikastetxera
buelta egingo dute.

Arrateko Andra Mari ikastetxekoek auzoan kalejira egingo dute, urteroko bezala. 

Santa Ageda
batzen

EUSKARAREN

TXOKOA

DDIIAASSPPOORRAA EEUUSSKKAALLDDUUNNTTZZEENN..
Mila bat ikaslek dihardute une-
otan euskara ikasten euskal
diasporan. Horiei klaseak ema-
ten edo emateko prestatzen
diharduten 45 irakasle bildu di-
ra aurreko asteko astelehene-
tik asteburu honetaraino Mon-
tevideoko hotel batean. 45 ira-
kasle horiek hiru taldetan dau-
de banatuta: talde bat 2004an
hasitakoa da eta 7. urratsean
daude; beste talde biak iaz ha-
si ziren eta lehen mailan dau-
de oraindik. Argentina eta
Uruguai dira ekimenean parte
hartzen duten herrialde nagu-
siak; hala ere, badira beste he-
rrialde batzuetatik joan dire-
nak ere (Mexikotik, Brasildik,
Txiletik, Perutik edo Kolonbia-
tik). Euskararen autoikaskuntza
normalean bakarkako jardue-
ra izaten da, baina Maizpidek
bideratzen duen Internet bi-
dezko ikastaroetan talde giroa
sortzen saiatzen dira. Bi blog
dituzte: `Nazioarteko euskal-
dunak´eta `Gu euskaldunak
gara... Argentinakoak´.

Industria argazki lehiaketa martxan



27

...eta kitto!  09/I/30
665 zkia.

AGENDA

- Angel Lafuente Agirre. 73 urte. 2009-I-18.
- Ricardo Teruelo Teruelo. 56 urte. 2009-I-23.
- Julio Sáez López. 70 urte. 2009-I-24.
- Josefa Mangana Ledo. 81 urte. 2009-I-25.
- Lola Iriondo Azpiazu. 84 urte. 2009-I-25.
- Maritxu Aldalur Etxeberria. 88 urte. 2009-I-26.
- Pedro Zabala Bernedo. 80 urte. 2009-I-26.
- Florencia Plazuelo Ruiz. 80 urte. 2009-I-27.
- Orencio Asenjo Charles. 85 urte. 2009-I-27.
- Jesus Mª Bilbao Aranzabal. 57 urte. 2009-I-28.

llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

3 1 6
6 7 3

8 5 3 1
5 2 8

1 4 6 7
9 2 3

4 2
2 3 5 9

8 4 5 7

Zorionak, JULEN, 
astelehenian urte bi 
egingo dozuz-eta. 
Muxu haundi bat,
famelixaren partez.

AURREKOAREN EMAITZA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
-  Elene García Larrañaga. 2008-I-18.
-  Koldo Baglietto Lazpita. 2009-I-18.
-  Ayman Ziani Benaissa. 2009-I-20.
-  Beñat-Dmitriy Mardaras Olabe. 2009-I-21.
-  Ane Sologaistua Badiola. 2009-I-22.

Zorionak, NAIA NILI, 
zure hirugarrengo 
urtebetetzian. Aitatxo 
eta amatxoren partez.

Zorionak, UNAI, bixar
lau urte beteko 
dozuzelako. Muxu 
haundi bat Jon, amatxo
eta aitatxoren partez.

S
U

D
O

K
U

A HHIILLDDAAKKOOAAKK

Dublinen bizi den mutil gazte batek
egunez kalean abesti ezagunak 

abesten ditu eta gauez, berriz, berak
konposatutakoak. Neska ba ezagutu 

eta elkarren artean eurek hasieran 
uste zutena baino harreman 

handiagoa dagoela ikusiko dute…

zziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaaffiillmmaakkzziinneeaa

Ben Thomas Hazienda saileko langilea da
eta deprimituta dago egindako akatsak
direla eta. Horregatik erabaki du jendeari
lagundu beharra dagoela. Baina Emily
ezagutzen duenean eta maitemintzen 
denean, guztia aldatzen da…

“Siete almas”
ZZuuzzeennddaarriiaa:: 
GGaabbrriieellee MMuucccciinnoo
AAkkttoorreeaakk::
WWiillll SSmmiitthh,, 
RRoossaarriioo DDaawwssoonn,, 
WWooooddyy HHaarrrreellssoonn,, 
MMiicchhaaeell EEaallyy……

“Once”
ZZuuzzeennddaarriiaa::
JJoohhnn CCaarrnneeyy

AAkkttoorreeaakk::
GGlleenn HHaannssaarrdd,, 

MMaarrkkééttaa IIrrgglloovváá,, 
HHuugghh WWaallsshh,, 

GGeerrrryy HHeennddrriicckk……

ego-ibar
untzaga
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hhoorroosskkooppooaa

Barixakua 30
AANNTTZZEERRKKIIAA
2222..3300..-- Lo Cerebro (Pez
en Raya taldearekin).
Espaloia Kafe Antzokian
(Elgetan).

Eguena 5
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Hitzaldia: Síntesis
histórica del Pais Vasco
(Jesús Gutierrez)). EPAn
(Isasi, 39).

EEGGOO IIBBAARR
ZZIINNEEKKLLUUBBAA
1177..3300 eta 2211..0000..--
Once (Zuz: John Carney).
Sarrera: euro 2. Hezkuntza
Esparruan.

Zapatua 31
SSAANN JJUUAANN BBOOSSCCOO
1133..3300..-- Zinema
operatzaileen bazkaria.
Eskarne jatetxean.

LLAAGGUUNN TTAALLDDEEAA
1177..3300..-- ¡Que vienen
los marcianos! Lagun
Taldearen ikuskizuna.
Hezkuntza Esparruan.

ZZAAPPAATTUUKKOO IIPPUUIINNAA
1188..0000..-- Ipuin magikoak
(Bihar txotxongilo taldea).
Umeen liburutegian
(Portalean).

HHIITTZZAALLDDIIAA
1188..0000..-- Cómo afecta
el alcoholismo al entorno
familiar (Al-Anon / Alateen,
Arrate Taldea). San Andres
elizako lokaletan.

Astelehena 2
IIKKAASSTTEENN
1166..0000..-- Sendabelarren 
foroa. Portalean.

PPAAIILLAAZZOOAAKK
1199..0000..-- Trikitraka Trikitron
Txirri, Mirri eta Txiribiton
pailazoen saioaren
grabazioa (sarrerak
agortuta). Coliseoan.

OONNGGIIEETTOORRRRIIAA
2200..3300..-- Garazi Biteriri 
ongietorria. Untzagan.

Martitzena 3
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- Hitzaldia: Felipe
II, luces y sombras de
un monarca responsable
(Dr. Carlos Rilova). Aldez
aurretik izena eman behar
da. EPAn (Isasi, 39).

SSAANN BBLLAASS
GGooiizzeeaann..-- San Blas
opilen bedeinkapena.
Herriko elizetan.

PPAAIILLAAZZOOAAKK
1199..0000..-- Trikitraka Trikitron
Txirri, Mirri eta Txiribiton
pailazoen saioaren
grabazioa (sarrerak
agortuta). Coliseoan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..-- Geodiversidad
del Bajo Deba: un tesoro
por descubrir. Hizlariak:
José Francisco Santos
eta Belén Apoita. Portalean.

AARRIIEESS
Joan den asteburuan ez zizun
haizeak eramango, ezta? Ba eskerrak,
datorren martitzenetik aurrera gauzak
oso ongi joango zaizkizu-eta!

TTAAUURRUUSS
Jaten duzuna gehiago zaindu beharko
zenuke, izan ere, azken aldian edozer
gauza jaten duzu eta kontuan izan
ondo elikatzea garrantzitsua dela.

GGEEMMIINNII
Noraezenean ibiliko zara hurrengo
egunotan, galduta bezala. Lagun on
bat zure alboan izatea beharko duzu,
bidean ez galtzeko.

CCAANNCCEERR
Besteek egiten dutena oso erreza
dela iruditzen zaizu beti. Ba tira, 
egin itzazu zuk gauza horiek! 
Eskarmentu ederra hartuko duzu.

LLEEOO
Galdera sinple batek arazo asko
ekidin ditzake. Inor ez da gutxiago
beste bati zerbait galdetzearren. 
Dena ezin duzu jakin.

VVIIRRGGOO
Txoratuta utziko dizun pertsona bat
ezagutuko duzu asteburuan. Baliteke
berriz ez ikustea, baina zure burutik
ez da hain errez joango.

LLIIBBRRAA
Zalantza asko badituzu, zalantza
horiek balantza batean jarri eta, 
ondoren, erabaki. Ez eman ebazpen
bat dena ondo baloratu baino lehen.

SSCCOORRPPIIUUSS
Noizean behin ez dago gaizki minutu
bat eseri eta zutaz pentsatzea. 
Noiztik ez duzu horrelakorik egiten?
Ba beharra izango duzu.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Pozik, poz-pozik hasiko duzu 
datorren astea. Egia esan, ez da
gutxiagorako, momentu ederra bizi
duzu-eta, oso berezia.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Ez duzu zertan kezkatu, gaur egun 
dituzun arozotxo horiek berehala
konponduko direlako. Hori bai, 
osasuna gehiago zaindu.

AAQQUUAARRIIUUSS
Susto ederra izango duzu 
astelehenean! Ez da oso larria 
izango, eskerrak, bestela… Hori bai,
ez duzu denbora askoan ahaztuko.

PPIISSCCIISS
Noiz ikasiko duzu jaten? Beti 
zikintzen zara. Adurretakoa ipini 
behar duzu, ala? Garbigailuari 
erabilera harrigarria ematen diozu.

Eguaztena 4
SSAANNTTAA AAGGEEDDAA
1155..0000..-- Arrateko Andra
Mari Ikastetxeko kalejira.
Urki auzoan.

SSAANNTTAA AAGGEEDDAA
1199..0000..-- Sostoa
Abesbatzaren kalejira.
Ibilbidea: Musika Eskolatik
(Portalea) hasita, Toribio
Etxebarria, Untzaga,
San Andres eliza ingurua,
Ibarkurutze eta Urkizu.

IIKKAASSTTAARROOAA
1199..3300..-- Makilaje
ikastaroa. ...eta kitto!-n
(Urkizu, 11 - solairuartea).

eerraakkuusskkeettaakk
–– UUrrttaarrrriillaarreenn 3311rraa aarrttee
MATEO GUILABERTen argazkiak. Portalea tabernan.
SILVIA GARCÍAren argazkiak. Klub Deportiboan. 
JUAN ZAMORAren argazkiak. El Ambigú tabernan. 
DOMINGO VENEROren argazkiak. Beer House
tabernan (Deustun). 
–– OOttssaaiillaarreenn 11eerraa aarrttee
OTEIZA. Bizirako proiektua. Portalean.
–– OOttssaaiillaarreenn 88rraa aarrttee
IOSU ARRIETAren margo erakusketa. Topalekuan.
–– OOttssaaiillaarreenn 1155eerraa aarrttee
ION ERRAMUN ETXEBERRIAren margoak.
Portalean.
–– OOttssaaiillaarreenn 2200rraa aarrttee
IÑAKI GARCIAren argazki erakusketa. Untzaga jubilatu etxean. IOSU ARRIETA.

Domeka 1
UUMMEEEENNDDAAKKOO ZZIINNEEAA
1177..0000..-- Umeendako
pelikula. Sarrera: 2’50 euro.
Amaña Kultur Aretoan.
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

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

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 08.00, 15.30 eta
20.30.  Jaieguna: 09.30 eta 20.30. DDOONNOOSSTTIIAA--EEII--
BBAARR.. Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30 eta 20.45.
Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. La-
neguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEII--
BBAARR.. Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapa-
tua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EEII--
BBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta
18.45. Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaie-
gunak: 08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR.. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta
20.30. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30
eta 20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑAA.. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IIRRUUÑÑAA--EEIIBBAARR.. Lanegu-
na: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EEII--
BBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--
EEIIBBAARR.. Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEE--
TTAA.. Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEIIBBAARR.. Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. EERRMMUUAA--MMEENNDDAARROO.. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduer-
diro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-
era orduro. MMEENNDDAARROO--EERRMMUUAA.. Laneguna: 06.55eta-
tik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegu-
nak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara or-
duro. + 10.35 eta 21.38. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR.. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EEII--
BBAARR--DDUURRAANNGGOO.. Egunero: + 22.18. EEIIBBAARR--DDOONNOOSS--
TTIIAA.. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR--EERRMMUUAA.. Lane-
gunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordutegiak

lleehhiiaakkeettaakk
– XXXXIIVV.. NNaarrrruuzzkkoo ZZeezzeenn SSaarriiaakk..
Lanak aurkezteko epea: otsailaren 2ra arte, Hezkuntza
Esparruan (943208444).

–– AArraattoosstteeeettaann ddoottoorreeeenn jjaarrrriittaakkoo ttaabbeerrnnaa..
Izen-ematea: Otsailaren 18ra arte. Pegoran.

–– XXVV.. IIppuurrtteerrrree IIppuuiinn LLeehhiiaakkeettaa
((LLHH eettaa DDBBHHkkoo iikkaasslleeeennttzzaatt))..
Ipuinak aurkezteko epea: Martxoaren 11ra arte. 
Informazioa: …eta kitto!-n, 943200918 telefonoan.

ffaarrmmaazziiaakk
3300,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ AAllbbeerrddii (Zubiaurre, 9)
3311,, zzaappaattuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ CCoorrttiinnaa (Zubiaurre, 29))
11,, ddoommeekkaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ UUggaarrttee (Sta. Zezilia, z/g)
22,, aasstteelleehheennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
33,, mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
44,, eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
55,, eegguueennaa
EGUNEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ LLaass HHeerraass (Sostoatarren, 20)
66,, bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)

iikkaassttaarrooaakk
–– AArrddoo--ddaassttaakkeettaa..
Noiz: Otsailak 11n, 19.00etan …eta kitto! Euskara
Elkartean (Urkizu, 11 solairuartea). 
Izen-ematea: Otsailaren 9ra arte (…eta kitto!-n,
943200918 telefonoan).

–– AArrggaazzkkiillaarriittzzaa ddiiggiittaallaa ((ooiinnaarrrriizzkkooaa))..
Noiz: Otsailak 16, 18, 23 eta 25 eta martxoaren
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 eta 25ean. 19.00etatik
21.30etara. Portalean. 
Matrikula: 65 euro (Eibarren erroldatutakoak)
100 euro (Eibartik kanpokoak). Plaza mugatuak. 
Izen-ematea: otsailaren 2tik 12ra, Pegoran.

–– MMaarrrraazzkkii ttaaiilleerrrraa..
Noiz: Otsailaren 2tik uztailaren 29ra, astelehen
eta eguazten goizetan. Arrate Kultur Elkartean. 
Izen-ematea: 943821353 edo 622053933.

–– MMaassaajjee ttaaiilleerrrraa..
Noiz: Otsailak 9, 16, 23 eta martxoak 2,
18.30etatik 20.30etara. Arrate Kultur Elkartean. 
Izen-ematea: 943202299 eta 626984472.

–– PPiinnttuurraa ttaaiilleerrrraa..
Noiz: martitzen eta eguenetan, goizez edo arratsaldez,
uztailaren 30era arte. Arrate Kultur Elkartean. 
Izen-ematea: 943821353 edo 622053933.

–– BBiizziittzzaarraakkoo ttrreebbeettaassuunnaakk gguurraassoo
eettaa sseemmee--aallaabbeenn aarrtteekkoo hhaarrrreemmaanneettaann..
Noiz: Otsailaren 19an, 23an eta 26an, 18.30etatik
20.30etara Portalean (gurasoentzat).
Izen-ematea: otsailaren 17ra arte, Pegoran (doan).

ssaallggaaii
DDAANNTTZZAA
Absurdo. Urtarrilak 31, 20.30etan.  

AANNTTZZEERRKKIIAA
Hor al zaude. Otsailak 6, 20.30etan.
La vida de un piojo llamado Matías. 
Otsailak 7, 18.00etan.

llaasstteerr ssaallggaaii
MMUUSSIIKKAA
Organiks. Otsailak 15, 19.00etan.

ssaarrrreerraakk



09/I/30  ...eta kitto!
665 zkia.

– Aukera ezinhobea. Pisua saltzeko pre-
mia daukat. Egiguren kalean (Abontza
poligonoan). Egoera ezinhobean. Jantzi-
ta. 225.000 euro. Tel. 635-752986.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea, komun bi, bal-
koia eta despentsa. 38’5 milioi pezeta.
Aukera paregabea. Tel. 653-733357.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai

1.2. Errentan

– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 630-764528.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta garbike-
ta lanetarako. Esperientzia. Tel. 686-
274433 edo 943-700941.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
du eta etxeko lanetarako. Tel. 638-
406645.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak edo nagusiak zaindu eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 678-534041.
– Erizain laguntzailea eskaintzen da gai-
xoak zaintzeko egunez edo gauez. Tel.
667-461940. Saray.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Gi-
datzeko baimena eta autoarekin. Tel.
669-154143.
– Neska eskaintzen da orduka eta inter-
na moduan edozein lanerako. Tel. 619-
662773.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Esperientzia. Erreferentziak interna
moduan. Tel. 690-952002.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak edo nagusiak zaindu eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 646-048823.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Egunez edo gauez.
Esperientzia. Tel. 943-744433.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu, garbiketa lanak egin eta
kamarera moduan. Tel. 617-056828.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 693-
356418.
– Dekoratzailea eskaintzen da proiek-
tuak edo erreformak egiteko. Tel. 616-
144262.
– Eibarko emakume arduratsua eskain-
tzen da gauez nagusiak zaintzeko. Espe-
rientzia eta informeak Tel. 675-714988.
– Emakumea eskaintzen da edozein la-
nerako. Tel. 686-265293. Carmen.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa. Espe-
rientzia. Tel. 610-936839.
– Emakumea eskaintzen da 09.00etatik
15.00ak arte nagusiak zaindu eta garbi-
keta lanetarako. Tel. 645-735116 edo
943-030697.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein la-
nerako. Tel. 686-545884.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 686-545884.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 680-250527.
– Neska eskaintzen da etxeko lanetara-
ko. Interna edo externa. Tel. 679-673622.
– Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 648-505985 edo 943-030697.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanetarako edo kama-
rera moduan. Tel. 636-927812.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
943-531931.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zindu eta garbiketa lanetarako.
Interna edo externa. Tel. 659-005343.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta kamarera lanetara-
ko. Tel. 671-972733.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Espe-
rientzia. Tel. 669-064252.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 648-143804.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 617-064327.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Orduka edo interna. Tel. 659-
742233.
– Neska euskalduna eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaindu eta etxeko lane-
tarako. Esperientzia eta informeak. Tel.
610-078505.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
617-181542.
– Neska eskaintzen da lan egiteko. Inter-
na edo externa moduan. Tel. 666-
747139.
– Neska eskaintzen da lan egiteko. Inter-
na edo externa moduan. Tel. 672-
076852.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak edo umeak zaindu eta tabernan
lan egiteko. Tel. 618-156794.
– Neska eskaintzen da orduka garbiketa
lanetarako. Prezio ekonomikoa. Tel. 610-
078505.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak zaintzeko. Tel. 943-031458.

4. Lana
4.1. Lan bila

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

– Foballerako botak salgai. Adidas. Alu-
miniozko takoak. Plantila eta poltsarekin.
42 zkia. 80 euro. Gauez deitu. Tel. 943-
530667.
– Kristalezko mahaia (metro bat) salgai,
marmolezko hankekin. Lau aulkirekin.
Egongelarako aproposa. Tel. 635-
744793.
– Combi izozkailua salgai. Urte bikoa.
Egoera onean. 110 euro. Tel. 637-
528992.
– Dendako mostradoreak, bitrinak eta
apalak salgai. Prezio oso onean. Tel.
943-121886 edota 676-377959.
– Orbea Onix karbonozko bizikleta sal-
gai. 51 tailakoa. 2007ko modeloa. Orde-
nagailuarekin. Berria. 1.200 euro. Tel.
676-105492. Aitor.
– Mountain-bike salgai. Erabili gabea.
Tel. 686-286110.
– Mahaiko ordenagailua salgai. Pentium
4. 15”ko TCT pantailarekin. 180 euro.
Tel. 696-133655.
– Ohe artikulatua salgai. Elektrikoa eta
urrutiko agintearekin. Eskaren kontrako
koltxoia. 0’90koa. Prezio onean. Tel.
629-477440. Jose Antonio.
– Izotz-makina eta edalontzi garbigailua
salgai. Egoera onean. Tel. 669-956450.
Iban.

6. Denetarik
6.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan, 
12 hitz onartuko dira gehienez. IIrraaggaarrkkiiaakk iippiinnttzzeekkoo:: 994433--220000991188..

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Eskaerak
4.2. Eskaintzak

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

– Urrezko katea (C letra duen dominare-
kin) galdu zen urtarrilaren 2an Ibarkuru-
tze eta Karmen kaleen artean. Tel. 615-
716689.

6.3. Galdu/Aurkitu

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

3. Lokalak
3.1. Salgai

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

6.4. Bestelakoak

– Neska bi eskaintzen dira alfonbrak,
etxeak, bulegoak... garbitzeko. Tel. 638-
944604 edota 695-708271.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa laneta-
rako. Tel. 699-609190.
– Gizona eskaintzen da igeltsero, pinto-
re edo lorazain moduan. Gidatzeko bai-
menarekin. Tel. 650-513412.
– Emakumea eskaintzen da goizez ume-
ak edo nagusiak zaindu eta garbiketa la-
netarako. Tel. 608-886701.
– Neska eskaintzen da orduka edozein
lanerako. Tel. 659-298912.

– Neska eskaintzen da estetizista mo-
duan. Esperientzia. Tel. 622-850255.
– Neska eskaintzen da orduka nagusiak
zaintzeko. Tel. 943-751504.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak zaintzeko. Tel. 943-753049.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak zaintzeko. Tel. 690-783065.
– Neska eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 671-130649.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindu
eta kamarero lanetarako. Tel. 671-
130649.
– Gizona eskaintzen da edozein lanera-
ko. Tel. 689-251370.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
netarako. Tel. 606-659634.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 646-265195.

– Otaola Hiribideko 27an lokala alokagai.
Gazteendako aproposa. Tel. 657-
795679.

3.2. Errentan

– Eibarko erdialdean logela alokagai la-
gun batendako. Tel. 943-254600.
– Logela eskaintzen da, pisua eta lan-
kontraturako eskubidearekin. Tel. 686-
286110.
– Eibarren logela alokagai. Tel. 617-
942407.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 646-566278.
– Eibarko erdialdean logela alokagai. Tel.
626-917395.
– Pisua edo logela hartuko nuke alokai-
ruan Eibarren. Tel. 657-779628.
– Logela alokatzen dut Eibar erdialdean.
Tel. 617-942407.
– Pisua alokairuan hartuko nuke Ermuan.
Neska arduratsua. Tel. 680-281125.



Illunabarrian…
Mikel Garaizabal

enologoa

(IZEN-EMATEA:
otsailaren
9ra arte)

(IZEN-EMATEA:
otsailaren
9ra arte)

3 euro
(...eta kitto!ko
bazkideentzat doan)

3 euro
(...eta kitto!ko
bazkideentzat doan)

AArrddoo--ddaassttaakkeettaa ssaaiiooaa
OOttssaaiillaakk 1111,, eegguuaazztteennaa
1199..0000eettaann,, ......eettaa kkiittttoo!!nn
(IZEN-EMATEA:

otsailaren
9ra arte)



SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

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

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

KKllaassee tteeoorriikkoo 
zzeeiinn pprraakkttiikkooaakk
norberak nahi 
dituenean

Klase teorikoak 
iikkuusseennttzzuunneezzkkooeenn 
aabbaannttaaiillaakk
erabilita

Merkantziak 
eta bidaiariak 
garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo 
agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


