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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

I
Saltzen dabe imajiña
“Hola”ko danak adiña

azala lustre ederrarekin
barrua hirua baiña.
Ai! gure herria

ingurukuen barria.

II
Corte Inglesko argixak
benetan ikusgarrixak

lanpostuak be agindu ziran
sobrau jakuez erdixak.

Ai! gure herria
ingurukuen barria.

III
Moderno eta barrixa
gura leukie herrixa

horretarako eingo dan arren
txikiziñua larrixa.
Ai! gure herria

ingurukuen barria.

IV
Aurretikuen jarduna

gaur arte heldu jakuna
zergaittik bota eta birrindu
nun laga dogu zentzuna?

Ai! gure herria
ingurukuen barria.

V
Injenieritza lanian

dabiz oin Errebalian
presia egin nahi dabe baiña

ur guztia juan danian.
Ai! gure herria

ingurukuen barria.

VI
Errebaleko parkiña
aprillerako egiña

behin behinekua izango ei da
ikusiko da jakiña!
Ai! gure herria

ingurukuen barria.

VII
Zeñek sinistu bihar dau
seikua zana bat pagau

gansterrak dira tontuak edo
guzur hutsa da guzti hau.

Ai! gure herria
ingurukuen barria.

VIII
Haginkadia sakona

mendixari ein jakona
zergaittik ezin bakian laga

bake bakian dagona?
Ai! gure herria

ingurukuen barria.

IX
Arrateballen tallarrak
ondatu dira baztarrak

Untzetaraiño porlandu eta 
nun jo bihar dau oillarrak?

Ai! gure herria
ingurukuen barria.

X
Matsariko ospittala
kronikuendako dala
idea ezin bikaiñagua

hil dattian sartu ahala.
Ai! gure herria

ingurukuen barria.

XI
Hor hildakuen diruak
pensiñorako euruak

pozik ta gogoz tragauko dittu
haziendiaren zorruak.

Ai! gure herria
ingurukuen barria.

XII
Oponentiak auzuan
ezkon biaje gozuan

agintedunak emoten detsen
opiuaren lausuan.
Ai! gure herria

ingurukuen barria.

XIII
Oposiziño tristia

larrixa ezpalitz txistia
eitten dabena egitekotan

hobe leukie iztia.
Ai! gure herria

ingurukuen barria.

XIV
Lan hau dan arren laburra

eskaxa eta apurra
eibartarrokin ez naiz ahaztu ta

zeuntzat doia agurra.
Ai! gure herria

ingurukuen barria.

(Doñua: Peru guria Londresen)

Jesus Mª Gisasola “Trunboi”

KKOOPPLLAA  BBAARRRRIIAAKK  SSAANNRROOMMAANNEEKK  JJAARRRRIIAAKK

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““JJuubbiillaattzzeekkoo  aaddiinnaa  iiggoottzzeeaa  eezz  ddaa  bbeehhaarrrreezzkkooaa,,  bbaaiinnaa
bbaaii  1155  uurrtteettaann  kkoottiizzaattuuttaakkooaa  2255eerraa  iiggoottzzeeaa..  GGaauurr  eegguunn--
ggoo  1155  uurrtteeeekkiinn,,  aauuttoonnoommooaakk,,  pprrooffeessiioonnaallaakk  eettaa  eennpprree--
ssaarriiaakk,,  aazzkkeenn  hhaauueekkiinn  ppaakkttaattuu  ddeezzaakkeetteenn  llaannggiillee  bbaa--
ttzzuueekkiinn  bbaatteerraa,,  eeuurreenn  ppeennttssiiooaakk  `̀eerroossií́   ddiittzzaakkeettee  lleeggaall--
kkii,,  aauurrrreekkoo  2200  uurrtteeeettaann  bbaaxxuu  kkoottiizzaattuuzz  eettaa  aazzkkeenn
1155eettaann  aallttuu..  HHoorrrreekk  jjaarrttzzeenn  dduu  aarrrriisskkuuaann  mmooddeellooaa””

((JJaavviieerr  OOllaavveerrrrii,,  aabbookkaattuuaa))

““NNoonn  ddaauuddee  eelleebbeerrrriiaakk  iirraakkuurrttzzeenn  zziittuuzztteenn  eeddoo  iinntteelleekk--
ttooaa  eelliikkaattzzeekkoo  ttaarrtteeaa  bbiillaattzzeenn  zzuutteenn  ppoolliittiikkooaakk??  GGaauurr
ppoolliittiikkooaakk  bbeehhaarrttuuttaa  ddaauuddee  bbeerrrriieeii  eerraannttzzuutteerraa  eegguunneekkoo
2244  oorrdduuttaann..  EEuurreenn  bbiizziittzzaa  eesspplliikkaazziiooaakk  eemmaatteerraa  mmuuggaa--
ttzzeenn  ddaa,,  jjeennddeeaa  aassppeerrttzzeerraaiinnoo..  AAllddeerrddii  ppoolliittiikkooeekk  ggoo--
bbeerrnnaattzzeeaa  nnaahhii  dduuttee  kkaannppaaiinnaa  eeggiitteenn  dduutteenn  bbiittaarrtteeaann,,
hhaauu  ddaa,,  eegguunn  oossooaann..  EEttaa  hhoorrrreellaa  eezziinn  ddaa  ggoobbeerrnnaattuu..””

((CChhrriissttoopphheerr  PPaatttteenn,,  eeuurrooppeeaarr  kkoommiissaarrii--oohhiiaa))
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ASTINDU HIRIGINTZA TALDEAK EGUAZ-
TENEAN PRENTSAURREKOA EGIN ZUEN,
Errebalen inguruan bere iritzia plazaratzeko.
Taldeko ordezkarien berbetan, “urtarrilaren
25eko Udalbatzan Errebalgo lurrak erosteko
azken erabakiak baieztatu egiten du orain
arte egin ditugun balorazioak. Izan ere,
Udalak sekulako akatsa egin zuen pleguan
(eta, ondorioz, kontratuan) baldintza argi hau
ez jartzean: epe jakin batean merkatu plaza
eraiki ezean, lur saila Udalaren eskuetara
berritzuliko zela”. Astindu-koen iritziz,
“Udalak kontratu administratibo arrunt bat
izango balitz moduan jokatu du, baina askoz
gehiago zegoen jokoan. Gu guztiona zen on-
darea eskuz aldatu da. Akatsa onartu beha-
rrean, aitzakia lotsagarriak jartzen jardun
dute, beraien jokaera zuritu nahian”. 

Alternatiba badago
Udalak orain arte egindakoa-

rekin konforme ez badaude ere,
egoerari buelta eman eta alterna-
tiba batentzat bidea zabaltzea
posible ikusten dituzte eta, alder-
di sozialistak udalean garatzen di-
harduen hirigintza politika gogor
kritikatzen duten arren, Astindu “Errebalgo
merkaturako PSOEk hauteskundeetan agin-
dutako proiektua berreskuratzearen alde
lanean diharduten herritarrei bultzada eta
sostengua” emateko prest agertu da. Hala
ere, “eta hankasartze gehiago ez emateko”,
Errebalgo orubean egingo den edozein ak-
tuaziorentzat baldintzak ezartzea ezinbes-
tekotzat jo dute: “Merkatu Plazak behar duen
duintasuna berreskuratu eta gainontzeko

denda eta hipermerkatuek eskaintzen ez
duten balio eta produktuak eskaini beharko
lituzkete, beti ere, inguruaren sostengarrita-
suna eta garapenerako errekurtsoak zain-
duz”. Horretarako eragile guztien parte-
hartzea izango lukeen azterketa sakona al-
darrikatzen dute. Horrez gain, “dagoen es-
kaeraren errealitateari erantzuteko aparka-
leku publikoak eta aisialdirako gune edo pla-
za” eskatzen dituzte.

GIPUZKOAKO MERKATARITZA ELKARTEAK
EGOITZA BERRIA EZAGUTZERA EMATEKO
ekitaldia egin zuen aurreko asteko barixakuan.
Elkartearen bulegoa Untzaga, 7-an dago (aurrez-

ki kutxen gainean, Artola jatetxearen aldame-
nean). Inaugurazioan Teresa Comenzana
Gipuzkoako Merkatarien Elkarteko presidentea
Maite Valmaseda Eusko Jaurlaritzako Merkatari-
tza zuzendaria, Miguel De los Toyos Eibarko
alkatea eta Mertxe Garate merkataritza zine-
gotzia izan ziren, beste hainbat gonbidaturekin
batera. Egoitza ezagutzera emateko ekitaldi for-
mala aurreko astekoa izan zen, baina berez
iazko urriaz geroztik bertan dihardute beharrean,
martxa betean. Egoitzak Eibar Merkataritza
Gune Irekia, Eusko Jaurlaritzaren Merkataritza
Dinamizazioaren Bulegoa eta Ederto elkartea
hartzen ditu eta hiru elkarteek bertatik eskaintzen
dituzte bakoitzari dagozkion zerbitzuak.

Errebalgo auziaren inguruko gestioari kritika

Merkataritza Elkartearen bulego berriak

AURREIKUSITAKO ASMOEI JARRAITUTA,
SUKALDEAN ERABILTZEN DUGUN OLIOA
JASOTZEKO edukiontzi bereziak ipintzen di-
hardute egunotan Eibarren ez ezik, eskualdeko
beste herrietan ere. Orotara 54 kontenedore ipin-
tzeko asmoa azaldu dute Mankomunitateko ardu-

radunek (17 Eibarren, 10 Er-
muan, beste horrenbeste El-
goibarren, bostna Deba eta
Mutrikun, 3 Soraluzen eta bi-
na, berriz, Mendaro eta Ma-
llabian). Edukiontziak me-
talezkoak dira, laranja kolore-
ko marrarekin apaindutakoak
eta 2ʼ5 metro kubiko hartzeko
modukoak. Kontenedorean
bertan irakur daiteke olioa

birziklatu ahal izateko jarraitu beharreko pausuak:
erabilitako olioa ondo itxi daitekeen plastikozko
botilaren batean edo, bestela, brik-en batean gorde
behar dira (kristalezkoak barrura jaustean erraz
apurtu daitezkeelako). Orain arte herririk herri
ibiltzen zen furgonetan jaso dute jendeak birzi-
klatzeko gordetako olioa. Eibarren hilean egun bi-
tan, furgoneta zegoen tokira joanda, ordutegi ze-
hatz bati jarraituta entregatu behar zen olioa eta,
hori dela eta, jende askok ahalegin berezia ez egi-
tearren olioa ez zuela birziklatzen uste dute Manko-
munitateko arduradunek. Hala ere, furgonetak
urtean 6.000 bat litro batzen zituen. Sistema berri-
ak eskaintzen duen erosotasunak jende gehiago
horretara animatuko duela diote eta, euren aurre-
ikuspenen arabera, “orain arte batutako kopurua 20
edo 30 aldiz biderkatu daiteke”.

Olioa jasotzeko edukiontziak

a u t u a n
PPIINNTTXXOOAAKK  JJAATTEEKKOO
Eibark Merkatalgune Irekia
osatzen duten dendak
txartelak banatzen hasi
dira euren bezeroen
artean pintxoengatik
trukatzeko. Guztira 5.000
txartel banatuko dira
hilaren 17, 18 eta 19an
Aterpe, Jose Luis, Pozkari,
Trinkete, Kili Kili, Iturri
eta Tas-Tasen; eta 24, 25
eta 26an O´Hara, Koskor,
Lanus, Tupi-Azpi, Ongi
Etorri, Txoko, Bossa
eta Kultun.

`̀DDEEBBEEKKAATTUUTTAAKKOO  HHIIRRIIAA´́
Berdintasun Zerbitzua
‘Debekatutako hiriaren’
mapa osatzen dihardu
eta horretarako tailer bi
prestatu ditu Portalean:
otsailaren 9an 16.00etatik
18.00etara eta 18.30etatik
20.00etara, eta 23an
ordu berean.
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URTEBETEKO IBILBIDEA-
REN ONDOREN, MAIXA EI-
BARKO HERRITARREN PAR-
TE-HARTZE ELKARTEAK
“balantze baikorra” egiten due-
la azaldu du, elkarteak bere
lehen urteko jarduna biltzen
duen memoria -txostenari la-
guntzen helarazitako idatzian.
Euren berbertan, “bultzatzai-
leak balantzearekin pozik
gaude eta 2009rako aurreikusi-
tako helburuak beteta ikusten
ditugu: erakundeek legitimi-
tatea berreskuratzen lagun-
tzea, politika publikoak ezar-
tzean efikazia bultzatzea; akzio
sozialean konprometitutako
herritargoa bultzatu, denon
onerako bidean eta pertsona
eta talde guztien berdintasun
politikoan aurrera jardutea.

Hau dena, gizarte justuago bat
sortzeko bidean”. Helburu horri
jarraituta, Udalarekin hainbate-
tan bildu dira, zerbitzu eta pro-
grama desberdinak bultzatu
eta dinamizatzeko asmoz.

Elkarteak “Reflexiones” izen-
buruko dokumentua sortu du,
herritarren arazo nagusien in-
guruko diagnostikoa eginez,
“horretarako hainbat lantaldek
egindako lanak eta elkartearen
datu-basean parte hartu dute-
nek betetako inkestako datuak
erabilita”. Iazko azaroan eman
zioten Udalari www.maixa.org
dominioaren garapena, “infor-
mazio eta eztabaidagune mo-
dura funtzionatu dezan, herri-
tarrei dagozkien gaien inguru-
an eta haien kezkak jasotzeko
asmoz”.

UR ZERBITZUAK-EK SANEAMENDU-SAREA GARBITZEKO
beharrean dihardu egunotan Urkizun. Beharrak egun batzuren bu-
ruan amaitzea espero dute, baina bitartean, Urkizu pasealekuko
26. zenbakiaren inguruan ezin izango da automobilik aparkatu, lu-
rra zulatzen dihardutelako.

Balantze baikorra egiten du Maixak

ANDIRAO EIBARKO BASERRITARREN ELKARTEAK AURRE-
KO ASTEAN, barixakuan prentsa aurrean agertu nahi izan zuen,
Udalari hainbat eskaera helarazteko asmoarekin: “Lehenengo eta
behin, oraindik hormigoitzeke dauden bideak hormigoitzea eskatu
nahi diogu Udalari”. Horrekin batera, “Arrate ingurua hobetzeko
proiektuak garatzeko” eskaera luzatu zieten agintariei eta, es-
kaeren-zerrenda biribiltzeko, “Udalean baserri kontuekiko sentibe-
ratasun handiagoa duen norbait ipintzeko” eskatu zuten euren
lehen agerraldi publikoan. Udalak ematen dien tratatamenduarekin
kexu agertu ziren baserritarrak: “Baserritarrak ez gara hirugarren
mailako herritarrak, eta denak berdin tratatzea nahi dugu”. Horrekin
batera, “ekosistemari eusteko egokienak baserritarrak direla” azpi-
marratu zuten, baserriak Eibarko “birikak” direla gogoratzearekin
batera: “Guk badakigu
baserriei zer falta zaien,
zein lehentasun dagoen
eta Udalarekin lan egi-
teko prest gaude. Ez du-
gu dirurik eskatzen, bai-
zik eta behar diren kontu
horietarako dirua kudea-
tzea, merkeago irtengo
litzateke dena horrela”.

“Baserritarrak ez gara hirugarren
mailako herritarrak”

UDALEKO GIZARTEKINTZAK, DROGA-ZALETASUNEI AURRE
EGITEKO garatzen dituen jardueren barruan, gurasoentzat berezi-
ki pentsatutako hiru ikastaro antolatu ditu. Benjamin Atutxa zine-
gotziak eta Jaione Azkue teknikariak egindako aurkezpenan azaldu
zituzten ikastaroen inguruko gorabehera guztiak. Baikara Gipuz-
koako Ikasleen Gurasoen Federazioak emango dituen ikastaroak
martxoa eta apirila bitartean emango dira, Portalean eta seme-ala-
ben adinaren arabera, gai ezberdinak jorratuko dituzte: 2 eta 7 urte
bitarteko umeen gurasoentzat, adin horretako haurren garapenaren
ezaugarriak azaltzeko ikastaroa prestatu dute; Lehen Hezkuntzan
eta 1. zikloan daudenen gurasoentzat, berriz, hezkuntza estrategiak
lantzeko ikastaroa emango da; eta DBH eta batxilergoko ikasleen
gurasoek, berriz, interneteko sare sozialen inguruan (Facebook,
Tuenti…) trebatzeko aukera izango dute.

Droga-zaletasunaren kontra

Saneamendu sarea garbitzen

Udaltzain gehiagoren premian
EIBARKO EAKO ORDEZKARIAK UDALEKO AGINTARIEK
UDALTZAIN GEHIAGO EZ KONTRATATZEKO hartutako eraba-
kiarekin kexu agertzen dira eta, Udaltzainen buruak berak horren
aldeko txostena aurkeztu zuela jakinda ere kontrako erabakia
hartzean “okerreko bidetik doala” leporatu dio Udalari. Bestalde,
komunikabideren batean kaleratutakoaren harira, “une honetan ak-
tibo dauden udaltzainak 42 direla azpimarratu nahi dugu, bat
sindikatuak liberatuta daukalako, eta ez 43 funtzionario eta 10 in-
terino, prentsan argitaratu zuten bezala”. 
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Eibar, Elgoibar,
Soraluze, Mendaro,
Deba eta Mutriko

batzen dituen Bittor
Sarasketako INEMeko

bulegoak langabe
berrien kopuru hori

zenbatu du urtarrilean.
Kopuru hori gehituta,

orain 3.393 dira
Eibarko INEMean

izena emanda
daudenak.

2010. URTERAKO 34 MILIOI
EUROKO UDAL-AURRE-
KONTUA ONARTU ZEN AS-
TELEHENEAN PSE-EE, EAJ,
Hamaikabat eta PPren aldeko
botoekin, Ezker Batuaren abs-
tentzioarekin eta Aralarren kon-
trako botoarekin. Enplegurako
Estatu Fondoen eta Eusko
Jaurlaritzaren laguntzekin, hala
ere, 44 milioi eurora igo daiteke
kopurua. Udalak 5,4 milioi euro
erabiliko ditu inbertsioetarako.
Besteak beste, kanpoko igeri-
lekuen hazkunderako, pasea-

lekua sortzeko trenaren estal-
durarako eta Txarakuako tren-
bidea ezeztatzeko erabiliko di-
ra euro horiek.

Euskara eztabaidagai
Aralar izan zen aurrekontua-

ren aurkako botoa eman zuen
alderdi bakarra, euren berbe-
tan hori ez litzatekeelako izan-
go eurek egingo luketen aurre-
kontua. Desadostasun handie-
na, hala ere, aurrekontu honek
euskararen alde egiten duen
elkarte eta taldeei egiten dien

murrizketan egon zen, “22.000
euroko kopuru horretan”.

Aralarrentzat …eta kitto!
Euskara Elkarteak, euskalte-
giek eta elkarte euskaltzaleek
egi-ten duten lana berebizikoa
da eta “euskalduntzen proze-
suak atzerabide-gabekoa izan
behar du”. Lehentasun kontua
aipatu zuen Mari Asun Gartzi-
ak, “gainera, horrelako dinami-
ka atzerakoietan sartzen baga-
ra, ikusten dugu datozen urtee-
tan joera hau arau bihurtzeko
arris-kua daukagula”.

asteko

datua
111100008888

Oin dala 

urte

Romualdo Galdoseko kioskua bota egiñ eben, haura zekeneri epia amaittutakuan, subastara etara-
ta, iñork ez ebalako nahi izan kioskua hartzia. Hogei urtetik gora zeraman kioskuak funzionatzen. 

Mario Onaindia izan zana elkarrizketau genduan, “Guía para orientarse en el laberinto vasco” liburua
kalerau ebala-eta. Gasteizko hotel batian hartu ginttuan Lekeittixon jaixo arren eibartar sentizten zanak.

Langabetu eta aurre-jubilaziñuaren arteko zubi moduan sortutako errelebu-kontratuen artian, EAEko eure-
tako ehuneko berrogeixa Eibarko Alfa Arte enpresak burutu zittuan, 22ña aurrejubilau eta gaztiekin. 

Solac-eko bihargiñak gero eta egoera kaxkarraguan hasi ziran murgiltzen, enpresak 105 langillietatik eu-
retako 44 kanporatzeko asmua ageri ebanian; gehixenbat 40 urtetik gorako andrak ziran kaltetuak.

22000000--IIII--1111  //  330033..  ZZKKIIAA..

hamar

39 millioi euroko aurrekontua onartu eben udal plenuan, EB-Ara-
larren kontrako botuak kenduta, beste guztien oniritzixarekin. Ko-
puru horertatik, 15 miliioi euro inbersiñuetarako onartu ziran.  

Debegesak azken urtian 44 enpresa barri eratzen lagundu eba-
la emon eban jakittera, euretatik gehixenak (%87) bizirik jarrai-
tzen ebanak. Kontsultak, bestalde, 200 batera iritsi ziran.

Holke gidarixak eta Beorlegi kopilotuak osatutako taldiak Egiluz
Memorialaren bigarren ediziñua bereganatu eben, Egiluz beraren
auto batekin. German González eibartarra hirugarrena izan zan.

Krisixaren inguruan ...eta kitto!-k antolautako mahainguruan
Eduardo Zubiaurre, Karmelo Urdangarin, Cristina Zumeta, Iñazio
Izpizua, Unai Martínez eta Julita Valenciagak hartu eben parte.

22000099--IIII--1133  //  666677..  ZZKKIIAA..Oin dala365egun

Udal-aurrekontua onartu zen astelehenean
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MMªª  TTEERREESSAA PPOORRCCEELLAA
5555  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Ez dakat karnetik, baiña etxian
badakagu kotxia, erosi barrixa
gaiñera. Daguan kutsaduria kon-
tuan izanda, auto elektrikuak
merezi dabela esango neuke, ar-
nasten dogun airia oso kutsatuta
dago-eta. Karuak dirala entzun
dot; holan, auto horrek erosteko
laguntzak emon biharko zeskuen.

Zein iritzi dakazu
auto elektrikuaren

gaiñian?
JJOOSSEE LLUUIISS BBEEAATTOO
6622  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Gasolinazko autuak erabiltzia
baiño hobiagua da elektrikua,
gitxiago kutsatzen dabelako;
baiña, legez ez neuke erabiltzen
derrigortuko. Ez dakitt arrakastia
eukiko daben, igual pare bat eta-
ratzen dabe eta kitto. Ez dakat
karnetik, baiña ondo ikusten dittut
holako autuak.

BBEEAATTRRIIZZ MMOOUUZZOO
3366  uurrttee
aaddmmiinniissttrraattzzaaiilllliiaa

Hasteko, ez neban auto elektriko-
rik erosiko. Oindiñok begittantzen
jata ez daguazela bihar dan mo-
duan prestauta; hobetzen ba-
doiaz, erosiko neuke. Gaiñera,
hamengo eraikiñak be ez dagoz
auto horrek kargatzeko prestauta
eta txarto ibilliko giñake kargatzia
nahi izan ezkero.

RRIICCAARRDDOO EEGGIIDDAAZZUU
6688  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Soldadutzan txoferra izan nintzan
eta dakaten esperientziagaittik
esango neban onaguak dirala
gasolinazko autuak, ez diesel eta
bestelakuak. Elektrikuak ingu-
rumenerako onak badira, ba ho-
beto. Zelako kapazidadia dake?
Hurbil daguan leku batera juateko
igual ondo, baiña urrutirago…

Azken egunotan auto elektrikuen gaiñian
promoziño ezberdiñak egin dira. Eguaztenian,
adibidez, Eibarko merkataritza gune batian auto
elektriko bat zelan kargatzen dan eta zelakua
dan ikusi ahal izan zan. Autogilliak lanian
dihardute auto elektrikuak egitten
eta daguaneko errealidadia dira.

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

8  Pediatria
9  Psikiatria

10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Barne Medikuntza
13  Koloproktologia
14  Erizaintza
15  Zoru pelbikoaren

errehabilitazioa

UURRKKIIZZUU  PPAASSEEAALLEEKKUUAA,,  11 33
OOrrbbeeaakkoo  ddoorrrreeee ttaakkoo  

11 ..  ssoollaaiirruuaa

� 994433  1122  0022  0000 Faxa:994433  1122  0022  0044

HHee llbb ii dd ee aa

BERRIA:
Foto-depilazio Unitatea

ZERBITZU BERRIA
EIBAR OSASUNDEGIAN

FISIOTERAPIA ESPEZIALIZATUA
ZORU PELBIKOAREN 
ERREHABILITAZIOA

UROLOGIA, GINEKOLOGIA, 
KOLOPROKTOLOGIA
Gernu inkontinentzia
Haize inkontinentzia
Inkontinentzia fekala

Dispareunia
Postpartoa

Organo pelbikoen prolapsoak
etab.

D e i t u  e z a z u  e t a  i n f o r m a  z a i t e z
E i b a r  O s a s u n d e g i a n !

9 4 3  1 2  0 2  0 0
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IRITZIA8

K
aguenka! bukatu genuen 2009.

urtea Topagunekook, euskalgin-

tzako beste hainbat eragilek beza-

la: haserre, irainduta, nazkatuta…

Hau da, toxinaz beteta. Nahikotxo hitz

egin da euskarazko hedabideek merezi

ez duten tratuaz, euskaraz zein erda-

razko Euskal Herri osoko hedabideetan.

Hauxe da gertatu denaren gainean egin

dezakegun irakurketa positibo bakarra:

alde batetik, hainbat enteratu dira exis-

titzen garela eta egituratu samar

gaudela, eta bestetik Euskarabidearen

sorrerarekin Nafarroako Gobernuak

egin zuen distrakzio maniobra berez

erori egin dela, agerian geratuz, Nafar

Gobernuak daraman hizkuntza politika

euskarafobiko, mendekatzaile eta

aldeanoa ezkutatzeko, Euskarabidea

erabiltzea dela euren asmo bakarra,

horretarako Euskarabideako zuzendaria

ipurdia agerian utzi behar badu ere. 

Bestelakoa izan zitekeen Institutua

baliabidez hornitu izan balute, baina

ez. Gero elkarbizitzaz hitz eginen

digute. Nork eta gizartearen gutxiengo

handi baten nahiak, eskubideak eta kul-

tura errespetatzen ez dituenak.

Gaurkoan, ordea, ez dut gehiago he-

dabideen gaiaz hitz eginen, mingarria

den arren ez baita kaltetua atera den

sektore bakarra, ez horixe. Azken bi

urteko aurrekontuek, euskararen erabi-

lera sustatzeko ekimen guztiak kaltetzea

dute helburu: hedabideak, haur eta gaz-

teen aisialdia, kultur programazioa, enti-

tateak euskalduntzeko programak,

mintzapraktika egitasmoak, herritarren

sentsibilizaziorako ekimenak, euskalte-

giak, irakaskuntza... Hau da, erasoa era-

batekoa da, helburu garbia duena: eus-

karaz bizi nahi dugunontzako esparruak

irabazteko egindako lanak ahalik eta

gehien trabatzea, horretan aritzen diren

eragileei diru-laguntzak erabat murriztuz.

Nafarroako euskaltzaleok, gure Go-

bernuaren babes juridiko, politiko eta

ekonomikorik gabe aurrera egin behar

dugu. Gainera, kontziente gara, Gober-

nuak hiru plano horietan orain ukatzen

duen babesa ezinbestekoa dela, gizar-

tearen inplikazioarekin batera eus-

kararen erabateko normalizazioa lor-

tuko bada. 

Egoera larria dela jakin badakigu. Ho-

rren aurrean zer? galdetu dute hain-

batek. Gure ustez, zailtasunaz zailtasun

bi planotan lan egin behar dugu: alde

batetik ssoorrmmeenneettiikk tiraka inurrien antza

auzoz-auzo, herriz-herri antolatu, hiztun

sareak osatu, erabilerarako esparruak

irabazi, diru iturri berriak bilatu... Eta,

beste aldetik Nafarroako eeuusskkaallttzzaalleeoonn

nnaahhiiaa  oozzeennaaggoo  eennttzzuunn  ddaaddiinn ekimen

bateratu eta jarraituak antolatu; horre-

tarako Nafarroan gero eta euskaltzale

gehiago egon gaitezen diskurtso eta eki-

men erakargarriak gizarteratu, poli-

tikariekin harremanak ugaritu, botere

ekonomikoarengan ahal dela eragin,

kale agerpen indartsuak egin e.a.

Lehendabiziko egitekoari, hots, auzoz

auzo saretze lan horretan, inozokerie-

tan erori gabe, zerbait aurreratua dugu-

la esan dezakegu, ez baita alferrik ur-

teetan euskalgintzakook langintza ho-

rretan sortutakoa: ikastolak, euskalte-

giak, hedabideak, aisialdi eta kultur pro-

gramak, mintzakide, komertzio eta pro-

fesionalen gidak... 

Bigarren egitekoari dagokionean, To-

pagunea etxeko lanak egiten ari da;

izan ere, azken urte hauetan, eus-
kararen erabileran eragitea helburua-

rekin sortu diren euskara elkarte eta ia

hedabide guztiak federatu baitira Topa-

gunean. Horren ondorioz, esan deza-

kegu euskalgintzaren hanka bat Topa-

gunearen inguruan egituratu dela eta

horrek lagungarri izan behar lukeela Na-

farroako euskalgintza egituratzen eta

batzen. 

Beraz, Topagunea prest dago, eus-

kalgintza eta Nafarroako gizarte eus-

kaltzaleekin diskurtso eta dinamikak

adostu eta elkarlanean aritzeko.

“El Drogas”-ek esana: Pentsatzeari
uzteko garaia iritsiko zaigu hiltzen gare-
nean, bitartean...

OOsskkaarr  ZZaappaattaa  SSoollaannoo
Nafarroako TOPAGUNEA

Sortu eta eragin!

Maite Anguera Pareja
(SONIA GURE ZUZENDARITZAKO PARTAIDEAREN AMA)
Otsailaren 5ean hil zen, 64 urterekin

...eta kitto! Euskara Elkartea

GGuurree  aattsseekkaabbeeaa  eettaa  eellkkaarrttaassuunnaa  aaddiieerraazzii  
nnaahhii   ddiieegguu  hhaarreenn  sseenniiddee  eettaa  llaagguunneeii..
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Luxuzko hasiera aurten 33 urte bete-
tzen dituzten Antzerki Jardunaldiek
izango dutena. Freireren hitzaldia

otsailaren 16an egingo da, martitzena,
Coliseoan 19.00etatik aurrera, eta bertan
Juan Ortega izango da aurkezlea eta Juan
Velázquez koordinatzailea.

Telebista munduan aurpegi ezaguna da
Freirerena. ʻDoctor Mateoʼ, ʻMIRʼ eta ʻAna y
los sieteʼ bezalako saioetan aritu da ar-
gentinarra, baina bere aktore ibilbidea
askoz ere luzeago eta sakonagoa da.

1993an egin zuen bere lehen
filma Argentinan: ʻUn muro de
silencioʼ. Ordutik etengabe jar-
dun du lanean eta Espainian
aritzeko aukera Vicente Molina
Foixek eman zion ʻSagitarioʼ
pelikularekin. Hala ere, ʻLucia y
el sexoʼ-rekin heldu zitzaion
fama eta ospea.

Zineak eta telebistak ospea
eman badiote ere, antzerkian
sentitzen dela erosoen aitor-
tzen du Freirek. Horren adi-
bide da 2005ean ʻBentʼ antzez-
lanean egindako paperaren-
gatik Aktoreen batasunetik ja-
sotako Aktore Onenaren saria.

ʻMercado libreʼ-rekin Eibarren
Eibarrera antzerkiko aktore bezala iristen

da eta ʻMercado libreʼ antzezlana egingo du
martxoaren 5ean Hezkuntza Esparruan
20.30etan. Honen ekoizlea ere bada, eta
bertan abokatu arrakastatsu baten papera
egiten du. “Arrakasta du, baina ase gabea
da eta beti nahi du zerbait gehiago”. Diru-
arekin edozer lor dezakeen abokatua da
bera eta emagaldu batekin dituen harre-
mana aurkezten ditu antzezlanak. Dirua,
boterea, sexua eta ustelkeria. “Nik uste dut

botereak usteldu egiten duela”, iritzi dio
Freirek.

Narruzko Zezen sariak
Aktore argentinarraren hitzaldian zehar

Narruzko Zezen sariak banatuko dira.
Euskera mailako artikuluei dagokienean,
Idoia Uruñuela eta Ainhoa Lopez izan dira
garaileak ex–aequo, eta Jon Alday gidoie-
tan. Gaztelerazko mailan, artikuluei dago-
kienean Yone Amuategi izan da irabazlea A
taldean, Idoia Uruñuela B taldean eta Bru-
nis Arielmy Santos C taldean. Gidoietan,
bestetik, A taldean Ernesto Carranzak
irabazi du eta B taldean Carlos Ruizek.
Itziok, bestalde, sari berezia jaso du.

JJaarrdduunnaallddiieeii  hhaassiieerraa  DDaanniieell  FFrreeiirreekkiinn

Kutsu argentinarrarekin hasiko dira Eibarko XXXIII. Antzerki Jardunaldiak.
1987. urteaz geroztik antzerki munduan izena eta ospea duen antzezle,
idazle edo zuzendari baten hitzaldi edo hitzaldi-solasaldiarekin hasten dira,
eta aurtengoan Daniel Freire argentinarra izango da pertsona hori.

9ANTZERKI 
JARDUNALDIAK

Sarrera-hitzaldiaren ostean hilabete eta erdi
iraungo duen antzerki jaialdia hasiko da.

Otsailaren 17an, horrela, Cuarta Pared madril-
darren ʻSIEMPRE FIESTA  ̓antzezlana izango da
lehena. Hezkuntza Esparruan egingo da 20.30-
etatik aurrera eta Cuarta Paredek sortutako trilo-

gia bat amaitzen du antzezlanak.
Trilogiaren lehen lanak, ʻCaféʼ gehiegizko debekuen gainean

egiten zuen berba, eta bigarrenak, ʻRebeldías posiblesʼ, etsipena
zuen mintzagai. Oraingoan ʻSiempre fiestaʼ antzezlana aurkezten
dute eta, denok bezala, zoriona bilatzen duten pertsonen gainean
dihardu. Argitu gabeko kontuak dituen familia bat aurkezten da
bertan, era berean ilusio haserreak sortzen dituen festa bat eta
sekula amaitzen ez dena.

Umorea eta drama elkarturik, trebetasuna eta antzezteko gaita-
sun handia batzen dira Madrildarren antzezlanean.

FFeessttaa  zzoorriioonnaarreenn  bbiillaa

XXXIII. 
Antzerki 

Jardunaldiak
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Guk Bolivia izenarekin
ezagutzen dogun he-
rrialdiari Twantinsuyu-

Qollasuyu esaten detse berta-
ko jatorrizko biztanliak diran in-
digenak. Lanak Amets Arza-
llusek eta Txomin Txuekak he-
rrialde hartara egindako bisita
labur baiña aberasgarrixa
abentura horretako protagonis-
tekin zuzenian konpartitzeko
aukeria eskintzen dabela es-
plikau desku emanaldixa anto-
latu daben Maider Aranberri,
Illunabarrian egitasmuaren ar-

duradunak: “Euskarazko kultur
eskintzari begiratzen hasi eta
oso interesantia begittandu
jakun Arzallusek eta Txuekak
egindako dokumentala, nor-
malian biajien inguruan egitten
diran beste lanekin konpa-
ratzen hasiz gero, berezixa
dalako gauza askotan. Doku-
mentalian darabillen ikuspegi-
ttik hasitta, indigenen berbetan
oiñarritutako narraziñua dala-
ko, kontatzeko modura pasau-
ta, originala eta ikustia merezi
daben biharra dala begittandu
jakun”.

20 egunetako abentura
aberasgarrixa

Lagun bixak Bolivian emon
zittuen 20 egunetan herrialdian
orduan momentuan gertatzen
ziharduen aldaketa politiko eta
sozial sakonak zuzenian, euren
begixekin ikusteko aukeria euki
eben eta, gaiñera, benetan
esanguratsuak diran persona-
jiak ezagutu eta eurekin berbe-

tan jarduteko aukeria be izan
eben: bestiak beste, Felipe
Quispe gerrilla burua ezagu-
tzeko aukeria izan eben, La
Pazeko kartzelarik haundixe-
nian goiz oso bat emon eben,
Sánchez de Lozada diktadoriak
ixotutako gasaren gerrako bik-
timekin egon ziran.. eta, hori
gitxi balitz, Evo Moralesek atia
zabaldu zetsen. Horrelako es-
perientziaren ondoren, Argia
aldizkarirako erreportaje sorta
bat preparau eben, bertan argi-
taratzeko, eta gerora liburu ba-
tian batu zittuen euren bizipe-
nen barri emoten daben idatzi-
xak: Elkar argitaletxiak pu-
blikautako “Illimani: Boliviako
izpiak eta hizkiak”. Liburuaren
izenburuari eutsi eta, hurrengo
pausua, Eibarrera ekarriko
daben audiobisuala montatzia
izan zan. Beste herri askotan
egin dittuen aurkezpeneri ja-
rraittuta, Arzallus eta Txueka
Portalean egingo dan proiek-
ziñuan izango dira, ordu eta

erdiko iraupena dakan doku-
mentalaren gaiñeko azalpen
guztiak emoteko gertu. Egilliak
eurak diñuenez, “ordu eta erdi-
xan, berbia, argazkixak, bi-
deuak, bertsuak... danetik izan-
go dogu, Bolivia gertuago ikusi,
sentidu eta uler deigun. Eta in-
digenak askeago izan deixen,
bide batez”.

Illunabarrian egitasmuaren
barruan bestelako ekitaldixak
antolatzen dittu ikasturtian zi-
har, bestiak beste arrakasta
haundixa izaten daben bertso-
afarixa: “Maiatza aldian izaten
da hori, Bide Alde alkarte gas-
tronomikuan eta bertsolarixak
Hamaika Bertute taldeko kidiak
izaten dira, gaztiak, eta beti oso
ondo urten daben ekitaldixa
izaten da”.

Euskerazko literaturari
Harixa Emoten

…eta kitto! Euskara Elkar-
tean kultur arluan eskintzen di-
ttuan beste programa batzuk

Boliviako errealidadia
gertutik ezagutzeko
aukeria eskinduko desku
…eta kitto! Euskara
Elkarteak datorren
eguaztenerako antolatu
daben ekitaldixak.
Illunabarrian
programaren barruan,
“Illimani: Boliviako
izpiak eta hizkiak”
ikus-entzunezkoaren
emanaldia hartuko du
Portalea kultur etxeko
areto nagusixak,
19.00etatik aurrera,
nahi duen guztiarentzat
ateak zabalik dauzkan
proiekziñuan. Amets
Arzallusek eta Txomin
Txuekak 20 egunez
Bolivian bizi izandakua
jasotzen daben
dokumentalak
ikus-entzulieri biajatzeko
aukeria eskinduko detse,
maletia preparatzeko
edo abioirako txartela
erosteko premiña barik.

BBoolliivviiaarraaiiññoo  bbiiaajjaattzzeenn,,  
IILLLLUUNNAABBAARRRRIIAANN

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

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

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIII LLLLAAAARRRRRRRR IIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGGIIIIRRRRIIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564
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be martxan daguazela gogo-
ratu nahi izan desku Aranbe-
rrik: “Harixa Emoten-ek, adibi-
dez, euskerazko liburuekiko

irakorzaletasuna piztia billatzen
dau eta, horretarako, edozei-
ñek parte hartzeko moduko so-
lasaldixak egitten dittugu, hille

birik behiñ. Sorreran, oin dala 6
urte, liburu bat auke-ratzen zan
eta solasaldirako idazlia
etortzen zan, irakorliekin ter- tulixia egittera. Gaur egunian

bestela egitten dogu, baiña:
Antxon Narbaiza idazle eta
historialarixaren laguntasunari
esker, gaur egunian egitten
dogunari literatura-taillera
deittu genkixo. Izan be, An-
txonek irakortzeko aukeratu
dan liburuaren gaiñeko iruz-
kiña banatzen detse irakorlieri
eta, horri segiduta, tertulixak
benetan aberasgarrixak izatia
lortu dau”.

Edozelan be, tertulixak jende
guztiarentzat zabalik dagua-
zela argi laga nahi dabe anto-
latzailliak: “Antxonek proposau-
tako liburua irakortzeko pare
bat hillebeteko tartia eukitzen
dau jendiak, lasai irakortzeko
moduko lanak izaten dira, oso
diferentiak eta parte hartu ahal
izateko ez da ezagutza bere-
zirik euki bihar”. Hurrengo
saiua otsaillaren 9rako iraga-
rritta eguan, baiña hillaren 24ra
atzeratu bihar izan dabe. Mikel
Peruarenaren “Ez obeditu inori”
lanaren inguruko tertulixia
…eta kitto!-ren egoitzan izango
da, betiko moduan, 19.00etan
hasitta eta nahi dabenandako
atiak zabalik egongo dira. Hor
dozue aukeria!

11GEURE
GAIA

- Zer nabarmenduko zenuke Bo-
liviara eginiko bidaiatik?

Askotan kanpora zeure buruari
beste era batera begiratzeko betau-
rrekoen bila joaten zara, eta hori es-
kaintzen du Boliviak. Mundu bakarrean
bizi omen gara, baina mundu txiki asko
ditu planetak, eta ezberdintasun han-
dia dago hemendik hara. Esate bate-
rako El Altotik La Pazera egunero
oinez jaisten diren saltzailetxoen
kezkak, San Pedro kartzela barruko
bizitza… Eskailera sozial apalean dau-
den horien begirada ekarri nuen nire-
kin bueltan, neure buruari begiratzeko
bista hobea emango zidatelakoan.
- Indigenek txoko garrantzitsua dute
diaporaman.

Presentzia handia dute, Bolivia nagusiki herri in-
digena da-eta. Evo lehendakari egin zenetik, indi-
genak beste harrotasun batekin esnatzen dira
goizero, ezberdin begiratzen dute.
- Zergatik Bolivia?

Esnatzen ari den herri baten prozesua oso in-
teresgarria delako, eta bestalde, Evo Moralesen
baiezkoa eskutan geneukalako, eta kazetari mo-
duan, halako aukera batik ezin zitzaion muzin egin. 
- Lehendakariaz gainera, beste hainbat per-
tsonaia esanguretsurekin ere egon zarete, ezta?

Edonor da esanguratsu, eta askotan gutxien
uste duzun hura. Lehendakariaz gain, Felipe
Quispe gerrillari indigenarekin ere izan ginen. Ko-
munikabideen parametroetatik kanpo, beste per-
tsonaia askoren berbak belarria adi jarri zigutela
ohartu nintzen.
- Zer ikusiko du diaporamara datorrenak?

Boliviari begiratzeko hiru ikuspegi ezberdina es-
kaintzea da nire hari bidea, zein diren esango ba-
nitu, etortzen denari sorpresa lapurtuko nioke, eta
ez datorrenari berdintsu izango da esan gabe la-
gata ere.

EEttaa  eegguuaazztteenniiaann......  giza-irudi  bizidunak

altzariak. menajea. bainurako osagarriak. ehungintza.
argiztapena. opari pertsonalak. osagarriak.

Isasi, 18   943 53 12 59

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

“Apalenen begiradarekin etorri gara”
……eettaa  kkiittttoo!!  EEuusskkaarraa  EEllkkaarrtteeaarreenn  IIlllluunnaabbaarrrriiaann  eeggiittaassmmooaarreenn  bbaarrrruuaann,,
AAmmeettss  AArrzzaalllluuss  eettaa  TTxxoommiinn  TTxxuueekkaarreenn  ““IIlllliimmaannii::  BBoolliivviiaakkoo  iizzppiiaakk

eettaa  hhiizzkkiiaakk””  iizzeenneekkoo  ddiiaappoorraammaa  iizzaannggoo  dduugguu  hhuurrrreennggoo  eegguuaazztteenneeaann,,
oottssaaiillaakk  1177,,  PPoorrttaalleekkoo  aarreettoo  nnaagguussiiaann..  AAmmeettsseekkiinn  eeggoonn  ggaarraa..
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- Orain dela urte biko elka-
rrizketa batean zenion zure
ametsa diskoak grabatzea
eta musikaz bizitzea zela.
Lehen gauza bete duzu.

Egia bihurtu den ametsa
bezala izan da niretzat, nahiz
eta konturatu naizen orain da-
torrena dela zailena: disko
honekin musikaz bizitzea. Bide
luzea daukat egiteke.
- Nolakoa da diskoa?

Diskoak 14 abesti ditu eta
denen letra eta musikak nik
egindakoak dira, nahiz eta
nirekin grabatu duten hiru
musikarien kutsua ere nabari
den. Berrizko Lorentzo Record-
sen grabatu dugu Aitor Ari-
ñorekin, besteak beste Su Ta
Gar, Extremoduro eta Fitoren
ekoizlea denarekin. Arlo musi-
kalean Los Secretos, Mana,
Perezako zerbait eta Alex
Ubagoren eragina duen pop
melodikoa eskaintzen du dis-
koak, nahiz eta beti rockera
jotzea gustatzen zaidan.
- ʻDentro de míʼ titulua dara-
ma diskoak. Zure barnea
hustu duzu diskoa sortze-
rako orduan?

Nahiko. Abestiak sortzen, gi-
tarrarekin bakarrik tabernetan
jotzen, maitasun kontuen, de-
samodioen eta azken zortzi ur-
teetan inspiratu dizkidaten
beste hainbat kontuen laburpe-
na da diskoa. Zaila izan da 13
abesti soilik aukeratzea, baina
uste dut denbora guzti hori on-
gi definitzen duela diskoko sen-
timendu nahasketak.
- Bakarlari moduan hasi zi-
nen, baina orain taldea dau-
kazu. Aldatu egin zara ala
zure esentziari eusten diozu?

Zerbait aldatu naiz. Bakarka
jardutetik beste musikari ba-
tzuekin aritzera aldea dago.
Hala ere, nire esentziari eusten
diot eszenatoki gainean disfru-
tatzen eta hunkitzen duten isto-
rioak jendeari kontatzen.
- Kontzerturik aurrean?

Diskoaren zuzenekoa pres-
tatzen dihardugu. Diskoa gra-
batu zutenetatik Martxel Otaño
bateriak soilik jarraitzen du
nirekin. Orain, gitarrajolea be-
har dugu zegoenak arazo per-
tsonalengatik laga digulako.
Baxujolea, bestetik, Amañako
Javi ʻAraʼ da.

DANI GASCÓN, musikaria:

“Azken zortzi urteen
laburpena da diskoa”

‘Dentro de mi’ titulua darama Dani Gasconen lehen diskoak.

Urtetan zehar kontzertuak eskaini ostean, bere lehen lana

kaleratu du. Vivaldi, Koxkor, Ojays, Laurel & Hardy

eta Antxon Gozotegian, eta Ermuko Carpe Diem

eta Tango Mango tabernetan dago salgai 10 eurotan.

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

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

� ttaarrttaakk
� eennkkaarrgguuaakk
eettxxeerraa

Bidebarrieta, 28 
�� 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia
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Gazteengan zalantzak
euren egunerokoan
daude. Heldutasune-

rako bide horretan galderak
anitzak dira eta nolabaiteko
bizitza berri baten aurrean za-
lantzak etengabe agertzen di-
ra. Lana, ikasketak, osasun
kontuak, kirola, artegatasun
pertsonalak… asko dira gaz-
teek buruan dituzten kontuak,
eta horiek sortutako kezka eta
zalantzak argitzen saiatzen di-
ra Gipuzkoako Gazteentzako
Informazio Udal-Bulegoak Gi-
puzkoangazte.Info webgu-
nearen bitartez.

Blog formatua erabiliz gaz-
teei interesatu dakizkiekeen
azken albisteak eskegitzen di-
tuzte sarean, gehienetan bes-
te webguneetarako estekak
ipiniz. Blogean agertzen diren
albiste guztiak sailkatu egiten
dituzte kudeatzaileek gaien

arabera, adibidez, lana (lan-
eskaintzak, astialdiko begi-
raleak, orienta zaitez, lana
atzerrian, autoenplegua…),
ikasketak (ikasketa ofizialak;
astialdiko prestakuntza; hiz-
kuntzak ikasi; informatika, irudi
eta soinua; artea eta esku-
lanak; dantza, musika eta an-
tzerkigintza…), bekak eta diru-
laguntzak (ikerketa, doktore-
tza, unibertsitateko ikasketak,
ikasketa ez unibertsitarioak,
praktikak, diru-laguntzak…),
aisialdia (bidaiateka, gazte
agenda, deskontuak eta txar-
telak, gaztelekuak, kultura…),
lehiaketak (arte-ederrak, irudi
eta soinua, literatura…), IKTak
(sare sozialak 2.0; p2p, bideo-
jokoak eta segurtasuna; komu-
nikabideak; zure domeinua;
non eta nola konektatu), kiro-
lak (ekintzak, eskia, baliabi-
deak…), etxebizitza (alokai-

rua, erosteko, etxe babestuak,
gehiago jakiteko…), osasuna
(sexua, drogak, elikagaiak…),
gizarte kontuak (elkarteak, bo-
luntarismoa, europar progra-
mak, ekogizartea eta kontsu-
moa,…), gazte dokumentazioa
(kontsultarako dokumentazioa
eta deialdiak), oharrak, eta 12
eta 17 urte bitartekoentzat in-
formazioa. Kontuan izan behar
da atal bakoitzean informazio
asko aurki daitekeela, beraz,
ez da gutxi webgunean aurkitu
daitekeena.

Harpidetza doan
Webgunean azaldutako edo-

zein informazio jasotzeko ez

da zertan orria bisitatu, izan
ere, doan harpidetu ahal da,
eta posta elektronikoz, sms
bitartez, Twitter edo Facebook
bitartez lor daitezke azken
berriak.

Blogaren informazioa ez da
soilik bertan aurkitu daite-
keena. Besteak beste, tokian
tokiko informazioa jasotzeko
bilaketa egiteko aukera luza-
tzen da eta bakoitzak bere
galdera propioak bidali ahal di-
tu formulario bat betez gero
(ohiko galderen atala ere
badago galdetzen ibili behar
ez izateko). Gainera, zureira-
garkiak.net webgunera joteko
esteka azaltzen da.

GGIIPPUUZZKKOOAANNGGAAZZTTEE..IINNFFOO  GGiippuuzzkkooaakkoo  
GGaazztteeeennttzzaakkoo  IInnffoorrmmaazziioo  SSaarreeaarreenn  bbllooggaa
ddaa..  IIzzeennaakk  aarrgg ii  uuzztteenn  dduueenneezz  ggaazztteeeennttzzaakkoo  

iinnffoorrmmaazziiooaa  aauurrkkii  ddaaiitteekkee  bbeerrttaann..  
GGaazztteeeennttzzaatt  aattaarrii,,  eeddoonnoollaakkoo  zzaallaannttzzaarreenn  
aauurrrreeaann  wweebbgguunnee  hhoonneettaarraa  jjoo  ddeezzaakkeettee  
ggaazztteeeekk..  TTwwiitttteerr  eettaa  FFaacceebbooookk  bbiittaarrtteezz  

hhuurrbbiilldduu  zzaaiitteezzkkee  wweebbgguunneerraa..

Gazteen lagungarri

Gazteen kezkak eta intereseko albisteak jasotzen ditu webguneak. 

EIBAR MERKATARITZA GUNE IREKIA elkarteak denda saltzaileak behar ditu, 
Eibarko dendetarako MERKATARITZARAKO LAN POLTSA eratzeko.

� Perfil komertziala duten pertsonak
� Ekimena dutenak eta itxura onekoak
� Eibarren edo inguruan bizi direnak
� Esperientziadunak edo gabeak
� Euskaraz jakitea kontuan izango da

Bidaliguzu curriculuma helbide honetara:
Gipuzkoako Merkatarien Elkartea
Untzaga 7, behea 3 - 20600 Eibar
Telefonoa: 943.20.76.94
Jaione Leibar 
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BBaakkaarrddaaddeeaarreenn  eerrrreeiinnuuaa

Bazen behin, hil ondorengo munduari izugarrizko beldurra zion errege bat.
Behinola, bere mezularia heriotzera eramatea otu zitzaion. Ezpataz sabela
zeharkatu aitzin, horrela agindu zion: "- Hoa eta itzuli hadi, hire erregeari
zer ikusi duan kontatzera".
Asteak igaro ziren eta mezularia ez zen heriotzetik bueltatu, hura ikusita,
erregeak bere soldaduak itsasoan itotzera behartu zituen. Haiek ere ez ziren
itzuli, eta erregeak su eman zion herriari, biztanle guztiak beraien etxeetan
lo zeudela. Hilabeteak pasa eta erregearen eromena ez zen baretu. Emazte
eta seme-alabak urkatu zituen azkenik. 
Heriotza bera baino gogorragoa egin zitzaion erregeari bakardadea. Halako
behin, alaba agertu zitzaion mamu antzera: "-Aita, heriotza zoragarria da,
zuk hil dituzun guztiak zoriontsu bizi gara bertan". Eta alabak, ke zuritan
desagertu aurretik, erregea hilezkor izatera kondenatu zuen.

kolaborazioa

Asier Serranoren

musika

literatura

Eszenatokietatik hamabost
urtez desagertuta egon on-
doren, aurten berriro batu da
boskotea eta sekulako ado-
rearekin ekin diote zuze-
nekoei. 2009ko abuztuaren
18an, Bilboko Aste Nagusian
eskaini zuten kontzertu su-
tsua audioan zein bideoan
grabatu zuten eta CD/DVD
euskarrian kaleratu da.

Zarama
Zuzen!

"Youtube"n Zure doinua kan-
tuaren bertsioarengatik oso
ezagunak egin dira aurten.
Batzuetan, zergatik jakin
gabe, talde batzuk modu
berezi batean barreiatzen di-
ra, gazteen barru-barruko
muinetan bete-betean as-
matuz. LAIN taldeak, seguru
aski, sekulako etorkizuna
darama erraietan.

Lain
Lain

Aita ezezagun eta urrundik
miretsiaren bila doan neska;
ebakuntza larri baten atarian,
bere bizitzako amodio sekre-
tua kontatzera doan emaku-
me heldua; familia-giro itoga-
rri batean bere arrebarekiko
obsesiotik nola askatu ez
dakien mutila; parkin batean
nahi gabe ume bat zapaldu
ondoren, erruaren zamari au-
rre egin behar dion gizon
gaztea…

Xabier Mendiguren
Vikingoen sorterrira

Eguzkiak bazterrak erretzen
zituen. Argitasun bereziak be-
gi hondoak kilikatzen zizkion.
Geratuko zen malgortzen zi-
hoazkion giharrak astintzeko.
Burua huts zeukan eta bi-
hotza zorabio: Bartzelonatik
zetorren. Bakarrik. Alta han
ezagututakoa ez zezakeen
ahantz: amodioa zena ala
arintasun sentimendu zehar-
gia?

Itxaro Borda
Ezer gabe hobe

MUSIKA 
LITERATURA

16
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Atzo Eguen Zurixa, gure
herriko Aratostietako
egun potolua izanda be,

eguraldixak baldintzatu zittuan
jaixa bera eta jaixaren inguruan
antolatutako ekitaldixak. Kontu-
an izanda atzokuan ikastetxie-
tako umiak izaten dirala prota-
gonista nagusixak, horrenbes-
te ilusiñorekin preparatzen
dittuen koko-jantzi eta kale-
jirekin, baiña azken egunotan
zeruari etenbarik begiratzen
jardun dabenak be ez eben es-
pero, pronostikuak kale egiñ
eta, Aratoste hotzak baiña
lehorrak izan biharrian, bene-
tan be zurixa izango zala aur-
tengo Eguen Zurixa, kolore
horrek jantzittako paisajiarekin
esnatu giñan-eta. 

Edozelan be, Aratostietan
murgiltzeko aukera aurretik be
izan genduan, aurreko astebu-
ruan, zapatuan Kezka dantza
taldekuen eskutik egin zan
koko-eskeari esker. Goizian
goizetik hasi eta ez eben atse-
den hartzeko tarterik hartu ko-
ko-marruen konparsia osatzen
eben neska-mutillak. Azken ur-
tiotako martxiari jarraittua, iaz
bisitau barik laga zittuen Man-
diola auzoko lau basarrixe-
taraiño koloria, musikia eta
jairako girua eruan ondoren,
Aginagako basarrixak banan-
banan pasau zittuen eta, ho-
rrekin nahikua ez, itxuria, illun-
tzian herriko kalietan be per-
sonaje benetan xelebriekin
osatutako kuadrillarekin prime-
ran pasatzeko aukeria eskin-

tzeko indar nahikuarekin bajau
zirala. Izan be, kontatzen dabe-
nez, goizian eurixa egiñ eban,
“baiña gu ixa enterau bez...
Aitxitxa Juanitok esaten eban
moduan, “zer ete dan gaztia
izatia, eurixa egiñ eta busti ez.
Bai euripian eta baitta aterri
eguanian be, ze ondo pasau
dogun!”.

Nahi dabenak be primeran
pasatzeko aukera paregabia
eukiko dau, gaur hasi eta mar-
titzenian sardiñia datorren
urtera arte agurtu bittartian.
Gaur 19.00ak aldera ekingo
jakuez programautako ekital-
dixeri. Azken urtiotan bezala,
eta holako jaixetan izaten dan
eguraldixarekin akordauta,
udaletxe parian, Untzagan
karpia ipiñi dabe, horren babe-
sian behintzat jaixarekin bat
egitteko aukeria egongo dala
ziurtatziarren. Lambretta klube-
kuak girotuko dabe karpia, Ur-
kizutik abiatuko dan kaldere-
ruen kalejirako kidiak herri guz-
tia euren doiñu eta dantza
alaixekin girotzen daben bittar-
tian.  Narruzko Zezeneko kidiak
irakorriko daben pregoiaren os-
tian, nahi dabenak karpa ba-
rruan afaltzeko aukeria izango
dau eta, animau ezkero, karao-
kian kantatzeko aukeria be
izango dau, aurtengo nobe-
dadietako bat osatzen daben
lehiaketan.

Bihargiñ berezixak
herriko obretan

Bixar arratsaldeko lehen or-

dutik hasiko dira jarduerak,
17.00ak aldera karpan, …eta
kitto! Euskara Elkarteak anto-
latutako play-back lehiaketa-
rekin. Galiziako Etxiak umien-
dako urtero antolatzen daben
koko-jantzi lehiaketia hartuko
dau. Ustekabe fanfarreko gazti-
ak, barriz, umorez betetako
kalejiria preparau dabe: herri-
xan horren ezagunak egitten
jakuzen obretan inspirauta,
aurten 10 urte beteko dittuan
taldiak horren inguruko koko-
jantzixa aukeratu dau. Bihar-
gin-brigada berezixa 18.00-
etatik aurrera kalejiran ibilliko
da, tarteka beste gazte batzu-
ren kuadrillak lagunduta.
Umiendako diskotekia, Luhartz
taldiaren berbenia eta txokola-
tia ez dira faltauko. Aratoste
domekia goizetik hasiko da,
Usartza Txistulari Bandaren

kalejiraren eta baitta Untzagan
eguardi partian ospatuko dan
pella-lehiaketarekin be. Ara-
tostien inguruan antolatutako
lehiaketetako sarixak danak
alkarrekin, 13.30ak bueltan ba-
natuko dittue. 

Umiendako ikuskizuna
domekan

Arratsaldian umiendako ikus-
kizuna eskinduko dau Sointek
taldiak: “Kortxea doktorearen
abenturak”. Eta, jarraixan, he-
rriko gazte talde baten hip-hop
saiuarekin disfrutatzeko tartia
be izango da. Eta kolore guzti-
etarako tartia dakan jaixa
agurtzeko, baltza izango da
protagonistia, Astixak eskin-
duko dittuan tallarretako umiak
kolore hori jantzitta agurtuko
dittue-eta Aratostiak, datorren
urtera arte.

17ERREPORTAJEA
EEgguueenn  ZZuurriixxaa......  
bbeenneettaann  bbee!!

MMAAIITTEE AANNGGUUEERRAA PPAARREEJJAA
2010eko otsailaren 5ean hil zen, 64 urterekin

Familiaren partez, eskerrik beroenak gure nahigabean lagundu 
diguzuen guztioi eta hileta-elizkizunetan parte hartu duzuen guztioi.

Bere aldeko meza otsailaren 14an, goizeko 11etan,
Amañako San Salbador Elizan izango da.

IÑA
KI

ZU
GA

ST
I
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DENBORALDIKO PARTIDU-
RIK MAKURRENA JOKATU
ZUTEN JULIAN RUIZEN MU-
TILEK Naturhouse La Riojaren
aurrean Ipuruan eta porrot gar-
bia jaso: 25-33. Handik hiru
egunera, martitzenean, Zara-
gozan jokatutako neurketak
taldearen irudi hobeagoa es-

kaini arren, esku hutsik buel-
tatu ziren Arratekoak (26-23).
Modu horretan, behar-beha-
rrezkoa da eibartarrentzat hu-
rrengo partidua irabaztea,
jakinda gainera Cangas sailka-
peneko azkenaren bisita izan-
go dutela. Joko onera bueltatu-
ta, errazago izango dute.

Bigarren itzuliari kaxkar hasi dio
Asobaleko Arratek

GERO ETA HOBETO JOKA-
TZEN, ORDUAN ETA EMAI-
TZA HOBEAK, sailkapenean
gora eta gora, azkenean lider-
goa lortu arte. Hori izan da
gure herriko areto-foballeko
jubenil mailako taldearen bi-
lakaera, denboraldia erdipurdi
hasi eta gero. Oraingoan 3-7
nagusitu zitzaion Cerámicas
Nogales, Ivan Fernándezek

bost gol sartuz partiduan; Borja
Rodríguez eta Mateo izan ziren
beste goleatzaileak. Jarraian
lortutako 7. garaipen honekin,
Azitaingokoek 37 puntu di-
tuzte; puntu bakarrera dago
Ventanas Isu Leihoak eta 3ra
Eskolapioak. Bihar, 16.30etan
hasita, Azitain eta Garetxe
Lazkaoren artekoa jokatuko da
Ipuruan.

Asador Azitaineko 
areto-foballekoak lidergoan

LARRI IBILI ZIREN ATXOTE-
GI SORALUZETARRA ETA
BERA, baina zirt edo zart egin
beharreko azken tantua euren
alde jausi zen. Bikote iraba-
zleak erraz zeraman partidua
21-12kora arte, baina hor pilota
aldatu eta 21 berdintzeraino iri-

tsi zen Azpiri-Albisu aurkako
bikotea. Azken tantoa Atxotegi
eta Bengoetxearen aldekoa
izan zen eta azken hari, gai-
nera, torneoko jokalari onena
izendatu zuten. Afizionatu mai-
lan gutxi izango dira hainbeste
txapelen jabe.

ERRAZ NAGUSITU ZEN URBAT-URKOTRONIKEKO IGERILA-
RIA MINUSBALIATUEN OPEN MAILAKO Gipuzkoako III.
txapelketan. Ander Romaratek parte hartu zuen hiru probatan na-
gusitu zen eta, horrela, bizkar erako 50 eta 100 metroak bere-
ganatu zituen eta
baita 200 estilokoa
ere. Martxoko 13
eta 14ko asteburu-
an izango du hu-
rrengo erronka, Za-
ragozan, Espainia-
ko txapelketa abso-
lutoetan.

Gipuzkoako beste hiru txapelketa 
Romaraterentzat

Lezamako torneoa Bengoetxea
pelotariaren poltsikora

AIETEKO ZELAIAN AHALEGINDUKO DIRA DENBORALDIKO
2. GARAIPEN hori lortzen, bertako Atlético SS taldearen aurrean.
Azken jardunaldian amore eman behar izan zuten eibartarrek Un-
ben jokatutako partiduan; aurkaria Iruñeako La Unica izan zen eta
markagailuak 0-37 erakutsi zuen partidu amaieran nafarren alde.

Errugbiko nesken taldea, 
bigarren garaipenaren bila

ESPERO ZENA BETETZEN DOA ETA IAZKO GARAIPENAK
GARESTI DAUDE AURTEN. Hori da mailaz igotzeak dakarrena
eta, maila handiagoko aurkarien aurrean, zaila da puntuak lortzea.
Azken jardunaldian, Deportiboko Euskal Ligako taldeak 2ʼ5-1ʼ5 gal-
du zuen Abadiñon eta 1. mailakoak, bestalde, 1-3 Deporren Irungo
La Salleren aurka jokatutakoan. Eibarko jokalarien artean, Edu
Olabek eskuratu zuen garaipen bakarra, Euskal Ligako lehian. Bi-
har Euskal Ligako neurketa izango da Deporren, 16.00etatik au-
rrera, Burlatako Mikel Gurearen kontrako partidetan; 1. mailako
taldea Donostiara joango da, bertan Gros D-ren aurka jokatzeko. 

Denboraldi zaila xakeko taldeentzat
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ASTEBURU HONETAN LEHEN ERE ELURRARENGATIK
BERTAN BEHERA GERATU ZEN JARDUNALDIA da jokatzekoa;
baina, eguraldiaren iragarpenek diotenez, hotza segurua da eta
elurrarenak ikusi beharko zenbateraino oztopatzen duen jardunal-
dia jokatzea. Partiduak honakoak dira: Durango - XOK Caserío,
Txoko - C.Dental, Tankemans - Sinesponsor eta JoserAuto - KOX
Azkena zapatuan; eta Tecnografik - EzDok Lanús, Somos Sporting -
Esmorga eta Areto - Alkideba domekan.

Foball zaletua eta elurraren artekoa
konponduko ote?

IRUNGO OIASSO TALDE INDARTSUA ETA SAILKAPENEKO
BIGARRENA izan zuten bisitari Urbat-Urkotronikeko waterpolistek
zapatuan eta, aurpegia eman arren, azkenean amore eman behar
izan zuten eibartarrek. Orbean jokatutako partzial bi ere irabazi zi-
tuzten Urbatekoek (lehenengoa eta azkena). Asteburu honetan,
senior mailako taldeak Azpeitian jokatuko du, Izarraitzen aurka, eta
jubenil mailakoak Iruñean, bertako WP Navarraren kontra.

Waterpoloan 5-7 Oiassorekin

19KIROLAK

DONOSTIAKO BELODRO-
MOAN JOKATUTAKO PISTA
ESTALIKO Gipuzkoako txapel-
keta nagusian, Klub Deporti-
boko hainbat atletek hartu
zuten parte eta, euretatik batek
-Laura Albistegik- altuera jau-
ziko txapela jantzi zuen. He-
rriko beste bi txapeldunek kan-
poko taldeak ordezkatzen di-
tuzte: Natalia Ourmakaeva
(Bidezabal) pisu jaurtiketan na-

gusitu zen eta Edorta Aranbu-
ruzabala (Real Sociedad) al-
tueran. Deporreko beste atletei
dagokienez, lau ordezkari izan
ziren 60 metroko lasterketako
finalerdietan: Houga, Aspiazu,
Txurruka eta Lekunberri. 3.000
metroko finalean, El Mous-
saouik 6. postuan amaitu zuen
eta Selasek 8.ean. Eta Voui-
lloz, azkenik, 7.a izan zen jauzi
hirukoitzean.

Hiru eibartar Gipuzkoako 
txapeldun atletismoan

PONFERRADINARENGATIK
PUNTU BAKARRERA JA-
RRAITZEN DUTE VIADERO-
KOEK Montañerosen aurkako
partidua jokatu ondoren. Beste
behin, banaketarekin konfor-
matu behar izan zuten Eibar-
koak, neurketaren amaieran
nagusi zirela erakutsi ondoren;
puntu askotxo ari zaizkie ihes

egiten modu horretan, azkene-
rako balio dezaketenak. Dome-
kan, 17.00etatik aurrera, joka-
lari gazteekin osatutako taldea
izango dute aurkari eta,
mendeku gosez bada ere, Ei-
bar KEri partidua aurrera ate-
ratzea komeni zaio. Vigoko
norgehiagokan epaileak gogor
kaltetu zuen Eibarko taldea. 

Eibar eta Celtaren bigarren taldea
domekan Ipuruan

Zelaiaren egoerak zeresan 
handia izango du jardunaldia

jokatzerako orduan.
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ARMAGINTZAREN MUSEO-
AK 12-16 URTE BITARTEKO
NESKA-MUTILENTZAT IPUIN
lehiaketa antolatu du, “Nazio-
arteko Museoen eguna eta Ar-
magintzaren Museoaren han-
ditzearen urteurrena direla-
eta”. Gaiak, berriz, 2010eko
Nazioarteko Museoen egune-
ko lemarekin (gizarte harmo-
niarekin) lotura izan beharko
du edo, bestela, ipuinean
Museoko piezaren bat sartu
beharko du egileak. Gutxienez
orrialde bat eta gehienez lau
izango dituzten ipuinak euske-
raz zein gazteleraz aurkeztu
daitezke, ordenagailuz idatzita,
lerroen artean tarte bikoitza la-

gata eta Arial 11n. Parte-
hartzaile bakoitzak gehien jota
ipuin bi aurkeztu ditzazke.

Lehiaketaren inguruko infor-
mazio gehiago eskuratzeko
edo lanak entregatzeko Pego-
rara joan daiteke. Lanak aur-
kezteko azken eguna martxoa-
ren 30a izango da. Sariak, be-
rriz, maiatzaren 18an emango
ditu Museoak, horretarako be-
reziki antolatuko duten ekital-
dian. Lehiaketan parte hartzen
duten guztiak gonbidatuko di-
tuzte ekitaldira eta finalista
izango diren 5 ipuinak irakurri-
ko dira. Hizkuntza bakoitzeko
hiru onenei 90, 60 eta 45 eu-
roko sari bana emango diete.

Museoak ipuin lehiaketa antolatu du

- ʻSupermeneos  ̓titulua dara-
ma erakusketak eta ʻThe
Gooniesʼ pelikulatik dato-
rrela aipatu izan duzu.

ʻThe Goonies  ̓ nire txikitako
pelikula gustukoena da eta bi-
zitzan gehien markatu didate-
netarikoa. Pelikulari nolabai-
teko omenaldia egiten diot,
nahiz eta nire lanarekin zeri-
kusirik ez izan, ez maila kon-
tzientean. Gordiri etxean sar-
tzeko eginarazten zioten dan-
tza umiliagarria zen ʻsuperme-
neoaʼ. Pentsatzen dut, gainera,
erakusketa titulu bezala ondo
funtzionatzen duela.
- Oinarrian, zer saiatzen zara
erakusten zure lanetan?

Lengoaia piktorikoa komu-
nikazio kode lehiagarria da
berez. Margotzen dudanean
lengoaia hori gehienez araka-
tzen saiatzen naiz eta, bitar-
tean, mezua horretarako aitza-
kia soila da. Hala ere, momen-
tuz, gai figuratiboak tratatu be-
har ditut, bestela galdu egingo
nintzatekeelako. Irudiak, kon-
posaketak, eta eszena ironiko,
surreal, absurdo eta metafisi-
koak uztartzen ditut. Intere-
satzen zaidana da horiek nola
itxuratu kolore, forma eta egi-
turetan mihizearen plano bidi-
mensionalean.
- Zer aurkituko du erakuske-
ta ikustera doanak?

Nire azken margoetako ho-
gei lan eta zortzi collage digital.
Margoek nolabaiteko unitate
estilistikoa daukate, nahiz eta
badauden aldaketak zaharre-
nen (2008an egindakoak) eta
berrienen (orain dela aste bi
amaitutakoak) artean.
- Gaztea zara, baina leku
askotan egin dituzu erakus-
ketak eta lan asko gauzatu.
Artea duzu bizimodu?

Oso zaila da. Mundu hone-
tan lekua egitea oso konplexua
da eta zure esku ez dauden
aldagai askoren baterakideta-
suna eskatzen du. Garrantzi-
tsuena gogor lan egitea eta
egiten duzu hortan sinistea da,
behintzat margoaz gozatzeko.
Bestetik, nik enkarguz lan asko
egitearen zortea daukat.
- Koadroez gain, bineta eta
collageak egiten dituzu. Ar-
tista multidisziplinarra zara.

Teknika berri bakoitzarekin
zeozer ateratzen saiatzen naiz.
Beti gustatu izan zait mar-
gotzea eta komiki bat ma-
rraztea gustatuko litzaidake.
Kontatzen ez dakidanez, bine-
ta formatuan gelditu behar
naiz, komiki-bandan gehienez.
Collagea gustatzen zait nire
margoen planteamendua be-
tetzen duelako; hor ikonikoa-
ren miaketan eta irudiaren erre-
torikan zentratzen naiz.

“Artearen munduan
sartzea konplexua da”

JJooaann  ddeenn  bbaarriixxaakkuutt iikk  JJuuaann  ddee  llaa  RRiiccaa  bbiizzkkaaiittaarrrraarreenn
‘‘SSuuppeerrmmeenneeooss’’  eerraakkuusskkeettaa  ddaaggoo  iikkuussggaaii  PPoorrttaalleekkoo
eerraakkuusskkeettaa  aarreettooaann  ((oottssaaiillaarreenn  2288rraa  aarrttee)) ..  AArrtt iissttaa
ggaazzttee  hhoonneekk  ssoorrttuuttaakkoo  hhooggeeii  mmaarrggoo  eettaa  zzoorrttzzii
ccoollllaaggeekk  bbeetteettzzeenn  dduuttee  aarreettooaa  ‘‘TThhee  GGoooonniieess’’
ppeelliikkuullaatt iikk  eekkaarrrriittaakkoo  iizzeennbbuurruu  bbaatteenn  ppeeaann..

JUAN DE LA RICA, margolaria:

UDAKO EUSKAL UNIBER-
TSITATEAK, UDABERRIRA-
KO ESKAINTZAREN BARRU-
AN, hiru jakintza-alorretan ba-
natutako 8 ikastaro eskainiko di-
tu Markeskua jauregian, UEU-
ren egoitza nagusian. Informati-
ka eta teknologia berrien ata-
leko ikastaroak  “Web dinami-
koen garapena PHP eta MySQL
erabiliz”,  “Ordenagailua eta In-
ternet euskaraz”,  “Wordfast 5-
Hastapenak” eta “Ingurugiroa

ezagutu. GPS eta GIS balia-
bideak” dira. Giza eta gizarte
gaiak atalari lotutakoak, berriz,
“Hezkidetza: XXI. mendeko
erronka”, “Coaching progra-
mazio neurolinguistikoaz” eta
“Buru-mapak: ideia sortu eta
antolatzeko teknika”. Ikastaro
sorta biribiltzeko, osasunarekin
lotutako “Etxeko erremedio na-
turalak” emango da. Dagoe-
neko ikastaro hauetan izena
emateko epea zabalik dago.

UEUk prest dauka 
udaberrirako eskaintza
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GLU GLU PRODUKZIOAK ANTZERKI TAL-
DE BIZKAITARRAK UMEENDAKO ANTZEZ-
LANA eskainiko du hilaren 20an, 17.00etan
Coliseoan. Libe Aranburu eta Ugaitz Alegria
aktoreek Galder Pérez-en zuzendaritzapean
jardungo dute, ordubeteko iraupena duen
antzezlanean. 4 urtetik gorako umeentzat
pentsatutako antzezlanak Odei, kalean beha-
rra egiten duen giza-irudiaren istorioa kon-
tatzen digu, mitologia eta gaurkotasuna na-
hasten dituen abenturaz jositako lanean.

Antzerki Jardunaldien programazioaren ba-
rruan antolatutako emankizuna izanda ere,
sarreren salmenta urte osoan Coliseoan dara-
biltenari jarraituta egingo da: aldez aurretik, in-
ternet-en (www.kutxa.net), Servikutxan edo
Telekutxan eta, bestela, Coliseoko leihatilan
bertan, barixaku, zapatu, domeka eta astele-
henetan, 19.00etatik 20.00etara. Eta funtzio
egunean bertan, emankizuna hasi baino ordu-
bete aurretik zabalduko dute leihatila.

laburrak
LLAAGGUUNN  TTAALLDDEEAARREENN  ZZOOZZKKEETTAA
Urtarrilaren 23an eta 30ean
Lagun Taldeak eskainitako
ikuskizunetan egindako
zozketetako zenbaki
sarituak 3.437 eta 5.803
izan ziren (bakoitzak otar
bana jasoko du). Bide
batez, Lagun Taldeak
eskerrak eman nahi dizkie
ikuskizuna ikustera
joandakoei, “erakutsitako
laguntasunarengatik eta
emandako zorionengatik”.

AANNTTZZEERRKKIIAA  GGAAZZTTEETTXXEEAANN
Tallarra gaztetxeak (Asua
Erreka) antzezlan batekin
gozatzeko aukera
eskainiko du gaur gauean,
22.30etatik aurrera:
“El trinomio caótico”
beldurrezko antzezlana
eskainiko du Teatro Terror
taldeak.

BBEERRTTSSOO  EESSKKOOLLEENN  EEGGUUNNAA
Gipuzkoako Bertsozale
Elkarteak antolatzen duen
VI. Bertso Eskolen eguna
aurten Eibarren ospatuko
da, apirilaren 25ean. Egun
osorako egitaraua izango
da eta antolatzaileei
herriko euskara eta kultur
taldeen iradokizun
eta proposamenak jasotzea
gustatuko litzaieke.

IIPPUUIINN  EERROOTTIIKKOOAAKK
Euskarabila Basauriko
elkarteak Ipuin Erotikoen
15. Lehiaketa antolatu du.
1994an edo lehenago
jaiotakoek har dezakete
parte lehiaketan, euskeraz
idatzitako ipuinekin. Lanak
apirilaren 23ra arte jasoko
dituzte, honako helbidean:
Euskarabila Elkartea,
146 p.k. 48970 Basauri.
Informazio gehiagorako
euskarabila@topagunea.com
helbidera idatzi daiteke.

Anbotoko
Mari eta
Orrazi
Galdua 

Koro Gaztea-ren aktuazioa OHD saioan

ZAZPI MINUTUKO IRAUPENA DUEN "GERRA
AURREKO ESKOLAK EIBARREN" izenburuko
dokumental laburra ekoiztu du Ego Ibarra bat-
zordeak, interneten zintzilikatzeko. Ekoizpena
"Eibartarren Ahotan" ahozko artxiboaren zabalkun-
derako garatzen diharduten ekimenen testuinguru-
an kokatu behar da eta, batzordeko arduradunen
berbetan, “jende nagusiaren testigantzari esker,
herriko gaiak jorratu eta horrelako ekoizpen
xumeak baina gustagarriak sarean ipintzen joatea
da gure asmoa”. Egoibarra.com webguneko
bideotekan ikusgai dagoen ikus-entzunezko hone-
tan gerra aurretik gure herrian zeuden eskolak
(Udaletxekoak, Alhondigakoa, Jardiñetakoa, Erre-
baleko mojena,  Kontzeju zaharra, baserri-au-
zoetakoak...) gogoratzen dituzte, Secundino Loidi,
Aurea Mendizabal, Maria Luisa Maitre Jean eta
beste batzuen ahotik jasotako zuzeneko testi-
gantzak ardatz.

Gerra aurreko eskolen 
inguruko dokumentala 
ekoiztu du Ego Ibarrak

EIBARKO KORO GAZTEAK TXOTXONGILO ETA
ANTZERKIA ERAMAN DITU MIRAMONGO PLA-
TORA, Oh Happy Day-ren 4. saiorako. Aratoste za-
patuko gauerako, “Txanpon baten truke” Alaitz eta
Maiderren abesti ezagunaren oso bertsio alai eta
ausarta prestatu dute, Pedro Luke aktoreak lagun-
duta. ETB-1eko abesbatza lehiaketako arduradunen
berbetan, “Pedroren laguntzarekin, gure neska-mu-
tilek euren onena ateratzen dihardute, eta hori
antzeman egiten da”. Grabatutako aktuazioa zapa-
tuan, 22.00ak aldera ikusteko moduan izango da.

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

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

SSaann  JJuuaann,,  1155
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa  1166
TTeell..  994433  8822  1133  4411

AArraattoossttee  zzaappaattuukkoo
MMEENNUU  BBEERREEZZIIAA

– Gulen entsalada epela
– Paletilla iberikoa
– Era askotako fritoak
– Aukeran: bildots errea edo rapea laban
– Postrea eta ogia

GGUUZZTTIIRRAA::  2255  EEUURROO
((BBEEZZ  BBAARRNNEE))

EEDDAARRIIAA AAPPAARRTTEE
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EGUAZTEN ARRATSALDEAN ABIATU
ZIREN 33. ANTZERKI JARDUNALDIAK,
hotzari beldurrik ez diotela erakutsi zuten

aktoreek eskainitako kale-antzerki emanki-
zunarekin. Bartzelonako M.P.C. taldekoek
pertsonaia ikusgarriekin jantzi zituzten
Untzaga eta Toribio Etxebarria kaleak,
handik ibili zen jendearen gozamenerako.
Hala ere, irekiera ekitaldi ofiziala datorren
astean, martitzenean izango da, Coliseoan:
Daniel Freire aktoreak “El actor y sus vi-
das” izenburuko solasaldia eskainiko du,
19.00etatik aurrera, Juan Ortegak aurkeztu
eta gidatuko duen ekitaldian. Hitzaldiaz
gain, ekitaldi berean Narruzko Zezen
antzez-artikulu eta gidoientzako lehia-
ketaren 25. edizioaren sariak banatuko
dizkiete aurtengo irabazleei.

Aurreko asteburuan ekin zioten aurtengo
antzezlanetarako sarreren aurresalmentari,
Coliseoan bertan eta bihar ere sarrerak
erosteko aukera eskainiko dute antzokiko

sarreran, 10.00etan hasi eta 16.00ak arte.
Lehenengo antzezlana, berriz, Madrilgo
Cuarta Pared taldeak eskainiko du, eguaz-
tenean, 20.30etatik aurrera Hezkuntza Es-
parruan: “Siempre fiesta”.

Giza-irudiekin abiatu dira Antzerki Jardunaldiak

EUSKARAREN

TXOKOA

EEUUSSKKAARRAA  EERRRRIIOOXXAANN  NNAAGGUUSSII
IIZZAANN  ZZEENNEEKKOOAA.. David Peterson
historialariak egindako azken la-
nean agerian laga du egun erdal-
dunak diren lurretan, Ebro ibaia-
ren hegoaldean, Euskal Herritik
at, euskaraz usu mintzo zirela.
Koldo Mitxelena hizkuntzalariak
egindako lanei segituz, Errioxa
eta Burgosko hainbat tokitan eus-
kara hizkuntza bizi-bizia zen sa-
soiak ekarri ditu argira. Berak
dioenez, Demandako mendilerro-
an, egun Ezkarai dagoen ere-
muan eta, baita, Haro inguruan
ere euskara asko hedatu zen. Esa-
terako, -uri hamaitzen diren hain-
bat izen aipatzen ditu horren fro-
gatzat: Otxanduri, Ziuri... Erdi
Aroko dokumentazioan hogei-
edo dira horrelako izenarekin sor-
tutako herrixkak, gaur egun hiru
bakarrik geratzen badira ere. Ti-
rón haranean ere, Turriozar erre-
ka sasoi batean Iturrizar izan zela
dio eta beste iturri bat, Torreluna,
jatorriz Iturri-iluna izan zela. Ezka-
rai-ren beraren jatorria argi eta
garki euskalduna dela dio, “segur
aski, haitz garaitik datorrena”

Hotzari ere aurre egin behar izan zioten.  / EKHI BELAR

URTERO LEGEZ ESTAZIÑO KALEKO
CASINO ARTISTA EIBARRES-en billar
txapelketaren edizio berria jokatu da urta-
rrilean. Fernando Berriozabal izan da ira-
bazlea, finalean Ricardo Ereñari irabaziz;
azken edizioko finaleko protagonista berbe-
rak, oraingoan postuak aldatuta izan bada
ere. Argazkian, finalista biak epaile lanetan
jardun zuen Iñaki Azpitarterekin.

Berriozabal irabazle
Casinoko billarrean

DATORREN IKASTURTEARI
BEGIRA, UMEAK ESKOLA-
RA KANPAINAREN BARRU-
AN Udalak ematen duen diru-
laguntza familia gehiagotara ai-
legatuko dela aurreratu du
Miguel de los Toyos alkateak:
“Orain arte 6 eta 25 urte bitar-
teko ikasleek eska zezaketen
diru-laguntza hori, ikasturte ha-
sieran egoten diren gastuei au-
rre egiten laguntzeko, baina
2010-2011 ikasturtean hasita,
ikasle txikienek ere izango dute
horretarako aukera”. Beraz,
Haur Hezkuntzako ikasleen
familiek ere aurrerantzean
60ʼ10 euroko laguntza apro-
betxatzeko modua izango dute.
Alkatearen berbetan, “erabaki

honekin, Udala 2007-2011ko
gobernu-programan aginduta-
koa bete eta familientzat lagun-
tzak handituko ditu. Erroldari
jarraituta, aldaketa honi esker
orain arte laguntza jaso duten
umeei beste 1.200 berri gehi-
tuko zaizkie eta, eskaera ge-
hiago jasoko dugunez, horiei
guztiei erantzun ahal izateko,
onartu berri dugun Udal aurre-
kontuan 180.120 euroko parti-
da sartu dugu (2009an baino
77.000 euro gehiago)”.

Umeak Eskolara 2000-2001
ikasturtean martxan ipinitako
programa da. Helburu nagusia
familiei ikasturte hasierako
gastuetarako laguntza ekono-
mikoa ematea izanda ere, “he-

rriko dendarientzat ere mese-
degarria dela ez dugu ahaztu
behar. Izan ere, emandako
dirua herriko dendetan erabili
beharrekoa da, jantziak, oine-
takoak eta horrelakoak erosten
eta, beraz, guk ikasleen familiei
emandako diru guztia herriko
dendariek eskuetara ailegatzen
da, euren salmenta kopuruak
gora egitea ahalbidetuz”.

Eskaera kopurua aztertuta,
“laguntza eskatu ahal izateko
baldintzak betetzen dituzten ia
guztiek eskaera egiten dutela”
eta programa martxan ipini
zenetik hona 16.131 eskaera
onartu dituztela gaineratu zu-
ten aurreko asteko barixakuan
emandako prentsaurrekoan.

Umeak Eskolara ikasle txikienendako ere
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AGENDA
llaazzttaannaakk
eemmootteenn......

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

Zorionak, AINHOA,
astelehenian hamar
urte egingo dozuz-eta.
Aitta, ama eta
famelixaren partez.

Zorionak, XABI, atzo 
hamar urte bete
zenduazelako.
Famelixa eta lagunen
partez.

Zorionak, AITXA eta AMA, zuen urtebetetzian.
Seme, erreiñ eta loiben partez.

zziinneeaa CCoolliisseeooaann
””EEll  hhoommbbrree  lloobboo””
Zuzendaria: JJooee  JJoohhnnssttoonn
Aktoreak: BBeenniicciioo  DDeell  TToorroo,,
AAnntthhoonnyy  HHooppkkiinnss,,  EEmmiillyy
BBlluunntt,,  HHuuggoo  WWeeaavviinngg……

Lawrence Talbot bere herritik joan
zen ama hil zitzaionean. Handik urte
batzuetara, Gwen Conliffe bere
anaiaren neskalagunak deitzen dio,
anaia desagertu delako. Horrela,
jakingo du ilargi beteko gauetan
biktimak gizotsoak bihurtzen direla...

12an, 20.30etan; 13an, 17.00, 19.45 eta 22.30etan

14an, 17.00 eta 20.00etan; 15ean, 20.30etan

””CCeellddaa  221111””
Zuzendaria: DDaanniieell  MMoonnzzóónn
Aktoreak: LLuuiiss  TTóóssaarr,,
AAllbbeerrttoo  AAmmmmaannnn,,  AAnnttoonniioo
RReessiinneess,,  MMaarrttaa  EEttuurraa……

Juan espetxe funtzionarioa lanpostuan
hasi behar duen bezperako egunean
aurkezten da. Istripu bat izango du
justu FIESeko presoek matxinadari
hasten diotenean. Bere lankideak
presoekin laga beharko diote eta
Juanek presoarena egin beharko du...

””TTiiaannaa  yy  eell  ssaappoo””
Zuzendaria: RRoonn  CClleemmeennttss
Pertsonaiak: TTiiaannaa,,  PPrríínncciippee
NNaavveeeenn,,  RRaayy,,  LLoouuiiss,,
DDrr..  FFaalliicceerr……

Tiana beltz koloreko printzesa eta
Naveen printzipe europearraren
arteko historia da. Azken hau igel
bihurtuko da, Dr. Falicer budua
praktikatzen duen aztiaren eskutik.
Disney eskolako motako istorioa
New Orleansen gertatuko da...

- Antonio Ledo Novoa. 74 urte. 2010-I-16.
- Agapito Argueda Obispo. 61 urte. 2010-II-3.
- Fernando López Baltar. 81 urte. 2010-II-5.
- Maite Anguera Pareja. 64 urte. 2010-II-5.
- Mercedes Arriola Barrenetxea. 95 urte. 2010-II-6.
- Francisco Alustiza Aierbe. 83 urte. 2010-II-6.
- Angeles Emaldia Lauzirika. 83 urte. 2010-II-8.
- Ignacio Aranzabal Laskurain. 78 urte. 2010-II-9.
- Jose Luis Berezibar Olanda. 84 urte. 2010-II-10.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Haizea Magunazelaia Usobiaga. 2010-I-27.
- Jon Blanco Gómez. 2010-I-28.
- Ibai Pérez Fernández. 2010-II-2.
- Narwa Atmani. 2010-II-4.

””LLaa  cciinnttaa  bbllaannccaa””
Zuzendaria: MMiicchheell  HHaanneekkee
Aktoreak: UUllrriicchh  TTuukkeerr,,  JJoosseeff
BBiieerrbbiicchhlleerr,,  SSuussaannnnee  LLootthhaarr,,
JJaanniinnaa  FFaauuttzz……

1913an, Alemaniako iparraldeko herri
protestante batean, gauza arraroak
gertatzen hasten dira. Bihitegi batek
su hartuko du, mutiko bi bahitu eta
torturatuko dituzte; eskolako maisua
ikertzen hasiko da eta gutxinaka
sinestezinezko egiaren jabe egingo...

Zorionak, ELGA,
hareñegun urte bi
egin zenduazen-eta. 
Keep on rockin´!

Zorionak, EKAIN
Zarraua, hamar urte
egittian. Jarraittu
holan, hain jator!
Etxekuen partez.

Zorionak, ALAITZ Herrera
Urionabarrenetxea,
gaur zure lehelengo
urtetebetzia dalako.
Guraso eta famelixaren
partez.

Zorionak, IRATI Alberdi
Castro, astelehenian 
lau urte egingo 
dozuz-eta. Zorionak 
famelixaren partez.

Ongi etorri otsaillaren
6ttik gure artian
zagozen JULEN Prieto
Hidalgo eta zorionak
Iñigo eta Veronica
gurasueri.

Zorionak, LIBE eta ANE, zuen bigarren
urtebetetzian. Muxu haundi bana,
etxekuen partez.

Zorionak, LARRAITZ,
hillaren 6xan lau urte
bete zenduan-eta.
Patxo haundi bat
famelixa danaren
partez.

Zorionak, EKAIN
Gallastegi, gaur hiru
urte egitten dozuz-eta.
Muxu haundi bat,
mutil haundi,
etxekuen partez.

Zorionak, MIREN,
etzi sei urte egingo
dozuzelako. Muxu
bat guraso eta Aitor
anaixaren partez.
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hhoorroosskkooppooaa

Zapatua 13
AARRAATTOOSSTTEE  ZZAAPPAATTUUAA
1177..0000..-- Umeendako
play-back lehiaketa,
Untzagan, …eta kitto!-k
antolatuta.
1177..0000..-- Umeendako
koko-jantzi lehiaketa, As
Burgas Galiziako Etxean.
1188..0000..-- Estaziñotik
abiatuta, Ustekabekoen
kalejira.
1188..0000..-- Koko-jantzi
lehiaketa eta merendola.
Errota gaztelekuan.
1188..3300..-- Umeendako
diskoteka, Untzagako
karpan, DJ Arnorekin.
1199..0000..-- Txokolate-jana.
1199..3300..-- Ustekabekoen
kalejira, Urkizuraino.
2200..0000..-- Koko-jantzitako
koadrilen igoera.
2233..0000..-- Dantzaldia,
Luhartz taldearekin.
0033..0000..-- Txokolate-jana,
Untzagan.

UUMMEEEENNDDAAKKOO  ZZIINNEEAA
1177..0000..-- “Cuento de
Navidad”. Amañako Kultur
Aretoan.

BBIIDDEEOO  EEMMAANNAALLDDIIAA
1199..0000..-- “This is England”
(Zuz: Shane Meadows).
Montekasino tabernan.

Martitzena 16
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “Grandes tesoros
de la arqueología II”,
Mª Jose Noainen eskutik.
EPAn (Isasi, 39).

AARRAATTOOSSTTEE
MMAARRTTIITTZZEENNAA
1177..0000..-- Umeendako
jolasak, Astixaren eskutik.
1188..3300..-- Sardinaren
entierro txikia, trikitilariek
lagunduta.
1188..3300..-- Umeendako
diskoteka, DJ Arnorekin,
Untzagako karpan.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1199..0000..-- Jardunaldien
irekiera ekitaldia. Daniel
Freire aktorearen hitzaldia:
“El actor y sus vidas”.
Narruzko Zezen
lehiaketako sari-banaketa
ekitaldia. Coliseoan.

AARRIIEESS
Apurtu itzazu iraganeko oroipen
txarrak eta ekiozu aurrean duzun
etorkizunari. Oraina zorionez biziko
duzu atzekoa ahaztuz gero.

TTAAUURRUUSS
Hobe aste honetan sukaldera
hurbiltzen ez bazara, ez zarelako
fin ibiliko kontu horietan. Besteek
egin ditzatela bazkari eta afariak.

GGEEMMIINNII
Egun batean etxean ahaztuko duzu
aterkia eta blai eginda amaituko
duzu. Hori ez da gauza bakarra,
gaixotu egingo zarela da okerrena.

CCAANNCCEERR
Zoratu egingo zaituzte: leku batera
joateko, bestera… Egin dezakezun
gauzarik onena jaramonik ez egitea
da, zureari eutsi eta kitto!

LLEEOO
Ez duzu uste Facebookean denbora
gehiegi pasatzen duzula egunero?
Denbora hori probetxuzko beste
edozertarako erabiliko bazenu, zer?

VVIIRRGGOO
Shakira zarela pentsatuko duzu eta
gerriak jasango du zure imaginazio
ahaltsu hori. Egunetan zehar robot
baten antzera ibili beharko zara.

LLIIBBRRAA
Lagun batek kontatutakoarekin
amorru bizian jarriko zara. Egoera
baretzean tontokeria dela ohartuko
zara eta ez du zugan eraginik izango.

SSCCOORRPPIIUUSS
Ezin duzu dena kontrolpean eduki,
beraz, utzi besteei trankil bizitzen
eta nahi dutena egiten. Inork ez du
zuk esandakoa zertan bete.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Gauza bere lekuan utzi, bestela ez
duzu aurkituko edo orduak emango
dituzu bilaketan. Ordenatuagoa izan
beharko zinateke.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Beti ikasi dezakezu gauza berri bat.
Aste honetan ere zerbait garrantzitsua
ikasiko duzu, etorkizunerako asko
balio izango dizun zerbait.

AAQQUUAARRIIUUSS
Kasualitate hutsa izango da,
baina leku aproposean momentu
aproposean egongo zara. Hori bai
izango dela zorte handia edukitzea.

PPIISSCCIISS
Aratosteak oso gustuko ez badituzu
ere, oso ondo ibiliko zara. Lagunek
piura ederrak eramango dute, baina
zu ez zara atzean geratuko.

Eguaztena 17
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “Influencia
de la mitología en nuestra
cultura”, Arroitajauregiren
eskutik. Sarrera librea.
EPAn (Isasi, 39).

IIKKAASSTTAARROOAA
1188..3300..-- “GNU/Linux
sistemak instalatzea”.
Montekasino tabernan.

IILLLLUUNNAABBAARRRRIIAANN
1199..0000..-- “Illimani:
Boliviako izpiak eta
hizkiak” ikus-entzunezkoa,
Amets Arzallus eta Txomin
Txuekaren eskutik.
Portalean (areto nagusian).

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- “Siempre fiesta”
(Cuarta Pared, Madril).
Hezkuntza Esparruan.

Barixakua 12
BBAARRIIXXAAKKUU
EERRRREEGGUULLAARRRRAA
1199..0000..-- Aratosteetako
karpan animazioa,
Club Lambrettak girotua.
2200..0000..-- Urkizun hasita,
Untzagaraino, Kaldereroen
kalejira. Parte-hartzaileak:
Kezka, …eta kitto!,
Mauxitxa, Lagun Taldea,
Untzagako nagusien
egoitzako abesbatza eta
Jainagaren trikitixa eskola.
2200..3300..-- Untzaga plazan,
Kaldereroen abestiak
eta dantzak.
2211..0000..-- Aratosteetako
pregoia.
2211..3300..-- Herri afaria,
Untzagako karpan.
2233..0000..-- Karaokea.

AANNTTZZEERRKKIIAA
2222..3300..-- “El trinomio
caótica” beldurrezko
antzezlana. Tallarran.

Eguena 18
TTAAIILLEERRRRAA
1177..0000..--
“La comunicación eficaz
como herramienta para
el empoderamiento.
Técnica para hablar
en público”, Pagatxak
antolatuta. Portalean.

EEGGOOIIBBAARR  ZZIINNEEKKLLUUBBAA
1177..0000 eettaa  2211..0000..--
“Hace mucho que te
quiero” (Zuz: Philippe
Claudel). Sarrera: Euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

IIKKAASSTTAARROOAA
1188..3300..-- …eta kitto!-ren
gozogintza ikastaroa.
Portalean (sukaldean).

5 7 2 8 1
8 6

6 3 8 7
7 2 4 3

6
9 2 5
7 5 9 6 3 2
8 1 3 5 6
4 1 9 7 8 5 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SSUUDDOOKKUUAA

Domeka 14
AARRAATTOOSSTTEE  DDOOMMEEKKAA
1111..0000..-- Usartza Txistulari
Bandaren kalejira.
1122..3300..-- Pella lehiaketa,
Udalak antolatuta.
1133..3300..-- Aratosteetako
lehiaketetako sariak
banatzea.
1177..0000..-- Umeendako
ikuskizuna: “Kortxea
doktorearen abenturak”,
Sointek taldearen eskutik.
1199..0000..-- Eibarko hip-hop
taldearen emanaldia.
Untzagan.
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ffaarrmmaazziiaakk
1122,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
1133,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
1144,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
1155,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
1166,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
1177,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
1188,,  eegguueennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
1199,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)

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

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,
15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta
20.30. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero: 12.30, 15.00,
17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,
13.30, 14.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO..  Laneguna:
06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegu-
nak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..
Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua
eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EEIIBBAARR--
GGAASSTTEEIIZZ..  Egunero: 06.15, 10.45, 14.45 eta 18.45.
Zapatua: 06.45, 10.45, 14.45 eta 18.45. Jaiegunak:
08.45, 10.45, 14.45, 16.45, 18.45 eta 20.45. GGAASS--
TTEEIIZZ--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

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

lleehhiiaakkeettaakk
--  PPeellllaa--lleehhiiaakkeettaa..
Pellak aurkeztea: Otsailaren 14ean, 12.30etan Untzagan.
--  IInndduussttrriiaaggiinnttzzaarrii  bbuurruuzzkkoo  IIVV..  AArrggaazzkkii  LLeehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Otsailaren 26a. Informazioa: Armeria Eskolan, aaa@armeriaeskola.com
--  XXIIIIII..  EEgguueenn  ZZuurrii  aarrggaazzkkii  lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Otsailaren 23ra arte. Arrate Kultur Elkartean. Informazioa: 943 202299
telefono zenbakian edo arrate.kultu@eibar.org
--  ““IIxxuuaa--VVaalleenncciiaaggaa  MMeemmoorriiaallaa””  aarrggaazzkkii  lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkeztea eta informazioa: Apirilaren 28ra arte, Eibarko Txirrindularien Elkartean
(Pagaegi, 3), cce@clubciclistaeibarres.org
--  AArrmmaaggiinnttzzaarreenn  MMuusseeooaarreenn  II..  IIppuuiinn  LLeehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkeztea eta informazioa: Martxoaren 30era arte, Pegoran. www.armia-eibar.net
--  EEuusskkaarraabbiillaa  IIppuuiinn  EErroottiikkooeenn  1155..  LLeehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkeztea eta informazioa: Apirilaren 23ra arte. Euskarabila Elkartea (Basauri),
euskarabila@topagunea.com

iikkaassttaarrooaakk
--  GGoozzooggiinnttzzaa  iikkaassttaarrooaa..
Noiz: Otsailak 18 eta 25 eta martxoak 4, 18.30etatik 20.30etara. Non: Portalean (sukaldean).
Izen-ematea: Otsailaren 1etik 12ra, …eta kitto!-n (Berbetan programakoek eta bazkideek
deskontua izango dute).

eerraakkuusskkeettaakk
– Otsailaren 16ra arte
ARATOSTEAK 2010 EIBARREN kartel
lehiaketako lanen erakusketa. Portalean.

– Otsailaren 21era arte
AITOR CANO. Topalekuan.

– Otsailaren 28ra arte
Eibarko Klub Deportiboko JUAN DE LA RICA -ren
“Supermeneos” margo erakusketa. Portalean.

JOSE GALLARDOren “Bajo para ver tus sueños”
argazki erakusketa. El Ambigú tabernan.
“FOTO MONTCADA ‘09” argazki erakusketa.
Depor tabernan.
IBAI ARMENTIAren argazki erakusketa. Portalea
tabernan.
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1. Etxebizitza

1.2. Errentan
– Logela alokagai emakume bat edo bi-
rentzat. Tel. 690-311429.
– Logela alokagai, Untzagatik gertu. Ka-
lefakzioa eta wifia. Tel. 620-633434.
– Pisua hartuko nuke Eibar inguruan. 2/3
logelakoa. Tel. 690-980846.
– Eibarren pisua alokagai. 3 logela,
egongela, sukalde-jangela eta bainugela
bi. Berogailua eta fibra optikoa. Inguru la-
saia. Tel. 943-201294 edo 645-728317.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 645-366850 edo 943-530517.
– Logela alokagai. Tel. 690-156040.
– Pisua alokatuko nuke Eibarren. Tel.
943-208178 edo 629-976131.
– Pisua hartuko nuke Eibarren alokai-
ruan. Tel. 636-430546 edo 646-048823.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. 2 edo 3 logelakoa. Tel. 608-975207.
Laurin.
– Pisua hartuko nuke alokairuan (ganba-
ra), lagun batendako modukoa. Tel. 678-
150053 edo 609-248845.

3. Lokalak

– Garajea hartuke nuke alokairuan Urki-
zun. Tel. 943-200743.
– Urkizu inguruan marradun garajea alo-
kagai. 90 euro hilean. Tel. 659-453667.
– Garaje itxia Abontzan alokagai. Tel.
615-712216.

3.2. Alokagai

– Pisua salgai Eibarko erdialdean. 130
m2. 3 logela, komun bi eta despentsa.
Guztiz berriztuta. Aukera ezinhobea pisu
handiago batera aldatzeko. Tel. 626-
203838.
– Errebal kalean duplexa salgai. 4 loge-
la, egongela, sukalde handia, komun bi,
despatxoa eta terraza. Berriztua eta argi-
tsua. Deitu arratsaldez. Tel. 605-772606.
– Elgoibarko erdialdean pisua salgai.
3 logela, terraza handia eta garajea. Bi-
zitzera sartzeko moduan. Tel. 685-
724553.
– Pisua salgai Ipuruan, J.A. Mogel kale-
an. 2 logela, egongela, sukaldea des-
pentsarekin, komuna eta trasteroa. Dena
kanpora begira eta eguzkitsua. Bizitzera
sartzeko moduan. Tel. 661-291898 edo
610-603631.
– Legarren pisua salgai. 3 logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. Bizitzera
sartzeko moduan. Berriztua. 25.000.000.
pta. Tel. 659-687736.

1.1. Salgai

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
(interna) eta taberna edo soziedadeak
garbitzeko. Tel. 943-207285 edo 609-
944818.
– Mutila eskaintzen da kamarero moduan
edo beste edozein lanerako. Tel. 680-
837476.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo beste edozein lanerako. Tel. 652-
906263.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketak egiteko. Interna edo ex-
terna. Tel. 645-651309.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 699-653874.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketak egiteko. In-
terna edo externa eta asteburuetan. Tel.
666-771151.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketak egiteko or-
duka. Tel. 662-284425.
– Geriatria laguntzailea eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Tel. 618-377283.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanerako. Arratsaldez eta
asteburuetan. Tel. 676-035738.
– Eibarko neska eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko orduka. Tel. 626-566776.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin edo taber-
netan jarduteko. Interna edo externa.
Erreferentziak. Tel. 943-120299 edo 672-
203675.
– Eibarko neska eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaindu eta etxeak garbitze-
ko. Tel. 636-302237.
– Neska euskalduna eskaintzen da etxe-
ko lanerako. Tel. 687-114707.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa eta ordu-
ka. Tel. 608-897639.
– Gizona eskaintzen da aire egokituko
galdarak muntatzeko 1. mailako ofizial
moduan. Tel. 610-545505.
– Emakumea eskaintzen garbiketa lanak
egin eta umeak edo nagusiak zaintzeko.
Tel. 610-545505.
– Gizona eskaintzen da edozein lanera-
ko. Esperientzia elektrizista eta iturgin
moduan. Ingelesarekin. Tel. 657-683887.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagu-
siak edo mendekotasunak dituztenak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 671-232742.
– Neska arduratsua eskaintzen da goizez
umeak zaindu eta garbiketa lanak egite-
ko. Esperientzia. Tel. 678-534041.

– Ume jaio berriarentzako kotxe-silla sal-
gai. Arrue markakoa. Egoera oso onean.
200 euro. Tel. 609-730323.
– Gidatzeko karnetaren matrikula saltzen
dut erdi prezioan, kanpora noalako bizi-
tzera. Probaleku kaleko Ermua Autoes-
kolan Tel. 695-737204.
– Bigarren eskuko patinak erosiko nituz-
ke. 38 zenbakikoak. Tel. 646-293311.
– Telebista salgai. Berthen markako
21”koa. 6 urte. Mandoarekin eta Philips
osagaiak. 90 euro. Tel. 656-736057.
– Emakumearen eztei-jantzia sal-
gai. Tel. 617-256466.
– Ontzi garbigailua salgai. Bosch marka-
koa. 3 hilabetean bakarrik erabilia eta ur-
te eta erdiko bermearekin. 300 euro. Tel.
679-720405.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– Kamarera/o behar da Deporren aste-
buruetarako. Deitu 11.00etatik 23.00eta-
ra. Tel. 943-207044.
– Kamareroak behar dira Arraten astebu-
ruetarako. Autoarekin. Tel. 677-638184.

4.2. Langile bila
– Neska eskaintzen da garbiketak egin
edo kamarera moduan lan egiteko. Tel.
639-403441.
– Neska eskaintzen da garbiketak egin
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 669-
806170.
– Emakumea eskaintzen da 15.00etatik
aurrera eta asteburuetan nagusiak zain-
du edo garbiketak egiteko. Tel. 616-
397348.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko astelehenetik barixakura. Tel.
680-223378.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanera-
ko. Tel. 680-223378.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindu
eta beste edozein lan egiteko. Tel. 648-
210838 edo 665-513851.
– Mutil gaztea eskaintzen da sukaldari la-
guntzaile moduan, garbiketa lanak egin
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 653-
402884.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanerako. In-
terna edo externa. Tel. 663-657729.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanerako. In-
terna edo externa. Tel. 671-296428.
– Neska eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 671-
972733.
– Kamarera eskaintzen da asteburuetan
eta arratsaldez lan egiteko. Esperientzia.
Tel. 672-076852.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu, tabernan jardun edo
garbiketa lanerako. Tel. 608-147559.
– Mutila eskaintzen da banaketa lanak
egiteko. Tel. 658-719676.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketak egiteko. Tel.
686-435056.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketak egiteko. Tel.
656-493864.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko.
Tel. 616-690415.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko.
Tel. 618-052967.

– Urte biko txakurra oparitzen da, ezin
delako atenditu. Pitt-bull eta retriever-
aren nahasketa. Tel. 636-858552.

6.2. Eman

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik. 
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak: 
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan, 

12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.
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6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

– Garaje itxia salgai Txomon. 45.000 eu-
ro. Tel. 644-403759.
– Eibar erdialdeko taberna traspasatzen
da jabea jubilatzen delako. Zabalik dago.
Prezio ezinhobea. Tel. 943-207019.
– Urkizun bat-bi plazako garajea salgai.
Tel. 629-590701.

3.1. Salgai

– Bigarren eskuko ordenagailu portatila
erosiko nuke. Tel. 688-661415.

6.4. Bestelakoak

– Bi urte eta erdiko txakurra galdu da
Matsaria inguruan. Krema koloreko mas-
tina. Tel. 605-730123.
– Hilaren 23an Untzaga inguruan Ninten-
do DS zuria galdu nuen. Aurkitu baduzu,
deitu. Tel. 679-576589.

6.3. Galdu/Aurkitu

4. Lana
4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da edozein lanera-
ko. Tel. 610-545505.
– Neska eskaintzen da kamarera mo-
duan lan egiteko. Tel. 945-530704.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna moduan. Zapatu eta
domeketan ere. Tel. 630-531469.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanerako. Tel. 663-786976.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna edo externa. Tel. 608-897639
edo 943-743618.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko 11.00etatik 17.00etara arte. Tel. 679-
910991.
– Gizona eskaintzen da edozein lanera-
ko. Tel. 616-809926.
– Mutila eskaintzen da sukaldari-lagun-
tzaile, igeltsero edo margolari moduan
lan egiteko. Tel. 638-465098.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 693-
232959 edo 943-254118.
– Gizona eskaintzen da gidari moduan,
nagusiak zaindu etabarrerako. Tel. 693-
232959 edo 943-254118.



Etxe erreformetan 
30 urtetik gorako 
esperientzia.
Ateak, armairuak, 
oholtzak, leihoak,
etb...

Isasi, 17 - behea
EIBAR

4 ATE (7000 modeloa) pago lurrindutakoarenak -itsuak-
2 ATE (7041 modeloa) pago lurrindutakoarenak -bidrierak-
MARKOAK (DM) gomazko junturarekin
JANBA EDO ATE-ALBO (DM) lisoa 70x10 eta 70x8
ERROSETA 8002 herdoilgaitza
KRISTALA Matelux

GUZTIRA: 1.850,00 €

– MUGIKOR EGURREZKOA 3 xaflakoa pago lurrindutakoarena: 54,52€ m2

– MUGIKOR SINTETIKOA Berry Essentials Roma 2 frisokoa: 37,12€ m2

Tfnoa. 943 10 83 00 
Faxa. 943 10 83 02

ATEAK
bbiizziilleekkuueettaann  aaddiittuuaakk

ORAIN 1.850€ORAIN 1.850€

ESKAINTZA
instalazioarekin

ESKAINTZA
instalazioarekin

zerbitzua

itzulpen
tzutzu

tzu
...eta kitto!-ren

EERRAA  GGUUZZTTIIEETTAAKKOO  

TTEESSTTUUAAKK

IITTZZUULLTTZZEENN

DDIITTUUGGUU,,  

eeuusskkaarraattiikk

ggaazztteelleerraarraa,,  

ggaazztteelleerraattiikk

eeuusskkaarraarr aa,,  

eettaa  iinnggeelleesseettiikk

eeuusskkaarraarraa..

– Urte askotako 
ESPERIENTZIA dugu.

– Bezeroaren          
beharretara 
EGOKITUko gara.

elkartea@etakitto.com
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KOMUNITATEAK

ZERBITZUA ADMINISTRAZIOA BILERAK

GESTIOA

SSOOLLOOZZAABBAALL
autoeskolak

BBEERRRRIIAA
TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  77
TTeell.. 994433  7700  2233  8844

GGIIDDAATTZZEEKKOO
KKAARRNNEETT
GGUUZZTTIIAAKK

EEssttaazziiññoo  kkaalleeaa,,  88                    
TTeell..  994433  7700  2233  7788

TTEEOORRIIKKAA  AATTEERRAATTZZEEKKOO  
IIKKAASSTTAARROO  TTRRIINNKKOOAAKK

MMaatteerriiaa  aarrrriisskkuuttssuuaakk    //    CC..AA..PP..

Merkantziak eta bidaiariak garraiatzeko 
nnaazziiooaarrtteekkoo  agentzia zziiuurrttaaggiirriiaakk
lortzeko ikastaroak


