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UDAL HAUTESKUNDEAK

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
ASTEAN
ESANAK
“Beren burua oso
kosmopolitatzat duten asko
klasista batzuk baino ez
dira. Bertakoa, euskalduna,
mespretxatzen dute eta
baserritarraren edo
nekazariaren pare ipintzen.
Señoritoentzat, euskalduna
berdin nekazaria ”
(BERNARDO ATXAGA,
IDAZLEA)

“Mendebaldean ez da
errekonozitzen yihadisten
azken helburua Europa dela
eta ez Afrika. Euren
helburua Iparraldea
kontrolatzea da, horrela
gainbehera doala ikusten
duten gizartea inbaditzeko.
Tesi hori dokumentatuta
dago”
(RIGOBERT MINANI,
JOSULAGUN APAIZA)

“Telefono finkoa ez dutenen
profilak ere badu eragina
inkestetan, haien boto joera
inkestetatik kanpo geratzen
delako. Hego Euskal Herrian
%13,5 da, batez beste,
egoera horretan dagoena.
Bestetik, inkestak egiten
dituzten enpresa gehienek
Movistarreko telefono
konpainiaren telefono gida
erabiltzen dute”
(SARA PASADAS,

KOKO.- Laboreen eta landareen hazi edo garauetan ibiltzen den intsektua edo zomorroa.
“Baba-baltzan kokua esaten zetsen Eibarren ezagun bati”. Nahiz eta intsektua ez izan, oso tamaina
txikiko edozein animalia motari ere esaten zaio. “Kokuak dira milla eta milla bidar arraza gehixago,
friztixa hazixak baiño”. Lurrean ibiltzen den intsektu edo har batzuk adierazteko ere erabiltzen da.
“Kokuen klasiak dira: sei hankakuak, zortzi hankakuak eta zortzi anka baiño gehixagokuak“.
Mozorroa, jantzi arraroa. “Kokua dirudi daroian soiñekuakin”.

eskutitzak
KAFE ANTZOKIA EIBARREN
Azken ikasturtean zehar hainbat topaketa egin ditugu Eibarko gazteekin beren beharrak identifikatu
eta bideratzeko asmoz. Udalak euren iritzia kontuan
hartzen ez duen sentsazioa dute orokorrean gazteek. Beste gauza batzuen artean, jaien egitarauaz eta
eskaintza kultural eskasaz kexu dira.
Gazteok beharrezkotzat jotzen dugu herriko eskaintza kulturala sustatzea proiektu eta ekimen ezberdinen bitartez. 2008. urtean gauzatu zen Gazte
Planaren eskaera nagusiarekin bat eginez, Eibarren
Kafe Antzoki bat irekitzea proposatzen dugu Un-

EUSKAL HEDABIDEAK, ZENBAKI BAT BAINO GEHIAGO
Iristea eskatzen zaie euskal hedabideei. Zabaltzen dituzten edukiek izan ditzatela kontsumitzaileak. Normala: hedabideek komunikatu egin behar
dute, eta bestaldean hartzailerik ez badago, bozgorailu mutuak dira. Baina iristea ez da norabide
bakarreko bidea. Iristea eztabaida eragitea da, mezuei oihartzuna ematea, hiztun komunitatea elikatzea, sareak ehuntzea. Horregatik, bai, zalantzarik
gabe: euskal hedabideak iristen dira. Balio soziala
hor dute.
Eta Hekimen osatzen duten euskal hedabideetan sinetsita gaudenez administrazioen ahalegina
ezinbestekoa dela sendoagoak eta hobeak izateko
eta, ondorioz, gehiago eragin eta jende gehiagorengana iristeko, bilera dinamika bultzatu dugu

SOZIOLOGOA, INKESTETAN ADITUA)

“Pobrezia da espetxean
dagoen gaitz nagusia. Hor
sartzen dituzten asko ez
badira inoiz gizartearen
parte izan, zelan
gizarteratuko ditugu? Gero
eta ohikoagoak dira
zigorrak handitzeko
eskaerak, baina zergatik?
Jendeak pentsatzen duelako
hori besteentzat izango
dela. Eta barrura joatea oso
erraza da. Egun batean
lagun guztientzat haxixa
erostea nahikoa da, harrapatzen badute, trafikantetzat
jotzeko; eta horregatik lau
urte dira”
(JOSE ANGEL MTNEZ. DE BUJANDA,
ZABALLAKO ESPETXEKO KAPILAUA)

tzaga edo Rialto zinemak horretarako birmoldatuz.
Bide batez, egun erabilerarik ez duten eraikinoi
erabilera ahalbidetuko litzaieke.
Era berean, herriko musika talde eta elkarte kultural ezberdinen ekimenei babes handiagoa ematea eskatzen dugu euskal kulturaren mesedetan.
Diagnostiko berori Eibarko EAJk bere programan
barneratu du eta gainontzeko alderdiei gazteriaren
beharrekin benetako konpromiso bat har dezaten
dei egiten diegu.
E I B A R K O EGI

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzarekin, politika eraginkorragoei buruz eztabaidatzeko.
Gure dimentsioen eta gure ekarpenaren diagnostikoa egin nahi dugu. Irakurketa adostua egitera iritsiko bagina, diru laguntzez hitz egiteari utzi
eta inbertsioez hitz egiten has gintezke. Zenbakiez
ez ezik, balioez ere mintza gintezke.
Ezin baitugu kezka ezkutatu. Lan baldintza prekarioetan ari dira euskal kazetariak, eta sektoreak lanak ditu urtea gainditzen duten inbertsio edo sustapen egitasmoetan sartzeko. Politika iraunkorragoak behar ditugu administrazioetan, begirada luzekoak. Horretarako modu bat izan daiteke helburuak
eta bideak partekatzea. Lehen urratsa egin dugu.
A L B E R T O B A R A N D I A R A N (H E K I M E N E K O Z U Z E N D A R I A )
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
EIBARKO
UDALA

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak DIRUZ LAGUNDUTAKO ALDIZKARIA
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4 danon ahotan
Ekitaldi berezixak
Museuen Egunian
Hillaren 18xan ospatuko dan 37. Museuen Naziñoarteko Egunaren harira ekitaldi berezixak antolatu dittue Eibarko Armagintzaren museuan: bixar
16.00etatik 20.00etara ate irekien jardunaldixa hartuko dau museuak eta, beraz, ez dabe sarrerarik
kobrauko. Horrekin batera, "Bitxigintza industriala" eta "Museoko Banderolen Birziklatzea" taillarrak eskinduko dittue (saio bi, 17.00etan eta
18.30xetan). Eta domekan atzera be ate irekixen
jardunaldixa egingo dabe, 10.00etatik 13.00era.
Gaiñera, bisita gidatuak egingo dittue (10.15etan
gazteleraz eta 11.30xetan euskeraz). Izena emoteko 943708446 telefonora deittu.

Industriarendako topaketia Debegesan
Debabarreneko eta Debagoieneko enpresen
arteko I. Topaketia egingo dabe Debegesan
maiatzaren 22xan, 09.00etatik 13.00era, ‘Bai
Industriari!’ ekimenaren barruan eta Deba-

goieneko Mankomunidadiak eta Debegesak
alkarlanian antolatuta. Enpresen arteko lankidetza erraztia eta negoziorako aukera barrixak sustatzia dauka helburu. Jardunaldixan
parte hartzeko interesa daken enpresak Debegesarekin kontaktuan
ipiñi biharko dira,
943 82 01 10 telefonora deittuta edo
pymes@debegesa.com helbidera
idatzitta (maiatzaren 20xa baiño lehen). Plaza kopurua mugatua da.

Etnologixia JSM
bekiarendako
gaixa
Abiatu dabe Juan San Martin Bekiarendako beste deialdi bat udalak eta UEU-k. Hamabigarren ediziño honetarako aukeratu daben
ikerketa-gaixa etnologixia da eta
ikerketa proiektua aurkeztu nahi
dabenak iraillaren 1etik urrixaren
9ra bittartian egin biharko dabe
bekia jasotzeko eskaeria, Pegoran. Beka honetarako deialdixa urte birik behin kaleratzen da, euskerazko ikerketa biharrak sustatzeko asmuarekin eta bekia eskuratzen dabenari 9.000 euro emongo detsez.

Pobrezia energetikuaz berbetan
Datorren astelehenian, 19.00etan "Energía y pobreza energética" hitzaldixa emongo dau Aitor Urresti EHU-ko irakasliak, Irabazi Eibarrek antolatuta, Arrate Kultur Elkartean (1. pisuan). Etxe-barruko gitxieneko premiñeri aurre egitteko dirurik ez eukitziari esaten jako pobrezia energetikua eta horrelako egoeria bizi dabenen kopuruak kezkatzeko moduan
gora egin dau azken urtiotan. Antolatzailliak emondako datuen arabera,
Gipuzkoan etxien %9tik gora egon leikez holako egoeran.

Gureak-en 40. urtemuga

Aitor Urrestik emongo
dau hitzaldixa.

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

Gureak taldiak 40 urte bete dittuala eta, Armagintzaren
Museuak herririk herri ibilliko dan argazki erakusketia
hartuko dau datorren astian. Horrekin batera, datorren
eguen eta barixakuan eta hillaren 23an 10.00etatik
13.00era, Esperientzien Taillarra izenekuan herrittarrak
sensibilizatzen ahaleginduko dira.

danon ahotan 5

autuan
EMAKUMEEN AZTARNAK

LEIRE ITURBE

Nepalen kaltetutakuak goguan
Eibarren bizi diran nepaldarrak lurrikararen biktimen omenezko ekitaldixa egin eben aurreko asteko barixakuan eta, bide batez, dirua batzen lagundu dabeneri eskerrak emon zetsatzen.
Untzagan kandelak ixotuta, euren sorterrixan hondamendixa jasan dabenekin akordau ziran.

LEIRE
ITURBE

Edarto pasau eben Txolartekuak
Txolarte Eguna ospatu eben zapatuan Atzegikuak. Urte bakotxian herri batian antolatzen daben jaixa aurten gurian egin zan eta
400 bat lagun alkartu ziran guztira, Gipuzkoako beste herri batzuetako Txolarteetatik 19
talde etorri ziran eta. Eguna Ustekabe fanfa-

rrekuak lagundu eben kalejirarekin hasi
eben eta, ondoren, jaixarekin Astelena frontoian segidu eben. Pregoia oin dala gitxi
mailla igo daben Eibar foball taldeko neskak bota eben eta, ondoren, arratsaldera arte ondo baiño hobeto emon eben eguna.

Hilleroko martxari jarraittuta,
datorren eguaztenian (hillak
20xan) "Emakumeen aztarnak
Eibarko industrializazioprozesuan" programako saio
barrixa egingo dabe, 11.30xetan
Armagintzaren Museuan
(Portalean). Izan be, oinguan
museuan ibilbide berezixa
egitteko asmua dake, han ikusgai
daguazen argazki, tresna eta
bildutako datuen bittartez gure
herriko andrak arlo horretan
lagatako aztarnak osatzen
juateko.

1948-XAN JAIXOTAKUAK
Urte horretan jaixotakuak
ekaiñaren 13an egingo dabe
urteroko euren jaixa. Juan nahi
dabenak 60 euro sartu biharko
dittu, izen-abizenak ziheztuta,
Laboral Kutxako 3035 0078 87
0078103181 kontuan (izen-emotia
ekaiñaren 6xan itxiko da).

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

6 danon ahotan
Enpresaren gaiñeko
berbaldixa Armerixan
Martitzenian, "Ondo egindako lana" egitasmuaren barruan,
Microdecoko Manuel Iraolagoitiak eta Lazpiur Taldeko Miguel
Lazpiurrek jardun eben berbetan Armerixa Eskolan, Sabin
Azua, B+I Estrategy-ko zuzendarixak gidatutako solasaldixan.
Enpresa munduan eurak izandako bizipenak kontatziarekin
batera, industria indartzeko daguan premiñaz eta beste hainbaten gaiñian hausnarketia egin eben gonbidatuak.

Musika Eskolako
ikaslien kontzertua
Ikasturte amaierako kontzertua emon eben Coliseuan Juan Bautista Gisasola Musika Eskolako ikasliak. Emanaldixan txistua, tronpetia, txelua eta perkusiñua ikasten dabizenak, Hizkuntza Musikaleko
ikasliak, soiñu txikixa eta akordeoia ikasten dihardutenak, Blue Day
eta Face To Eye taldiak eta Musika Eskolako orkestak, J.B. Gisasola
Koruak, Bandiak eta Eibarko Koru Gaztiak hartu eben parte eta
amaieran ikasliak diploma bana jaso eben. Bestalde, ekaiñaren
10ian (eguaztenian), 18.00etatik aurrera Blue Day eta Face To Eye
taldiak kontzertua emongo dabe Txaltxa Zelaixan.

Zumbathoi arrakastatsua
Aurreko zapatuan Zumbathon edo zumba maratoi solidarixua egin zan Ipurua
kiroldegixan, Gipuzkoako Kirol Egokituko Federaziñuarendako dirua batzeko
asmuarekin eta jende mordua animau zan parte hartzera. Antolatzailliak bihotzez emon nahi
detsez eskerrak parte hartzera animau
ziran guztieri
zein ekitaldixa
antolatzen lagundu zetseneri.

Ospa! Eguna
Eibarko Ospa Hemendik taldeak Ospa!
Eguna egin eban aurreko zapatuan: eguardixan Urkizuko parkian Unai Gaztelumendi, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendirekin bertso-bazkarixa egin eben eta arratsaldian, barriz, manifestaziñuan abiatu ziran Untzagatik Guardia Zibillaren kuarteleraiño. Ekitaldixaren harira egindako zozketan, sarixa 163 zenbakixarendako izan da
(agertuko ez balitz, ordezkua 213 da). Saridunak ospaeibartik@openmailbox.org helbidera idatzi biharko dau premixua zelan
jaso bihar daben azaltzeko.

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

Mitzuli itzultzaille
automatikua
Mitzuli izeneko aplikaziñua sortu dau Mikel Artetxe
EHUko Ixa Taldeko ikertzailliak, Elhuyarren laguntasunarekin. Mitzuli Androiderako itzultzaille automatikua da eta 50 itzulpen-noranzko baiño gehixago eskintzen dittu. Egillien berbetan, "izaera komertzialeko produktuak albo batera laga ohi dittuen
baliabide urriko hizkuntzak protagonismo berezixa
dake. Bestiak beste, Iberiar peninsulako hizkuntza
gehixenak (portugesa, gaztelania, katalana, galiziera, asturiera, aragoiera, okzitaniera eta euskeria) dagoz". Testu bidezko itzulpena ez eze, Mitzulik ahots
bidezko sarrera/urteeria be eskintzen dau, baitta
irudi bidezkua be (kartel bateri argazkixa egin eta
karteleko testua itzultzeko eskatu leikixo, adibidez).
Mitzulik sarian nahiz saretik kanpo lan egitten dau
eta software libria da. Google Play-n duan deskargatzeko moduan dago.

Calbeton, 22-24 behea
Tel. 943 20 00 12 / 690 61 07 15
www.larragestinmobiliaria.net

Mekola

Galdetu Amaña

Oso polita. Guztiz berriztuta.
3 logela, sukalde-jangela, bi
komun eta bi terraza handi.

Zuloagatarren 220.000 €tik Untzaga
Neurri eta altuera
desberdinetako etxebizitza
oso handiak.

Jardiñeta

Mekola

Galdetu Barrena

Etxebizitza oso handiak. 4 eta
5 logela. Garajea eta ganbara.
Kokapen ezinhobea.
Kalefakzioa eta igogailua.

San Juan

236.000 € Isasi

4 logela, egongela, sukaldea
eta bi komun. Balkoia.
Kalefakzioa eta igogailua.
Garaje itxia aukeran.

Berrizteko. 3 logela, balkoia
eta ganbara. Igogailua.

Pisu altua, eguzkitsua eta
balkoiarekin. 3 logela. Kalefakzioa
eta igogailua. Bista zoragarriak.
Prezio negoziagarria.

Galdetu Untzaga

Pisu altua. Bista ederrak.
3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Balkoia.
Kalefakzioa eta igogailua.

Galdetu

Eraikin berria. Estreinatzeko.
Oso polita. 2 logela,
jangela-sukaldea, komuna.

179.000 € Urkizuko dorrea 173.000 €

Duplex oso polita. Garajea.
Beheko solairua: 2 logela,
jangela-sukaldea eta bi komun.
Goiko solairua: egongela handia.

Galdetu Aldatze GARAJEAK

Estreinatzeko. 95 m2. 3 logela,
armairu enpotratuak, jangelasukaldea guztiz jantzia.
Komuna eta bainugela.

Galdetu

Merketuta. Pisu altua,
sekulako bistak. 145 m2.
Igogailua kaleraino.

Galdetu Miguel de Aginaga 150.000 € Txirio kale

Pisu altua. Oso atsegina.
3 logela. Kalefakzioa eta
igogailua.

Galdetu

Terraza oso handia
hegoaldera begira. 3 logela.
Kalefakzioa eta igogailua.

210.000 €tik J. Etxeberria

Neurri eta altuera
desberdinetako etxebizitzak.

162.000 € Legarreko dorrea 193.500 € Sautxi

Ezinhobea. 3 logela, egongela
balkoitxoarekin, sukaldea eta
bi komun. Oso eguzkitsua.

180.000 € Zezenbide

Oso polita. 2 logela, egongela
balkoiarekin, sukaldea eta komuna.
Kalefakzioa eta igogailua. Prezio
negoziagarria.

157.000 €tik T. Etxebarria

Aukera ona. 2 logela,
sukalde-egongela. Kalefakzioa
eta igogailua kaleraino.

Galdetu Bista Eder

Pisu altua, 4 logela, egongela,
sukaldea, bainugela eta
komuna. 2 balkoi. Argitsua.
Igogailua.

Galdetu Birjiñape

Azken pisua terrazarekin.
3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Kalefakzioa eta
igogailua.

Galdetu Urkizu aldea

Altua. 4 logela. Igogailu eta
kalefakzioa. Bista ederrak.

180.000 €tik Bidebarrieta

Azkeneko pisua. Eguzkitsua.
3 logela, egongela, sukaldea
eta komuna. Kalefakzioa eta
igogailua .

127.000 € Bidebarrieta

Ezinhobea. 3 logela,
egongela-sukaldea eta
komuna. Tasatua.

Garajea zentruan izateko
aukera ezinhobea 17.000 €tik
aurrera. Motorrentzako
8.100 €tik aurrera.

3 logela, egongela, sukaldea
eta bi komun. Igogailua
kaleraino eta garajea.

Legarren Gain 18.523 €tik
GARAJEAK
Alokairua: 80 €
Alokairua erosteko
aukerarekin.
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23 urteko Marta Prol eibartarrak Madrilen dihardu zinezuzendaritza masterra egiten. Mondragon Unibertsitatean
ikus-entzunezko komunikazioa ikasi zuen, eta hasieratik
argi zeukan fikzioa eta dokumentalak egin nahi zituela
telebista edo zinemagintzan. Geldirik egoten ez den
horietakoa da Marta: urteetan dantza munduan ibili da,
eta, gaur egun, masterra ikasten diharduen bitartean,
diseinu grafikoko Madrileko enpresa batean egiten du lan.
- Zergatik aukeratu zenuen zine-zuzendaritza masterra?
Tituloa lortzeko nahiak baino
gehiago, ikasteko gogoak eraman ninduen Madrileko TAI-ra
(Escuela Universitaria de Artes y
Espectáculos). Ikus-entzunezko
komunikazioa oso zabala da:
publizitatea, zinema, idatzizko
eta ahozko komunikazioa, diseinua... MU-n ikasketak amaitu
eta gero, argi eta garbi neukan
zinemarekin lotutako zerbait
egin nahi nuela. Oso pozik nago
Madrilen. Hilabete honetan klaseak amaitu eta ekainean laburmetraiaren grabaketa egin
behar dugu. Master amaierako
proiektua da: laburmetraia idatzi eta grabatu egin behar dugu.
- Nola ikusten duzu zure burua
zinema munduan?
Egia da, zinema aukeratzen
baduzu, grina handia izan behar duzula. Oso zaila da zuzendari izatea. Istorio izugarria izan
dezakezu, baina diru asko behar
da, jende askok lan egiten baitu
pelikula batean. Madrilen, lana
egiteaz gain, ikasten ari naiz eta
jendea ezagutzen. TAI-n denok
nahi dugu zinema egin; orduan
norbaitek ideia bat baldin badauka, asteburuetan elkartzen
gara laburmetraia bat grabatzeko gutxieneko diruarekin
(materiala alokatzeko, gasolina

erosteko, afaltzeko...). Nire helburua da masterra amaitzea eta
mugitzea, ez dut ezer baztertzen: zuzendari-laguntzaile, produkzioa... Pazientzia eduki behar da eta denetik apurtxo bat
egin, horrela ikasten da-eta. Interpretazio tailer bat egiteko asmoa ere badut. Besteen lekuan
jartzea oso inportantea da: zuzendariak ekipo guztia koordinatu behar du eta gehienbat
bera da aktoreekin dagoena. Jakin behar da zer eskatu behar
zaion aktoreari eta nola.
Masterrean ikasi dugu zailena
zure ideia transmititzen jakitea
dela. Ekipoarekin grabaketa
eguna baino lehen lan egiten da,
baina aktoreekin desberdina da:
gidoia ondo ikasita izaten dute
baina gauza asko “subtestoan”
egoten dira. Grabaketa-eguna
da funtsezkoa.
- ...eta kitto!ko webgunerako
Madrilen bizi diren eibartarrekin bideoak grabatzeko ideia
ere badaukazu...
Bai, Madrilen eibartar asko
bizi da. Oso jende desberdina,
gauza desberdinak egiten: dantza egiten, moda munduan, ikertzaileak... Interesgarria izan daiteke Eibarko jendeak jakitea
zertan ari diren, eta eibartar gazteek ikustea hemendik kanpora
ere aukera asko daudela.

Isasi, 31
Egunero 06.00-22.00
943 207 737
Astelehenetik
E t o r r i !t x i a n
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a
PINTXO-POTEA!
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o
g
egon
KAFETEGIA
OKINDEGIA

Marta Prol
(ZINE-ZUZENDARITZA IKASLEA):

“Zure ideia
komunikatzen
jakin behar duzu”
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ZERBITZUA

elkartea@etakitto.com

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.
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Izarrak Kalean-erako bideoak, hilaren 30era arte
Ekainaren amaieran hasiko dira "Star. Izarrak Kalean" saioa
ETB1en emititzen, baina parte
hartu nahi dutenentzat kastinga interneten, eitb.eus-en bitartez hasita dago eta orain arte aurkeztu direnen artean bada eibartarrik: Itsaso Ireguik
''Just a little bit of your heart''
kanta abesten bidalitako bide-

oa atarian jasotako lehenetakoa izan zen. Parte hartu nahi
duenak eitb.eus helbidean
sartu eta 'Stars. Izarrak Kalean'
saioaren atarian aurkituko
duen galdetegia bete eta gero,
aurkezpen bideoa bidali beharko du. Bestela, bideoa Youtubera igota izanez gero, bideoaren esteka izarrakkalean@eitb.eus -era bidali beharko da.
Bideoak maiatzaren 30era
arte jasoko dituzte. Hortik aurrera, saioko arduradunek jasotako bideo guztiak aztertuko

dituzte eta, euren aukeraketari jarraituta,
bigarren ediziorako
lehiakideak hautatuko
dituzte. Parte hartzen
dutenen artean 2.000
euroko saria egongo
da jokoan: 1.000 euro
saioaren irabazleak
eramango ditu eta
beste 1.000 euroak,
berriz, eitb.eus atarian
martxan ipiniko den
lehiaketaren irabazlearentzat izango dira.
Bigarren edizioko
aurkezleak
Maria
Amolategi (Sugan taldeko abeslaria) eta Alex Sardui (Gatibu taldeko abeslaria)
izango dira eta sorpresa ugari
izango direla aurreratu dute,

baina aurreko edizioan bezala,
artistak kalean abesten ipiniko
dituzte, kaleko jendeak epaile
lanak egiteko.

Udan Gaztetan egitasmorako izen-ematea hastear
Datorren martitzenean (hilak 19an) zabalduko dute “Udan Gaztetan” programan izena emateko epea, Indianokua
gaztelekuan. Matrikulazio-epea maiatzaren 24ra arte egongo da zabalik eta,
izena emateko, zuzenean gaztelekura
joan daiteke (18.00etatik 20.00etara)
edo, bestela, aurten izen-ematea online egiteko aukera ere badago,
www.astixa.eus webgunean sartu eta
hor aurkituko duzuen formularioan eskatzen dituzten datuak beteta. Urtero
lez, DBHko ikasleek uztailaren 13tik 17
bitartean ekitaldi desberdinetan parte hartzeko aukera izango dute Astixaren eskutik: akanpada Urdaibain, hondartzara irteerak, piraguak, mendi
ibialdiak, jolasak, lagun berriak egin...

tartak
● enkarguak
etxera
●

San Andres
Gozotegia

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

Bidebarrieta, 16
943-203948

ILEAPAINDEGIA
...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.
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elkarrizketa

San Isidro basarrittarren babesliaren eguna da gaurkua eta, urtero lez, Eibar
eta inguruko basarrittarrak euren jai egun haundixa, urtian daken bakarra
edarto ospatuko dabe Arraten. Debemenek eta baillarako udalak
antolatutako programia goizetik hasiko da eta 17.30xetan, Mendigoitxi,
Telleria eta Olidenen idi-pariak probalekuan indarrak neurtzeko probekin
batera agurtuko dabe. Gaur Arraten batuko diranen artian azken 14 urtiotan
Areta-Abeletxen bizi dan Maria Jesus Agirregomezkorta egongo da. Eibarko
basarrittarren alkartekua ez eze, Aian egoitza dakan Hitzez basarriko andren
alkartekua be bada eta berarekin berbetan egon gara, kaletar askorendako
oindiok be nahiko ezezaguna dan basarrixa gerturatzeko asmuarekin.

Mª JESUS AGIRREGOMEZKORTA (Hitzez):

“Andren biharra luzaruan
egon da ezkutuan eta
azalarazi nahi dogu”
- Noiz eta zergaittik sortu zan Hitzez andra
basarrittarren alkartia?
Urola Kostako bost andra basarrittarrek
sortu eben alkartia, 2007. urtian, basarrixetako andrazkuen osasuna eta egoeria
hobetzeko asmuarekin eta gaur egun 80
bat lagunek osatzen dogu. Hori da alkartiaren helburu nagusiña eta, hori lortzeko,
formakuntza, partehartzia, eztabaida eta
hausnarketarako esparruak sortzen ahalegintzen da. Irabazi asmorik gabeko alkartia da eta urte osorako programia preparatzen dau, basarrixetako andrazkuak jabetzia billatzen daben taillarrak, hitzaldixak eta bestelakuak eskintzeko, beti be
gizaldixetan ezkutuan egon dan andra basarrittarrak egindako biharra ezagutzera
emoteko ahalegiñari jarraittuta. Horrekin
batera, alkartiak basarrixetako andrendako topagunia eta gure arteko hartuemonak sendotzeko tokixa izan nahi dau. Bestalde, ahal dogun guztietan beste entidade eta instituziño batzurekin alkarlanian
jarduten dogu, holan, danak alkarlanian
basarri munduko andren integraziñua eta
partehartzia bultzatzeko eta alkartiak egitten daben biharra arlo ezbardiñetan ezagutzera emoteko. Adibidez, andra basarrittarrak gogoratzeko eguna urrixaren 15a
da eta, halako egunian EAE-ko hiru probintzietako andrazkuak urtero alkartzen
gara gure eguna ospatzeko. Aurten Bizkaian batzia tokauko jaku. Eta urtarrillian
alkarteko kide batzuk Bolivian egon ziran,
han egin zan andra liderren nazioarteko

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

topaketan parte hartzen eta oin esperientzixa horren barri hamengueri emoteko
erakusketia egingo dogu. Gaur, San Isidro
ospatzeko, alkartekuak Aian alkarrekin
bazkalduko dabe, baiña ni ez naiz juango,
Arraten egongo naiz eta.
- Zeintzuk dira zeuen arazorik larrixenak?
Basarrittik bizimodua etaratzia oso gatxa
da oindiok be. Danok dakigu zelako produktuak ekoizten dittugun, primerakuak dirala, baiña hórrek merkaturatzeko orduan
laguntasun gitxi emoten deskue. Horregaittik, udaleri eta bestelakueri laguntasun
haundixaguak emoteko eskatzen detsegu
behin eta barriz. Baiña laguntza gitxi emotiaz gain, jaso nahi dabenari oso proiektu
haundixak eskatzen detsez. Bestalde, ez da
erraza errelebua topatzia, oingo gazterixiak
badaki basarriko biharra zelako gogorra
dan eta, aukeria badake behintzat, gaztiak
nahixago izaten dabe biharra basarrittik
kanpora egittia. Eta umiak datozenian, eskolarako garraio eta bestelakuekin trabak
baiño ez dira egoten. Eta esanak esan, beste herrittarrekin konparatzen hasiz gero,
basarrittarrak hirugarren maillako herrittarrak izaten segitzen dogu oindiok be. Eibarren, udalian ordezkatuta gagoz eta hori bada zeozer, baiña beste herri batzuetan ez
da halakorik gertatzen.
- Zu ez zara betidanik basarrittarra izan,
ezta?
Ni kaletarra naiz, baiña aitxitxa-aman aldetik famelixia basarrikua euki dot eta basarri giruak eta bizimoduak betidanik gus-

tau jataz. Senarra eta bixok oso gazterik hasi giñan alkarrekin ibiltzen eta gure urteeriak beti mendira izan dira. Gaiñera, gizona
espeleologua izandakua da, pentsa! Bizimodua kalian eukitta be, bizitza osuan ibilli gara mendi eta basarrixetan, sasoi batian ortu txiki bat be euki genduan… Horregaittik, oin dala 14 bat urte Areta-Abeletxe basarrira etortzeko aukeria euki genduanian gustora kanbixau genduan bizitokixa. Hamen edarto bizi gara eta ortua eta
animali txikixak be badakaguz.
- Aldaketa haundixa izan zan kaletik basarrira juatia?
Bizimodua oso desberdiña da, bai, goittik behera aldatzen jatzu bizimodua. Oztopoak oztopo, hartutako erabagixarekin
zihero pozik gagoz eta oingo bizimodua ez
neuke ezerengaittik kanbixauko. Edozelan
be, basarrira etorri eta segiduan ahalegindu
giñan inguruko basarrittarrekin integratzen
eta hartuemonak eukitzen, basarrixetan hórrek kontuok garrantzi haundixa dake. Bestiak beste, Andirao Eibarko basarrittarren
alkartian sartu giñan lehelengotikan.
- Sasoi batian basarrittarrak bakarrik halako egunian hartzen zenduen jai, holan segitzen dozue?
Basarrixan ez dago jairik, eta jai nahi badozu zuk hartu bihar dozu jaixa, ez dago
besterik. Hamen beti dago biharren bat
egitteko, ortua ez bada animalixak dira…
ezin leikez atendidu barik laga, baiña basarrixetan badakigu lehentasunak zeintzuk
diran, oso goguan dakaguz.

maiatzak 25, astelehena
08:45 - 14:45
EIBAR PORTALEA
egitar aua

emintegia
uskararen
transmisioa

- “Etxeko eta kaleko hizkuntza erabileraren arteko loturak:
Lasarte-Oriako ikerketa bat”.
Pello Jauregi, EHUko irakaslea.

- “Familia bidezko transmisioa: guraso euskaldunen diskurtsoak”.
Malores Etxeberria. Hernaniko Udaleko euskara teknikaria.
Nekane Jauregi. Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara teknikaria.
- “Gurasoak Berbetan: guraso eta familiei zuzendutako
mintzapraktika taldeak”.
Maider Aranberri. …eta kitto! Euskara Elkarteko teknikaria.

IZEN EMATEA

ZABALIK
MAIATZAREN 21ERA ARTE

- “Igandeak jai. Familia giroan euskaraz”.
Naroa Cuesta. Geu Elkartea.
- “Erreferenteen garrantzia. Prestigioaren transmisioa”.
Gaizka Garitano, Eibar Kirol Elkarteko entrenatzailea.
- “Bertsolaritza eta euskararen transmisioa”.
Miren Artetxe, EHU-ko irakaslea.
- “Mahaingurua”. Dinamizatzailea:
Jaime Altuna. Urtxintxa.

normalizazioa@etakitto.eus
Antolatzailea:

Babeslea:

Laguntzaileak:

12 mahaingurua
Martitzenean ...eta kitto!-n egindako
mahainguruan hiru kirolarik euren
esperientzia partekatu zuten gure
astekarian jardundako eta gaur egun
ETBko kirol-kazetaria den Ana
Ramosen galderei erantzunez. Hirurek
ere maila indibidualean lehiatzen dute
eta horrek, argi laga zuten moduan,
badu berezitasunik euren jardunean.
Euren emaitzen oihartzuna ere ez da
berdina: babes indartsua izateak
hainbat lotura eragiten ditu eta
horrekin moldatzea jakin behar izaten
da. Horren inguruan euskerak ere bere
bidea egiten jakin behar du.

Maite Maiora, Alex Txikon, Bihurri eta Ana Ramos moderatzailea. SILBIA HERNANDEZ

“Euskera eta kirola”-ren inguruan jardun zuten
Maiorak, Txikonek eta Bihurrik martitzenean
Alex Txikonek euskera presente duela esan
zuen, “batzuetan soka-lagunak ere euskaldunak direlako”. Baina hortik kanpo zailagoa izaten du, eta euskaraz jarduteko berak asmatu behar du bidea, “nire babesleak ez direlako euskaldunak. Sare sozialetan,
esaterako, 8.500 lagun baditut, estatukoak
izango dira 2.500 inguru eta euskaldunak
500 bat bakarrik”. Web orria, dena dela, euskeraz, ingelesez eta gaztelaniaz du “euskeraz jarduteko bidea sugearen moduan” egiten duen eskalatzaileak.
Maite Maiora atletak ez ditu gauzak errazago. “Nik soka-lagunik ere ez ditut eta, entrenamenduetan eta halakoetan, bakarrik
jarduten dut, inorekin berbarik egin gabe.
Nire kirol-jarduna ez dut inoiz hizkuntzarekin nahasi izan. Nire blogaren jabe ere ez
naiz: beharra egin behar dut eta beste batek kontrolatzen du. Bera Castellokoa izanda, gaztelaniaz eta ingelesez dago bakarrik”.
Ernesto Ezpeleta “Bihurrik”, bestalde,
badu beste ikuspunturik. Babes gutxiago

ditu aizkolariak; baina, aldi berean, askeago jarduteko aukera baita. “Guk erderaz ez
dakigu-eta! Herri-kirolean jardunda, gainera, hemengo hizkuntzari helduko diogu, ezta? Kirol guztiak baino garrantzi handiagoa
du hizkuntzak, ezin daiteke konparatu”.
Ahalegin bereziak euskeraz jarduteko
Ana Ramos moderatzaileak askorentzat
eurak erreferente zirela azaldu zien eta, ea
horren jabe egiten ziren galdetuta, “komunikabideekin kontu handiz jardun behar
zutela” onartu zuten hirurek. Maiorak “hobe motz gelditzea” esaten zuen bitartean,
Txikonek “bakarrik euskeraz erantzutea keinu itsusitzat” hartu daitekeela adierazi
zuen. Bihurri ere bat zetorren: “Zein hizkuntzan galdetzen dizuten, hizkuntza horretan erantzun”. Horren inguruan, Ramos
moderatzaileak azken aldian kirolari batzuk
hartu duten jarrera mahairatu zuen: “Gero
eta gehiago dira gure galderei euskeraz bakarrik erantzutea erabaki dutenak”. Kirol

programen nondik-norakoek eta mundu
horretan emakumeen presentziak duen garrantzi txikiak ere eman zuen zeresanik. Horrela, Maiora kexatu zen “Zegama-Aizkorri
besterik ez dagoela” ematen duelako, Txikonek bere babeslei, pilotaren eta arraunaren ondoan, mendiak askoz gutxiago arduratzen diela; Bihurrik, bestalde, herri-kirolaren presentzia urria onartu zuen.
Gaizka Garitanori Almerian gertatutakoaren harira, euskeraz jardutean esperientzia
txarrik izan duten galdetuta, “gure artean
euskeraz jardutea ere batzuei ez zaie gustatzen” esan zuen Bihurrik. Txikonek pelikula bat ekoizten dabiltzala jakinarazi zuen
eta hor “ingelesaren presentzia euskerarena
baino handiagoa da, gure mundua ez delako Euskal Herria”. Maiorak ere bere errealitatea erakutsi zuen: “Nire taldea Italiakoa da
eta ekipoan ni naiz euskaldun bakarra”. Izan
zen txantxetarako tarterik ere: Txikonek
Maiorari Zegama-Aizkorrin ordubete ez ziola aterako esanez erdi-apustua egin zion.

MUGICA

ITURGINTZA

LORADENDA

A IRE E GOKITUA , I TURGINTZA ,
G AS INSTALAZIOA , KALEFAKZIOA ,
PETROLIO - PRODUKTUAK , BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR …
HANSGROHE KANILEN BANATZAILEA

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

Egigurentarren, 18
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

– Lora eta landare
natural eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak
San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

hauteskundeak 13

Hautagaiei
GALDEZKA

Hurrengo astebururako, maiatzaren 24rako daude deituta
Udal eta Batzar Nagusietarako hauteskundeak gurean.
Oraingoan herritarrengandik gertuen dagoen erakundean
zeintzuk egongo diren aukeratzea egokitzen zaigu, hau da,
datozen lau urteotan gure udaleko alkatea eta zinegotziak
zeintzuk izango diren botoa ematera joango diren eibartarren
bozkek erabakiko dute. Bost alderdik dihardute udaletxeko
jarlekuak betetzeko lehian eta guk egindako hiru galderei
emandako erantzunak batu ditugu ale honetan.

Miguel de los Toyos
– Zer izan da azken legegintzaldiaren onena eta txarrena?
Onena: Krisi garaian ere, eta udal-talde batzuen jarrera pasiboa eta suntsitzailea izan den arren (txarrena izan dena), zerbitzu guztien eta euren kalitatea mantentzeko gai izan garela,
eta txartoen pasatzen ari direnei zuzendutakoak sendotzeko.
Hiriak etengabe aurrera egitea izan da gure jardunaren ardatz
eta emaitzak bistan daude: Eibar modernoagoa, irisgarriagoa
eta lehiakorragoa da, berrikuntza eta garapen ekonomikoa
bultzatzeko baldintzak sortu (hor, esaterako, Polo teknologikoa) eta gure bizi kalitatea eta aisia hobetuko duten proiektuak bideratu ditugu (Eibarko ospitala, Errebal,...).
- Zeintzuk dira zuen programako bost puntu nagusiak?
- Enpresa sortu berrientzat laguntzak sortuko ditugu, aholkularitzari eta ura eta hondakinei lotutako gastuak ordaintzeko, eta
Ipuruako merkatu plaza ekintzaileen beharretara moldatutako
gune bihurtuko dugu.
- Berdegune eder handiak sortuko ditugu (Sakun, Mekola eta

12345-

MIGUEL DE LOS TOYOS
ALBERTO ALBISTEGI
IDOIA SARASKETA
FCO. JAVIER LEJARDI
PATRICIA ARRIZABALAGA

678910-

PEDRO ESCRIBANO
ANA TELLERIA
RCADIO BENITEZ
Mª ISABEL LARRAURI
ENEKO ANDUEZA

Ego errekaren ertzeko Pasealekua) eta hirigunea koexistentzia
gune handi bihurtuko. Txaltxa Zelaiko eredua jarraituz, auzoetara hedatuko dugu parke estaliena, sarea osatuz.
- Eibar guztiz irisgarria izateko bidean, eskailera eta igogailu mekaniko berriak ipiniko ditugu, eta ematen diren laguntzak (igogailuak ipinitzekoak eta fatxadak konpontzekoak) bikoiztuko.
- Aparkaleku berriak egingo ditugu, besteak beste, Errekatxun (Aramberri), Ipuruan (Aizarna), Urkizun (Asua Erreka)
eta Ubitxan. Errebalgo ekipamendua eta Institutuko parking-a egitean, bizilagunek erabiltzeko moduko plaza asko
sortuko dira.
- Zein asmo duzue Eibarren euskararen egoera hobetzeko?
Amaitzear dagoena euskararen normalkuntzarako estrategia
definitzeko legealdia izan da eta, datorrena, berau garatzekoa.
Euskararen ezagutza erraztu eta erabilera bultzatzeko ekimenak gauzatuko ditugu, batez ere gazteen artean, euskararen
ordenantza garatu eta betearaztearekin batera.

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

14 hauteskundeak

Igone Lamarain

Eva Juez

- Zer izan da azken legegintzaldiaren onena eta txarrena?
Txarrena: udal gobernua eta herritarren arteko urruntasuna eta
gestio txarraren ondorioz IMESA (udal inmobiliaria), Errebal eta
Ospitalaren orube kutsatuan galdutako 4.836.000 euroak.
Onena: azkeneko bi urteotan aurrekontuaren negoziazioan Eibarko EH Bilduk lortutako akordioak: suteen kontrako sistema
pertsona nagusien etxeetan, Bidegorriaren proiektua, Berbetan
programarako laguntza, kontsumo bajuko farolak, biomasazko
kalderak hainbat eraikinetan...
- Zeintzuk dira zuen programako bost puntu nagusiak?
- Auzo-etxeen sarea. Auzoetako bizilagunek gestionatutako etxeak, kohesioa lortzeko giltza izango dira.
- Ibilbide osasuntsuen sarea eta hiri barruko bidegorria egingo
ditugu zahartze aktiboa, pertsonen bizi kalitatea eta osasuna
oinarri ditugulako hirigintzan.
- Bus estazioaren kokapenaren inguruko parte-hartze prozesua
eta galdeketa.
- Erdira jaitsiko ditugu zinegotzion liberazio eta dieten gastuak,
auzoetan inbertitzeko aurreztutako 500.000 euroak.
- Gazteei emantzipazioan laguntzeko alokairu programa.
- Zein asmo duzue Eibarren euskararen egoera hobetzeko?
Eibarren euskaraz bizitzea dugu helburu, horretarako ezinbestekoa da euskararen plan estrategikoa diseinatzea euskararen
eragileekin elkarlanean. Ekintza zehatzak behar ditu planak, arlo guztiak kontuan izan behar ditu eta lehentasuna eman behar
dio euskarari egoera irauli ahal izateko. Helburua Eibar euskalduna bada ere, lehenengo erronka erabilera eta ezagutzaren arteko aldea txikitzea izan behar da, ikaragarria baita.

12345-

IGONE LAMARAIN
JOSU CRISTOBAL
LEIRE ABANZABALEGI
GORKA ERRASTI
ANAFRAN ASTIGARRAGA

678910-

GORKA NOVOA
EDURNE SAN MARTIN
IÑAKI PENEDO
AIZPEA IZAGIRRE
ANTXON ALDALUR

- Zer izan da azken legegintzaldiaren onena eta txarrena?
Onena: Hobekuntzak Jaurlaritzak ekarri ditu: igogailuak eta eskilara mekanikoak, ospitala, trena estaltzea, espaloiak eta parkeak hobetzea, Errebaleko proiekturako finantziazioa edo Fabrikazio Aurreraturako Zentroa, bestiak beste. Jaurlaritza Eibar erreskatatzen ari da eta hori da berri onena. Hala ere, zorrotzak izango gara, eta hola azaldu diogu Lehendakariari: laguntza behar izango dugu Eibarko egoera ekonomikoari aurre
egiteko.
Txarrena: EAE osoan langabezia gehien igo den herria da Eibar. Udala beste albo batera begira egon da. Noraeza nagusi
da. EAJk Eibarren bizitzeko eta lan egiteko proiektua eskaintzen du, horretarako lehentasunak eta jorratu beharreko 200
ekimen zehatz baino gehiago aurkeztuta.
- Zeintzuk dira zuen programako bost puntu nagusiak?
Eibarren bizi eta lan egiteko 40 konpromiso eta 200 ekimen zehatz baino gehiago aurkeztu ditugu. Bost puntutan labur esatearren:
- Berrikuntza eta nazioartekotzea bultzatzea.
- Ekintzailetza sustatzea eta enplegua sortzea.
- Oinezkoen guneak zabaltzea eta berdeguneak sortzea.
- 1.500 aparkalekurako plana.
- Gizarte kohesioa bermatzea.
- Zein asmo duzue Eibarren euskararen egoera hobetzeko?
Ordenantza ausartagoa nahi dugu, euskara administrazioaren
lehen hizkuntza izan dadin. Hizkuntza-eskubideak bermatu
beharko dituzte diru publikoz finantzatutako enpresa eta elkarteek, eta kultur-industria indartzeko neurriak jarriko ditugu
martxan. Ez dugu ...eta Kitto! bide bazterrean utziko eta hizkuntza-industriaren aldeko apostua egingo dugu, sektore horretan ere enplegua sortzeko.
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EVA JUEZ
JAIME LOPEZ DE GEREÑU
MERTXE GARATE
JOSU MENDIKUTE
ELENA IBAÑEZ

A PA R TA , B E R R I A , P R A KT I K OA e t a GAU R K OA

TRANSAKZIO INMOBILIARIOAK
KOMUNITATEEN GESTIOA

EMAN CONSULTING, S.L.
●

AHOLKULARITZA ETA CONSULTING:
- Laborala - Fiskala - Kontablea - Juridikoa
● GIZA ERREKURTSOAK: - Enpresako komenio eta hitzarmenak
● PERTSONALAREN AUKERAKETA
J. Etxeberria, 5 943 200 336 / 943 200 069 Fax: 943 200 342 EIBAR
Marqués de Valdespina, 10 943 170 054 Fax: 943 176 901 ERMUA

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

PEDRO EREÑA
AUREA GABRIELA GOMEZ
JOSU AGIRRE
ENERITZ ONAINDIA
ROBERTO BERGARA

MAILAK TRUST. S.L.

emansl@emansl.es

●
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●
●
●
●

ETXE ETA LOKALEN SALEROSKETA
● TRASPASOAK
ALOKAIRUAK
● PERITAJEAK
BALORAZIOAK
● KREDITU OFIZIALAK
SUBENTZIOAK
BANKU KREDITUAK

J. Etxeberria, 5 (EIBAR ) 943 200 336 / 943 208 778
Marqués de Valdespina, 10 (ERMUA ) 943 170 451

Fax: 943 200 342
Fax: 943 176 901

hauteskundeak 15

Javier Nuñez
– Zer izan da azken legegintzaldiaren onena eta txarrena?
Onena: Abian ipini diren proiektuak edo martxan ipintzea onartu direnak: beste batzuen artean, hor Sub-akutuen Ospitala eta
Errebalgo proiektuak azpimarratuko nituzke. Ahaztu gabe Eibar FT lehen mailara igo dela.
Txarrena: Krisiak eraginda, familia askok pasatu duten eta pasatzen diharduten egoera larria, nahiz eta Udaletik laguntzen
zaien. Hor lan bikaina egin du Carmen nire taldekideak urte
guzti horietan.
– Zeintzuk dira zuen programako bost puntu nagusiak?
- Eibarren aldeko eta eibartarrekiko konpromiso pertsonala.
- Bestelako kudeaketa bat, non gardentasuna eta parte-hartzea
oinarrizkoak izango diren.
- Eibar gizatiarrago eta justuagoa, gehien behar dutenak zainduz
eta babestuz.
- Benetan jasangarria izango den Eibar bilatuko dugu hirigintzan
eta ingurunearen zaintzan.
- Eraginkorra, plurala eta dinamikoa zen Eibar hura berreskuratzea.
– Zein asmo duzue Eibarren euskararen egoera hobetzeko?
Euskerarekin dugun konpromisoak ez du zalantzarik, nahiz eta
batzuk kontrakoan ahalegindu. Horregatik, euskera sustatzen,
laguntzen eta bultzatzen jarraituko dugu, euskera denona delako. Gure lehenengoetako ekimena izango da kanpaina bat
abiatzea euskera ikasten dihardutenei berba egin eta erabiltzen laguntzeko. Askotan ez garelako ausartzen euskaraz egiten, ondo egin ezinik beldurra dugulako “zuzendu” edo “barregarri lagako” gaituzten. Hori bai, baten batek “mendeku”
moduan erabili nahi badu, aurrean izango gaitu.
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JAVIER NUÑEZ
CRISTINA BAZ
Mª CARMEN LARRAÑAGA
MARGARITA FERRE
JOSE ANTONIO ANAYA

678910-

AMELIA DA PIEDADE
JOSE MANUEL RAMIREZ
FATIMA BARROSO
LUIS MERINO
PATRICIO ARANEGA

Itoitz Garcia-Anton
– Zer izan da azken legegintzaldiaren onena eta txarrena?
Onena: Lehena izan dela terrorismorik gabe. Kirol arloan, Eibar
FT-k 1. mailara igotzeak gure hiria mundu guztian kokatu du.
Txarrena: PSEk aurrera eramanda duen “Zerbitzu Hiria” kontzeptuak gure herrian langabeziak gora egitea ekarri du. Gainera, kontzeptuak zekarrena ere txarto egin da: Errebalen gertatutakoak eta merkatu plaza toki ezin itsusiagora eramateak
hori erakusten dute. “Industria Hirira” aldatu behar dugu, enplegua berreskuratu eta gazteak herritik ez joatea lortu beharra dago.
– Zeintzuk dira zuen programako bost puntu nagusiak?
- Bankuetako etxe hutsek %1000ko Ondasun Higiezinen gaineko
Zerga izango dute, bere kutxazain automatikoak grabatuz beharrezkoa balitz (legezkoa da 2009tik).
- Alkateak 1.950 euro kobratuko du hilean; eta zinegotziek,
gehienez jota, 1.500. Neurri horrekin 300.000 euro aurreztuko
genuke urtean.
- Hutsik dauden eraikin industrialen birgaikuntza bultzatuko genuke eta etxebizitzetan bihurtzea bultzatuko.
- Sarrera gutxien dituzten familiei lagundu egingo genieke kalefakzioa eta ura ordaintzen.
- Dirulaguntzak kenduko genizkieke kirol elkarte profesionalei.
– Zein asmo duzue Eibarren euskararen egoera hobetzeko?
Frankismoak ia lortu zuen gu euskararik gabe lagatzea. Horregatik, berau berrindartzen jarraitu behar dugu, haren eraginak
oraindik ere nabaritzen direlako.
Euskera erabiltzea sustatuko dugu, bide bakarra delako benetan elebiduna izango den gizartera heltzeko.
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeei laguntzen dien
Berritzegune-aren aktibitatea osatuko dugu, une honetan lan
horretarako beharrezkoa duen pertsonala ez duelako.
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ITOITZ GARCIA-ANTON
Mª JESUS AGIRRE
LUIS Mª SANTOS
CRISTINA FERNANDEZ
MAITE LORENZO
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ELIXABETE GOMEZ
M. ANGEL SANTIAGO
Mª ASUNCIO CAMARA
ENRIQUE BARATTA
DOLORES GARCIA

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

16 hauteskundeak
Hamargarren Udal Hauteskundeak izango dira diktadura
amaitu zenetik. 36 urte bete dira aurten 1979 hartatik
eta, tartean, bederatzi aldiz izan dugu aukera herriko
alkatea erabakitzeko. Oraingoan lau urtero ematen
den aukera berri baten aurrean gaude eta bost izango
dira aginte-makila hartzeko prest aurkeztuko diren
hautagaiak.

Bost alkate
Franco joan zenetik

Maiatzaren 24an botoa emateko zabalduko diren hauteskunde-kolegioetan ez dago aldaketa handirik. Bost
barrutitan banatuta dagoen gure herrian bederatzi
izango dira: Udaletxea, Amañako dorreak eta parrokia, Ego Gain gerontologia zentroa, E.P.A., Coliseo antzokia eta Arrateko Andra Mari, San Andres eta Urkizu ikastetxeak.
Bestalde, aurreko urteetako emaitzei errepasoa eginez, nazionalistek eta sozialistek irabazi dituzte udal hauteskundeak gurean: hasierako bietan EAJ izan zen nagusi; baina, alderdia banatu zenetik (EA
sortuta), sozialistek hartu zuten agintea eta eurak izan dira nagusi hurrengo hauteskunde guztietan. Bost alkate izan dira tarte horretan eta
Iñaki Arriola gehien iraun duena karguan (16 urte, hau da, lau legegintzaldi). Aurora Baskaranen bigarren legegintzaldiaren erdialdean
hartu zuen makila eta bere azkenekoaren erdialdean laga zion Miguel de los Toyosi.

UDAL HAUTESKUNDEETAKO EMAITZAK
1979: EAJ (8) / PSE (6) / HB (4) / EPK (2) / EE (1)
1983: EAJ (9) / PSE (8) / HB (3) / EE (1)
1987: PSE (7) / EA (4) / HB (4) / EAJ (3) / EE (2) / AP (1)
1991: PSE (8) / EAJ (5) / HB (4) / EA (3) / PP (1)
1995: PSE (7) / EAJ (5) / HB (3) / PP (3) / EA (2) / EB (1)
1999: PSE (9) / EAJ-EA (6) / EH (4) / PP (2)
2003: PSE (11) / EAJ-EA (7) / PP (2) / EB (1)
2007: PSE (11) / EAJ (5) / EB-Aralar (2) / EA (2) / PP (1)
2011: PSE (9) / Bildu (6) / EAJ (4) / PP (2)

ENPRESA AHOLKULARITZA

Tf: 943 741800 / Fax: 943 741760
P. M. Urruzuno, 31 (ELGOIBAR)

Tf. (4 linea): 943 20 16 80
Fax: 943 20 18 41
denolan@denolan.es

Muzategi, 1 (EIBAR)

Orain amaitzen den legegintzaldiko zinegotziak eta alkatea azken
honek kargua hartu zuen Plenoaren ondoren. SILBIA

Eibarko alkateak 1979tik
1979-1983: Mikel Larrañaga
1983-1987: Jesus Mari Agirre
1987-1993: Aurora Baskaran
1993-2008: Iñaki Arriola
2008-2015: Miguel de los Toyos

ASEGURU
ARTEKARITZA

Muzategi, 1 (EIBAR)
Tfnoa: 943 20 16 80 Faxa: 943 20 18 41

F. Calbeton, 22-24
Tf. 690 610 715

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

kirola
Bi aukera izango ditu Urbatek
waterpoloan maila igotzeko

motzean

Aurreko asteburuan Lautadari Orbea kiroldegian 12-9 irabaziz hasi zuen Eibarko taldeak 1.
mailara igotzeko kanporaketa. Davide Cerchi entrenatzaileak eibartarrek 0-2 galtzen zihoazenean eskatutako hutsartea erabakigarria izan zen partiduari beste norabide
bat emateko. Mitxelena kapitainak eta
Basterrika pitxitxiak lan bikaina egin zuten, markaketa bereziak jasan arren, eta
Joseba Urkia, Martin Zamakola eta Alex
Sarasua gazteek ondo ordezkatu zituzten helduenek euren jokoa egiteko izan
zituzten zailtasunak. Orain Urbatek bi
partidu jokatu beharko ditu Gasteizko
Mendizorrotzan eta euretako bat irabazi beharko dute maila igotzeko.

Saskibaloia:
Katu Kale igotzeko
azken ahaleginean
Eibarko taldeak 68-51 irabazi zion Andraitz B-ri azken jardunaldian eta, emaitza horrekin, berriro sartu da goiko postuetan berdinduta dauden taldeen multzoan. Atsedenaldian eibartarrak aurretik
zihoazen markagailuan (27-20) eta, euren
fisikoa aprobetxatuta, amaieran aldea
handitzea lortu zuten. Anderson (15 puntu), Azurmendi (13) eta Will eta Garrido (hamarna
puntu) izan ziren saskiratzaile onenak. Katu kale igoera postuan dago jardunaldi bakarraren
faltan. Hori bai, beste hiru taldekin dago berdinduta eta dagoeneko igota dagoen liderraren
kantxan irabazi beharko du azken jardunaldian maila igotzeko.

Eibartarrez jositako podiuma gimnasian
Ipuruako hiru ordezkarik hartu zuten zapatuan podiuma Ordizian jokatutako eskola mailako txapelketan. June Martinezek
urrezkoa eskuratu zuen, Alaitz Aranbarrik
zilarrezkoa eta Nahia Gonzalezek brontzezkoa infantil A mailako proban. Aipatutako hirukotea, Irati Lasarte eta Nahia Ze-

narruzabeitia Gipuzkoako azpitxapeldunak izan dira taldeka, eta guztiak Donostiako Altza kiroldegian izango dira hilaren
30ean jokatuko diren Euskadiko Eskola Jokoetan. Bihar Jenny Hernandezek hitzordua izango du Leioan federatuen mailako
Euskadiko txapelketan
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TXIRRINDULARITZA
Aitor Hernandez ermuarrak BTT
modalitateko Euskadiko txapela
jantzi zuen Nafarroako Izkuen
jokatutako proban. Specialized
taldeko txirrindulariak azken
itzulian laga zituen atzean bere
aurkariak eta erraz nagusitu zen
denboraldko lehen proban.

ARETO-FOBALLA
Gipuzkoako kadete mailako
finalerdietako play-offean gure
herriko Sukia taldeak 4-0
irabazi zion Zarautzi
Unibertsitate Laboralean
jokatutako partiduan eta finala
jokatuko du bihar Intxaurrondon
goizeko 09.30etatik aurrera.
Bestalde, infantiletan, Sukiak
16-3 garaitu zuen Aloña Mendi
eta multzoko liderra da. Bihar
12.00etan Unibertsitate
Laboralean Arizmendi
Aitzorrotzen kontra jokatuko
duen partiduan erabakiko da
torneoaren txapelduna.

ESKUBALOIA
Aurreko asteburuan Untzagan
egin zen Eskubaloi Jaiaren
barruan egin zen Eroskiko
Selectia produktuz osatutako
saskiaren zozketan, 16.023 izan
zen saritua. Saria jasotzeko
eibareskubaloia@gmail.com
idatzi behar da.

Bost eibartar
Zegama-Aizkorrin
Ander Barrenetxea, Jose Mª Bernedo,
Dioni Cepeda, Igor Fernandez eta Aitor
Zubikarai dira gure herriko boskotea osatuko dutenak domeka goizean jokatuko
den XIV. Zegama-Aizkorri mendi maratoian. Guztira 534 korrikalarik eman dute
izena Skyrunner World Series Raceko
Munduko Koparako puntuagarria den
proba ospetsuan; aurten, gainera, bezperan Euskadiko Kilometro Bertikalen Koparako proba puntuagarria ere jokatuko
da lehenengo aldiz bertan, 13.00etan hasita. Mendi maratoia goizeko 09.00etan
hasiko da eta 5.472 metroko desnibela
gainditu beharko dute, erdia igotzen eta
beste erdia jaisten. Irabazleak lau orduren bueltan amaituko du proba.

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.
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kirola
Rezusta
bergararra.

Irujo-Rezusta txapelketako
partidua Astelenan
Juan Martinez de Irujo buruz-buruko gaur
egungo txapeldunak bere txapela jarriko
du jokoan Katedralean domekan. Beñat
Rezusta bergararra final-laurdenetako
atzelari bakarra da eta, Albisu eta Xala
kanporatu ondoren, erakutsi du badakiela
aurreko koadroetan ere tantoak egiten.
Hala ere, Irujo faboritoa izango da partidua irabazteko. Aurretik beste buruz-buruko neurketa izango da, promozio mailako Tainta eta Irribarriaren artekoa. Jaialdia
amaitzeko, bestalde, Aritz Lasak eta Irus-

tak osatutako bikoteak
Ceciliok eta beste batek
osatutakoari egingo dio
aurre.
Gaur Deporreko
afizionatuak
Gaur ere izango dira partiduak Astelenan, afizionatuen mailakoak eta Udaberri
txapelketakoak. 19.30etan hasiko den
jaialdian, alebinetan Simon-Sanchez eta
Eneko-Camina bikoteen arteko lehia ikus-

teko aukera izango da. Jarraian, lau eta
ediaren barruko buruz-buruko bi jokatuko
dira: Deporreko Urionabarrenetxea Goierriko Mozoren aurka eta Gaztañaga eibartarra Bergarako Balerdiren kontra.

Ezuste handiak Euskaljoa Kopan

Bihar amaituko du Urko
14 Alkidebak igoera
lortzeko azken esprinta
Igoera fasea kaskar samar hasi bazuen ere, asteak
aurrera joan ahala Eibarko taldea multzoaren goiko
taldeak harrapatu eta hor egonkortu da. Bihar, igoera fasea amaitzeko, Donostiako Iluari hartuko du Unbeko beheko zelaian eta, irabaziz gero, historia egin
dezake debutatu eta lehen urtean maila igota. Zaletuek aukera polita izango dute giro bereziarekin
gozatzeko, opariak ere banatuko direlako. Une honetan eibartarrak hirugarrenak dira sailkapenean,
Roteta eta Martutenengandik puntu bakarrera (bi
lehenak igoko dira) eta, goiko mailetan eman daitezkeen arrastreen arabera, zuzen ere igo daitezke.
Bestela ere, aukera izango lukete beste multzoaren
3.aren aurka play-offa jokatzeko.

Kalamuak 18 domina
Aurreko asteburuan jokatutako infantil mailako Espainiako txapelketan, Iker Martinez zazpigarrena izan
zen, gero txapela jantziko zuenaren aurka galduta.
Bestalde, Legazpin jokatutako alebin eta benjamin
mailako torneoan, eibartarrek sei urrezko, zazpi zilarrezko eta bost brontzezko irabazi zituzten.

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

Foball-zaletuen Kopa txapelketaren hasiera ez da nolanahikoa izan, Ligako
txapelduna eta txapeldunordea kanporatu baitituzte lehenengo jardunaldian.
Durangok partidu zaila zuen Txoko ligan hirugarren sailkatuaren aurka eta, bana berdindu eta gero, penaltietan galdu zuen; eta Koskorrek 1-3 galdu zuen Alkidebarekin. Penaltietan aurrera egin zuen Sporting Novak-ek ere, banakoaren
ondoren Caserio kaleratuz. Beste lau neurketetan, Garajes Garciak 2-1 gainditu zuen Areto, Azkena Kaltonek 1-0 EzDok Deika eta Esmorgak eta Ipur Sagardotegiak egurtu egin zituzten Fontaneria Mujika
eta Oishi (5-0 eta 6-0, hurrenez hurren). Oishik, dena dela, zortea izan du eta
bera izango da, “repeskatuta”, hurrengo kanporaketan. Final-laurdenetan Alkideba eta Txoko izango
dira aurrez-aurre, hau da,
bi handiak bota dituzten
arteko lehia izango da.

Lizarragatik Riezura mendi ibilaldia
Hori egin zuen Klub Deportiboko 34 mendizaleen taldeak aurreko zapatuan,
tartean Artxurieta (1.228) mendigaina gaindituta. 14 kilometroko ibilbideaz gozatzeko aukera izan zuten eguraldiari esker eta “bidea ere bikaina delako, dena belarrez estalia”. Hiru mendi-punta, gertu euren artean, egiteko aprobetxatu zuten. Riezun Ubaguako kanoian izan ziren eta baita argazkian ageri den
Iturgoieneko Trinitateko baselizan. Hilaren 23an egingo du Deporreko mendi
batzordeak hurrengo irteera, Albaina eta Estibaliz lotuko dituen Ardo eta Arrain
bidearen hirugarren etapa.

kirola
Pello Osoro podiumean
Debako triatloian
Delteco Eibar Triatloi taldeko atletak 3. postuan
amaitu zuen zapatuan jokatutako Debako triatloi
sprint probaren sailkapen orokorrean. Txomin, Pelloren anaia, bigarrena izan zen juniorretan eta Edu
Oiartzun beteranoen V2 mailako onena izan zen.
Emakumezkoetan
Aitziber Urkiola 10.a
izan zen eta Eibarko
taldeko beste zortzi
atleta izan ziren
parte hartzen. Domekan Santurtzin
jokatutako sprint
triatloian, berriz,
Mikel
Laskurain
izan zen eibartarren
ordezkari onena,
egindako entrenamenduek bere frutua eman dutela
erakutsita.

Ander Agirre uretatik ateratzen.
Deban 120.a izan zen.

UDALEKUAK 2015
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Bailarako foball 7 txapelketan
izena emateko azken egunak
Hilaren 22an amaituko da bailarako
XVIII. Foball 7 txapelketan izena
emateko epea. Betebehar hori interesatuek Eibarko Ipurua eta Unbe kiroldegietan egin dezakete edo, bestela, Elgoibarko Olaizaga kiroldegian.
Partiduak, urtero bezala, Unben eta
Mintxetan jokatuko dira. Bestalde,
zabalik daude baita udari begira
Udal Kirol Patronatoak martxan ipini dituen ikastaroetan izena emateko
epea. Ohikoa denez, igeriketakoak dira nagusi, adin asko hartzen baitute,
eta izango da ere tenisen jarduteko aukera, klase intentsiboekin.

Eibarzaleak Getafera Eibar FT-rekin
Taldea egoera larrian egonda ere, zaletuek bikain erantzun dute zuzendaritzatik egindako deialdiari; horrela, bi egunetan bakarrik 450 sarrera erosi dituzte eta jokalariek ordainduko dituzten zazpi autobus bete. Grebarena zalantzan jarraitzen duen honetan, zaletuek itxaropentsu daude domekan
19.00etan Getafen jokatu beharko litzatekeen partiduari begira. Aurretik,
gaurko entrenamendua (10.30etan) ateak zabalik egingo dituzte jokalariek.

mitxeleta

Ekainaren 29tik
uztailaren 30era
NORENTZAT
HH2 - LH2ko haurrentzat

ESKAINTZAK
3 astekoa (ekainak 29 / uztailak 17)
5 astekoa (ekainak 29 / uztailak 30)
2 astekoa (uztailak 20 / uztailak 30)

Tfnoak: 943 120 439 / 628 598 359 / 608 465 865
aisiamitxeleta@gmail.com

haurren aisialdia eta askoz gehiago

ekintzak

ORDUTEGIA
09.00etatik 13.00era
Zaintza zerbitzua (galdetu)
– Bigarren seme-alabak %10eko deskontua
– Nagusienekin astean behin txangoa
(hondartzara, mendira...)
– Txikiekin astean behin piszinara

zatoz primeran pasatzera!!!

IZEN EMATEA
Ekainaren 5era arte
...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

20

kultura

Biotz Alai eta Sostoa Coliseoan

VIRGINIA BASURTO (Alboan):
“Mineralen ustiapena erabiltzen
dute talde armatuek beraien
egitekoa finantziatzeko”

Zapatuan, Algortako Biotz Alai abesbatzak, Sostoarekin batera,
Coliseo antzokian kontzertua emango du 20.00etatik aurrera. Sostoa abesbatzak gonbidatuta datoz kantatzera bizkaitarrak. Gaur
egun 50 ahots bajuk osatzen duten Biotz Alai abesbatzak ibilbide luzea dauka, 1923an sortu baitzen. Euskal Herriko herri askotan ez ezik, Venezuelan, Argentinan, Alemanian, Holandan, Belgikan, Ingalaterran, Galesen eta Frantzian ere kontzertuak ematen ibilitakoa da Algortako taldea eta, 2013an, bere sorreraren
90. urteurrenean, "Udalerriko Kultura-Ondare Ukigarri eta Ukiezina" saria jaso zuen Getxoko udalaren eskutik. Abesbatza bien
emanaldirako sarrerak 3 euro balio du

Hilaren 19an, martitzenean, “Zure mugikorrak ezkutatzen
duena” dokumental-hitzaldia eskainiko du Alboan gobernuz
kanpoko erakundeko teknikaria den Virginia Basurto
eibartarrak ...eta kitto!ko lokaletan. Alboanek martxan jarritako
kanpainaren bitartez, Kongon gertatzen ari dena jakinarazi
nahi zaio jendeari. “Finantziazio horrekin amaitu nahi badugu,
enpresei eta politikariei esan beharko diegu ez ditugula nahi
odolez zikindutako mineralak gure mugikor, ordenagailu
edo tabletetan”.
- Zer gertatzen ari da Kongon?
Kongon ia 20 urtean ari dira "isilpeko" gerra batean. Gatazkaren
erroak oso sakonak dira, talde armatu ugari dago bertan, inguruko
tentsioek bertan duten isla, gatazka etnikoak daude, populazio-dentsitatea eta lurraren edukitzearen inguruko auziak... Baina guzti horien artean, auzi ekonomikoa, bertako baliabide naturalak kontrolatzeko nahia, alegia. Eta baliabide hauen ustiapenak eta kontrolak
gatazka iraunaraztea ekarri du, izan ere, talde armatuek ustiapen honekin ateratzen duten diruarekin finantzatzen dute haien bizirautea;
horrela bertako populazioarentzat errekurtso naturalek onura ekarri
beharrean, madarikazioa ekarri dutela diote. Ezin dugu ahaztu, Kongoko gatazka II Mundu Gerraz geroztik hildako gehien utzi dituen gatazka dela, 5 miloi hildakotik gora; eta emakumeen aurkako sexubiolentzia inon baino handiagoa dela kalkulatzen da.
- Zeintzuk dira mineral horiek eta zertan datza Dodd-Frank legea?
Dodd-Frank legea gatazka-mineralak erregulatzen dituen nazioarteko lehen legedia da, eta honek ezartzen du Estatu Batuetan salduko den edozein produktuk bere osagaien artean Kongotik edo inguruko herrialdetatik datozen lau mineralak (estainua, wolframa, tantalioa eta urrea) baditu, enpresak ziurtatu beharko duela ez dutela
talde armaturik edo gatazkarik finantziatu. Legedi hau txalotzekoa
den arren, akats bat du, hau da, bakarrik Kongotik (edo inguruko herrialdetatik) datozen 4 mineral hauei egiten diela erreferentzia, jakin
badakigun arren, hainbat eta hainbat direla gatazka-mineralek finantzatutako gatazkak (Kolonbia, Afghanistan…). Horregatik txalotzen dugu, Europako proposamenak duen begiratu geografiko zabala. Erregulazioa orain dago eztaibaidan europar parlamentuan, eta
datorren asteartean, hilaren 19an, europarlamentari guztiek izango
dute berau bozkatzeko aukera. Hori dela eta, sinadurak batzen gabiltza www.tecnologialibredeconflicto.eu/firma webgunean (www.gatazkarikgabekoteknoloia.org klikatu eta sinatu atalean) gero gure politikariei adierazteko zenbat pertsonek eskatu duten haien botoa legedi lotesle edo binkulante baten alde, zeinek hornikuntza kate
guztiari eragingo lioken.

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

Eskolarteko antzerki gehiago
Egunotan abian den Debabarreneko Eskolarteko Antzerki Erakusketaren barruan, astelehenean Bizkaiko Laenananaranjak
"Kontukantari, jolasean ikasi musikaz hazi" umeendako antzezlana eskainiko du, euskeraz, 15.00etatik aurrera Hezkuntza Esparruko antzokian. Eguaztenean, berriz, ordu eta toki berean Madrilgo Cachivache taldekoek "El sobrino de Melies" taularatuko
dute, gazteleraz. Kasu bietan sarrera doan izango da eta, ikasleek ez ezik, nahi duen jende guztiak izango du sartzeko aukera.

Guraso berbalagunen eguna
Gurasoak Berbetan mintzapraktika egitasmoko kideek euren
eguna ospatu zuten joan den domekan. Eguraldia lagun, Arantxa
Lasa historialariaren eskutik “Antzinako Eibar” bisita gidatua egin
zuten. Eibar noiz eta nola sortu zen eta mendeetan zehar izan
duen bilakaera eta bestelako bitxikeriak ere azaldu zituen Lasak,
Eibarren zehar egin zuten ibilalditxoan. Bisita egin ostean elkarrekin bazkaldu zuten.

kultura
Galiziako jaiak asteburuan
Asteburu osoan ospatuko dira As Burgas Eibarko Galiziako Etxekoek antolatutako
XXXII. Dia Das Letras Galegas jaiak, Xosé Filgueira Valverde idazlea zenaren omenez.
Gaur arratsaldean, 19.00etan ekingo diote
aurtengo jai egitarauari, Jai Batzordekoek Galiziako produktuak saltzeko ipiniko duten taberna Urkizuko parkean zabaltzearekin batera. Ordu horretan hasiko da Os Galaicos, Eibarko Galiziako Etxeko gaita taldearen kalejira eta, horrekin batera, Smily Animacion-eko
pailazoek umeendako animazioa (musika-jokoak, magia, aurpegiak margotzea eta globloflexia) eskainiko dute. Gauean, 22.00etatik
aurrera Cuarta Calle orkestrak berbena girotuko du, goizaldera arte. Bihar egun osoan
egongo da non aukeratu: 11.30etan neskamutilentzat "chaves" jaurtiketa egingo
da;12.00etan herri-kirol erakustaldia egingo
dute Bihurri eta Hodei Ezpeleta aizkolariek
eta Joseba Ostolaza, Udane Ostolaza eta Haritz Ureta harri-jasotzaileek; 13.00ean igel-toka txapelketa jokatuko da; 16.00etan helduen
txanda izango da "chaves" jaurtiketan;
18.30etan dantza eta musika saioa eskainiko

laburrak
PLAZATIK GAZTETXERA
XIV. Bertsolari Gazteen
Txapelketako kanporaketa
jokatuko da gaur Eibarko
gaztetxean, 22.30etatik aurrera.
Eli Pagola, Eñaut Martikorena,
Josune Arakistain, Ander Zulaika,
Saioa Alkaiza, Alazne Untxalo,
Maider Arregi eta Gemma Urteaga
bertsolariek jardungo dute.
Aurretik, 20.30etan afaria
egingo da.

dute Os Galaicos eta Aire Andaluz (sevillanak) taldeek; eta iluntze/gaueko dantzaldiak
Israel orkestraren eskutik egingo dira.
Eta domekan, jaien azken egunean, Untzagan Eibarko trikitilariei ongietorria eman
eta, jarraian, Os Galaicos taldearekin batera
kalejira egingo da, Urkizuraino. 12.30etan
Kezka dantza taldeari harrera egin eta, jarraian, dantza erakustaldia hasiko da Urkizun. Arratsaldean, 18.30etan Israel orkestrarekin hasiko den dantzaldiarekin batera
amaituko dira aurtengo jaiak.

Bihar Untzaga argazki-estudio bihurtuko da
Argazkilaritza Maiatzean egitarauaren barruan, bihar 16.00etatik 21.00etara Untzagan
egongo dira Deporreko argazkilariak,
arratsalderako prestatu duten jardunaldian: erakusketa kolektiboa aire
librean, doaneko erretratuak argazki
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estudio bitan egiteko aukera eta argazki artistikoen salmentarako postua ipiniko dute,
besteak beste. Gainera La Novena
antzerki taldekoek jendeari mende
hasierako giroan murgiltzen lagunduko diote.

DISLEXIA / ESKOLA-PORROTA
Udal liburutegiak antolatuta,
"Dislexia, ikasteko zailtasunak.
Eskola-porrota" hitzaldia
emango du Isabel Molina
pediatra eta DISLEBI elkarteko
presidenteak eguaztenean,
18.30etan, liburutegian.
Horrekin batera gaiaren
inguruko liburu aukeraketa egin
dute eta horiek maileguan
hartzeko aukera izango da.

IPUIN KONTALARIA
Maiatzaren 23an "Nola dastatu
ilargia?" izenburuko ipuin
kontakizuna eskainiko du
Andrea Covadongak, 17.00etatik
aurrera Tarteka sormen
espazioan (Elgeta-kale, 1) Punto
y Aparte aldamenean. Sarrera
doan izango da.

Helbidea
URKIZU PASEALEKUA, 13
Orbeako dorreak / 1. solairua
☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 04
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) Neurologia;
11) Barne Medikuntza; 12) Radiologia;
13) Urologia; 14) Traumatologia;
15) Koloproktologia; 16) Erizaintza;
17) Zoru pelbikoaren errehabilitazioa;
18) Foto-depilazio Unitatea; 19) Ginekologia;
20) Lagundutako ugalketa (BERRIA)

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.
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kultura
Umeen bertso jaialdiak

Eibartarrak, Debagoieneko
Kantu eta Dantza Egunean
Domekan, eguerditik aurrera Debagoieneko I. Kantu eta Dantza Eguna egingo da Elgetan, hango kantu taldeak eta udalak
antolatuta eta, besteak beste, Eibarko bi kantu-jira taldeak
han izango dira, beste batzuekin batera jaian parte hartzen.
Eta arratsaldean, 18.00etatik aurrera Espaloia kafe antzokian
Herrixa Dantzan dantzaldia egingo dute eta horretan ere gure
herriko ordezkariek parte hartuko dute, dantzaldia Jainaga eta
Narbaiza trikitilariek musikaz lagunduko dute eta.

Datorren astelehen eta martitzenean (hilaren 18an eta 19an) Umeen Bertso Jaialdiak hartuko ditu Coliseo antzokiak. Udalak eta parte hartu duten ikastetxeek finantzatuta, "Ahozkotasuna eta Bertsogintza" egitasmoa landu dute eskoletan Bertsozale Ekartearen gidaritzapean zortzigarrenez eta aurten ere emanaldi bi antolatu dituzte, "egitasmoan parte hartu duten taldeak asko ugaritu direlako". LH-ko 5. eta 6. mailetako ikasleek hartuko dute parte: lehen
egunean La Salle, Aldatze, Arrateko Andra Mari, San Andres eta
Amaña ikastetxeetako hainbat taldek jardungo dute eta bigarrenean, berriz, Juan Antonio Mogel eta Urkizu eskoletako taldeen
txanda izango da.
Egun bietan, 18.00etan hasiko dira.
Bestalde, gurasoek
eskatuta gaur 21.00etatik 22.00etara sarrera gehiago ipiniko
dira salgai Coliseoko
lehiatilan.

Ipurterreko
irabazleei sariak

Aurtengo edizioko bost irabazleak euren sariekin..
Eriz magoak girotu zuen ekitaldia. AINHOA LUZ

Eguazten goizean banatu ziren XXI. Ipurterre ipuin-lehiaketako sariak, Eriz magoak trikimailu eta magiaz betetako ekitaldian. …eta kitto! Euskara Elkarteak urtero antolatzen duen euskerazko ipuinen
lehiaketako irabazleak Lucia Alonso (La
Salle Isasi), Joanes Lazarobaster (Iturburu), Maddi Tejada (San Andres), June Ibarloza (Mogel Isasi) eta Maddi Alberdi (Mogel Isasi) izan dira. Zorionak!

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
16an: 22.30
17an: 20.00
18an: 20.30

(2 ARETOAN)
16an: 17.00, 19.45, 22.30
17an: 17.00, 20.00
18an: 20.30

(ANTZOKIAN)
16an: 19.45 (1 aretoan), 22.30
17an: 17.00 (1 aretoan), 20.00
18an: 20.30

”El último lobo”

”Felices 140”

”Mad Max”

Zuzendaria: Gracia Querejeta

Zuzendaria: George Miller

Zuzendaria: J. Jacques Annaud

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

(1 ARETOAN)
16an: 17.00
(ANTZOKIAN)
17an: 17.00

”Minúsculos”
Zuzendaria: Thomas Szabo

agenda

laztanak
emoten...

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

Zorionak, AIMAR
Dominguez Carrero.
Ondo pasatu bixar zure
lehen jaunartzian. Zure
guraso, arrebak eta
aitxitxa-amamaren partez.

Zorionak, UNAX,
martitzenian bost urte
bete zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, KEPA,
astelehenian lau urte
beteko dozuz-eta.
Muxu erraldoia amatxo,
aitatxo eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, AMAIA
Bordas, haraiñegun sei
urte egin zenduazeneta. Famelixa guztiaren
eta, batez be, Gorka
nebaren partez.

Zorionak, PAULE!!,
astelehenian zortzi
urte egingo dozuz-eta.
Patxo potoluak, etxeko
printzesa, famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, KATTALIN
Arrasate Lasa, bixar
zortzi urte egingo
dozuzelako. Ondo pasa
zure eguna, etxeko
guztien partetik.

Zorionak, ELENE,
bixar hiru urte beteko
dozuzelako. Muxu
haundi bat, printzesa,
etxeko guztien partez.

Zorionak, ANDONI,
martitzenian lau urte
beteko dozuzelako.
Etxekuen partetik.

Zorionak, IBAI, hillaren
12xan bost urte egin
zenduazen-eta. Patxo
haundi bat Beñat, ama
eta aitatxoren partez.

Zorionak, LIDE, gure
printzesa, eguaztenian
sei urte bete zenduazeneta. Milla muxu etxeko
danon partez.

Zorionak, MAIALEN,
haraiñegun sei urte
bete zenduazelako.
Muxu haundi ba
famelixaren partez.

Zorionak, MADDI,
atzo urte bi bete
zenduazen-eta. Muxu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, ARRATE eta ANTONIO,
zuen urrezko ezteiak hain ondo
ospatziagaittik. Osasuntsu jarraittu!
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Zorionak, MARITXU eta MARTIN,
zuen urrezko ezteietan. Egun
edarra pasau genduan. Etxekuen
partetik, besarkada haundi bana.

Zorionak, MERTXE eta SIMON,
hillaren 20xan urrezko ezteiak
ospatuko dozuez-eta. Etxekuen
partez.

Zorionak, ANE eta GAIZKA, astelehenian
lau urte bete zenduezen-eta. Muxu haundi
bat etxekuen partez.

Zorionak, JONE
Muniategi, aurreko
domekan 12 urte bete
zenduazen-eta. Etxeko
guztien partetik.

hildakoak

jaiotakoak

- Maite Egaña Jauregi. 69 urte. 2015-V-7.

- Oier Olcoz Gerardi. 2015-V-5.

- Braulia Eizagirre Odriozola. 83 urte. 2015-V-11.

- Manal Fenassi Oulani. 2015-V-6.

- Angeles Azurmendi Munduate. 100 urte. 2015-V-13.

- Carol Markina Dinis. 2015-V-6.

- Adolfo Sarasketa Maiztegi. 83 urte. 2015-V-13.

- Maialen Aranzibia Cid. 2015-V-7.

Zorionak, MARIA eta JAVIER,
hillaren 12xan 59 urte egin
dozuez-eta alkarrekin. Beste urte
askotarako! Famelixaren partez.

Gaur bertan zuen eguna dala-eta,
zorionak!!! GOREN aitatxo eta
OINATZ bihurri hori, zure bigarren
urtebetetzian. Ondo-ondo pasa eta
muxu haundi bat famelixaren partez.

- Julita Aranbarri Otero. 85 urte. 2015-V-13.

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.
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agenda

BARIXAKUA 15
INDIANOKUA
16.30. Sukaldaritza.
Gaztelekuan.

BILERA
18.30. Sanjuanak
prestatzeko, Jaixak Herrixak
Herrixandakok deituta.
Txaltxa Zelaiko kioskoan.

GURE ESKU DAGO
19.00/20.00. "Erabakia
ehuntzen" ekimenerako
oihalak eta gainerakoen
saltzea. Deporren.

DIA DAS LETRAS
19.00. Jai Batzordearen
taberna zabaltzea eta
kalejira, Os Galaicos gaita
taldearen eskutik.
Umeendako animazioa,
Smily Animacion-eko
pailazoen eskutik: musikajokoak, magia, aurpegiak
margotzea eta globloflexia.
22.00. Berbena,
goizaldera arte, Cuarta
Calle orkestrarekin. Urkizun.

PLAZATIK GAZTETXERA
20.30. Afaria.
22.30. XIV. Bertsolari
Gazteen Txapelketako
kanporaketa. Gaztetxean.

ZAPATUA 16
DIA DAS LETRAS
11.30. "Chaves" jaurtiketa
8-13 urte bitartekoentzat.
12.00. Heri-kirolak: Bihurri
eta Hodei Ezpeleta
aizkolariak eta Joseba
Ostolaza, Udane Ostolaza
eta Haritz Ureta harrijasotzaileak.
13.00. Igel-toka
txapelketa.
13.00/14.00. Egitarauko
laguntzailei piskolabisa (As
Burgas Galiziako Etxean).
16.00. "Chaves" jaurtiketa,
helduendako.
18.30. Os Galaicos eta
Aire Andaluz (sevillanak)
taldeen dantza eta musika
saioa.
20.30/21.30. Dantzaldia,
Israel orkestrarekin.
23.00. Berbena,
goizaldera arte, Israel
orkestrarekin. Urkizun.

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

ATE IREKIAK
16.00/20.00. Museoan
(sarrera doan). "Bitxigintza
industriala" eta "Museoko
Banderolen Birziklatzea"
tailerrak (saio bi, 17.00etan
eta 18.30etan). Armagintzaren Museoan.

ARGAZKILARITZA
MAIATZEAN

KANTU ETA DANTZA
EGUNA

EGUAZTENA 20

12.00. Debagoieneko
I. Kantu eta Dantza Eguna.
15.00. Bazkaria, Espaloian
kafe antzokian.
18.00. Herrixa Dantzan,
Jainaga eta Narbaizaren
zuzeneko musikarekin.
Espaloian (Elgetan).

IKASTEN

KONTZERTUA

16.00/21.00. Argazkiak
kalean: erakusketa
kolektiboa, La Novena
antzerki taldearen saioa,
argazki estudioa eta
doaneko erretratuak,
argazki artistikoen
salmenta... Deporreko
Argazki Taldekoen eskutik.
Untzagan.

ASTELEHENA 18

INDIANOKUA

ANTZERKIA

17.00. Sukaldaritza.
Gaztelekuan.

15.00. "Kontukantari,
jolasean ikasi musikaz hazi"
(Laenananaranja, Bizkaia)
umeendako antzezlana
(euskeraz), Debabarreneko
Eskolarteko Antzerki
Erakusketaren barruan.
Doan. Hezkuntza Esparruan.

UMEENDAKO ZINEA
18.00. "Big Hero 6".
Sarrera doan. El Corte
Inglesean (aretoan).

KONTZERTUA

12.30. Cielito Musika
Bandarena. Coliseoan.

INDIANOKUA
17.00. Play/Wii eta
Disparatea. Gaztelekuan.

20.00. Algortako Biotz Alai
eta Sostoa abesbatzena.
(3 euro). Coliseoan.

BERTSOAK

DOMEKA 17

HITZALDIA

ATE IREKIAK
10.00/13.00. Museoan
(sarrera doan).
10.15. Bisita gidatua,
gazteleraz.
11.30. Bisita gidatua,
euskeraz. Armagintzaren
Museoan (Portalean,
5. solairuan).

DIA DAS LETRAS
11.45. Eibarko trikitilariei
ongietorria, Os Galaicos
taldearen eskutik.
Untzagan. Jarraian,
kalejira Urkizuraino.
12.30. Kezka dantza
taldeari ongietorria.
Jarraian, dantza
erakustaldia. Urkizun.
14.00. Lore-eskaintza
Castelao-ren oroigarrian.
15.00. Bazkaria. Galiziako
Etxean.
18.30. Dantzaldia, Israel
orkestrarekin.
22.00. Amaiera. Urkizun.

18.00. Umeen Bertso
Jaialdia (2 euro). Coliseoan.

10.30. Antzerkia. Portalean.
11.00. Kafe-tertulia.
Gai librea (ikasturteari
agurra). Untzagako
jubilatuen etxean.

EMAKUMEEN AZTARNAK
11.30. "Emakumeen
aztarnak Eibarko
industrializazio-prozesuan"
bilera irekia. Armagintzaren
Museoan (Portalean).

ANTZERKIA
15.00. "El sobrino de
Melies" (Cachivache,
Madril) umeendako
antzezlana (gazteleraz),
Debabarreneko Eskolarteko
Antzerki Erakusketaren
barruan. Sarrera doan.
Hezkuntza Esparruan.

HITZALDIA
18.30. "Dislexia. Ikasteko
zailtasunak. Eskola-porrota"
hitzaldia (gazteleraz),
Isabel Molina, pediatraren
eskutik. Liburutegian.

EIBARKO KANTUZALEAK
19.00. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

19.00. "Energia y pobreza
energetica", Aitor Urresti
EHU-ko irakaslearen
eskutik. Irabazi Eibarrek
antolatuta. Arrate Kultu-n.

EGUENA 21

MARTITZENA 19

10.00. "Liburu-album eta
komikiaren irakurketari
gerturatzea", Sara Iglesiasen eskutik. Armeria Eskolan.

IKASTEN
10.00. "Liburu-album eta
komikiaren irakurketari
gerturatzea" (1. atala),
Sara Iglesias-en eskutik.
Armeria Eskolan.

JOSKINTZA-PUNTO
TAILERRA
17.00 eta 18.30.
Portalean.

BERTSOAK
18.00. Umeen Bertso
Jaialdia (2 euro). Coliseoan.

DOKUMENTAL-HITZALDIA
19.00. "Zure mugikorrak
ezkutatzen duena", Alboanen eskutik. Illunabarrian-en
barruan. …eta kitto!-n.

IKASTEN

ENPLEGU-TAILERRA
10.00/12.00. "Sare
sozialak lan bilaketan".
Portalean (ikastaro gelan).

TAILERRA
10.00/13.00 eta
16.00/18.00. Gureak
taldearen 40. urtemugaren
harira. Armagintzaren
Museoan (Portalean).

KALERATZEAK STOP
19.00. Plataformako bilera
irekia. Portalean.

KALEETAN KANTUZ
19.30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

agenda
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eguraldia
telefono jakingarriak

erakusketak

farmaziak

✔ Maiatzaren 15era arte

✔ barixakua 15

“ANIMAL CULTURE” Jesika MartinezAlcocer artistaren proiektua.
Armagintzaren Museoaren harreralekuan.

✔ Maiatzaren 30era arte

EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

✔ zapatua 16
EGUNEZ

Lekunberri (Isasi, 31)

✔ domeka 17

ZALDIBARKO ARGAZKILARI TALDEAREN
erakusketa kolektiboa.
El Corte Ingleseko ekitaldia aretoan.

EGUNEZ

Iraundegi (Sostoatarren, 10)

✔ astelehena 18
EGUNEZ

✔ Maiatzaren 31ra arte
ENRIQUE LORENZO Deporreko Argazkilaritza
Taldeko kidearen argazkiak. Topalekuan.
LUIS ALBERTO FRANKEREN “Patagonia,
mugalde australa” erakusketa. Portalean.
MIKEL MITXELENAREN ”Jaizkibel, kolore
eta formen sinfonia” erakusketa. Portalean.
ANDRES INDURAIN “azken I. Ojanguren
Argazki Lehiaketaren ohorezko saridunaren
argazki erakusketa. Portalean.
34. ARGIZAIOLA lehiaketa. K. Deportiboan.
KLUB DEPORTIBOKO Argazkilaritza
Taldekoen lanak. Ambigú eta Portalea
tabernan.
GIPUZKOAKO NAZIOARTEKO SARIA.
Untzagako Jubilatu Etxean.

Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ martitzena 19
EGUNEZ

Larramendi (Calbeton, 19)

✔ eguaztena 20
EGUNEZ

autobus ordutegiak

Mendinueta (Urkizu, 6)

✔ eguena 21
EGUNEZ

Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

✔ barixakua 22
EGUNEZ

Zulueta (S. Agustin, 5)

GAUEZ BETI

-2015EAN-

Elorza (J. Gisasola, 18)

ikastaroak
✔ Jabetze Eskola

Ekainera bitartean. Autodefentsa Feminista II (ekainak 6 eta 7); eta Autodefentsa Feminista
gazteentzat (ekainak 13 eta 14). Izen-ematea: Pegoran. Maiatzaren 22ra arte (Feminista II) eta 29ra
arte (Feminista Gazteentzat).

✔ Argazki-tailerra: “Workshop: retoque y edición digital”
Ekainaren 6an. Informazioa: argazkilaritza@deporeibar.com

5

3

4

2

6
9 8

6 2
7 1 9
4
5 8
4

1

SUDOKUA

6
3
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EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 21.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 21.35. DONOSTIA-EIBAR.
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 22.30etara orduro. Zapatuak:
07.00, 08.30etatik 22.30etara orduro. Jaiegunak:
08.30etatik 18.30etara bi orduro eta 19.30etatik
22.30etara orduro.
EIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.40-etatik
20.40etara orduro. Zapatu eta jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 08.45, 12.45, 16.45 eta 20.45.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 07.15, 08.00, 12.00, 16.00 eta 20.00.
Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45, 13.30 eta
14.45. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegunak: 11.00, 17.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta
21.00.
EIBAR-ARRATE. Lanegun eta zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00. ARRATE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.
EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 13.40 eta
20.40. Jaiegunak: 12.00 eta 20.00. ELGETA-EIBAR:
Jaisteko: 20 minutu geroago.
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatuak eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara orduro eta 21.55.
EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 08.35, 11.35,
14.35, 17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero:
06.45, 09,45, 12.45, 15.45, 19.15 eta 23.15.

tren ordutegiak
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SOS deiak ........................112
Pegora .............................010
Udaletxea ..........943 70 84 00
Portalea.............943 70 84 39
Udaltzaingoa ......943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa ..........943 82 01 10
KIUB .................943 20 38 43
Epaitegia ...........943 03 34 00
Iberdrola ...........901 20 20 20
Naturgas............902 12 34 56
DYA Larrialdiak ..943 46 46 22
Gurutze Gorria ...943 22 22 22
Mendaro osp......943 03 28 00
Anbulategia .......943 03 25 00
Torrekua ...........943 03 26 50
Errepideak.........902 11 20 88
Ertzaintza ..........943 53 17 00
Eusko Tren ........902 54 32 10
Pesa ..................902 10 12 10
Taxiak ...............943 20 30 71
........................943 20 13 25
Alkohol.Anon. ....629 14 18 74
Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63

AURREKOEN EMAITZA

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro. Lanegunak: baita
05.47 eta 06.47.
EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

...eta kitto! 15/V/15 ● 930 zkia.

1. Etxebizitza
1.2. Errentan
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel.
632-331554 eta 602-120839.
– Pisua alokagai Mutiola kalean. 3 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Tel. 617163382.
– Pisu handia alokagai Ermua erdialdean.
2 logela, egongela, sukaldea eta komuna. 500
euro hilean. Tel. 648-643715.
– Logela alokatzen da Eibarren, sukaldea eta
komuna erabiltzeko eskubidearekin. Tel. 688647244.
– Pisu berriztua alokatzen da Santo Domingo
de la Calzadan udarako edo ikasturterako.
San Ignacio konplexuko edifizio berdean. Tel.
645-716847.
– 3 logelako pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 652-532589.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:
Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.
Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 10 euro. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. Lana
2. Motorra
2.1. Salgai
– 200 edo 400 cc.-ko motorra erosiko nuke.
Gauez deitu. Tel. 654-601946.

3. Lokalak
3.1. Salgai
– Garajea salgai Txomon. 14 m2. Komuna eta
autoa garbitzeko lekuarekin. Tel. 686-611957.
– Taberna traspasatzen da Eibarren. Alokairua: 900 euro. Traspasoa: 6.000 euro. Tel.
630-644175. Maria.
3.2. Errentan
– Lokala traspasatzen da Isasi 19an (Mahatsondo). Tel. 686-154867.
– Garaje itxia alokagai Txomon. Prezioa
adosteko. Tel. 943-207870.
– Gazteentzako lokala alokagai Jardiñetan.
132 m2. Berriztuta. Etxerik ez ondoan. Tel.
656-756485.

15/V/15 ...eta kitto!
930 zkia.

4.1. Lan bila
– Esperientziadun ekonomilaria eskaintzen
da errenta aitorpenak egiteko. Prezio onean.
Tel. 688-856459.
– Farmazeutikan jardundako emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 632-331554 eta 602-120839.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688844986.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 626946905.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Interna. Esperientziarekin. Tel. 631-506763.
– Emakumea eskaintzen da interna moduan
lan egiteko. Tel. 631-832767.
– Eibarko neska eskaintzen da goizez lan egiteko. Erizaintzan laguntzaile tituluarekin. Tel.
616-607121.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 631-417922.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
692-588534.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxean lan egiteko. Tel. 648845558.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 678-112785. Yerling.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(baita gauez ospitalean ere) eta etxeko garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 652-587259.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(baita gauez ospitalean ere) eta etxeko garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 632-966192.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
gauez. Tel. 615-219514.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko. Tel. 631-418130.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 631-282203.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, kamarera jarduteko eta garbiketa lanak
egiteko. Tel. 631-771952.
– Emakumea eskaintzen nagusiak zaintzeko
eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 679-910991.

4.2. Langile bila
– Estetizienea behar da uda sasoian (abuztuan barne) egun batzuetan lan egiteko. Tel.
943-530066.

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
kamarero jarduteko eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 602-309313.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko
eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 655231059.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, kamarera jarduteko eta garbiketa lanak
egiteko. Tel. 727-731386.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 631-124942.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 691-726738.
– Neska eskaintzen da orduka nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 671-971930.
– Neska euskalduna eskaintzen da pegorak
garbitzeko. Tel. 617-571210.
– Gizonezkoa eskaintzen da astegunetan nagusiak zaintzeko eta laguntzeko. Tel. 695158804.
– Emakumea eskaintzen da edozein motatako garbiketa lanak egiteko. Tel. 638-421827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauetan
eta asteburuetan ere. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko.
Tel. 645-702766.
– Mutila eskaintzen da mezulari lanerako (gidatzeko karnetarekin) eta dendari edo banatzaile jarduteko. Tel. 698-451205.
– Neska euskalduna, Filologiako ikaslea, eskaintzen da umeak zaintzeko ekainean eta
uztailean. Tel. 680-923291.
– Neska eskaintzen da kamarera jarduteko,
sukalde-laguntzaile moduan eta garbiketak
egiteko. Tel. 627-162936.
– Emakumea eskaintzen da interna lan egiteko. Tel. 625-785101.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
636-841158.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 602-860933.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak
zaintzeko eta orduka garbiketa lanak egiteko.
Tel. 631-343232.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 657-481028.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
arratsaldeko 18.15etatik aurrera. Baita asteburuetan ere. 689-391261.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Neska euskalduna eskaintzen da klase partikularrak emateko. Tel. 673-600545.
– Klase partikularrak ematen ditut LH eta
DBH mailatan. Euskeraz. Tel. 610-980628.
Irati.

5.3. Galdu/Aurkitu
– Haurrak tapatzeko tokilatxoa aurkitu dut
Paulaner aldamenean. Tel. 690-311429.

5.4. Bestelakoak
– Erabilitako altzariak, logelak, egongelak...
jasoko genituzke, guk geuk desmuntatzeko.
Tel. 618-153524.
– Bizikleta bat behar dut. Tel. 618-153524.

RPS: 53/13
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