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EIBARKO
UDALA

ERLABIXA.- Berez sortutako erlauntzi. Gaztelerazko ‘ a v i s p e r o ’. “Txirtxil
zulua zalakuan, erlabixia zan eta estu agertu giñan erlamiñuen igesik”.
ERLAMANDO.- Erla itxurako koko hegalari lodi, uletsu eta zaratatsua.
Gaztelerazko ‘ a b e j o r r o ’. “Erlamanduak ezebezak dittuk, nagixak, ezer
egitteko alperregixak”.

ESKUTITZAK
SEXO SEGURUA

Azittaingo Poligonuan askotan ibiltzen naiz pasiatzen eta esan bihar dot huraxe asteburuetan zikinkerixia izaten dala. Bikotiak asteburuetan kotxietan bertara juaten dira "jolastera" eta bazterrak
zikinduta lagatzen dabe "poltsatxuekin". Niregaittik
egin dezatela nahi dabena, baiña bestelako jendia
errespetatuz. Batetik, kondoiak ez bota lurrera
edo, bestela, jaso; eta, bestetik, askotan, juergia

egiñ ondoren, edanda zuzenian hartzen dabe kotxia hara juateko eta hori oso peligrosua izaten da.
Horregaittik eskatu nahi detset Udaltzainguari edo
Ertzaintzari Poligonoko sarrerian alkoholemia kontrola ipintzia, eta, bide batez, bikotiak kondoia daramaten kontrolatzia; eta, kondoirik ez badaramate, emotia.
Antxon Alonso

TX IR RI NDUL AR ITZ A Z AL IE RI K AR TI A

1969. urtian moduan, hasi barri dogun 2009xan, Eibarrek pausu inportantia eta jauzi kualitatibo historikua
emon dau ziklismuari dagokixonez. Euskal Herriko
Itzulixa eta Euskal Bizikletaren fusiñuak gogora ekarri
desta, oin dala berrogei urte gure Bicicleta Eibarresa
karrera legendarixuak, marketing arrazoiengaittik,
Vuelta al País Vasco/Bicicleta Eibarresa izena hartu
zebanian, eta Eibarko zaletueri lasaittasun mensajia
bialtzeko gogua etorri jata barru-barrutik; operaziño
barri honek, ziur nago, onurak ekarriko detsazela gure herrixari, bai kirolari, bai irudixari begira.
Orduan sasoian (1969) gure karreriak beste izen
bat hartzia garesti urten jakon Eibarri ze, karreria Eibarren hasi eta amaitzen bazan be, etapak gure herrittik kanpo korritzen ziran. Sasoi hartako Klub Ziklistako kidiak kritika gogorrak eta bidegabekuak ja-

asteko

so genittuan, baiña erabaki hori oso inportantia izan
zan Eibarko karreraren etorkizunerako eta Eibar herrixarentzako, gitxienez, bosturte baterako. Oin
(2009), epe motzian gainditzeko zaillak diran arrazoi
ekonomikuak tarteko, eta Euskadiko mailla altuko ziklismuaren superbibentziari eusteko, urteera bakarra
zekagun: indartsu eta ondo oiñarrituta jaixo dan fusiño hau, Eusko Jaurlaritzak eta EITBk babestutako
aliantzia. Beti be Eibar eta bere afiziñuan pentsatzen
eta errespetu guztiarekin, “aurrerapauso” hau emon
dogu eta karrera bakotxeko lau kidez osatutako “erabaki mahai” ekitatibuan konfiantza osua dakagu, esperientzia handixa daken, eta ziklismuaren eta Eibarren alde egitten daben pertsonak diralako.
Jose Aranberri (Eibarko Txirrindulari Elkartea
eta Euskal Bizikletako kidea)

HEMEROTEKA

“Industriak egin ez zuena, hirien eta landa eremuen arteko oreka galtzeko arriskua dago Gipuzkoan. Horrez gain, barnealdeko herriak
gainbeheran daude, eta kostaldekoek hazkunde nabarmena izaten ari dira; hori ez da bide
ona. Eta, errepideetan barik, trenbide sarean
egin beharko lirateke inbertsio nagusiak; Gipuzkoa ezin du errepide sarearen menpe egon”
(Angel Martín, arkitektoa eta hirigintzan aditua)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“Gizartean garrantzitsua da demokrazia, ezinbestekoa. Literaturan, aldiz, ez da horrela; areago, literatura modu antidemokratikoan garatzen
da, berdintasunak literatura suntsituko lukeelako.
Literatura italiarreko pertsonaia nagusia kontzeptu demokratikoak onartuko ez lukeen Dante da,
diktadoretzat hartuko bailuke. Baina bizitzan
onartezina dena literaturan onuragarria da”
(Ismail Kadare, idazlea)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
09/II/13 ...eta kitto!
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Teknikerren
barometroa

TEKNIKER-IK4 TEKNOLOGIA zentruak munduko barometrorik zehatzena diseinatu eta garatu du Espainiako Metrologia Zentruarentzat. Industria Ministeritzaren barruko erakundeak
neurketarako lege-unitateak
definitzeko eta neurketetarako gailu guztien kontrolaren gaineko ardura dauka
eta Eibarren garatutako barometroari esker presioak
neurtzeko oinarrizko patroia
izango du, orain arte horrelako kontuetan buruan izan
diren beste herrialde batzuei (Amerikako Estatu Batuak, Japonia eta Hego Korea) aurrea hartuz. Barometroa sortzeko hamar urte
eman dute beharrean eta
milioi bat eurotik gorako
kostua izan du.

Eneko
Astigarraga

Gizarte Segurantzaren egoitza berria

ZEZENBIDE KALEAN, sasoi
batean Jai Alai dantzalekuak bete zuen lokalean zabaldu ditu bulegoak Gizar te Segurantzak. Azken urteota Urkizun egon da Gizarte Segurantza, baina eraikinean egin beharreko konponketa
lanak direla-eta, egoitza tokiz aldatzeko erabakia hartu dute. Zerbitzu eta ordutegiari dagokienez
ez da aldaketarik gertatuko: Segurtasun Sozialaren afiliazioekin

lotutako gestioak zein diru-bilketarekin lotutakoak Zezenbideko
bulegoetan egiten jarraituko dira;
prestazio ekonomikoekin lotutako gestioak, berriz, orain arteko
moduan Arikitzaneko zubian dagoen bulegoan tramitatuko dituzte. Oraingoz, toki aldaketa behinbehinekoa dela azaldu dute arduradunek: Urkizuko obrek dirauten
bitartean izango dira bulego berrian; gero, erabakitzeke dago.

Merkataritzako legea

Mikel Arana eta Eli Gómez. / EKHI BELAR

MIKEL ARANA EZKER BATUKO Gipuzkoako zerrenda
buruak eta Eli Gomez Eibarko Ezker Batuko zinegotziak
Merkataritzako Hirigintza Legea sortzea proposatu zuten
eguaztenean. Horren bidez, “merkataritza eta aisialdi hornikuntzak hiriguneetan kokatuko lirateke, merkataritzaekintzak hiri-bilbadura bateratuan murgiltzea bultzatuz”.
Gomezek, gainera, PSE-EEk gurean izandako jokaera salatu du: “Tradizio industrial luzeko hiri hau zerbitzu-hiri
bihurtu du makroguneetan oinarrituz, eta ez saltegi tradizionaleko mantenu eta hazkundean”. Gomezen berbetan,
egingo diren merkataritza-zentru handiak txikienen kalterako dira: “Beti esan da denda gabeko hiria hildako hiria
dela, eta Eibarrek bide hori darama”.

44 enpresa sortzen lagundu zuen Debegesak

DEBEGESAKO ENPRESA-PROIEKTU Berrientzako Laguntzazerbitzuak 44 enpresa berri eratzen lagundu zuen joan zen urtean eta emaitza onekin, gainera: Debegesaren laguntzarekin
martxan jarri diren enpresen biziraupen tasaren batazbestekoa
%87koa da. Denera, 200 kontsulta jaso zituen zerbitzuak
2008an, Debegesako egoitzan bertan zein internet bidez
(www.debegesa. com/ekintzaileak). Emaitza horiek ikusita, aurten enpresei finkatzen eta sendotzen laguntzeko ematen zaien
zerbitzua indartuko dutela aurreratu dute programaren arduradunek: “Helburua egoera zail honetan enpresei kudeatzen laguntzeko erremintak baliatzea da”. Iazko datuei begira, enpresa
berriak sortu zituzten lagunak 58 izan ziren eta denera 63 lanpostu berri sortu ziren. Enpresa berrietatik hogeik Eibar aukeratu zuten egoitzatzat eta gainontzekoak inguruko herriak.

Gaur krisialdia,
bihar?

M

undu mailako
krisialdian sartuta
gaude; ekonomian
aldaketa sakonak iragartzen
dituzte. Datozela. Baina
bitartean, egunerokoan,
atzeraldi ekonomiko luzea,
lanpostuen erraustea, maileguen
kolapsoa edo kredituen
murrizketa gogorrak dira
gainera datorkiguna.
Iragarrita zegoen, baina inork
ez zigun esan amildegiaren
ertzean geundela, eta zast!
Bapatean gainean dugu.
Krisialdia azkarra eta sakona,
ekonomista askoren ustetan
orain arteko bortitzena,
sakonena, gogorrena.
Eta globala, dudarik ez.
Düsseldorf, Cancun, Reykjavik,
Milwaukee edo Eibar, berdin
dio non ibili, krisialdia denen
ahotan.
Lagun batek esan zidan atzo,
orain dela urtebete emaitza
onak ospatzen ari zirela, baina
hilabeteetan ez duela makinarik
saldu. Beste batek lantegia itxi
dutela; hirugarrenak, tailerrean
bata besteari begira daudela.
Eta hirurak orain dela urtebete
bezain langile eta profesional
onak dira, ezin zaie errurik
bota, ezta hurrengo hilabeteetan
kaleratuko dituzten milaka
langileei.
Ez dakigu, jakin ere, krisialdiak
noiz arte igaroko duen, baina
irteerak berrikuntza eta balore
gehiago sortuko duten ideia
berriak behar ditu.
Drucker-ek esaten omen zuen:
"Iragana defendatzea
etorkizuna eraikitzea baino
a rriskutsuagoa da".
Eta etorkizuna asmatzeko
modurik onena ekitea da.

...eta kitto! 09/II/13
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autuan
HAUTESKUNDEAK
Bart gauean ekin zitzaion ofizialki Eusko Legebiltzarrerako
hauteskunde kanpainari eta
honezkero kanpainaren parte
izango diren hainbat ekitaldi
aurreikusi ditzakegu. Otsailaren 21ean, 12.00etan Juan
José Ibarretxe lehendakariak
mitina emango du Coliseoan.
Handik hiru egunera, otsailaren 24an, Patxi López PSE-EE
alderdiaren lehendakarigaiak
Felipe Gonzalez izango du aldamenenean, Eibarren bertan
egingo den ekitaldi politikoan.

INPRESIONISMO
IKASTAROA
Ricardo Aldamak inpresionismo ikastaroa eskainiko du
martxoaren 3, 10, 17, 24 eta
31, apirilaren 7, 21 eta 28an,
eta maiatzaren 5 eta 12an
(18.45etatik 20.15etara).Inpresionismoa ezagutuko da
ikastaro honetan, “haustura
eta modernitatea XIX. mendean Parisen”. Ikastaroa musika
eskolan egingo da eta 16 urtetik gorakoei zuzenduta dago.
Parte hartzeko 35 euro ordaindu beharko dituzte Eibarren
erroldatuta daudenek eta 60
euro Eibarren erroldatuta ez
daudenek. Izena emateko Pegorara jo behar da otsailaren
16tik 26ra.

Etxebizitza, non? Mileurista, nor? kanpaina

DUELA ASTE BI BILBON
martxan jarri zen ‘Etxebizitza,
non? Mileurista, nor?’ kanpaina
aurkeztu zuten barixakuan Iratzarri Aralar Gazteak-ek Arrate
Kultur Elkartean. Kanpainarekin etxebizitza eskubide unibertsal gisa aldarrikatu nahi du
Iratzarrik eta, era berean, lan
prekarietatearekin
amaitu.
Maiatzera arte martxan egongo
den kanpainaren hedapenerako, besteak beste www.iratzarri.org prestatu dute.

Etxebizitza zerbitzua
Iratzarriko Aratz Sabanek
azaldutakoari jarraituta, “etxebizitza, eskubidea izan ordez,
negozio eta pribilegio bat da”.

Iratzarri Aralar Gazteak-ekoek Kulturalean barixakuan egindako agerraldia. / EKHI BELAR

Eskubide bihurtzeko, beraz,
“Euskal eta Nafar etxebizitza
zerbitzua” eratzea eskatzen du
elkarteak, “Osakidetzak eta
Osasunbidek osasun eskubidea bermatzen duten moduan,

etxebizitza eskubidea bermatzeko”. Lan prekarietatearen
aurka, berriz, Iratzarrik “administrazio publikoen zaintza eta
agerpena enpresa pribatuetan
handitzea” eskatzen du.

Kontratua eten da Errebalgo proiektuan

ERREBALGO PROIEKTUA
KOLOKAN egon daiteke Sancho-Madridejos (arkitektoak)
eta SPV Eibar Boulevard S.L.
(sustatzaileak) euren arteko
kontratua eten ostean. Arkitek-

toek abenduaren 10ean alkateari igorritako eskutitz batean
irakur daitekeenez, SanchoMadridejosek Eibar Boulevardekin bere harremana apurtzen
du, lehenei dagokien 399.330

euro ez ordaintzeagatik. Horren aurrean, EB-Aralarrek
Errebaleko orubea Udalaren
eskuetara bueltatzea eskatzen
du saldu zen prezio berean edo
desjabetzearen bitartez, ondoren herriaren partaidetzaren bidez erabilera publiko onena
garatzeko.
EB-Aralarren salaketei erantzunez, Gobernu Batzordeak
Errebaleko lanak hasteko urtebete lanean ari direla aipatzen
du, legaltasun osoz jardun dutela denbora osoan, eta ez dutela inolako informaziorik manipulatu edo ezkutatu.

39 milioi euroko aurrekontua onartuta 2009rako

GURASOENDAKO
HITZALDIAK
Gurasoak Martxan programaren barruan hitzaldiak jasotzen jarraitzen dute gurasoek.
Datorren astean, adibidez, hitzaldi bi egingo dira. Bata,
martitzenean Ignazio Zuloaga
insitutuan “Komunikazioa nerabezaroan” izenburupean
18.30etan (elebiduna). Eta
bestea, La Salle Isasi ikastetxean “Gurasoendako disziplina” izenburupean 19.00etan
(gazteleraz).

09/II/13 ...eta kitto!
667 zkia.

PSE, EAJ, EA ETA PP-REN
aldeko eta EB-Aralarren kontrako botuekin onartu zen astelehenean 39 milioi euroko aurrekontua 2009. urterako. Kopuru horretako 15 milioi euro
inbertsioetarako erabiliko dira
(horietariko 4.850.186 euro Estatu Fondokoak).
PSE-ko Arcadio Benitez zinegotziaren berbetan, aurrekontua eibartarren eskaeretara egokitzen da. EAJ-ko Aitor
Alberdi ere pozik agertu da
aurrekontuaren aurrean, “ego-

era kontuan hartuta egin ahal
zen aurrekonturik onena da”.
EA-ko Mertxe Garateren ustetan, “herritarren eskaerak asetzeko aurrekontu bat da”. PPko Carmen Larrañagak urte
zail baten aurrean gaudela aipatu du eta, bere berbetan,
“krisia amaitzean Eibar lehen
postuetan egon behar da, ez
atzean”. EB-Aralarreko Eli Gomezek, bestetik, antisozialtzat
jo du aurrekontua. “Gizarte
gastuetara diru gutxi bideratzen dute”, aipatu du.

DANON 7
AHOTAN

auzorik auzo
Bihar itxiko da Eibar Factoring

EGUAZTENAZ GEROZTIK Eibar Factoring beherapenen
azoka martxan dago Astelena
frontoian eta oraindik joan ez
direnek gaur (17.00etatik
20.30etara) eta bihar (11.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik 20.00etara) izango dute horretarako aukera. Eibar Merkataritza Gune Irekiak antolatutako azokan jarraian aipatzen diren dendek hartzen dihardute
parte, 30 denera: Tierra, Cedry,
Leder, Agaiti, Doroti, Drach,

Tribux, Gratzina, Zero, Garmen, Irritsa, Guby (mutilak),
Arizona, Guby (neskak), Gloss,
Narrua, Kopiña, Poxpolin,
Bambino, Xare, Chiqutín, Bambi, Homme, Zapadrach, Nona,
Nimú, Ttiki, Txukuna, Zurkulu
eta Casamanía. Azokara sartzeagatik euro bat ordaindu behar dute 18 urtetik gorakoek,
baina sarrerarekin batera Txaltxa Zelaiko parking-ean ordu
biz autoa lagatzeko txartela
emango diete.

Tren geltokiaren etorkizuna ezbaian

Azken egunotan Estaziño kaleko tren geltokiaren etorkizunaren inguruko iritzi kontrajarrien berri izan dugu. Eusko Jaurlaritzaren Garraio Sailak, gaur egun tren geltokiak dauzkan irisgarritasun arazoei aurre egiteko asmoarekin bi milioi euroko inbertsioa dauka aurreikusita Eibarko estaziorako. Eusko Trenek hainbat ekimen garatzeko asmoa dauka, eusko trenbide sarea garai berrietara egokitzen joateko eta Eibarko beharrak ere testuinguru horretan kokatu
beharko lirateke. Nuria López de Gereñu Garraio Sailburuak Elgoibarren egindako adierazpenen arabera, irailerako prest egon daiteke Eibarko tren geltoki berrirako proiektua jasoko duen idatzia. Horren aurrean sorpresa hartu dute Eibarko Udalean, eta Eneko Andueza Hirigintza saileko zinegotzia harrituta geratu da asmo horien
berri izatean, Udalean ezer ez zekiten-eta. Edozein modutan ere,
balorazioetan sartu aurretik proiektua “hobeto ezagutu” behar dutela adierazi dute. Dena dela, lokalak eta lurra Eusko Trenenak direnez, Udalak ezer gutxi du horren inguruan esateko.

Egigurentarrak

Kanadako ordezkaritza
Armeria Eskolan

ARMERIA ESKOLAK KANADAKO ordezkari politiko batzuen bisita jaso zuen eguaztenean. Kanadako ordezkaritza honek Euskal
Herrian zehar egiten diharduen ibilbidearen barruan kokatzen da bisita hori, energia berriztagarrien aprobetxamendurako goi-mailako
ekoizpen-teknologia (energia eolikoa gehien bat) hurbiletik aztertu
eta ezagutzeko helburuarekin.
Ordezkaritzaren barnean Eskozia Berriko (Kanada) arduradun gorenak aurkitzen dira. Taldeak herriko jatetxe batean bazkaldu zuen
eta Armeria Eskolara joan ziren ondoren. Bertan, Miguel de los Toyos
alkateak eta Jose Luis Novoa Armeria Eskolako zuzendariak jaso zituzten kanadiarrak. Julian Eguizabal eibartarrak Kanadako hainbat
enpresekin duen harreman estuaren ondorioz gertatu da bisita hau.

eibar kaleka

Egigurentarren kalea gure herriko historian sarritan aurkitzen
dugun abizenari zor diogu, baina kasu honetan XVII.
eta XVIII. mendeetan bizitako musikoei eskainitako kalea da:
lehena Andres izan zen (San Andres elizako organujolea
1666. eta 1667. urteetan). Familia bereko beste musiko
famatua Fernando Egiguren izan zen, gerora frantziskotar
egin zen musikaria, 1743an jaiotakoa.
Pegora kopurua: 12.
Erroldatutakoak: 405.

...eta kitto! 09/II/13
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Beharginen manifestazio jendetsuak

asteko

35
datua

Plaza kopuru hori
dauka Mendaroko
ospitalean estreinatu
berri den Kirurgia
Unitateak. Zerbitzu
kirurgiko eta ordu
gutxiko ospitalizazioa
behar duten
tratamenduetako
zerbitzuetarako
erabiliko da.
Gaur eguneko
eta etorkizuneko
beharrizanak
betetzea espero da
hobekuntza honekin.

Oin dala

ASPALDIKO PARTEZ benetan jendetza batu zen barixakuan zein zapatuan, langileen
lanpostuen defentsan zioten
pankarten atzetik: barixaku
iluntzean Alfa taldeko 450 bat
behargin elkartu ziren euren
lanpostuen defentsa aldarrikatzeko asmoarekin eta enpresak
planteatzen dituen ERE eta
bestelako murrizketen aurrean
protesta egiteko.
Ildo berean, Mendiguren y
Zarraua enpresako beharginak

Mendiguren y Zarrauako manifestazioa
goian; behean, Alfakoa. / LEIRE ITURBE

zapatu eguerdian irten ziren
kalera, Berrizen eta Abadiñon
lantegiak dauzkan tailerretatik
44 beharginen kaleratzearen
aurkako protestan. Eibarren
jaio zen MZ taldeak Gasteizko
Mercedes Benzerako egiten du
beharra eta, krisiaren aitzakiarekin, langile batzuk kaleratu
eta besteen soldatak %15 jaistea proposatu dutela diote.

Vicente Alberdi grabadoriak artisau tradizionalaren sarixa jaso eban Komertzio Ganbararen eskutik.
40 urte grabaketa lanian ibillittakua izan zan Eibarko bigarren sariduna, Jose Kareagaren atzetik.

hamar

Udaletxia barrizteko biharrak egitten zihardutenian, bihargin batek `El Liberal´ egunkariko ale bat
aurkittu eban sabaiari itsatsitta. Periodiko horrek eragiñ haundixa izan eban Bizkaiko politikan.

1999-II-12 / 263.

Klub Deportiboko 55 eskiatzaille izan ziran Baqueirako `Marxa Beret´en parte hartzen. Hiru modalidadetan banatutako probian, gehixenak 10 eta 20 kilometroko probetan jardun eben.

urte

Z KIA .

`Euskara lan mundura´ udaleko euskera batzordiak martxan jarrittako egitasmuaren barruan, ...eta
kitto!-k egindako ikerketa baten arabera, herriko lantegixetan euskeria bultzatzeko prest eguazen.

Oin dala365 egun

Pedrucho Eibarko zezenzalien alkartia `La Peineta´ Udalak zezenplazan egitteko zeukan asmuaren kontra agertu ziran. Aldaketak
ez onartziaz gaiñera, hasierako proiektuaren alde egiñ eben.

Gazterixia hobeto ezagutzeko asmuarekin, Udalak EDE fundaziñuari Gazte Plana enkargau zetsan, 15 eta 25 urte bittarteko
gazte eibartarren errealidadiari erantzuteko helburuarekin.
Itzioko ikastetxia izan zan Narruzko Zezen sarixen 23. ediziñoko garaillia. Sari nagusixa irabaztiaz gain, beste hamabi sari bereganatu eben ikastetxe horretako ikasliak iazkuan.
Joxe Azurmendi idazle eta filosofuak `Humboldt, hizkuntza eta
pentsamendua´ liburua aurkeztu eban Markeskuan. Lan hori Juan
San Martin bekarekin egindako hiru urteko emaitza izan zan.

09/II/13 ...eta kitto!
667 zkia.
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Z KIA .

Krisixa? Non dago baiña? Halakuak entzuten
ziran sasoi harek atzian lagata, oiñ aurre egin
bihar detsagula esaten deskue, gain-gaiñian
dakagula-eta. Zelan urten da oingo arazua.
Iñor gitxik daki urtenbidia zelakua izango dan.
Eta gitxiagok oindiokan noiz amaittuko dan:
urtebete barru, bi, hiru, hamar... Batek daki!

KALEKO 9
INKESTA

Krisixari konponbidia
ikusten detsazu?

CECILIO MOLINA
70 urte
solda doria

J UAN CA R L O S FE R R E R A S
25 urte
teknikua

Egoeria oso txarto ikusten dot,
gatxa izango da hamendik urtetzia. Gobernuak gizur asko esaten dittu eta ez daki arazua zelan
konpondu. Guk ezin dogu gauza
askorik egin, gaiñera, horretarako
dagoz eurak, horregaittik ordaintzen dittugu politikuak. Guri itxoittia besterik ez jaku geratzen.

Krisixa konpontzeko langillieri laguntzak emongo netsen, bankueri esango netsen jendiak edozein
kreditu edo halakorik eskatzeko
orduan erraztasun gehixago
emotia, eta gobernuari laguntzak
emateko esango netsan. Aberatsak aberats dira, eta pobriak gero eta pobriago.

A R R ATE A R R OI A B E
61 urte
il e ap ain tzai ll i a

IS A B E L G OI K O E TXE A
74 urte
etxekoan dr ia

Dakixenek konponbide asko ikusten ez badabe, zer esango dot
nik? Gustauko jatan jakitzia zein
konponbide dakan, baiña... Oin
momentuan ez dot konponbiderik
ikusten, baiña espero dot etorkizunian dana hobera juatia. Kaleko jendiak ezin dogu gauza askorik egin, politikuen gauzia da.

Oso txarto ikusten dot gauzia eta
ez dakitt zein konponbide dakan.
Ia Jaingoikuak laguntzen deskun
eta aurrera egitten dogun danok.
Begittantzen jata datorren urtia
txarragua izango dala, igual gero
gora egingo dogu barriro be, baiña ez dakitt. Politikuak gitxi egitten dabela begittantzen jata.

astearte eta
asteazkenetan
09.00-18.00
ostegun eta
ostiraletan
09.00-19.00
larunbatetan
08.00-13.00

Zatoz
sentsazio berriak
ezagutzera!
Tel. 943 033 967
J. Etxeberria, 5 - behea
...eta kitto! 09/II/13
667 zkia.
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ARATOSTEAK

K

Baserriak eta herria
koko-jantzita

ezkaren ekimenez, iaz
Eibar inguruko baserrietara zabaldu ziren Aratosteak. Koko-eskean ibili ziren
dantzariak baserririk-baserri
Mandiola eta Gorosta bailaretan eta, aurten, gauza bera
egingo dute. Horrela, herrian
bertan Aratosteak ospatzeaz
gain, baserri auzoetan ere koko-janzteko aukera egongo da.
Bihar goizean goiz irtengo dira Eibartik Kezkakoak. Merkatu
plazan egingo dute lehen agerraldia 08.30etan eta hortik baserrietara
abiatuko
dira
09.00etan. Azitaingo poligonotik Matxariakora dauden baserrietara iritsiko dira koko-dantzak eta, honen ostean, Arrateko errepidearen alde bietara
dauden baserriak bisitatuko dituzte Kezkakoek.

Koko-jantzi berria
Joan den urtean 30 baserritara iritsi ziren koko-dantzak
eta aurten beste 30 baserri
desberdinetara helduko dira
Jainaga eta Narbaiza trikitilariekin batera: Eskaregi, Eluts,
Agirreazpikoa, Azaldegiazpikoa, Azaldegigainekoa, Nagiorbe, Nagiorbekoa, Azpiri, Arlaban, Asolagainekoa, Asolabarri, Asua, Miraflores, Amezabalegigoikoa, Asola aldea, Amezabalegiabeletxea, Pagaegi,
Pagaegierdikua, Pagaegiabe-

Eguaztenean egin zuten koko-jantzien aurkezpena Portalean. / EKHI BELAR

Berritasun bezala, bestalde,
koko-jantzi berri bat aurkeztuko
du aurten Kezkak. ‘Paguanekuak’ izeneko bikote bat izango
da aurten baserriz-baserri,
Juanpago eta Juanapagok
osatzen duten bikotea. Eurekin
batera iazko guztiak ere ibiliko

Eguen Zuri egunean Lisker-en kontzertua izango da Untzagan, 17.00etan. / LEIRE ITURBE

2009ko Aratoste jaietako kartel irabazlea
Markos Gimenorena da.

letxe, Gisasola, Iturraoabeletxe, Izua, Usartza, Akondia,
Berretxinagabekoa, Pagolatxabola, Altzaga eta Nebera.
Ibilaldiaren ostean, iluntzean, Eibarko kaleetara jaitsi eta
erdigunean ibiliko dira kokodantzak, Toribio Etxebarria,
Untzaga eta Femin Calbeton
kaleetan, Mausitxa txarangaren laguntzarekin.

dira: koko-dantzariak, mamarruak, aixerixak, burburixuak,
masustak, Don Eusebio, Petra
eta Maria, Hartza, Martin perratzailea, Kattalin eta Manuela,
Sasikartia, Batista kojua eta
Arraguetako Ama Birjina.
Herrian ere jai-giroa
Baserrietan giroa egongo bada, ez da gutxiago izango he-

rrian. Eguen zuri egunean, ohikoa den legez, eskoletako taldeek kalejira egingo dute arratsaldean eta Liskerrek urteroko
kontzertua eskainiko du. Gainera, buruhandi eta erraldoiak
kalean zehar ibiliko dira, eta
makilai, ileapainketa, kareta,
antifaz eta tatuaje tailerra
egongo da Untzagan.
Barixakuan
kaldereroak
izango
dira
protagonista
(19.30etan Urkizutik Untzagara
joango dira). Gainera, Lambrettak karpa girotuko du, herri
afaria egingo da eta, eguna
amaitzeko, rock kontzertua.
Zapatuko ekintzeri …eta
kitto!-ren Playback Lehiaketak emango die hasiera
17.00-etan. Eta umeentzako
ekintza, koadrila mozorrotuen
kalejira eta Drindotsen kontzertuaren ostean, txokolatejana egongo da 04.00etan esna daudenentzat.
Domekan pella lehiaketa
egingo da 13.00etan, eta arratsaldean umeendako diskoteka
eta hip hop emanaldia. Martitzenean, Aratosteekin amaitzeko, sardinaren entierru txikia
egingo da 18.30etan.

LUIS ALBERDI UNANUE
1. urteurrena

ren

(2008-II-13an, 88 urterekin)

Haren aldeko MEZA ospatuko da otsailaren 15ean (domeka),
eguerdiko 12.00etan, SAN ANDRES parrokian.
09/II/13 ...eta kitto!
667 zkia.
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Krisixa danon ahotan
dabil. Gustura ala
disgustura, danian
entzutzen dan berbia da.
Historiko, global, sakon
eta bestelako adjetibuekin
lotzen da normalian, baiña
askotan arrotz egitten
jakun berbia da, igual
urrutiko kontuak diralako
errezen aillegatzen
diharduenak. Horregaittik,
herriko sei lagun batu
dittugu, euren iritzixa
entzun eta zeuekin
konpartitzeko: Eduardo
Zubiaurre (ADEGI),
Karmelo Urdangarin
(analista ekonomikua),
Cristina Zumeta
(Debegesa), Iñazio Izpizua
(Kutxa), Unai Martínez
(ELA) eta Julita Valenciaga
(dendarixa). Ekonomixan
dakan pisuagaittik, mahai
gaiñian ipiñittako
lehelengo galderia erraz
asmatzeko modukua:

K RISIXA MAH AI G AIÑIAN
– Zelan dihardue bizitzen egoeria enpresetan?
Eduardo Zubiaurre: Guk urtero
inkestak egitten dittugu eta urte hasieran iritzixak eta ikuspegixak jasotzeko egitten dogun bat inportantia izaten da. Aurten egindakuaren
arabera, benetan egoera larrixa
ikusten da gure industria gehixenetan, gure alkartia osatzen daben
%80xak esan ebalako biharrian
dabizen merkatuak atzeraldixan
eguazela. Horrek azaltzen dau azken aldixan, eta batez be azken 23 hillebetiotako billakaeria ikusitta,
benetan egoera larrixa dala, bihar
gitxirekin daguazela eta neurrixak
hartu biharrian, benetan euren salmentak eta eskaera-kartera hori
asko jaitsi jakuelako. Eta neurrixak
hartzeko kontu horretan ikusten ari
gara, langabezia tasaren igoera
horregaittik eta enpresetan hartzen
ari garan hainbat neurrirengaittik.

– Aurreko egunetan eta aspaldiko partez manifestaziño potente
bi ikusi dittugu herrixan, jendia
ERE kontuarekin larrittuta dabil,
ezta?
Karmelo Urdangarin: Debabarrenian bihar gehixen sortzen dabenak automobillendako konponentiak egitten daben industria hori da,
makiña-erreminttarekin batera; eta,
jakiña, automobilletan erdira-edo
juan baldin bada eskaeria, biharbiharrez egon bihar da kezka
haundixa, oztopo haundixak eta,
gaiñera, langabezixa haundixa.
Gero, makiña-erreminttak iazko urtia hasi eban eskaera askorekin,
baiña azken hillebetiotan bihar zittuenetik %25 -30 lortu dabela
esango neuke, eta euren karterak
oso murriztuta dagoz. Orduan, hori
ez bada mugitzen, makiña-erreminttak problema asko eukiko dittu
datozen hillebetiotan. Horrek esan

nahi dau lanpostu gehixen sortzen
daben bixak etorkizun nahiko txarra dakela. Debabarrenian situaziñua hobera juan biharrian mantentzen bada asko izango dala esan
nahi dau horrek, baiña pentsau
bihar da okerrera juango dala.
Cristina Zumeta: Ni ados nago
Karmelorekin. Guk Debegesan ikusi dogu Gabonak arte egoeria nahiko ona zala, jendia piskat kezkatuta egon arren, baiña Gabonen ondoren lanpostuak eta eskaerak galtzen juan dira eta enpresarixuak
nahiko kezkatuta dagoz, eta okerrena da txarrena aillegatziar daguala oindiok.
– Alde horretatik, igual luzaruan
gabiz krisixa bazetorrela esaten,
baiña praktikan Gabonak aldian
hasi dira ERE eta bestelakuak
planteatzen enpresetan. Bestiak
beste, enpresetan likidua falta
...eta kitto! 09/II/13
667 zkia.
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dala kejatzen dira asko. Zelan
dago prestamuen asuntua?
Iñazio Izpizua: Pentsatzen dot hori Eduardok nahiko ondo dakixala,
ADEGIrekin 100 millioiko prestamo
posibilidadia eta beste 100 milloiko
anpliaziñua firmau genduan-eta.
Baiña uste dot arazua dala zeiñeri
eta zelan emon. Kutxak, behintzat,
ez daka diru faltarik, beste banketxiak ez dakit, badagoz dirurik ez
daken batzuk, baiña guk ez dakagu diru faltarik, eta geuk ez dogu
aldatu dirua emoteko modu edo
kondiziñorik, iñork ez desku horren
gaiñeko ezer esan. Pasatzen dana
da taillar batetik diru eskian badatoz eta taillarrak krisi haundixa dakala ikusten badozu, zelan emongo detsazu ba dirua horri? Azkenian diru hori nola edo hala bueltau
egin bihar da. Ni ez naiz enpresa
munduan mugitzen, partikularrekin
ibiltzen naiz, baiña guk prestamuak
lehengoko moduan emoten dittugu. Oiñ, ez dago demandarik, eh?
Hor, partikularretan problemia da
etxebizitzen preziuak izugarri aldatu dirala, izugarri igo dirala eta oin
jendiak ezin dabela pagau.
C.Z: Igual baldintzak oin lehen baiño zorrotzaguak dira.
I. I: Ez, baldintzak lehengo
berdiñak dira, Kutxako politikiak ez desku esan kredito gitxiago emoteko, edo mozteko,
baiña demanda oso gitxi dago. Lehen ez dakit zenbat kredito hipotekarixo egitten bagenduazen hillian, oiñ ez dogu
bat be egitten.
Unai Martínez: Asuntua da
noiz hasi dan krisixa, ez? Nik
aittatu nahiko neuke noiz hasi
dan krisixa, ze egixa esateko
jende asko krisixan egon da
azken 10-15 urtian. Hamengo
merkatu laboralian behargiñen
%30 ebentuala da, eta horrek izan
dira oin lehelenguak kalera juateko
orduan. Orduan honek krisixan
egon dira, egoera prekarixo batekin, eta oin kalera juan dira. Mundu
maillan, bankaren krisixarekin oso
egoera kuriosua tokau izan da:
bihargiñak aberatsak salbatu dittue; erreskate planez berba egi09/II/13 ...eta kitto!
667 zkia.

Desenpleguan daguan jendiak eta EREra doiazenak konsumitzeko ahalmenik ez dake eta horrek eragiña daka dendetan. / EKHI BELAR

tten dihardue, azkenian diru publikua da, diru publiko hori banketxietara juan da, baiña ez da ikusten
hori modu orokor batian gizartera
aillegau danik eta guk hori oso larritzat jotzen dogu. Merkatua ez ba-

EDUARDO ZUBIAURRE

“Gure alkartia
osatzen daben
enpresen %80xak
diño euren
merkatuak atzera
egin dabela”

da kontrolatzen, ikusi dan moduan,
merkatua neurri barik doia aurrera
eta kolapso batian gagoz.
I. I: Pasatzen da be bai etxebizitzak
oin dala 10 urte 25-30 millioi kostatzen baziran, oin 70 balixo dabela,
eta soldatetan ez dala holako
igoerarik emon.
K. U: Nik uste dot garbi laga
bihar dala sistema ekonomikuak, dakagun kapitalismo
sozial-demokrata honek, beste kapitalismuak moduan, berarekin daroiala krisixa, beti
egongo dala krisixa, eta oingo
honetan be ez dakitt zer pasau dan: gehixago irabazteko
batzuek, banketxietan zebizenak, agintzen zebizenak…
kontrola kendu egin dabe eta
horrek ekarri dau krisixa. Pentsatzen dot momentuz dirua
ez dala famelixetara eta enpresetara aillegau, baiña aillegauko dala,
hortan dabiz. Ekonomixia da gaixo
bat bezala, bardin-bardin, eta ari dira oindiok oso ondo jakin barik zer
dakan, probak egitten: hartu pastilla hau ia zer moduz, bestela beste
hori, eta konpondu nahixan. Nik ez
dakitt zer pasauko dan Kutxan, baiña argi dago bere irabazixak asko

murriztu dirala eta beste aurrezki
kutxena be bai, eta hori zeozergaittik izango da, baiña bankuetara
begiratuta, aurreko hamarkadetan
hainbeste kreditu emoteko zor asko bereganatu bihar izan dittuela
argi dago.
Julita Valenciaga: Eta zuk esan
dozun gaixo hori, zeiñek ekarri
dau? Ez dozu pentsatzen bankia
izan dala? Ez dabe emon errezegi
dirua? Juan pisuandako diru billa
eta kotxia, muebliak… dana batera
hartu dabe.
K.U: Baiña hamen bankuak egin
dabena oso mailla txikixan egin dabe. Kanpuan gertatu danarekin
konparatzen hasten bagara, kanpuan sekulakuak egin dittue. Kredituak barra- barra emon dittue, kontrolak kendu… baiña hamen ezin
leike esan Kutxak edo Caja Laboralak kredituak emon dittuenian ez
dabela ondo neurtu, baiña zor
haundixak hartu dittue, morosidadia be gero eta gehixago dago, eta
periodikuetan ikusten dan moduan,
eurak dirua lortu nahi dabenian garestixago dake.
J. V: Dirua oin dala urtiak askoz karuago ezagutu dogu geuk, ez dot
ulertzen, neretako errezegi emon

MAHAI 13
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Debabarrena eta Eibarko enpresak eredu izan dira beste krisi batzueri aurre egitteko orduan, baiña oingua historikua da. / EKHI BELAR

dabe eta jendiari karamelua emoten badetsazu, ba hartu egitten
dau, eta gero zer? Hori egin bihar
zan, jendia engañau?
I. I: Ez dot uste errezegi emon danik, gauza bat da errezegi emotia
eta beste bat askori emotia. Errezegi emotia izango litzake ez neurtzia zeiñi eta nola emon, 1999ian
etortzen zan pareja bat etxia erosi
bihar ebala, parian jartzen jatazen
eta galdetzen netsen: “Biharra egitten dozue? Bai? Ba listo”. Lehengo soldatekin ordaindu leikialako.
Zer pasau zan? Gero eta demanda
gehixago, gero eta demanda gehixago... lehen bikotia parian jarritta
banekixan seguru bixak biharrian
egonda pagatzia zekela. Gaur egunian aurrian badakat bikote hori,
nahiz eta bixak biharrian egon,
zenbat irabazten daben derrigor
galdetu bihar detset.

– Igual kontu hori lehen aittatzen
genduan prekariedadiarekin lotuta doia…
U. M: Baiña holan danak bardin segiduko dau: konsumua biharrezkua
da, jendiak dirurik ez badaka ez dau
konsumitzen eta horrek bestia dakar. Mundu maillan klabe bat emon

nahi neuke: bankueri oin dirutza
emon jakue, baiña ez dago kontrolik, egoera hau probokau dabeneri
bardin emon jakue dirua eta ez dago neurririk. Nola kontrolatu bihar
da? Diru hori momentu honetan ez
dago aillegatzen ez enpresetara ez jendiarengana, eta hori
mundu maillan ikusten dihardugu, banketxiak zor izugarrixak
dittue. Eta estatu maillako bankuetan be zorrak izugarrixak dira, eta hartzen dihardue diru
publiko hori euren zorrak ezkutatzeko, adibidez Espaiñiako
bankuak Europako bankuekin
dittuenak ezkutatzeko, Iñaziok
diño jendia diru eskian juaten
jakonian galderak egitten jakozela, baiña honeri ez detsez ez
galderarik egiñ eta ez dabe
neurririk hartu.
K. U: Hori ez da hala.
U. M: Zer neurri hartu da mundu
maillan edo hamen legalki? Hamendik kanpo bankuak nazionalizatu dira, horrek esan nahi dau danondako
pasatzen dirala zorrak; lehen etekiñak ez ziran hala pasatzen, oin zorrak bai, baiña hamendik hillebete
batzutara ikusiko dogu zer gertatzen dan Espaiñiako bankarekin.

K. U: Eta zein da zeuen alternatibia?
U. M: Uste dot kontrol bat biharrezkua dala, duda barik.
K. U: Iñork ez dau ukatzen hori
bihar danik.

KARMELO URDANGARIN

“Epe motzera
gauzak oindiok
gehixago egingo
dabe okerrera,
baiña mantentzia
lortuko dogu”

U. M: Baiña ez dau iñork egitten.
K. U: Ez dot uste horren garbixa danik. Espaiñiako banketxiak 200.000
millioi bueltan emon bihar dittuala
pentsatzen dot, hartu dittuen zorrekin. Kutxaren egoeria bestelakua
izango da, baiña gehixenak dirua
garestixago hartuko dabe eta baldintza barrixekin, hori ezin leike ukatu. Eta kontrolak-eta egingo dittue,
baiña beste alternatibia zein da?
Sistema osua erortzen lagatzia?
U. M: Ez dot holakorik esan. Gauzia da, zergaittik erosi dan eta legislatiboki zelan egitten dozun
atzera be ez erortzeko. Ze hau
erortzia probokau dabeneri barriro
dirua emon jakue eta ez da ezer
kanbixau. Pertsona batekin maillegua emon eta dirua galtzen badozu, neurrixak hartu biharko dittuzu
atzera be holakorik ez gertatzeko,
baiña horreri dirua emon jakue eta
zein kontrol dake legislatiboki.
I. I: Hamendik kanpora hipoteka
pakete batzuk emon dira, baiña hamen kontrola egon da…
U. M: Caja Laboralak zulo haundixa egin dau…
I. I: Arriskuko fondo batian sartu zalako.

– Gaur egungo krisixa eta
aurretik ezagutu dittugun
beste batzuk konparatzerik
badago?
K. U: Ez dake zerikusirik.
J. V: Oiñ esaten dabe ez dala
bardiña, oiñ Europa osuan,
mundu osuan dagualako.
Beste batzuetan neuk be ezagutu dot krisixa, dendari moduan. Orduan taillar bat txarto
baeguan bestia ez eta tira, bata bestiarekin moldatzen juaten giñan. Baiña oiñ, hau ez
da hamengua bakarrik.
K. U: Hamen ezagutu dogu produktu batekin amaitzia, josteko makiñia dala, armak… baiña Debabarrenak hortan demaseko efektua
daka: horrek danak galduta be,
produktu barrixak sortu dittue eta
gaur egunian sekula egin dana baiño bihargiñ industrial gehixago dago, hori ez da ahaztu bihar. Lehen
10.500 ziran eta oiñ 12.000, lan...eta kitto! 09/II/13
667 zkia.
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postu barrixak sortu dira eta, gaiñera, lehen baiño gehixago. Baiña
Eduardok diñuan moduan, hau
krisi historikua da, beste arrazoi
batzuengaittik.
J. V: Baiña motorrak olixua bihar
dabe eta taillarrak dirua. Dirurik ez
badake…
K. U: Eta ez da ahaztu bihar kapitalismo guztietan emoten dan zeozer: jendiaren dirugosia, danok
nahi dogu diru gehixago euki eta
hobeto bizi, eta jendiari ezin
jako bere responsabilidadia
kendu, iñork ez dau engañau, bakotxak hartu dau bere
erabagixa, etxia erosi ala ez,
eta jendiak erabagixa txarto
hartu baldin badau, bere kulpia da, eh? Ezin jako kulpia
bestiari bota.
U. M: Baiña uste dot ezin dirala mailla berian ipiñi Madock
eta bere etxiandako diru billa
juan dan batenbat. Krisi honetan ez da iñor kartzelara juan
oindiok, gauza kuriosua da.
K. U: Baten batek bere bizimodua moztu dau, eh?
U. M: Baiña hamen jendiak kalera juaten dihardu. 2008xan
40.000 bihargin juan dira kalera,
eta jende guzti hori seguruenik
urte batzuk lehenago kredito batian sartu zan eta oiñ arazuak
eukiko dittu ordaintzeko. Eta desenplegua kobratzen daben
bihargiñak ez dira guztiak, batez
be krisixak pare bat urte irauten
badau eta jendia desenplegua
kobratu barik geratzen bada. Benetako arazuak ikusiko dittugu
eta kontuan hartu bihar da hori.
Espedientiak eta zer suposatzen
dabe? Jendia desenplegua kon-

sumitzen doiala eta hori benetan
larrixa da. Hipotekarekin jendia
oso estu dago eta hori nabaritzen da eta jende asko sufritzen
ari da.
K. U: Hori hala da, baiña ez dogu
ahaztu bihar %60-70k ez dakala
momentuz behintzat dudarik hillero kobrauko dabenik: jubilauak,
Eusko Jaurlaritzatik daguazenak
sanidadian, irakaskuntzan, kutxetan… oindiok badabiz enpresa batzuk ondo dabizenak eta horrek
esan nahi dau %60-70k oindiok hillero kobrau egitten dogula. Eta,

IÑAZIO IZPIZUA

“Kutxak badaka
dirua, baiña
problemia da zeiñi
emon; iñor ez
dator kredito billa
azken aldixan”
gaiñera, ez dakagu beldurrik ez
dogula kobrauko. Baleike honek
holan segitzen badau pasatzia,
baiña momentuz horrek demaseko estabilidadia emoten detsa gizartiari.

U. M: Baiña desenpleguan
daguanak gitxiago kobratzen
dau, bihargiñen %30ak 1.000
euro baiño gitxiago kobratzen
dau eta duda barik pensiodunak badagoz, baiña hamen
alargun geratzia drama bat
da: 400 edo 600 euroko pensiño batekin, famelixa entorno
bat dakazu ala bizitzia oso
konplikaua da. Orduan, duda
barik, biharrezkua da estatuaren partehartzia eta horretarako estatuak inpuestuak kobrau bihar dittu.
K.U: Oindiok gehixago?
U. M: Inpuestuak bihargiñak
pagatzen dittue eta enpresarixauk, barriz, gero eta gitxiago, hori ez da politikia, datu
bat da.
E. Z: Enpresarixak pagauko
dogu pagatzia tokatzen jakuna. Enpresarixa da enpresa
baten arduraduna dan neurrixan, baiña enpresarixa, beste
edozeiñek bezala, tokatzen
jakona pagauko dau.
U. M: Kuriosua da herrialde
honetan bihargiñak deklaratzen dogula enpresarixuak baiño gehixago irabazten dogula.
E. Z: Nik diñot enpresarixua nominapian baldin badago hori bihargin
baten modukua dala.
U. M: Baiña media modura urtetzen da enpresarixuak 12.000 euro irabazten dabela eta bihargiñak
19.000. Azken aldixan oso neurri
garrantzitsu bi hartu dira: elkarte
inpuestua jaitsi da, hau da, etekiñik ez dakan enpresak ez dau ordaindu bihar eta patrimonixo zergia ezabatu egin da, eta horrek suposatzen dau patrimonixo bat dakanak ez dabela ordaintzen. Gehixen dakenak ez dabe ordaintzen
eta jende apalenak bai.

JOSE Mª AREITIO AMILLATEGI
(2009ko otsailaren 4an hil zen, 88 urterekin)

Senidekoen izenean,
ESKERRIK ASKO hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi.
09/II/13 ...eta kitto!
667 zkia.

CRISTINA ZUMETA

“Iaz 44 enpresa
barri sortzen
lagundu genduan,
baiña gatxa da
martxan ipintzeko
finanziaziñua lortzia”
E. Z: Hori iritzi bat da. Ondare bat
dakanak horren araberako zerga
batzuk ordaindu dittualako da.
U. M: Hiru etxe dakanak ez dau
gobernuaren laguntasunik bihar,
egoera erosua dakalako eta horrek beste bihargin apal batek baiño gehixago ordaindu bihar dau.
E. Z: Nik ez dot esaten laguntasunik bihar dabenik, esaten dot pagau bihar dabela bere sarreren
arabera eta ondare hori pillatu badau, hori bere zergak pagau ondoren pillau dabela. Zuk diñozuna teorixia edo ideologixia da.
U. M: Neri begittantzen jata Diputaziñuak dirua bihar dabela eta
gehixen dakenak gehixago ordaindu bihar dabela, horrek ekarriko dabelako gaizki daguanak laguntasun bat jasotzia. Sare soziala gitxien dakena bihar dabe.

E. Z: Eta zein da zuretako mugia?
U. M: Dirua lortu, gehixen dakenak gehixago pagatzia, eta diru
horen arabera politikak egin.
E. Z: Baiña oin be gehixen dakenak gehixago pagatzen dabe eta
muga 45ian dago.
U. M: Hamen flexibilidadia badago.
E. Z: Baiña beste toki batzuetan
baiño askoz gitxiago. Hamen oso
gatxa eta garestixa da enpresa
batian holako doikuntzak emotia
eta hauxe ikusten dihardugu. Era
merkiago bat dago, legiak onartzen dabena eta EREa dana, eta
ikusten dihardugu zelako zailttasunak dittuen enpresak holako neurrixak hartzeko.
U. M: Hego Euskal Herrixak eta
estatuak errekorra dake ebentuali-

UNAI MARTINEZ

“Jende asko krisixan
egon da azken
15 urtian; bihargiñ
asko ebentualak
dira eta horrek
kaleratzen dabiz”

dade tasan, Europan iñork ez daka horrenbeste ebentual.
E. Z: Baiña enpresa malgutasuna
lortzeko bide bakarra hori dalako.
U. M: Lehen aittatu dittudan bihargiñetatik 26.0000 ebentualak dira
eta musutruk urtetzen ari dira.
E. Z: Musutruk ez, beti pagatzen
dittuzu indemnizaziñuak. Beste
herrialde batzuetan (Holandan,
Danimarkan, oin dala gitxi Alemanian) biharrezkua izan danian
hartu dittue holako neurrixak
eta hamen egingo dogu, baiña askoz be modu karuaguan
eta sufrimendu haundixaguakin. Holan, azkenian kontrataziñua eragozten dihardugu
eta jartzen dogu kontrataziñua
oso baldintza txarretan, kontu
hori oso erabagi gogorra eta
ondo pentsatu biharrekua da
enpresa askorendako.
Beste toki batzuetan
errezago kontratatzen
dabenez desenplegu
tasa bajuagua eukitzia lortzen dabe.
U. M: Hamen be guk desenplegu tasa oso bajua
euki dogu eta oin datuak
disparau egin dira, jendia
kaleratzia oso erreza dalako.
K. U: Hamen fijo dan bat
botatzia oso gatxa da, beti
ebentualak botatzen dittue,
horregaittik dagoz asko.

– Enpresa mundutik aldenduta
eta rebajen sasoia amaitzeko
daguala, zelako girua dago herriko komerziuetan?
J. V: Lehelengotan entzun egitten
zenduan krisixan gaiñeko zeozer… dana dala, bihar be ez da
hainbeste gauza bihar. Guk suertia euki dogu negua txarra izan

MAITE
LORIZATE

dalako eta horrek mesede egin
desku, piskat behintzat. Pentsatzen genduana baiño zeozer
gehitxuago saldu dogu, halanda
be larri ibilli dara, Gabonetan askok ez dabe pagarik euki eta igerri detsagu. Asuntua animatzeko
ahalegiña egin dogu, baiña halanda be aurtenguak oso Gabon
tristiak izan dira.

JULITA VALENCIAGA

“Aurtengo Gabonak
oso tristiak izan
dira, askok ez
dabelako pagarik
jaso eta igerri
detsagu”
– Jendiak gastatzeko dirua faltan daka, bestiak beste etxia
erostian hipotekiak jan detselako soldataren zatirik haundiña,
ala?
I. I: Nik etxia erostian 12 urterako
ziran kredituak, eta batzuk 50 urterako hipotekak emoten ibilli dira,
hori astakerixia da.
E. Z: Konfiantza barik sistemiak ez
dau aurrera egitten.
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U. M: 2.700.000 bizi gara Hego
Euskal Herrixan eta 40.000 langabetu gehixago dagoz, hori bada.
Eta hor ez dagoz EREn sartuta
daguazenak, gitxiago kobratzen
dabenak… baiña inposiblia da
konsumo maillari eustia.
I. I: Deflaziñuarekin ez dakigu bizitzen, inflaziñua derrigor
bihar dogu, hor egon dira japonesak 5 urtian bueltia
emon ezinda. Guk konsumidu barik ez dakigu, eta konsumua gelditzen dan momentuan dana behera doia,
dana katia dalako.
K. U: Sistemaren fundamentua hori da.
J. V: Baiña neurrixa hartzia
komeni da. Puente guztietan
beti urten bihar hori, jendia
geratu ezinda dabil.
– Urtenbide barrixen asuntuan,
Debegesak eukiko dau zer
esan, enpresa barrixak sortzeko
laguntasunak-eta emoten diharduzue-eta.
C. Z: Jendia animatuta dago, aurrera begira, proiektu barrixekin,
iaz 44 enpresa barri sortzen lagundu dogu, baiña oro har oztopo haundixak topatzen dittue
aurrera egitteko, batez be finanziaziño kontuan, nahiz eta azkenian nola edo hala aurrera egittia lortu.
– Zelan ikusten dozue etorkizuna?
J.V: Biharra bihar da, danondako
ona eta premiñazkua dalako hori.
K. U: Epe motzera gauzak okerrera egingo dabe, hori pentsau bihar
da, baiña mantendu behintzat lortuko da mantentzia.

"Z U R E L A G U N A K
EZ ZAITUZTE AHAZTUKO"

Arri - Carmen - Vega - Anabel
Bego G. - Esther - Bego U.
Rosa - Gema - Pili - Juli
Puerto - Luci - Yolanda
...eta kitto! 09/II/13
667 zkia.
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Musika talde bat jaio da herrian: Blues Willis Band.
Izen zinematografiko honen atzean azken urteetan
Eibarko musika munduan aritu diren hainbat kide
agertzen dira eta, oraingo honetan, Josu Agirre
gehitu zaie abeslari eta gitarra moduan.

JOSU AGIRRE (Blues Willis Band)

“Blues-a oinarri
izanda, hainbat
soinu lantzen ditugu”

- Nola eratu zenuten Blues
Willis Band taldea?
Taldeko kide guztiak (Eric
Deza, Alex Etxeberria, Koldo
Sagarzazu eta ni) Eibarko Musika Eskolako ikasleak izan
gara eta handik ezagutzen genuen elkar. Horrela, talde hau
sortzea erabaki genuen.
- Zein musika mota lantzen
duzue?
Oinarri bezala blues eskemak jarraitzen dituzten abestiak sortu eta jorratzen ditugu.
Hori oinarri bezala hartuta soinu gogorragoak, funk pixka
bat… sartu diezaiekegu abestiei. Burura etortzen zaiguna,
modu batean esanda.
- Zein taldek eragiten du
zuengan musikalki?
Blues-rock munduan historia egin duten talde eta bakarlarien eragina duen taldea garela esan daiteke. Horrela,
Jeff Beck, Eric Clapton, Rory
Gallagher, Stevie Ray Vaughan, Deep Purple, Whitesnake… eta beste hainbat talde
eta bakarlaritan fijatzen gara.
Zerrenda amaitezina izango
litzateke!

- Noiztik zabiltza musika
munduan?
Egia esan, betidanik izan
dut ‘deabrutxo’ hau barruan
sartuta.
- Zaila da musika munduan
leku bat egitea lortzea?
Baietz esango nuke, baina
horrek ez nau batere kezkatzen.
Uste dut garrantzitsuagoa dela
lortzen duzun lekuarekin konforme eta pozik egotea beste edozer gauza baino. Gauza ez da
lekuren bateraino heltzea, lortzen duzun leku horretan ondo
eta gustora egotea baizik.
- Joan den asteburuan Koskor tabernan kontzertua eskaini zenuten. Nola joan zen?
Oso gustora egon ginen
kontzertuan. Jende asko zegoen tabernan eta, gehienek,
dantzan eta txaloka amaitu zuten emanaldia. Beraz, ezin gara kexatu.
- Eta orain, zer?
Momentuz, lanean jarraituko
du egurra ematen! Bestalde,
badaukagu beste kontzertu
bat zehaztuta. Donostiako
M.A.D. aretoan izango da martxoaren 6an.

…eta kitto! Astekariak
BANATZAILEAK behar ditu
Eginkizuna: …eta kitto! Astekaria banatzea
Eskaera:
- 16 urtetik gora edukitzea
- Barixaku arratsaldeetan libre egotea
- Arduratsua izatea
- Euskera ondo jakitea ezinbestekoa
Izena emateko deitu 943 20 09 18 telefonora
edo pasatu gure bulegoetatik
09/II/13 ...eta kitto!
667 zkia.

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
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Mugi Gela arrazakeria
eta sexismoaren aurka

ugi Gela iritsi zen
atzo herrira, Txaltxa
Zelaira zehazki, gazteengan joera arrazistak eta
sexistak ekiditeko asmoz.
Otsailaren 27ra arte egongo
da Mugi Gela gurean, arraza-

keria eta sexismoaren aurkako jolas eta ordenagailuz beteriko autobusa.
Mugi Gelako webgunean aipatzen den bezala, “etorkizuneko pertsona helduaren pertsonalitatea 6 eta 12 urteren

bitartean osatzen da”, beraz,
adin horien artean dauden
gazteengan eragin nahi du
Mugi Gelak.
Jolas interaktiboa
Autobusak 14 jarleku informatiko ditu, non jolas interaktiboak diren kolektiboari edu-

G

kiak transmititzeko
bitartekariak. Horrela, jolas eta asialdia
ekintzekin gizarte
gatazkaegoera
tsuetan, era naturalean erantzun egokiak hartzen laguntzen saiatzen da Mugi Gela.
Mugi Gelaren helburu nagusiak honakoak dira: pentsaera
eta portaera sexista eta baztertzaileak geldiaraztea; eta
umearen kulturari gehitu jarrera baikor ez baztertzaileak genero, kultura, arraza edo ohiturei dagokienez.

Elektronika gaua Gaztetxean

aztelektro Party ’09 egingo da
gaur Tallarra Gaztetxean. Bertan,
Euskal Herrian musika elektronikoaren munduan dabiltzan hainbat DJ bilduko dira. Jaia 22.00etan hasiko da, eta
dantza eta festa ez da faltako. Ezta elektronika ere.
Gaztelektro Party musikaz girotzeko
zortzi DJ bilduko dira Tallarra Gaztetxean
gaur. Horrela, hainbat ordutan iraungo du

festak, 22.00etan hasi eta egun berria
jaiotzen den arte.
Hauek izango dira musika ipiniko duten
DJ-ak: Ima Txillaut (Txitxarro), DJ Millaka
Kolore (Beny EH Manifest Noise), Fari
(Kogollo Party Krew – BCN), Ru-Maniac
(Retrasound System), Asier (Amaña
Krew), Pako (Kogollo Party Krew – Bergara), Pantaka (Amaña Krew) eta DJ Gurru (Eibar).

A KO NDI A
LORADENDA

Albaitari Zentroa
Julen Arano / Ma Jesus Blanco

Bittor Sarasketa, 12
☎ 943 12 74 15

– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

S an J u an , 1

Tel. 943 20 33 29

BIDEBARRIETA, 1

TABERNA
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LITERATURA
Asier Serranoren
P oe sia re n e s k u a k

kolaborazioa

Eguraldi zoro-hotzak sinesgarritasuna gehitzen dio magalean jelatuta geratu zaidan
liburuari. “Egunsentiaren esku izoztuak”, Xabier Lete. Poema mindu jakin batek utzi
diezazukeen testamentua zinez izan daiteke lazgarria… badirudi, heriotza bisitan etor
dakizukeela, paperezko muino beltzetatik burlati: “Egizak dantza gazte, gogotik uxatu nahi banauk”. Eta dantza egingo nuke heriotza akordura datorkidan aldioro, baldin
eta sueltoan dantzatzen baneki, baldin eta eromenaren lehen sintomatzat hartuko ez
banu hezurrak mugitzearen ekintza soila. Ezinbestean, beste liburu epelago baten bila altxatu naiz apalategira. Eta han azaldu zait poeta zaharraren oparia: “Eguzkia
erraietan”, Reynaldo Valinho Alvarez.
Reynaldok berak, letra larriz, liburuko lehen orrialdean idatzi zidan agur dardaratia
errepasatu bitartean, elkar ezagutu genuen gaua oroitu dut… Santiagoko bero zapa
eta poeta brasildarraren eskaintza baldarraren desenkusa: “Eskuak aguretu zaizkidak dagoeneko, baina hire adinean inork baino azkarrago bihurritzen nizkikean Beelho do Pozoko txerrien zintzurrak hatzokin”.
Ez dakit non kulunkatzen naizen, edo poemen leunean edo Reynaldo eta Xabierren
eskuen laztanean. Bi liburuak parez pare jarri ditut solasaldirako: “Beharko dugu adiskideok, biharko egunsentiaren esku izoztuak berpiztuko dizkigun beste esku anaikoirik oraindik”.

musika

Katixa Agirre
Habitat

Puto Amoak
Matematiketan (PAM)
Heldu... inoiz ez

Ermuko rock taldearen laugarren diskoa da hau. Talde
kideek aipatzen dutenez, azken hau euren lan biribilena
da, “abestien artean kohesio
handiagoa baitu”. PAM Productions izenpean, eurek
grabatu dituzte abestiak eta
Karlos Balseiro taldekidea gidari izan da. Soinu garbia,
ezberdina eta, noski, rockeroa da PAM-ek eskaintzen
duena.

09/II/13 ...eta kitto!
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Xabi San Sebastian
Ospela

ETB 1-eko Euskal Kantari
Onena (EKO) saioko irabazlea izan zen Xabi San Sebastian Xabier Leteren ‘Xalbadorren heriotza’ kantaren
bertsio zoragarri batekin. Hala ere, ibilbide luzea dauka
musikari honek, izan ere,
Izotz eta Alboka taldeetan aritu da gitarra-jole eta abeslari
bezala. Orain, ‘Ospela’ izeneko disko freskagarria dakarkigu soul, bossa eta pop rockez betea.

Bernardo Atxaga
Zazpi etxe Frantzian

Amerikako Estatu Batuetan 10 hilabete eman ditu
Bernardo Atxagan eleberri
hau lantzen eta atontzen.
Zentzugabeko umorea jorratzen du nobelak. Gizakiaren
alde zital eta txarrena islatu
umorea erabiliz. Orain arte
egindakoaren ibilera eten
bat da lan hau, testu harrigarria alde askotatik. Chrysostome Liége Yagambiko postu
militarrera heltzen da. Hori
da abiapuntua.

Etxea. Luxua? Aterpe naturala? Gotorlekua? Maitasunerako habia? Independentziaren eremua? Dena… eta
ezer. Sei ipuinetan zehar, Katixa Agirrek etxearen inguruan sortzen diren istorioak
eskaintzen ditu. Pertsonaiek
hain goxoa ez den bakardadea pairatuko dute, hain zintzoak ez diren maitasun istorioak biziko dituzte, mudantza
etsigarriak eta bisita deseroasoak aguantatuko.

literatura

KIROLAK
Foballeko nesken talde nagusia ere
larri sailkapenean

Eski teknikei buruzko ikastaroa

ELUR MOTA DESBERDINETAN segurtasun handiagoz eta
ahalegin txikiagaoa eginez jaisteko behar dituen ezagutza teknikoak emango zaio eskiatzaileari otsailaren 28an eta martxoaren 1ean Barèges-La Mongie,
Luz Ardiden edo Gavarnie-Gedren egingo den ikastaroan.
Bertan parte hartzeko, ikaslea
federatua izan beharko da eta
lehen mailako ikastaroa egina

izan beharko du. 10etik 21erako
ikasle kopurua onartuko da eta
irakasle bakoitzari 5 edo 8 ikasleko ratioa egokituko zaio. Prezioa 155 eurokoa da otsailaren
20a baino lehen izena emanda.
Informazio gehiagorako, interesatuek Gipuzkoako Mendizale
Federaziora deitu dezakete,
943 461 440 telefono zenbakira, edo gmf-federatuak@kirolak.net helbidean kontsultatu.

NAZIONAL MAILAKO EIBAR
KE-Eibartarrak nesken taldeak
porrot galanta jaso zuen Zaragozan Alcaineri azken jardunaldian egindako bisitan. 2-1 galdu zuten eibartarrak aurkari zuzen batekin eta, emaitza horrekin, aragoiarrek aurrea hartu
die sailkapenean, puntu bat
gehiagorekin. Hiru talde daude
ia jaitsita, oso atzean geratu
baitira, baina laugarren posturako borrokan burubelarri sartu
dira eibartarrak eta azken jardunaldietako martxa hobetu
beharko dute lehenbailehen.
Iruñeko San Juanek betetzen
du postu hori gaur egun, Eibar

KErekin berdinduta (17 puntu
dituzte), eta puntu bat gehiagorekin daude Alcaine, San Ignacio eta Añorga.

Urkiko infantilak bikain
Infantil mailako Urkiko nesken taldea Bergarari nagusitu
zitzaion sailkapeneko lehenengo bien arteko lehian eta, modu
horretan, txapeldunen faserako
sailkapena eskuratu zuen matematikoki. 4-2 izan zen azken
emaitza, Lidiaren gol birekin
eta Aroa eta Iratiren banarekin.
Aritz Iparragirre eta Alberto Lamarianoren taldeak denboraldi
bikaina darama.

Txirrindularitza probak atzeratuta

GIPUZKOAKO FEDERAZIORAKO hauteskundeak direla-eta, Eibarko Txirrindularitza Elkarteak antolatzen dituen probak astebeteko
atzerapena izango dute aurten. Antolatutako lasterketek ertzainen
presentzia behar dute eta baimenak eskatu behar dira denboraz.
Udaberri Saria martxoaren 8tik 15era pasatuko da eta Abascal Memoriala 15etik 22ra; Balentziaga Oroitzarrea, bestalde, apirilaren
5eko datari eutsiko dio. Aipatutako hauteskundeak martxoaren 1ean
egingo dira.

Nazional mailako nesken taldeari gauzak gero eta zailago ari zaizkio ipintzen.

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

l Tanatorioa eta Errausketa labea
Elgoibarren (Sigma poligonoan).
l Partikular, mutua eta aseguru etxeei zerbitzuak
l Koroak - Eskelak - Urteurreneko eskelak
l Euskal Herri osoko ospitaletan hartzen zaitugu
l Nazio eta Nazioarteko trasladoak

OKINDEGIA
GOZOTEGIA
DEGUSTAZIOA

Mugica
Ehorzketa

G u r e 1 . u r t e u r r e n a d el a - et a , gu g a n
j a rrit a k o k on f id a nt za e sk ert u
n a hi g en izu ek e.

Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951

Urkizu, 14
URKIZUKO KOLUNPIOEN
PARKEAREN AURREAN
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KIROLAK
Pelota partiduak Kiroldegian

Hierros Anetxe-Zarautz
Unben errugbian

AURREKO DOMEKA GOIZEAN Unbeko zelaian jokatutako
partiduan, Eibar Hierros Anetxe
rugbi taldeak 5-0 irabazi zion
Baztani liga denboraldiko 12. jardunaldian. Emaitzak erakusten
duenez, neurketa ez zen erraza
izan eibartarrentzat eta Txema
Isasaren mutilek, talde nafarrak
ipinitako gogoari aurre egiteaz
gain, zelaiaren egoera eskasa
gainditu behar izan zuten. Lehen
zatia amaitzear zegoela lortu

zuen Mikel Meabebasterretxeak
neurketako entsegu bakarra, zigor kolpe bati esker. Bigarren zatian, talde bien defentsa onari esker, markagailua ez zen aldatu.
Azpimarratzekoa da, aldi berean, zaletuek eskainitako laguntza eta animoak. Igoera faserako
matematikoki sailkatuta, eibartarrek sailkapeneko 2. postuan dagoen Zarautz hartuko dute domeka eguerdian, 12.00-etan,
Unben.

“Kantxatik” pelota aldizkaria

KALEAN DA HONEZKERO euskal pelotari buruz euskaraz idatzitako hiruhilabetekari bakarra. Gipuzkoako Euskal Pelota Federazioak 2007ko urrian jarri zuen martxan proiektu hori eta harpidedun
egin nahi duenak kantxatik@gmail.com helbidera jo dezake.

09/II/13 ...eta kitto!
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DOMEKA GOIZEAN IPURUA
kiroldegian jokatuko dute Klub
Deportiboko pelotariek Udaberri Sariko euren partiduak.
11.00etan hasiko den jaialdian,
senior mailako partidu bi jokatuko dira: lehenengoan, Zubizarreta edo Unamunzaga eta
Agirrebeñak jokatuko dute Villabonako bikotearen aurka
eta, ondoren, Etxaniz eta Arrillagak osatutakoak Usurbilgoa-

ri egingo dio aurre. Deporreko
jubenil eta infantil mailako ordezkariek, bestalde, Legazpin
eta Itziarren jokatuko dute, hurrenez hurren.
Aurreko asteburuan senior
mailako bikote biek euren partiduak irabazi zituzten: Unamunzaga-Agirrebeñak 22-21
Legazpin eta Etxaniz-Arrillagak
errazago (22-11) LasarteOrian.

Sailkapena argitzen foball-zaletuan

AZKEN JARDUNALDIAN JASOTAKO emaitzekin, TeknografikAelvasa taldeak aurtengo edizioko txapelketa irabazteko jauzi nabarmena eman du, batez ere 2. postuan sailkatuaren porrotaz baliatuz. Teknografikek Sportingi 3-0 irabazten zion bitartean, Durangok amore eman zuen (1-2) Esmorgaren aurrean; emaitza horiek
bost puntuko aldea ematen diote Aelvasakoei. Hirugarren posturako lehian, Jose Autos doa Areto, EzDok, Txoko, Tankemans, Esmorga eta Aguiñaspiren aurretik. Asteburuko jardunaldiari dagokionez, neurketa garrantzitsuena domeka goizean jokatuko da,
10.30etatik aurrera, liderra eta Jose Autosen artean.

KIROLAK
Zazpi baja eta hil ala biziko neurketa
Pousoren mutilentzat

Danimarkako selekzioak goiko mailan badihardu ere, jokalari onenak Alemanian dihardute.

Arratek EHFko bigarren kanporaketa
hasiko du bihar

HELDU DA EHF KOPAKO bigarren kanporaketaren ordua
Eibarko eskubaloi taldearentzat eta, Julian Ruizek prestatzen duen taldea sasoi onenean ez badago ere, itxaropentsu egingo dio aurre Danimarkako Arhus GF taldeari. Final
zortzirenetako partidua bihar
arratsaldean, 19.00etatik aurrera, jokatuko da Ipuruan eta
ETBk zuzenean emango du;
hala ere, horrelako partiduak
merezi du zaletuen laguntasuna eta, horregatik, klubak ere
partidu berezitzat jo du, taldeari laguntzeko eguna izendatuz. Bazkideak txarteldegitik
pasatu beharko dira oraingokoan, aurretik taldearen bulegoetatik ez badira pasatu
behintzat (sarrerak gaur arra-

tsaldera arte jaso daitezke,
20.00ak arte).
Partidu horretarako, zalantzazkoa da Dalibor Cutura kapitainaren parte hartzea, zuntz
haustura txikia duela-eta herenegun Granollersen ere ez
zuelako jokatu. Azken neurketetako bidetik joan zitzaion partudu hori ere Arrateri eta, irabazten hasi bazen ere (8-11
aurretik 20 minuturako), atsedenaldirako atzetik joan ziren
aldageletara (18-15); bigarren
zatian, bestalde, ez zuten inolako aukerarik izan borroka
emateko eta 34-27 amaitu zen
norgehiagoka. Jurkiewicz poloniarra izan zen, beste behin,
goleatzaile nagusia (9 golekin),
Salaberra (6) eta Beljanski eta
Kobinen (launa gol) aurretik.

ZUHAITZ ERORIARI OROK
EGUR dio atsotitzak eta hori
gertatzen zaio gaur egungo Eibar KEri. Bost neurketa jarraian galtzea gutxi balitz, Carlos Pousoren taldeak zazpi jokalariren falta izango du biharko partidurako. Eibarri hamabi
puntu kentzen dizkion Huesca
igo berriari egin beharko diote
aurre armaginek arratsaldeko
17.00etan, ETBk zuzenean
emango duen partiduan. Biel
Medina atzelariak partidu bateko zigorra beteta taldera bueltatuko bada ere, oraingoan Yague aurrelaria lesionatu da eta
Natxo Insa, Markel, Txiki Acaz,
Raul Garcia, Urzelai eta Lombraña min hartutakoei gehituko
zaizkie: baja larregi partidu

Sarrera bat bazkide
bakoitzarentzat
Ipurua betetzeko asmoarekin,
Eibar KEko zuzendaritzak bazkide bakoitzari sarrera bat lortzeko
aukera du eman die Eibar-Huesca partidua jarraitzeko. Zaharren
Egoitza parean, sarrera salmenta puntua jarri dute, 18,00etatik
20,30etara zabalik dagoena.
Klubeko bulegoetan ere lortzeko
aukera dago, betiko ordutegian,
10,30etatik 13,00etara eta
17,00etatik 20,00etara.

Saskibaloiko biak
irabazle

Holke-Beorlegi
garaile
MONTECARLOKO RALLYTIK
etorri berria, Roland Holke Egiluz Memoriala Retrorrallyaren
bigarren edizioa bereganatu
zuen, Fernando Beorlegirekin
osatutako taldean. 50 parte hartzaile izan ziren guztira proban
eta eibartarrek Jose Luis Egiluz
izan zenaren Volvo PV544
(1966koa) autoarekin igo ziren
podiumaren gorenera, modu
horretan ohore eginez omenduari. German González eibartarra ere podiumera igo zen,
proba 3. postuan amaitu bai-

erabakigarri baterako. Dena
dela, aurrelariaren baja estaltzeko, oraingoan Pousok,
Arruabarrenaz gain, Rudy Carlier ere prest izango du neurketan parte hartzeko.

tzuen, Golf GTI batekin; 7. postuan amaitu zuten Beroiztarrek
(Anton eta Iban) eta Asier Etxabe eta Iñaki Morales lehenengo
hamarretik gertu amaitu zuten.
Proba horretatako Escuderia
Eibarko ordezkarien artean,

beste bikote biek zorte gutxiago
izan zuten eta, horrela, Enrique
Bernedo eta Unai Villamerielek
osatutakoak 34. postuan amaitu
zuen lasterketa eta Antonio Cancelo eta Roberto Hierrok osatutakoak lasterketa laga zuen.

NOVAMARK-EK ERRAZAGO
irabazi zion Donostian hango
Internacional taldeari (48-71)
eta Katu Kalek, partidu borrokatuagoan, 46-56 irabazi zion
Alde Zaharra B-ri, honi ere hiriburuan jokatutako partiduan.
Atsedenaldira 23-25 erretiratu
ziren eibartarrak eta 3. laurdenean egin zuten aurrera, batez
ere Arizmendiarrietaren jokoari
esker. Bihar sailkapeneko azken hartuko dute Ipuruan. Novarmaken Azurmendi izan zen
onena, 29 punturekin.
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KULTURA
“ A r re t a d e f i z i t a re n a r a z o a h i p e r a k t i b i t a t e e d o h i p e ra k t i b i t a t e g ab e ” . Iz e nb u r u h or re t a k o i k a st a roa
e s k a i n i k o d u A m a i a N e r e a Os or o p e d a g o g o , i r a k a s l e ,
e t a f i l os o f ia et a he z k un t z a z i en t z i e ta n l i z en t z i at ua k .
O t s a i l a ren 2 8 a n h a s i e ta h ir u za pa t u ir a u ng o du . Iz en a e mat ek o 94 35 3 04 86 edo 6 19 15 3 03 9r a dei tu.

Sei pieza joko ditu Cielitok domeka eguerdian. / LEIRE ITURBE

Cielito Musika Banda Coliseoan

AMAIA NEREA OSORO, pedagogoa:

“Arreta defizitak ikasteko
arazoak ekartzen ditu”

- Zein da emango duzun
ikastaroaren helburua?
Arreta defizitaren arazoaren
gainean ikasteko ikastaroa
izango da, diagnostikoan zentratua. Gero beste ikastaro bi
egitea dut buruan, gehiago sakontzeko: bata martxoan, erlazio sozial eta familiarrei buruz;
eta bestea apirilean, ikasketei
buruz. Ezagutzak atsedena
hartu behar du eta, horretarako, beharrezkoa da tartea egotea ikastaroen artean. Lehen
ikastaroa arreta defizitaren arazoa duten ikasleekin erlazioa
duten irakasle eta gurasoei zuzenduta dago, aurrediagnostikoa egiten jakin dezaten arazo
hori bideratuko duen aditu batengana jo baino lehen.
- Nola jakin daiteke ume batek arazo hori duela?
Arazo horren gainean literatura asko dago. Badaude tipologia bakoitzaren gainean dauden sintomak argitzen dituzten
protokoloak; beraz, zerrenda
horietariko batzuk betetzen badira, argi izango duzu ume hori
aditu batengana joan behar den
edo ez. Ikasketa mailan gertatzen da, arazo hau nabarmentzen den sasoian, baina esparru gehiago daude: zer baloratu
behar duten argi utzi, eta behin
aurrediagnostiko hori eginda,
zein bide hartu behar diren.
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- Hiperaktibitateaz berba asko egiten da azken aldian.
Hiperaktibitatearena moda
dela esaten da askotan, bere
garaian dislexiarekin gertatu
zen bezala. Baina ez. Hiperaktibitate kasuek oinarria daukate. Profesionalek hiperaktibitate kasuak gora doazela egiaztatu dute, baina ez dakite zein
den kausa nagusia: bizimodu
aldaketa ote den susmoa dute,
gaur egun ume bat nola hezitzen den ez daukalako zerikusirik orain dela urte batzuk egiten zenarekin.
- Baina, zer da hiperaktibitatea deitzen duguna?
Arretaren arazoan alderdi askotan antzematen da. Batetik,
atentzio falta bera dago; bestetik, mugimenduarekin eta aktibitate maila jarraiarekin zerikusia
duen hiperaktibitatea dago; eta,
azkenik, oldarkortasuna dago.
Pertsona bakoitzean maila ezberdinetan ematen da.
- Nola eragiten dio umeari
arreta defizitaren arazoak?
Orokorrean, ikasteko arazoak eragiten dizkio. Gehienbat
oroimenean antzematen da.
Zerbait ikasi barik entzuten baduzu, ezinezkoa da gogoratzea. Horrela, BHko matematikak ikasteko orduan ikasle batek arazoak izan ditzake oinarrizko kalkuluak egiteko.

DOMEKAN, 12.30-ETAN Cielito Musika Bandak kontzertua eskainiko du Coliseoan. Kontzertuan honako piezak joko dituzte: El Barbaña (pasodoblea, M. González), La gazza ladra (obertura, G. Rossini), Toy Story (doinua, R. Newman), El caserío (bilduma, J. Guridi), La boda de Luis Alonso (bilduma, G. Giménez) eta Mambo nº5
(doinua, P. Prado, L. Begaren bertsioa).

Urte osorako programazioa Kultun

ARRATE KULTUR ELKARTEAK 2009. urterako programa aurkeztu zuen martitzenean. “Herritarren parte hartzea
bultzatu” nahi du elkarteak tailerrak, ikastaroak eta abar antolatuz. Bestetik, bazkidetza
kanpaina garatuko dute urte
guztian.
Hiru helburu ditu Arrate Kultur Elkarteak 2009. urteari begira: “Maila orokorrean kultura
hedatzen lagundu, eta bereziki euskal kultura; herritarren
garapen osoari lagundu, bai
maila pertsonalean bai komunitarioan, eta giza baloreak
praktikan jartzeko bideak eskaini”.
Horiek
garatzeko
“ekoizpen kultural propioa eragin, elkar-indarrak eta elkar-lanak bultzatu, eta elkartearen

lokalen erabilpena bultzatu”
nahi du Kultuk.
Astelehenean bertan masaje
tailerra hasi zen, Goretti Goioganaren eskutik. Martxorako,
haur masaje tailerra, ‘Emakumea eta bertsolaritza’ izenburupean mahaingurua (Uxue Alberdi eta Cristina Mardarasen
eskutik), eta XII. Eguen Zuri argazki lehiaketa antolatu da.
Apirilean bertsolaritza izango
da nagusi, Korrika kulturalaren
baitan. Apirilaren 2an, Uxue Alberdi eta Aitzol Barandiaran
bertsolariek, eta Iraia Elias eta
Nagore Etxabe aktoreek ‘Nola
epaitzen da?’ saioa eskainiko
dute Kultu tabernan eta handik
egun bira bertso bazkaria egingo da. Programazioa abendura
bitartekoa izango da.

KULTURA
Enologia saio arrakastatsua

POZIK ENTZUN ZITUZTEN eguaztenean Mikel Garaizabal enologoak ardoen inguruan emandako azalpenak …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutako
saiora joandakoek. Jardunaldia Illunabarrian programaren barruan egin da eta hainbat ardo eta txakoli
dastatzeko aukera izan zuten parte hartzera animatu
ziren 25 lagunek; oso modu praktikoan, ardoak
usaindu, dastatu eta ariketa sinple batzuen bitartez
hainbat ezaugarri bereizten ikasi zuten. Gainera, ikasitakoan sakontzeko aukera izango dute jardunaldian
parte hartu zutenek, Garaizabalek berak idatzitako
Ardobidez Arabako Errioxari eskainitako gida eman
zien-eta.

laburrak

Ikastaro praktikoa eta atsegina izan zen. / EKHI BELAR

San Balentin jubilatu etxeetan

BIHAR MAITEMINDUTAKOEN EGUNA ospatuko dute bikote askok eta herriko jubilatu etxeetan
ere jaialdi bereziak ospatuko dira San Balentinen
omenez. Untzagako jubilatu etxeak gaur arratsaldean izango da ospakizuna, txokolate-janarekin
eta bihar, berriz, 17.30etatik aurrera txokolate jaELENA PÉREZEK ZUdomekan
ZENDUTA,
kontzertua eskaini zuten
Usartza Txistulari Bandakoek udaletxeko arkupeetan. Eguraldiak kalean
ibiltzeko larregi animatzen ez bazuen ere, hainbatek ez zuten txistularien emanaldia galdu nahi
izan eta gustura entzun
zituzten txistu-doinuak.

na egingo da Beheko Tokia jubilatuen etxean.
Gainera, 45 urtez ezkonduta dauden bikoteei
omenaldia egingo diete eta, gainera, bazkide
guztien artean opariak banatuko dituzte zozketa
bitartez. Opariak jaso ahal izateko, bazkide txartela aurkeztea derrigorrezkoa izango da.

Usartzakoen kontzertua

Txistularien bandaren kontzertuko une bat. / LEIRE ITURBE

Zeramika murala

UNTZAGAKO JUBILATU ETXEAREN horma
apaintzen mural koloretsua ipini dute, Juan Gisasola kalearen hasieran: zeramika eskolakoen
lanak bizitasun handia ematen dio hormari eta,
gainera, beste artelan bat osatzera dator, piskat
gorago Baroja Colleten eskultura baitago.

E U S K A LTE GIE TA K O
Z O Z K E TA
Euskaltegi biek Euskara
Biziberritzeko Plan
Nagusiaren barruan
antolatutako Ate Irekietan
egindako zozketan honako
lau lagunak saritu dituzte:
Oskar Saez eta Elena
Arana (Udal Euskaltegian)
eta Javier Prieto eta Ion
Iturrikastillo (AEKn).
Lau irabazleek Kalamuako
Parlamentua jokuaren
eta Gotzon Iparragirreren
Debarroko Oasi Liberala
liburuaren ale bana jaso
zituzten.
SAN B LAS
L E H I A K E TA
Untzaga jubilatu etxeak
antolatutako San Blas
opilen lehiaketara
10 lagun aurkeztu ziren
eta, antolatzaileek aditzera
eman dutenez, hauek izan
dira irabazleak: lehenengo
saria Maria Luisa Garatek
aurkeztutako opilarentzat
izan zen, bigarrena
Lolo Balerrek
aurkeztutakoarentzat
eta hirugarrena Margari
Osak egindakoarentzat.
MAHAI JOKO
T X A P E L K E TA
Untzagako jubilatu etxeak
tute, briska eta bestelako
karta-jokoen txapelketa
antolatu du otsailaren
18rako. Txapelketa
egoitzan bertan izango da,
16.30etan, eta parte hartu
nahi dutenek izena eman
beharko dute hilaren
16rako, jubilatu etxeko
bulegoan.

Hirugarren urteurrena

IOSU TREBIÑO GARITAONANDIA
2006-II-17an hil zen
Haren aldeko meza h i l a r e n 1 5 e a n , d o m e k a n ,
ospatuko da S a n P i o X . e l i z a n , eguerdiko 1 2 . 0 0 e t a n
...eta kitto! 09/II/13
667 zkia.
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KULTURA

Organiks taldearen
kontzertua
DOMEKAN ORGANIKS TALDEAK kontzertua eskainiko du
Coliseoan, 19.00etatik aurrera
(5 euro). 2006. urtearen amaieran sortu zen taldea, Dinamic
Trio taldean oinarrituta eta kide
berriak horri gehituta. Gaur
egun Fredi Pelaéz (Hammond
organoa), Juanma Urriza (bateria), Mikel Romero (gitarra), Julen Izarra eibartarra (saxo-tenorea) eta José Gallardo (saxo-altua) musikariek osatzen duten
taldea eta jazza eta blues jotzen dute, baina eurek diotenez, “modu berezian”. Eta bere-

Gaur egun bost lagunek osatzen dute Organiks taldea eta, euren artean, Julen Izarra eibartarra
dago, saxo-tenore moduan

zitasunik ez zaio falta taldeari,
Hammond organoaren soinuak
ukitu berezia ematen baitio jazz
klasikotik piskat aldentzen den
taldearen musikari.

Lagun Taldearen
zozketa

LAGUN TALDEAK AZKEN
ZAPATU bietan eskainitako
jaialdietara joandakoen artean
egindako zozketan honako
zenbaki biek jasoko dute saria:
1.755 eta 6.977. Bide batez,
jaialdiaren antolatzaileek eskerrak eman nahi dizkiete euren
laguntasuna eskaini dieten
guztiei. Bestalde, Lambretta
Clubekoek astelehenean bertan adimen urritasuna dutenen
elkartekoei euren laguntasuna
eskaini nahi izan diote: Miguel
de los Toyos alkatea buru izan
zuen ekitaldian, Portalean,
Lambrettakoek Sanandresetan
antolatu zuten Los Secretos taldearen kontzertu arrakastatsuan batutako diruaren zati bat
eman zien.

Apirilaren 4an iritsiko da Korrika Eibarrera, 22.00etan, Ermutik. Argazkian, azken edizioko irudia.

Badator Korrika 16

AURTENGO KORRIKA 16
PRESTATZEN hasi dira: martxoaren 26an abiatuko da Tuteratik eta apirilaren 5ean Gasteizen helmugaratuko da, Ongi
etorri euskaraz bizi nahi dugunon herrira lemapean. Eibarrera, apirilaren 4an ailegatuko
da, Ermua zeharkatu eta gero,
gaueko 22.00ak aldera. AEK
euskaltegitik adierazi digute-

MUGICA
ITURGINTZA

A IRE E GOKITUA , I TURGINTZA ,
G ASAREN INSTALAZIOA , KALEFAKZIOA ,
PETROLIO - PRODUKTUAK , BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR …
H A N S G R O H E KANILEN BANATZAILEA

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

09/II/13 ...eta kitto!
667 zkia.

San Juan, 15
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

nez, “egun horren prestaketa
eta sortuko diren lanei aurre
egiteko Korrika batzordea eratuko dugu Eibarren. Batzorde
honetan parte hartzeko gogoa
eta euskarari laguntzeko borondatea besterik ez dugu behar”. Interesa dutenek otsailaren 19an (eguena) 19.30etan
AEK Euskaltegian egingo den
bilerara gonbidatuta daude.

EUSKARAREN
ETB NAFARROAN ETA IPAR
EUSKAL HERRIAN. Madrilek
eta Parisek erabakiko dute Iparraldean ETB ikusi ahalko den.
Alegalak dira oraindik ere Ipar
Euskal Herrian diren 40 bat
errepikagailuak. Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan
2011n gertatuko da itzalaldi
analogikoa. Herritarrak arduratu ziren Nafarroako eta Ipar
Euskal Herriko hainbat herritan
ETB ikusi ahal izateaz; erakundeen baimenik gabe, baina
ezezkorik gabe jarri zituzten
errepikagailuak eta txxartelen
bidez ordaindu zituzten. Bestalde, neurri teknikoen inguruan
da eztabaida Jaurlaritzaren eta
Nafarroako Gobernuaren artean, baina borondatea azaldu
dute. Nafarroa errespetatzeko
eskatu diote ETBri UPN, CDN
eta PSN alderdiek; Nafarroa
ageri duten eguraldiaren mapak aipatu ditu Catalan nafar
kontseilariakek eztabaida gaitzat. 1996ko hitzarmenean, EAEz kanpoko errealitate moduan
agertzen da Nafarroa.

TXOKOA

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.

laztanak
emoten...

Zorionak, IRATI Alberdi,
domekan hiru urte
beteko dozuz-eta.
Aitatxo, amatxo eta
Unairen partez.

Zorionak, XABI,
hareiñegun bederatzi
urte egin zenduzelako.
Famelixa eta lagunen
partez.

Zorionak, AINHOA,
domekan bederatzi urte
beteko dozuz-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, EKAIN,
atzo bi urte bete
zenduazen-eta. Ander,
ama eta aitaren partez.

AGENDA

Zorionak, JON Baglietto
Agirre, gaur 18 urte
egitten dozuz-eta.
Famelixaren partez.

Ongi etorri, GARI,
eta zorionak amatxo
eta aitatxori holako mutil
politta ekartziagaittik.

SUDOKUA

DENBORAPASAK
5 3
7
3
4

3 6 2
5 1

4
6

2

2

4

6

Zorionak, ANE eta LIBE, asteburuan urtebete
egitten dozuelako. Muxu haundi bana
famelixa guztiaren partez

3

JAIOTAKOAK

7 5 9
3
5
8
4 1
3 9 2
4 3 7

- Nahia Andre Mazo. 2009-I-30.

- Alba Fernández Iglesias. 2009-I-30.

- Ankara Askasibar Fernández. 2009-II-3.

HILDAKOAK

- Matilde Malvar Ramos. 76 urte. 2009-I-29.

- Ramon Anitua Aranzabal. 68 urte. 2009-II-4.
- Enrique Soroa Oroz. 88 urte. 2009-II-6.

AURREKOAREN EMAITZA

untzaga

“Valkiria”

- Mª Angeles Becana Amengual. 62 urte. 2009-II-9.
- Maite Lorizate Arrieta. 55 urte. 2009-II-10.

- Jacinto Aizpuru Gabilondo. 63 urte. 2009-II-11.

zineafilmakzinea filmakzinea filmakzineafilmakzinea

Zuzendaria:
Bryan Singer
Aktoreak:
Tom Cruise,
Kenneth Branagh,
Bill Nighy,
Tom Wilkinson…

Hitler hiltzeko asmoarekin “Valkiria” operazioa
jarri zuten martxan. Uztailaren 20an Hitler hil
eta nazi talde batek Alemaniako agintea hartu
behar zuen, tartean Calus Von Stauffenberg
izan behar zen. Baina agintzeaz gain, Hitler
hiltzea bere lana omen zen…

- Manuel Telleria Gallastegi. 89 urte. 2009-II-7.

“Qué tan lejos”
Zuzendaria:
Tania Hermida
Aktoreak:
Cecilia Vallejo,
Tania Martínez,
Pantxo Aguirre,
Fausto Miño…

ego-ibar

Esperanza espainiarra da eta Ecuadorrera
ailegatu berri da. Teresak ekuadorrekoa da
eta autoestop-a egiten dihardu. Elkarrekin
ekingo diote bidaiari, elkar ezagutzeko
eta herrialdea ezagutzeko aukera
ezinhobea izango dute…

...eta kitto! 09/II/13
667 zkia.
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horoskopoa
ARIES
Arduratuta ibiliko zara hurrengo
egunetan. Hala ere, ez duzu edukiko
urduri jartzeko arrazorik, beraz,
ez estutu.
TA U R U S
Esku hotz horiekin inork ez du zure
besarkadarik jaso nahi izango.
Horrelako hoztasun ez da normala;
agian gaixorik zaude.
GE M I N I
Badatozela Aratosteak… eta zu
oraindik mozorroa prestatu gabe!
Ba eragiozu buruari, bestela azken
orduan zoroaren pare ibiliko zara.
CANCER
Azkenean ez da helduko aspalditik
espero zenuen momentu hori.
Hala ere, bazenekien oso zaila
zela ametsa betetzea.
LE O
Bista galtzen ari zarela dirudi,
Leo maitea. Noiztik ez diozu
okulistari bisita egiten? Betaurrekoak
ez zaizkizu hain gaizki gelditzen.
VI RG O
Baliteke dantzarako dohai handiak
ez izatea, baina behintzat saiatzen
zara. Erritmo bizienen soinura dantzan
egiteko gauza izango zara laster.
LIBRA
Aurrera jarraitzea da aukera bakarra,
ez dago besterik. Behar bada,
hurbil duzun pertsona baten
laguntza jasoko duzu bidean.
SC O RP I U S
Ez duzu gogoratzen, baina
aspaldian apostu bat egin zenuen…
eta galtzaile irten zara! Orain
badakizu, zorrak kitatu!
S A G I T TA R I U S
Makal zabiltza azkenaldian, indarrik
gabe, baina egoera hori aldatu
egingo da laster. Astea gogotsu
hasiko duzu, ilusio handiarekin.
CA P RI C O RN I U S
Krisiak krisi, zuri ez zaizu inoiz
dirurik falta boltsikoan. Bankuek
euren kudeaketa zuk bezala
egingo balute…
AQUARIUS
Nahi duzuna egiteko libre zarela
diozu askotan, baina nora arte da
egia hori? Pentsatzen duzuna baino
kontrolatuagoa zaude.
PISC IS
Gauzak ezin dira beti zuk bezala
irtengo. Egoerak txarrera egingo du
datorren astean, beraz, zerbait egin
beharko duzu horren aurrean.

Barixakua 13

Domeka 15

SAN BALENTIN

KONTZER TUA

IKASTEN

17.00.- Txokolate-jana
doan, bazkideentzat.
Untzaga jubilatu etxean.

12.30.- Cielito Musika
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.

GAZTELEKTRO PARTY

KONTZER TUA

10.00.- Felipe II, Luces
y Sombras de un monarca
responsable ikastaroa (Aulas
Kutxarekin). EPAn.

22.00.- Gaztelektro party
’08, hainbat DJ-rekin.
Tallarra gaztetxean.

19.00.- Organiks.
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

UMEENDAKO ZINEA

Zapatua 14
KOKO-DANTZAK
09.00/18.00.Koko-dantzak eta koko-eskea
Arrate/Mandiola/Gorostako
baserrietan (aurretik Merkatu
Plazan dantzatuko dute).
Kezka dantza taldeko kokodantzari eta koko-marruekin
eta Jainaga eta Narbaiza
trikitilariekin. 19.00etatik
20.00etara koko-dantzak
Eibarko erdiguneko kaleetan,
Mauxitxa txarangarekin.

17.00.- Umeendako
pelikula baten emanaldia:
Sarrera: 2’50 euro. Amaña
kultur aretoan.

Astelehena 16
IKASTAROA
18.30.- Masaje tailerra.
Arrate Kultur Elkartean.

IKASTAROA
19.00.- Argazkilaritza
digitala (oinarrizkoa).
Portalean.

SAN BALENTIN
17.30.- Txokolate-jana
eta omenaldia 45 urtez
ezkonduta dauden bikoteei.
Beheko Tokia jubilatu etxean.

KALEETAN KANTUZ
19.30.- Kaleetan Kantuz
irteera. Untzagatik hasita.

lehiaketak
– Aratosteetan dotoreen jarritako taber na.
Izen-ematea: O t s a i l a r e n 1 9 k o 14.00ak baino lehen Pegoran
edo 010 telefonoan. Baldintzak: lokalak otsailaren 20an
18.00etarako prest egon behar dira.

– Aratosteetako play-back lehiaketa.
Noiz: o t s a i l a r e n 2 1 e a n, 17.00etan Untzagan. LH 5.
eta 6. mailakoentzat. Izen-ematea: otsailaren 19ra arte,
…eta kitto! Euskara Elkartean.

– Pella lehiaketa.
Noiz: O t s a i l a r e n 2 2 a n, 13.00etan. Non: Untzagan.
Izen-ematea: Egunean bertan.

– Ar gazkilaritza Industriala (digitala).
Lanak entregatzea: O t s a i l a r e n 2 7 r a a r t e, Armeria Eskolako
Ikasle Ohien egoitzan.

– Debabarreneko txokorik gustokoena.
Informazioa: www.ongietorri.org. Epea eta proposamenak
bidaltzea: O t s a i l a r e n 2 8 r a a r t e, komunikazioa@debegesa.com.

HITZALDIA
18.30.- Komunikazioa
nerabezaroan. Ignazio
Zuloaga institutuan.

IKASTAROA
19.00.- Argazkilaritza
digitala (aurreratua).
Portalean.

Eguaztena 18
KARTA-JOKOA
16.30.- Karta-joko
txapelketa (izen-ematea
16ra arte). Untzaga jubilatuak.

HITZALDIA
19.00.- Gurasoendako
diziplina (gaztelaniaz).
La Salle Isasin.

IKASTAROA
19.30.- Makilaje
ikastaroa. …eta kitto!
Euskara Elkartean.

Eguena 19
IKASTEN
10.00/1
12.00.- Cómo
se creó y qué funciones tiene
asignadas la organización
de Naciones Unidas.
Hizlaria: Miguel Arroitajauregi. EPAn (Isasi, 39).

EGUEN ZURI
15.30.- Ikastetxeetako
taldeen kalejirak. 17.00.Erraldoi eta buruhandien
kalejira, Urkizutik Untzagara.
Dantzaldia Lisker-ekin,
19.00.Untzagan. 17.00/1
Makillaje, ileapainketa,
maskara, antifaz eta tatuaje
tailerrak, Astixarekin.
Untzagan.

EGOIBAR ZINEKLUBA

– XV. Ipur terre Ipuin Lehiaketa
(LH eta DBHko ikasleentzat).

17.30 eta 21.00.Qué tan lejos (Zuz: Tania
Hermida). Sarrera: euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

Norentzat: LH eta DBHko ikasleentzat. Lanak entregatzea:
M a r t x o a r e n 1 8 r a a r t e, …eta kitto! Euskara Elkartean.

KORRIKAREN BILERA

– Eguen Zuri Ar gazki lehiaketa.
Lanak entregatzea eta informazioa: M a r t x o a r e n 2 4 r a a r t e,
www.eibar.org/blogak/kultu .

09/II/13 ...eta kitto!
667 zkia.

Martitzena 17

19.30.- Korrika
batzordea eratzeko
lehenengo bilera.
AEK euskaltegian.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

ikastaroak
– Bizitzarako trebetasunak guraso
eta seme-alaben ar teko harremanetan.
Noiz: O t s a i l a r e n 1 9 a n , 2 3 a n e t a 2 6 a n,
18.30etatik 20.30etara Portalean (gurasoentzat).
I z e n - e m a t e a : o t s a i l a r e n 1 7 r a a r t e, Pegoran.

– La mujer del País Vasco en la Edad Media.
Noiz: M a r t x o a r e n 5 e t i k e k a i n a r e n 1 8 r a a r t e,
astean behin, 10.00etatik 11.30etara Portalean
(Musika Eskolako auditorioan). Irakaslea: Cristina Ayuso.
I z e n - e m a t e a : o t s a i l a r e n 2 7 r a a r t e, Pegoran
(30 euro Eibarren erroldatutakoak, 45 besteentzat).

– Inpresionismoa.
Noiz: M a r t x o a r e n 3 t i k m a i a t z a r e n 1 2 r a a r t e,
martitzenetan, 18.45etatik 20.15etara Portalean
(Musika Eskolako auditorioan). Irakaslea: Ricardo
Aldama. I z e n - e m a t e a : o t s a i l a r e n 1 6 t i k 2 6 r a
a r t e, Pegoran (35 euro Eibarren erroldatutakoek,
60 besteentzat).

erakusketak

– Otsailaren 15era arte
ION ERRAMUN ETXEBERRIAren margoak.
Portalean.

telefono jakingarriak

farmaziak

13, barixakua

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

14, zapatua

EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

15, domeka

EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

16, astelehena

EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

17, martitzena

EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

18, eguaztena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
19, eguena
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
20, barixakua
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

BAKARNE ELEJALDEren Nueva York-eko argazkiak.
Debako Turismo Bulegoan.

– Otsailaren 20ra arte
IÑAKI GARCIAren argazki erakusketa.
Untzaga jubilatu etxean.

– Otsailaren 22ra arte
ARATOSTEETAKO KARTEL lehiaketara
aurkeztutako lanen erakusketa. Portalean
– Otsailaren 20ra arte
IDOIA ETA NEREA. Topalekuan.

– Otsailaren 27ra arte
MUGI GELA: Bazterketaren aurka
eta berdintasunaren alde. Txaltxa Zelaian.

– Otsailaren 28ra arte
JOSE LUIS MARTINEZen argazki erakusketa.
Klub Deportiboan.
JESUS CANOren argazki erakusketa.
El Ambigú tabernan.
ENRIKE ZIALZETAren argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
JOSE IGNACIO DE CASTROren argazki erakusketa.
(Deustuko Beer House tabernan, Bilbon).

sarrerak
salgai
MUSIKA
-Organiks. Otsailak 15, 19.00etan.

S O S d e i a k ... ... ... .. ... ... ... .. .. 1 1 2
P e g o r a ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. .. 0 1 0
U d a l e t x e a . ... ... .. 9 4 3 7 0 8 4 0 0
P o r t a l e a . ... ... ... .. 9 4 3 7 0 8 4 3 9
U d a l t z a i n g o a ... .. 9 4 3 2 0 1 5 2 5
M a n k o m u n i t a t e a94 3 70 0 7 99
D e b e g e s a .. ... ... .. 9 4 3 8 2 0 1 1 0
K I U B . ... ... ... ... .. .. 9 4 3 2 0 3 8 4 3
E p a i t e g i a .. ... ... .. 9 4 3 0 3 3 4 0 0
I b e r d r o l a .. ... ... .. 9 0 1 2 0 2 0 2 0
N a t u r g a s ... ... ... .. 9 0 2 1 2 3 4 5 6
D YA L a r r i a l d i a k .94 3 46 4 6 22
G u r u t z e G o r r i a .. 9 4 3 2 2 2 2 2 2
M e n d a r o o s p . .. .. 9 4 3 0 3 2 8 0 0
A n b u l a t e g i a .... .. 9 4 3 0 3 2 5 0 0
T o r r e k u a ... ... ... .. 9 4 3 0 3 2 6 5 0
E r r e p i d e a k ... ... .. 9 0 2 1 1 2 0 8 8
E r t z a i n t z a . ... ... .. 9 4 3 5 3 1 7 0 0
E u s k o T r e n .. ... .. 9 0 2 5 4 3 2 1 0
P e s a . ... ... ... ... .. .. 9 0 2 1 0 1 2 1 0
T a x i a k .. ... ... ... .. .. 9 4 3 2 0 3 0 7 1
.. .. ... ... ... .. ... ... .. .. 9 4 3 2 0 1 3 2 5
A l k o h o l . A n o n . .. 6 2 9 1 4 1 8 7 4
A l - A n o n / A l a t e e n 65 0 26 5 9 63

autobus ordutegiak

E IBAR-DONOS TIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 08.00, 15.30 eta
20.30. Jaieguna: 09.30 eta 20.30. DONOSTIA-EIB AR . Egunero: 12.30, 15.00, 17.30, 19.30 eta 20.45.
Laneguna: 07.00, 09.30 eta 13.30. EIBAR-BIL BO. Laneguna: 06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIB AR . Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EIB AR- G AS TE I Z. 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.
G AS TE IZ -E IBA R. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta
20.30. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30
eta 20.30. EI BAR -IR UÑ A. Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IRU ÑA- EI BAR . Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIB A R - A R R ATE. Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A R R AT EE I B A R . Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. E I BA R- E L G ETA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. E LGETA- E I B AR . Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. ERMUA-MENDARO. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50era orduro. ME NDARO-ERMU A. Laneguna: 06.55etatik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

tren ordutegiak

E IBAR-BILBO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EIBAR-DU RAN GO. Egunero: + 22.18. EIBAR-DONOST I A. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DONOSTIA-EIBAR-ERMU A. Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Aukera ezinhobea. Pisua saltzeko premia daukat. Egiguren kalean (Abontza
poligonoan). Egoera ezinhobean. Jantzita. 225.000 euro. Tel. 635-752986.
– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia eta despentsa. 36’5 milioi pezeta.
Aukera paregabea. Tel. 653-733357.

1.2. Errentan

– Eibarren logela alokagai. Tel. 656781743.

– Urkizuko dorreetan pisua alokagai. Logela bi, egongela, sukalde-jangela eta
komuna. Tel. 652-724955.
– Eibarko erdialde/Urkizu inguruan pisua
hartuko nuke alokairuan. Tel. 690980846.

– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 626-061112.

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. Iragar k ia k i pi nt zeko : 943-200918.

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA

4.1. Eskaerak
4.2. Eskaintzak

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

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

– Mutiloa kalean pisua alokagai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta bainu bi. Eguzkitsua. Igogailua. Tel. 617-163382.

– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 648-210838.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 620-336722.

– Logela eskaintzen da, pisua eta lankontraturako eskubidearekin. Tel. 686286110.

– Emakumea eskaintzen da gauez edo
egunez nagusiak edo umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 659-080186.

– Neska eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
666-815008 edo 679-878676.

– Eibarko erdialdean logela alokagai lagun batendako. Tel. 943-254600.

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Matsarian garaje itxia salgai. Tel. 626237366.
– J.A. Mogelen garaje itxia salgai. 16 m2.
Armairu eta apalekin. 50.000 euro. Tel.
689-056007.

3.2. Errentan

– Jardiñetan lokala alokagai. Guztiz berriztua. Tel. 656-723437 edo 656756488.

– Auto birendako garajea alokagai Ba–
Asua-Errekan garaje itxia alokagai. Tel.
616-959625.
– Otaola Hiribideko 27an lokala alokagai.
Gazteendako aproposa. Tel. 657795679.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da orduka edo interna moduan umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 648-724168.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 638-938307.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 650-611415.

– Emakumea eskaintzen da interna edo
externa moduan lan egiteko. Tel. 638736539.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa moduan.
Erreferentziak. Tel. 606-658464.
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– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Interna
edo externa moduan. Tel. 679-673622.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna moduan. Tel. 608431590.

– Emakumea eskaintzen da gauez edo
egunez nagusiak edo umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 630-531469.

– Neska eskaintzen da saltzaile moduan
eta garbiketa lanetarako. Tel. 629929926.

– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Tel. 607-581451.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna moduan. Tel. 695742233.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
696-246962.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 696064734.

– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 695-701753.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 662-252150 edo 943740394.

– Magisteritza ikasten diharduen neska
euskalduna eskainzten da arratsaldez
umeak zaintzeko. Tel. 660-275360.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta sukaldari laguntzaile moduan. Tel.
608-474923.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanak egiteko. Tel.
943-030697. Rosa.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanak egiteko. Tel.
608-969519. Mirta.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko interna moduan. Tel. 679-910991.

– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 636-172765.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 616-314024
edo 943-752230.

– Emakumea eskaintzen da garbiketa lanetarako. Tel. 606-659634.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 646-265195.

– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 630-764528.

– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia. Tel. 686274433 edo 943-700941.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 638406645.

– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 678-534041.
– Erizain laguntzailea eskaintzen da gaixoak zaintzeko egunez edo gauez. Tel.
667-461940. Saray.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Gidatzeko baimena eta autoarekin. Tel.
669-154143.

– Neska eskaintzen da orduka eta interna moduan edozein lanerako. Tel. 619662773.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Erreferentziak interna moduan. Tel. 690-952002.

– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 646-048823.

4.2. Langile bila

– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! astekaria banatzeko. Tel. 943-200918.

6.1. Salgai

– Emakumea euskalduna eta arduratsua
eskaintzen da asteburuetan nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 615-739367.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
617-056828.

– Gizona eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 689-251370.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketa lanetarako. Tel. 638908730.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin eta sukalde
laguntzaile moduan. Tel. 671-343612.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 638344377.

– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindu
eta kamarero lanetarako. Tel. 671130649.

– Emakume euskalduna behar da ume
bi zaintzeko. Deitu 20.00etatik aurrera.
Tel. 685-771884.

– Neska eskaintzen da arratsaldez eta
asteburuetan nagusiak zaindu eta etxeko
lanetarako. Tel. 636-049090.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 669-064252.

– Neska eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 671-130649.

– Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko.
Tel. 648-505985 edo 943-030697.

– Emakumea eskaintzen da goizez garbiketa lanetarako. Tel. 697-702158.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
648-603029 edo 943-531931.

– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaintzeko. Tel. 690-783065.

– Neska eskaintzen da umeak zaindu
edo nagusiak paseatzeko. Tel. 696659786.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 662-252150 edo 943531357. Deisy.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna moduan. Tel. 695742233.

– Neska eskaintzen da estetizista moduan. Esperientzia. Tel. 622-850255.

– Neska eskaintzen da orduka nagusiak
zaintzeko. Tel. 943-751504.
– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak zaintzeko. Tel. 943-753049.

6. Denetarik

– Somierra eta koltxoia salgai. Egoera
onean. Tel. 660-523708.

– Foballerako botak salgai. Adidas. Aluminiozko takoak. Plantila eta poltsarekin.
42 zkia. 80 euro. Gauez deitu. Tel. 943530667.

6.4. Bestelakoak

– Bigarren eskuko pianoa erosiko nuke
(elektronikoa ez). Deitu goizez. Tel. 645718194.

– Alcatel mugikor batentzako kargadorea
behar dut. Tel. 676-556739. Iñaki.

GIDAT ZEKO
K A R N ET
G U Z T I AK

Klase teoriko
zein praktikoak
norberak nahi
dituenean
Klase teorikoak
ikusentzunezkoen
abantailak
erabilita
Merkantziak
eta bidaiariak
garraiatzeko
nazioar teko
agentzia ziur tagiriak
lortzeko ikastaroak

SOLOZABAL

autoeskolak

Estaziño kalea, 8

ZERBITZUA

Tel. 943 70 23 84

ADMINISTRAZIOA

BILERAK

GESTIOA

KOMUNITATEAK
T. E t x e b a r r i a , 1

- behea

Te l .

943 20 42 99

