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Renault Autoberri SL-ren
babesarekin

krisixari
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nun da
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baltza?

20an, kontzer tua
KRILIN donostiarrekin
21ean, DJ gaua (Papi eta Ion)
22an, DJ eguna -12 a.m.(Asier eta Pantakas)
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NON!!

Cat Street
Londresko estaziñuan

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
ARGITARATZAILEA:
...eta kitto! Euskara Elkartea
HELBIDEA :
Urkizu, 11 - solairuartea
20600 Eibar
TELEFONOAK :
943 20 67 76 / 943 20 09 18
FAXA :
943 20 28 72
Astekariaren E-MAILak:
erredakzioa@etakitto.com
komunikabideak@etakitto.com
publizitatea@etakitto.com
Elkartearen E-MAILak:
elkartea@etakitto.com
normalizazioa@etakitto.com
ERREDAKZIO-KONTSEILUA:
Itziar Albizu
Jose Luis Gorostegi
Silbia Hernandez
Koldo Mitxelena
Ekhi Belar
ADMINISTRAZIOA:
Marisol Uriarte
KOORDINATZAILEA:
Koldo Mitxelena
ERREDAKZIO-BURUA:
Silbia Hernandez
DISEINUA ETA MAKETAZIOA:
Jose Luis Gorostegi
ARGAZKI ARLOA:
Leire Iturbe,
S. Hernandez eta E. Belar.
HIZKUNTZA ARDURA:
Juan Andres Argoitia
Maider Aranberri
PUBLIZITATEA:
Itziar Albizu
Belen Ulazia
Tfnoa: 943 20 67 76
AZALEKO ARGAZKIA:
Arizona / Mutis Producciones
BANAKETA-ARDURADUNA:
Ihintza Fernandez
TIRADA:
7.950 ale
INPRIMATEGIA:
GERTU koop. (Oñati)
COPYRIGHT-A:
...eta kitto!
LEGE-GORDAILUA:
SS/430/92
ISSN: 1132 - 1679
("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen
aldizkarian adierazitako esanen
eta iritzien erantzunkizunik)

EIBARKO
UDALA

ERLAMIÑO.- Liztor, kurumino. Gaztelerazko ‘ a v i s p a ’. “Erlamiñuaren
pikadia erliana baiño bizixagua”.
ERLAMIÑUAK LAKO GERRI ESTUA IZAN.- Norbaitek oso gerri estua duela
adierazteko konparazioa. Gaztelerazko ‘ c i n t u r a d e a v i s p a ’. “Neskatilla
haurak, erlamiñuak lako gerri estua”.
ERLATOKI.- Erlauntz taldea. ‘ C o l m e n a r ’. “Abontzako erlatokixan begira
egoten nintzan erlak diran friztixa jakintsuen juan eta etorrixak”

ESKUTITZAK
Z ER G ER TA TZE N A RI D A EI BA RR EN LUR ZO RU A ETA ETX EB IZ I TZ EK I N?

Herriko komunikabideetan etxebizitza gehiago
egiteko Eibarko Udalak lurzoru berria okupatzeko
baimenak eman dituela irakurri eta entzuten dugunean, lagun askok geure buruari egiten diogun galdera da.
Gaur egun, etxebizitza berriak saltzeko arazo
itzelak daudenean eta Alfa, Legarre, Isasi eta Muzategin etxeak jasotzen diharduten bitartean, Udalak Bolingua, Errekatxu, Jardiñeta, Blas Etxebarria,
Estaziño eta Artegietan etxebizitza gehiago eraikitzeko baimen berriak eman ditu.
Zentzugabekeria honek Udalari zer pentsa eman
beharko liokeen arren, Arrate bailara estiloko disparateekin aurrera jarraitzen dute. Matsaria, AsuaErreka, Barrena, Murrategi, Sansaburu eta Txonta
bezalako espazio degradatuak izanik, lur eremu
berriak okupatu eta izorratzen jarraitzeak, negozioa eta batzuen “egoa” hauspotzeaz gain, ez du
inongo zentzurik.
Askotan esan dugun bezala, herrian bertan, bestelako aukerak eta espazio degradatuak dauden
bitartean, lurzoru berria okupatzea Eibarko etorkizuna berriro ere hipotekatzeko bidea baino ez da.

asteko

Merkatuaren eta eskaintza-eskaeraren aitzakiapean, Udala ezin da ezkutatu eta ardurarekin jokatu behar du. Korporazioak kaos urbanistikoari aurre egiteko gai izan behar du eta ezin die ekimen
pribatu guztiei ateak zabaldu herritar guztion interesa kontuan hartu barik eta non eta nola eraiki behar den erabakitzeko lehentasunezko irizpide garbiak ezarri barik.
Gaitz hauen guztien iturria PSOEk, inongo kontsentsu barik eta alderdien lege zikina aprobetxatuta, onartutako Hirigintza Plan Nagusian datza, ekimen pribatuaren esku lagatzen baititu Eibarko lurren antolaketa eta aprobetxamendua.
Azkenik, Txonta auzoan jaso nahi dituzten “erlategi” estiloko 11 dorre eta 1.200 etxebizitza egiteko
proiektua kirtenkeria hutsa iruditzen zaigula gogorarazi nahi dizuegu. Txonta auzoa berriztu eta konpondu behar da, ez dago dudarik! Baina Udalarentzat iparra ez litzateke negozioa eta bideragarritasun ekonomiko hutsa izan behar, auzokide eta -bide batez- herritar guztion onerako izango diren
zentzuzko irizpide urbanistikoekin egitea baino.
Astindu Hirigintza Taldea

HEMEROTEKA

“Katoliko izanda alaitsu bizitzea berriz posible
izan dadin, Obamaren tankerako Aita Santua
behar dugu. Benedikto aita santuak norabidea
aldatzeko beharra ikusteko adinako adimena
baduelakoan nago. Bidezkoa ez dena, katoliko
atzerakoi gutxi batzuen eraginez, Eliza irekia
eta gizadiari lehentasuna emango diona nahi
duten milioika katolikoen etsai bihurtzea da”
(Hans Küng, teologoa)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“Petit comité-an komentatuta dut eta kazetarioi
ere esango dizuet: Eibar Foball Elkarteak hemendik aurrera ordaindu behar didan guztia bueltatuko nuke taldea jaitsieratik libratu eta mailari
eusteagatik. Hori bermatuko balidate, azken txakur txikia ere barkatuko nuke. Dagoeneko, batzuk esan didate esandakoa gogoan hartuko didatela. Prest nago; ez naiz atzera botako”
(Carlos Pouso, entrenatzailea)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 09/II/20
668 zkia.
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Odolostiak

Estaziño ingurua
berrizten

L.A. Aranberri
Amatiño

E

z dot neure inguruan
iñor ezagutzen
odolosterik jaten ez
daguanik. Baiña ezagutu be ez
dot iñor ezagutzen labaña hartu
eta txarrixa hiltzeko gertu
daguanik. Iñork ez dau txarririk
hil nahi baiña danok odolostia
jateko gertu.
Kontraesan nabarmen xamarra
gure gizartian, txarri-kontuetan
ezezik baitta beste edozenbat
arlotan be. Esaterako, danok
gara oso zorrotzak energixaitturrixak kritikatzerakuan baina
iñork ez dau argi barik geratu
nahi. Etxian argixari emon
ezkero argixa ixotzia nahi dogu,
jakiña, nundik ete datorren
arduratu barik.
Danok begiratzen detsagu
petrolioari betozko illunez,
baina iñork ez detsa muziñik
egiten autuan depositua
betetzerakuan. Iñork ez dau
nahi bere etxe onduan
trenbiderik, autopistarik,
erraustegirik, zentralik edo
hil-beilatokirik, baina danok
gura dittugu komunikaziño
bizkorraguak, energixa
merkiaguak eta zerbitzu hobiak.
Kolesterola takian potian aittatu
arren, guztiori gustatzen jakuz
txarrikixak, eta odolostian ordez
urdaiazpikua bada, hainbat
hobe. Baina horretarako
txarrixa hil bihar danik iñork
ez dau aittatzerik nahi izaten.
Ez dot iñun txarriboden
kontrako pankartarik ikusi.
Bakotxari tokatzen jakozen
gauzetan ez ikusi egin eta kitto.

09/II/20 ...eta kitto!
668 zkia.

Bideokonferentziak bueltan

IKASTEN DEBABARRENEKO
ESPERIENTZIA Eskolako Ikasle Ohien Elkarteak bere jarduerekin aurrera dirau. Unibertsitate Birtuala programaren barruan
eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean bideokonferentzia zikloari ekin zion atzo
bertan, Jesús Torquemadak
Ekialde Ertainari buruz eman
zuen hitzaldiarekin. Ziklo beraren barruan, martxoaren 26an
Montserrat Garate Ojangurenek

mundu mailako krisia aztertuko
du, apirilean globalizazioaren
abantailak eta desabantailak
izango dira Felipe Juaristi Galdós-en hitzaldiaren ardatza eta
maiatzean, berriz, Mª Jose
Aranzastik Oteizari buruzko berbaldia emango du. Bideokonferentzia guztiak eguen goizetan
izango dira, Hezkuntza Esparruko Injeniaritza Eskolan. Irudian,
aurreko zapatuan Ikastenekoak
Kaleetan Kantuz-eko irteeran.

IBARGAIN, MATSARIAKO
GUNE BAT, Estaziñoko tren
geltokiko atzealdea eta Pagaegi kalea eraberritzeko planak
aurrera dirau Udalak Jarduketa Urbanizatzailearen Programa (PAU) onartu ostean.
Orain, urbanizazio bultzatzaileek behinbetiko proiektua zehaztea falta da, PAU-ean egin
behar denaren ezaugarrien
zertzeladak eman ostean. Estaziño, Pagaegi, Ibargain eta
Matsaria kaleen artean eraikin industrial zaharrak bota,
eta 53 etxebizitza eta ehun
bat garaje egingo dituzte.
Tren geltokiaren ondoan hasi
eta Pagaegi kalearen erdialdean (Blas Etxeberria kalearen parean) amaituko den kale bat sortuko da. Urbanizazioak, gainera, parke publiko
bat izango du.

Garmendia ministra Teknikerren
ATZO CRISTINA GARMENDIA ZIENTZIA eta Berrikuntza
ministra Eibarren izan zen,
Tekniker fundazioaren egoitzan
bisitan. Goizean goiz, 10.15ak
aldera hasi zuen bisita eta,
besteak beste, teknologia-parkearen eta egoitza berriaren inguruko azalpenak jaso zituen.
Horrekin batera, Otaola Hiribideko instalazioetan bisita gidatua egin zuen eta fundazioak
gaur egun esku artean dauz-

kan proiektu nagusiak ezagutzeko aukera izan zuen. Hiru
jarduera zehatzi erreparatu
zioten bisitan, bakoitzaren arduradunaren azalpen osotuekin: ESS-Bilbao, osasuna eta
energia izan ziren aipatutako
jardueren ardatza. Komunikabideen aurrean agerraldia egin
ondoren, Teknikerren bertan
bazkaldu zuen Garmendiak
eta, ondoren, bisita amaitutzat
eman eta alde egin zuen.

Estatu-fondoak Udalaren proiektuak onartu ditu

UDALAK ESPAINIAKO GOBERNUAK ematen duen Enplegurako Inbertsio Fondorako laguntza jasotzeko aurkeztu zituen 14
proiektuetatik 13 onartu dizkiote (eta falta dena onartuko dutelakoan daude, erredakzio akats batengatik bota baitzioten atzera).
Espainiako Gobernuak dekretu bitartez onartutakoari jarraituta,
udalerriei enplegua sortuko duten jardueretarako diru-laguntzak
emateko 8.000 milioi euroko fondoa eratu zuen eta Eibarrek 4’5
milioi jasoko ditu fondo horretatik, azpiegituren hobekuntzarekin
lotutako hainbat lan egiteko. Besteak beste, Arrateko Andra Mari eta Amañako haurreskolak, Egogain-Isasi batzeko eskailera
mekanikoak, Urkizu eta Asua Erreka hobeto komunikatzeko eskailera eraikitzea, Sansanburuko frontoia hobetzeko beharrak,
Txaltxa Zelaian baldosa berriak ipintzea eta beste lan batzuk
egingo dira diru horri esker.

6 DANON
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autuan
MITINAK
Martxoaren 1eko
hauteskundeetarako
kanpainaren erdian aurkitzen
dira alderdi politiko
ezberdinak. Hori dela-eta,
bihar Juan Jose Ibarretxe
lehendakariak mitina
eskainiko du Coliseoan
12.00etatik aurrera.
Martitzenean, berriz, Felipe
Gonzalez Espainiako
Gobernuko presidente ohia
Astelenan egongo da
19.30etan.
ARANTZA QUIROGA (PP)
EIBARREN
Arantza Quiroga Alderdi
Popularreko (PP) Gipuzkoako
zerrenda burua Eibarren izan
zen astelehenean.
Quirogaren berbetan,
“eibartarrek aberastasuna
eta aurrerapena nahi dute.
Eibar ez dago beste lau
urtetan Ibarretxe Planik
jasateko prest”.
2,1 MILIOI EURO BUELTAN
Eibarko Udalak 2,1 milioi
euro bueltatu beharko dizkio
Gipuzkoako Foru Aldundiari
Fondo Forala kitatu ostean.
Gipuzkoako herriek 54,3
milioi euro bueltatu behar
dizkie Foru Aldundiari eta,
horren aurrean, Miguel
de los Toyos alkateak
herri-finantzaketan bide
berriak aurkitu behar direla
aipatzen du,
“herri-erakundeek ezin
izango die, bestela,
herritarrei eskaintzen zaizkien
zerbitzuei eutsi”.
1949-AN JAIOTAKOEN
BAZKARIA
1949an jaiotakoek bazkaria
antolatu dute martxoaren
7rako. Bazkaria Arrate
hotelean egingo da, baina
aurretik, 12.30etan, Untzagan
bilduko dira partehartzaileak.
Bazkalostean, dantzarako
denbora egongo da. Izena
eman nahi izanez gero,
Kutxako 21010035160126802032 kontu zenbakian
65 euro sartu behar
izango dira.

09/II/20 ...eta kitto!
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Estaziñoko fatxadari eutsiko diote

EUSKAL TRENBIDE SAREAK Eibarko tren geltokirako
dauzkan asmoak argitu nahi izan
ditu, gaiaren inguruan sortu den
nahasketa argitzeko: “Aukeren
artean gaur egun dagoen eraikina eraitsi eta bi milioi euroko
kostua izango lukeen berria jasotzearena zegoen. Hala ere, Garraio eta Herri Lan Sailak nahiago izan du Eibarko ondare historikoaren parte den eta ehun urteak beteak dituen eraikinaren
kanpoko egiturari eustea: eraikina barrutik hustu egingo da, zatika, eta jendeari arreta eskaintzeko guneak zabaldu egingo ditugu. Horrekin batera, eta indarrean dauden irisgarritasun arauei

Pasabidea jasoko dute trenbidea zeharkatu beharra saihesteko.. / SILBIA HERNANDEZ

jarraituz, eraikinerako sarrera
moldatu egingo dugu”. Tren geltokia moldatzeko proiektua Euskal Trenbide Sarearen 20072012 Plan Estrategikoan jasota

dago eta, besteak beste, alde
batetik bestera pasatzeko trenbidea zeharkatu beharra saihestuko du, horretarako jasoko duten
pasabideari esker.

KIUB 09.00etatik 14.00etara zabalik

ASTELEHENAZ GEROZTIK
ORDUTEGI BERRIA dauka
Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoak (KIUB): astelehena eta barixakua bitartean,

goizeko 09.00etan zabalduko
du eta 14.00ak arte hartuko du
jendea. Aldaketa honi esker,
kontsumo bulegoak Udaleko
gainontzeko zerbitzuek eskain-

Udaletxeko beheko solairuan du bulegoa KIUB-ek. / EKHI BELAR

tzen duten ordutegiarekin bat
egitea lortu eta, era berean,
kontsumitzaileei zerbitzu hobea eskaini ahal izango dio,
orain arte indarrean izan duen
ordutegia murritzagoa baitzen
(11.30etatik 14.30etara).
Karlos González Kontsumo
delegatuak jakitera eman duenez, “hasiera batean bulegoan bertan arreta jaso ahal izateko ez da beharrezkoa izango aldez aurretik hitzordua
edo zita eskatzea”. Bulegoa
udaletxeko beheko solairuan
dago eta 943203843 telefono
zenbakia dauka.

Felix Elkoroiribe, Untzagako presidente

UNTZAGAKO
JUBILATU
ETXEAK orain egun batzuk
egin zuen urteko batzarrean
presidente berria aukeratu
zuen: Félix Elkoroiribe. 27 urtez Udalean Zerbitzuetako
teknikaria izan zen Elkoroiribe 2007ko maiatzean jubilatu
zen eta geldirik egoten ez
den gizon horietakoa izanda,
berehala hasi zen jubilatu
etxean egiten diren jardueretan parte hartzen. Hasiera batean presidente kargua betetzeko asmorik ez bazuen ere,
“beste bazkideek animatuta”

hartu zuen horretarako erabakia eta orain bera da Untzaga Guztion Etxea jubilatu
etxeko burua. Herriko erdialdean egonda, bazkide gehien
duen jubilatu etxea da Untzagakoa; 1.300 bazkide dauzka
gaur egun eta horietatik 250
bat lagunek egunero erabiltzen dituzte instalazioak. Kargua hartu berri badu ere, Elkoroiribe pozik dago eta badauzka hainbat ideia buruan,
besteak beste txiki geratu den
egoitza handitzeko proiektuarekin aurrera egitea.

DANON 7
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auzorik auzo
Txokolatea
San Balentin
ospatzeko

AURREKO ASTEBURUAN
HERRIKO nagusi askok primeran ospatu zuten San Balentin maiteminduen eguna
euren jubilatu egoitzetan.
Besteak beste, txokolate janak, oparien zozketak eta
omenaldiak izan ziren protagonista nagusiak Beheko Tokia Karmen kaleko jubilatu etxean eta Untzagakoan. Horiekin
batera, jakina, umore ona eta
musika ez ziren faltan izan. Gainera, maiteminduen eguna ai-

Errebal Plataformakoen “harridura”

tzakiatzat hartuta, 45 urtez ezkondutako bazkideei omenaldia
egin zieten eta besteen artean
hainbat opariren zozketa egiteko aprobetxatu zuten.

Gaua aprobetxatu
zuten Ardantzako
geltokiko igogailua
botatzeko. / SILBIA HERNANDEZ

Azken egunotan Errebal Center proiektuaren inguruan kaleratutakoen aurrean “harrituta” agertu dira Errebal Plataformako
kideak eta, hainbat puntu argitu nahi izan dute: “Badirudi arkitektuekin dauden ordainketa arazoak aspalditik datozela eta
orain arte ez digute horren inguruko informaziorik eman. Bestalde, promotoraren arduradun nagusiak publikoki onartu du
Errebal Center proiektuak ez duela Eibarko Hiri-Antolamendurako Plan Nagusia betetzen; alegia, Errebal Plataformak hasieratik esan duenari arrazoia ematen dio. Horrez gain, promotoraren arduradun nagusiak dio Udalari proiektu berria entregatu
diola, beste arkitektu batzuek egina eta alkatetzak hori ukatu
egiten du edo publikoki ez du bere existentziaz informatu. Eta,
amaitzeko, proiektu irabazleko arkitektuek bere jabetza intelektuala aldarrikatzen dute eta, beraz, promotorak ezin du proiektu hori aurrera eraman”. Gauzak horrela, errebal.com helbidean informazioa ematen jarraituko dutela aurreratu dute.

Eibarko Txikito

Ardantzako igogailua erabat eraitsita

POLIKI ETA ZATIKA ERAITSI dute, trenen joan-etorrian eta inguruko trafikoan ahalik eta traba gutxien sortzeko, Ardantzako igogailua babesten zuen dorretxoa. Orain aste batzuk hasi ziren horretarako beharrak: igogailua botatzen hasi aurretik eta enparau
guztiak prestatzen hasteko, gau bat aprobetxatu zuten dorretxoa
‘milioidunen etxeekin’ lotzen zituen pasabidea behera botatzeko.
Eta, horren ondoren, dorretxoa poliki-poliki eraisten joan dira. Lanak Ardantzan tren geltoki berria jasotzeko beharrekin lotuta daude. Inguruan egin beharreko moldaketekin aurrera egin ahala,
Arrate Bideko garaje berrietarako sarbidea egiteko moduan izango dira eta, jakina, Ardantzako geralekuan tren geltoki berria eraikitzen hasiko dira.

eibar kaleka

Txaltxa Zelai (sasoi
bateko Frontoi Zaharra)
eta Bista Eder artean
dagoen kaleak Eibarko
Txikito gaitzizeneko
pelotariaren izena
darama. Indalezio
Sarasketa Durangon jaio
zen 1860an, baina oso
gazte zela Eibarrera,
Azpiri baserrira etorri zen
bizi izatera eta 16 urte
bete orduko hasi zen
pelotan. Hortik aurrera,
garaipenak pilatzen joan
zen, espezialitate
guztietan txapeldun
izanda.
Pegora kopurua: 4.
Erroldatutakoak: 177.

...eta kitto! 09/II/20
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Foru Aldundiak babesa kendu dio Topaguneari

asteko

1.900
datua

Auto kopuru horrek
erabiltzen du Ermua
eta Eibar arteko
dohako autobidea
lanegunetan. Bideune
horretan dabiltzan
auto guztien %90-a
da kopuru hori.
Barrenenguan
errepidea hondoratu
zenetik, hilean 40.000
bat autok erabiltzen
du autobidea Ermutik
Eibarrera lanegunetan,
asteburuan kopurua
jaisten delarik.

Oin dala

hamar
urte

1999-II-19 / 264.
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FORU ALDUNDIAK BERTAN
BEHERA utzi du Topagunea
Euskara Elkarteen Federazioari
eta Kultur Errota kultur zirkuituari
eskaintzen zien sostengu ekonomikoa. Sostengu hori Kultura eta
Euskara Sailetik gauzatzen zuen
Gipuzkoako Foru Aldundiak, bertan behera utzi duen lankidetza
hitzarmen batean. Horren aurrean Topaguneak agerraldia egin
zuen Donostiako Doka Kafe Antzokian. Erabakia ez da krisi ekonomikoari lotutako ondorio gisa
ulertu Topagunearen aldetik, baizik eta Gipuzkoako Aldundiak
bultzatu nahi dituen hizkuntza
politika eta kultur ereduari lotutako erabakitzat hartu dute. Agerraldian, Jasone Mendizabal Topaguneko zuzendariak, Andoni
Tolosa ‘Morau’ sortzaile eta kantariak, Koldo Mitxelena ...eta kitto! Euskara Elkarteko kideak eta
Maite Agirre Arrasate Euskaldun
Dezagun elkarteko kideak hartu
zuten parte, Gipuzkoako beste

Gipuzkoako hainbat euskara elkartek egin zuen bat Topaguneak deitutako agerraldian.

Euskara Elkartetako kideekin
batera. Topaguneko zuzendariaren arabera, azken urteotan Foru Aldundiak 49.000 eurorekin
babestu ditu Kultur Errota eta Topaguneak bere bazkideekin

Ixa 200 famelixa lagundu zittuan Gizartekintzak urte hartan, gehixenbat manutenziñorako. Bestalde,
emergentzixa sozialerako 286 laguntza emon ziran, batez be etxebizitzako gastueri aurre egitteko.
Ixa hillabete osoko grebia egin zeben butaneruak, Elkartrans enpresarekin akordixua lortu arte.
Eibarko eta Elgoibarko existentzia guztiak agortuta, Zaragozara juan bihar izan ziran billa.
Hurrengo denboraldirako saskibaloiko talde federatua sortzia erabagi zeben V.L. Baloncesto Eibarkuak, Gipuzkuako bigarren maillako txapelketian probintzia osoko beste hamairu taldekin lehiatzeko.
Handik urtebetera Azittaingo poligonuan tanatorixua eginda egongo zala emon zan jakittera. Lizentzia Mugica Funerarixak eskurau eban, baiña proiektua azkenian Elgoibarrera eruan zan.

Oin dala365 egun

Holandako Science Allianza alkartiak sarixa emon zetsan Bic-Berrilani enpresa barrixak sortzeko dakan ahalmenagaittik. 1993an
sortutako Bic-Berrilanen bazkide nagusixak SPRI eta Udala dira.

Ernesto Ezpeleta “Bihurri” aizkolarixa munduko marka barrixa
lortzen ahalegindu bihar zan Berrizen. Esku bakarrarekin 2’50
metroko perimetroko enborra moztia izan bihar zan bere lana.
Asier Cuevasek Espaiñako maratoi txapelketia bereganatu zeban Valentzian. Irabaztiaz gain, distantzia horretan berak zekan markia be ondu zeban, ordu bi eta 15 miñuturekin.
Gure herriko hamar armagin juan ziran Madrillera, Venatoria-Fitac erakustazokan parte hartzera. Eibartarrekin batera, beste 200
bat erakusle izan ziran armagintza eta ehiza sektoreko azokan.

09/II/20 ...eta kitto!
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egindako sustapen lanak, baina
orain arteko lankidetza hori eten
du. Informazio gehiagorako edo
atxikimenduetarako, www.topagunea.org helbidera jo daiteke.
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Azken aldixan, krisixa dala eta ez dala,
zailttasunak ei dagoz kutxetatik-eta kredituak
jasotzeko, eta etxia erosi biharrian,
erakundietatik be alkilatzeko posibilidadia
jendiak aztertu biharko leukela diñue.
Oiñ arteko jarreria, gehixenena, behintzat,
erostekua izan da. Aldatuko zan zeozer?

KALEKO 9
INKESTA

Etxia erosi ala alokau
egingo zeunke?

CONCHI SO L A S
51 urte
et xeko and ria

UR TZI BA R R U E TA B E Ñ A
26 urte
p re b e n t z i o t e k n i k a r i x a

Oingo egoera ekonomikuaren arabera, etxia erosteko kreditua eskatu bihar izango baneban eta
nahiko estututa ikusiko banintz, ez
neuke etxia erosiko eta alokatu
egingo neuke, duda barik. Gaiñera, begittantzen jata etxiak saldu
eziñian dabizenez, gero eta jende
gehixago juango dala alokairuan.

Oin dala gitxi erosi dot nik etxia.
Aukeria euki genduan, erostia gure esku zeguala ikusi eta aurrera
egin genduan. Alkiler ona topatu
ezkero, etxia alkilerria hartuko
neuke, baiña merkia izan biharko
zan, ez oin moduan, 800 euro hillian eta holako prezixuekin.

R AMON CONDE
77 urte
jubi laua

MA I D E R G Ó M E Z
33 urte
etxekoan dr ia

Aukera bixak gatxak ikusten dittut. Alde batetik, alkilerrian juatia
gatxa dago gaur egun. Eta bestetik, etxia erostia ixa eziñezkua
dala emoten dau. Holan, ez bata,
ez bestia. Izan leike alkilerrian
juatia pixkat errazagua izatia
etxia erostia baiño, baiña holan
etxia ez da zuria izango.

Nik oin momentuan etxia alokatuko neuke, gauzak garesti dagozeta. Gaur egun krisixa gaiñian
dakagunez, eta kredituak jasotzia
eta etxia erostia gatxa danez
gaur egun, alkilau egingo neuke
nik. Bestetik, begittantzen jata
gero eta aukera gehixago daguazela etxiak alkilerrian hartzeko.

Helbidea
U R K I Z U PA S E A L E K U A , 1 3

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

O r b e a k o d o rr e e t a k o
1 . s o l a i ru a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

☎ 9 4 3 1 2 0 2 0 0 Faxa: 9 4 3 1 2 0 2 0 4

1
2
3
4
5
6
7
8

9 Psikiatria
Kardiologia
10 Radiologia
Zirugia
11 Traumatologia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa 12 Barne Medikuntza
13 Koloproktologia
Analisi Klinikoak
14 Urologia
Ortodontzia
15 Erizaintza
Otorrinolaringologia
Pediatria BERRIA: Foto-depilazio Unitatea

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

Mugica
Ehorzketa
Funeuskadi taldea

TELEFONOA (24 ORDU)

943 201 951
...eta kitto! 09/II/20
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10 ELKAR
HIZKETA
Maitasun eta gorrotozko istorioa bizi izan du
gizakiak urarekin historia osoan zehar, hala ere,
gizakiak eta urak elkarbizitzen ikasi dute ahal den
heinean. Ana Azpiri Artearen Historiako doktore
eibartarrak eta Alberto Gonzalez Bide, Kanal
eta Portuen ingeniariak ‘Uraren historia’ izeneko
liburua argitaratu dute. Gizaki eta uraren arteko
harremanaren historia.

A N A A Z P I R I , Artearen Historian doktorea:

“Urak erronka izaten jarraitzen
du gizakiarentzat”

- ‘Uraren historia’ izenburua
darama liburuak, baina zer
da, zehazki, bertan jorratzen
dena?
Gizakiaren eta uraren arteko
erlazioaren historia. Jauzi kualitatibo eta kuantitatibo garrantzitsua ekarri duten lanak eta gizakiak urarekin izan duen harreman estua erakusten duten lanak jorratu ditugu. Gizakiaren
eta uraren arteko erlazioa hil ala
bizikoa izan da, poliki-poliki garatzen joan dena. Zentzu horretan, ura oso elementu garrantzitsua da bizitzeko, ezin gara ur
barik bizi. Bestetik, uraren hornikuntzarekin zerikusirik izan gabe, populatzearekin harremana
duten gaiak ere landu ditugu.
Adibidez, nola aprobetxatu kostak dituen abantailak, erasoengandik babesteko (palafitoak
kasu, Afrikan beltz-tratulariei aurre egiteko). Bestalde, teknologia aurreratuago bat garatu duten zibilizazioak ere badaude.
Holandan, adibidez, garaitzeko

elementu bezala. Itsasargien
kasuan, kontrolatzeko elementu
bezala; energia sortzeko elementu bezala, hau kontrolatu
eta bideratu daitekeen heinean,
presen kasuan; edo elementu
exotiko bezala, Dubaiko irla artifizialen kasuan.
- Noiz esan daiteke hasten dela gizakiaren eta uraren arteko erlazioa?
Gizakiak tresnak erabiltzeko
gaitasuna lortzen duenean. Liburuan qanats-ekin kokatzen
dugu erlazio hasiera hori. Qanats-a, lurpetik ura lortzeko modu bat da meatzaritzako teknikak erabiliz. Potzu bertikalak
egiten dira, ondoren lurpeko-potzu horizontala egiteko, eta honekin potzu horizontalak zuk
nahi duzun bidea jarraitzea lortzen da. Iranen, oraindik, qanats-ak erabiltzen dira, eta
ekuatoreari pare bat alditan
buelta emateko haina potzu
daude. Qanats-ak, ureztatze
teknikak bezala, kobrearen ga-

foto-depilazio unitatea
(eguneroko arreta)

Belen Molina Martín –erizaina–

OPARITZEKO BONOAK
Urkizu, 13 / 943 120200

CENTRO MEDICO EIBAR OSASUNDEGIA
09/II/20 ...eta kitto!
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raikoak dira, neolitikoaren ondorengoak. Aipatu, gainera, ura
aurkitzeko gune txarrenetan garatu zirela, basamortu-guneetan. Harrigarria da, era berean,
lurpean izotza aurkitzen laguntzen dutela qanats-ek
- Gizakiaren eta uraren arteko
erlazioan inflexio punturik
eman da?
Ura den erronkari dagokionez ez da egon inflexio punturik, oraindik erronka bat izaten
jarraitzen duelako. Azken aldian egon diren ekaitzek gure
defentsak gainditu dituzte, tsunami edo tifoiek planetako hiri
garatuenetarikoak hondatzen
dituzte… beraz, ez dago inflexiorik euspenari dagokionez,
biziraupen kontu bat delako.
Somaketan egon liteke aldaketaren bat, uraren kontrolari dagokionez, Hiru Eztarrien edo
Nasser presen kasuan, adibidez. Azken honek Nilo ibaia gazitzea eragin du, ibaiaren emariak indarra galtzean, ibaiaren

deltan itsasoko ura sartzen da.
Horrela, ibaia ezin da bere kabuz garbitu, lokatza pilatzen
da… Baina kontrako aldean
beste kontu batzuk daude:
Nasserreko presari esker Egipto Erdi-Arotik irten zen, ez zeukaten ez urik, ez elektrizitaterik,
ez industriarik, eta kandelekin
argitzen zituzten etxeak.
- Egun, gizakiaren eta uraren
arteko erlazioan zein proiektu
azpimarratuko zenuke?
Interesgarriak dira etxebizitza flotagarrien gainean egiten
ari diren ikerketak. Bestetik, ingurunea zaintzea da garrantzitsuena. Ekosistema batean bizi
eta horren zati bat gara, beraz,
baliabideak ondo kudeatzen
baditugu, arazo gutxiago izango ditugu ura administratzeko
eta min gutxiago egingo digu.
Gure kultura aldatu behar dugu
urari dagokionean, zainketa
eta errespetuaren kultura gureganatuz.

e l k a r r i z k e t a b e re o s o t a s u n e a n :
ww w. e t a ki t t o . c o m

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

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

GEURE 11
GAIA
Eguaztenian presentau
zittuen aurten
32. ediziñua betetzen
daben Antzerki
Jardunaldixak
udaletxeko pleno
aretuan. Aurkezpenian
Txema Cornago
eta Juan Ortega
jardunaldixen
antolatzailliak Miguel
de los Toyos alkatia
eta Maria Jesus
Aranburu Gipuzkoako
Kultura diputatua izan
zittuen aldamenian.
Otsailla eta martxua
bittartian 20 antzerki
konpaiñiak 25 funziño
eskinduko dittue
gurian, batzuk
Hezkuntza Esparruan,
beste batzuk Coliseo
antzokixan eta bat
San Andres elizan.
Beste behin, teloia
altxatu dabe
jardunaldixak.

A

halegin
berezixa”
eginda, sarreren iazko preziuari eutsi detse (bataz beste 11
eta 14 euro bittartian balixo dabe) eta aurresalmenta zerbitzua bixar bertan ipiñiko dabe
martxan, Coliseoko lehiatillan
bertan: bixar eta etzi 16.00etatik 20.00etara erosi leikez funziño guztietarako sarrerak eta
astelehenian hasi eta barixakura arte, barriz, 10.00etatik
14.00xetara eta 17.00etatik
20.00etara. Horrez gain, emanaldi bakotxa amaitzian, gaiñontzeko funziñuetarako sarrerak erosteko aukeria egongo
da eta, bestela, behiñ emanaldixen martxiari heltzen detsenian, lehiatilla ikuskizuna hasi
baiño ordubete lehenago zabalduko dabe.

Aldaketa programaziñuan
Aurkezpen ekitaldixan bertan
aditzera emon ebenez, programaziñua jasotzen daben libu-

A UR RES AL ME N TIA
BI X AR H AS IK O D A,
COLISEOAN BERTAN

32. ANTZERKI
JARDUNALDIXAK
a u r k e z t u d i t t u e u d a l e t x e k o p l e n o a re t u a n

D e m a s e k o A N TZ ER K I
MENUA a uk er an
ruak kaleratu eta gero, eguaztenian bertan azken orduko aldaketia erantsi detse aurtengo
programaziñuari,
eskintzari
ikuskizun bat gehitzeko: Urtain
(Animalario). Aldaketa hori dala
eta, Porpol Teatro konpaiñiak
martxuaren 16xan (astelehena)
eskindu bihar eban Toda I. Iruñeko erregiña antzezlana beste
egun batian, martxuaren 20xan

eskinduko da eta martxuaren
16xan, beraz, Urtain ikusteko
aukeria izango da, 20.30xetatik
aurrera Coliseoan. Dana dala,
artikuluarekin batera emoten
dogun zerrendan hori aldaketia
jasota dago eta datozen egunotan beste aldaketarik egon
ezkero, www.etakitto.com gure webgunian horren barri emoten juango gara.

Ander Lipus eta Maite Agirre, Putzuak lehortzen euskerazko antzezlanian.

Antzerkixa kalian
Datorren barixakuan giza irudixen VII. erakustaldixarekin
abiatuko dira aurtengo jardunaldixak, Untzagan eta Toribio
Etxebarria kalian 17.00etatik
aurrera. Ibiza, Leon, Argentina,
Brasil eta Venezuelatik aillegautako aktoriak hainbat personajeri bizitza emongo detse,
hori bai, mugimendu larregi barik, euren aktuaziñuaren muiña
eskultura itxuria hartzia baita.
Ariadna Ferrer (Geisha), Julio
García (Alatriste Kapitaiña),
Eusebio Do Santos (Eduardo
Manos Tijeras), Orlando (garaiko zalduna) eta Fabián López
(bikingoa) izango dira aurtengo
protagonistak.
Halanda be, jardunaldixeri
hasiera ofiziala hitzaldi batekin
emon ohi detse eta ediziño honetan horren arduria Lola Herrerak izango dau. Baiña Herrera ez da Eibarreraiño bakarrik
berba egittera etorriko: Seis
clases en baile en seis sema...eta kitto! 09/II/20
668 zkia.

12 GEURE
GAIA
nas, Juanjo Artero aktoriarekin
batera antzezten daben lanaren hiru funziño eskinduko dittu. Horixe da mitomanuak
gehixen erakartzia espero dan
lanetako bat, Y sin embargo te
quiero (Talia nos ayude teatro), Dos menos (P.T.C.), Pasión (Teatro Corsario) eta Terapia (Markeliñe) antzezlanekin batera.
Halanda be, gustu guztietarako antzezlanak daguazela
azpimarratu nahi izan dabe antolatzailliak: “Abanguardiako
antzerkixa gustuko dakenendako Lulú eta Encuentros dagoz;
euskerazko antzezlanetan Nora zoaz Txanogorritxu?, Putzuak lehortzen, Toda I.a Iruñeko Erregiña eta Haritzaren aza-

Lola Herrera hiru funziñotan ikusteko aukeria eukiko dau jendiak, irekiera ekitaldixaz gain.

Diego Lorca eta Paco Merino antzezliak `Exitus´ lanarekin etorriko dira.

09/II/20 ...eta kitto!
668 zkia.

lera zehatza; Euskadi maillako
estrenuak be badittugu (Arizona, Exitus, No comment: obra,
La lluvia amarilla eta Mujeres;
eta unibertsitate taldien atalian,
mailla goreneko taldiak eta lanak izango dittugu)”.

Egunerokotasunetik
kanpoko lanak
Txema Cornagoren berbetan, “atzera be Eibar antzerkixaren eszenatoki bihurtuko da.

Eskintza zabala da benetan,
izaera guztietako lanak izango
dittugu. Izan be, Eibarren dena
da posible. Dena prest dago
antzerkixarekin gozatzeko eta,
zergaittik ez, hamendik kanpokuak inbidixia eukitzeko”.
Antzezlanetako asko Coliseoan egingo dira, baiña Cornagok ez dau ahaztu nahi jardunaldixen jatorrixa: “Hezkuntza
Esparruak 40 urte betetzen dittuan honetan, ez dogu ahaztu

GEURE 13
GAIA

ProGraMia

Animalarioren `Urtain´ antzezlana azken orduan gehittu detse programiari.

bihar jardunaldixak han jaixo
eta hazi egin zirala eta han
erroldatuta daguazela”. Juan
Ortegak “jaialdixaren kalidadia
areagotzeko eta egunerokotasunetik aldentzeko ahalegiña
azpimarratu nahi izan zittuan”.

Boluntarixuen garrantzixa
Maria Jesus Aranbururen
berbetan, barriz, “zeozer berezixa sentitzen dot hamen egotian. Alkar topatzeko aitzakixa
izatiaz gain, beti be antzerkixarekiko miresmenak eta maittasunak lotzen gaittu. Beste
behiñ izugarrizko menua preparatzia lortu dozue, baiña ez
da harritzekua, zuek bixak
(Cornago eta Ortegarengaittik)
ezagututa kontra egingo detsuenik ez da izango-eta”.

Talía taldiak funziño bi eskinduko dittu.

Toda erregiñaren lana egun batzuk atzeratu dabe.

Horrekin batera, arreta berezixa eskindu nahi izan zetsazen antolaketa lanetan eta,
orohar, alkarte guztietan biharrian dabizen
boluntarixueri. Izan
be, jardunaldixetarako
lanak aukeratzeko eta
antzerki munduan egiten diraneri jarraipena
egitteko, antolaketa
biharretan ibiltzen diran guztien artian
400dik gora lan ikusi
dittuela aittatu eban
Ortegak eta, Aranburuk hori entzunda, lagun horrek guztiak soldatapian eukitziak eragingo leukian gastuaren inguruko hasnarketia egitteko inbitaziñua egin zetsen han
batutakueri.

– O t s a il l a k 2 7 ( b a r ix a ku a ) , 1 7 . 0 0 e t a t i k a u rr er a . - G IZ A - I R UD I XE N
V I I . E R A K US TA L D I X A . Untzagan.
– Ma rt x o a k 2 ( a s t el eh en a ) , 1 9 . 0 0 et a n .- L O L A H E R R E R A :
E L T E ATR O COM O F OR MA DE V I DA HI TZA L D IXA . Narruzko Zezen
Sarixen banaketia. Coliseoan.
– M art xoak 4 (eguaz te na), 20.30.- SEIS C LA SES DE B AILE
E N SEIS SEMA NAS (Pentación espectáculos, Madril). Coliseoan.
– M a rt x oa k 5 ( e g u en a ) , 2 0 . 3 0 . - S EI S CL A S ES D E B A IL E E N SE IS
S E MA N A S (Pentación espectáculos, Madril). Coliseoan.
– Ma rt x o a k 6 ( b a ri x a k u a ) , 2 0 . 3 0 .- S E I S CL A S E S D E B A I L E
E N SEIS SEMA NAS (Pentación espectáculos, Madril). Coliseoan.
– M a r t x o a k 7 ( z a p a t u a ) , 1 8 . 0 0 . - N O R A Z O A Z T XA N O G O R R I T X U ?
(Deabru Beltzak taldea, Bizkaia). Coliseoan.
– Ma rt x o a k 9 ( a s t el eh en a ) , 2 0 . 3 0 .- A R I Z O N A (Mutis Producciones,
Madril). Coliseoan.
– M a r t x o a k 1 0 ( m a rt i t z en a ) , 2 0 . 3 0 . - M UJE RE S (La Quimera Teatro,
Valladolid). Hezkuntza Esparruan.
– M a rt x o a k 1 1 ( eg u a z t e n a ) , 2 0 . 3 0 . - EXITUS (Titzina Teatro,
Bartzelona). Hezkuntza Esparruan.
– Ma rt x o a k 1 3 ( b a ri x a k u a ) , 2 0 .3 0 . - EXITUS (Titzina Teatro,
Bartzelona). Hezkuntza Esparruan.
– M a rt x o a k 1 4 ( z a p a t u a ) , 2 0 . 0 0 . - P U T Z U A K L E H E RTZEN (Agerre
Teatroa, Bizkaia). Hezkuntza Esparruan.
– Ma r t x o a k 1 6 (a st el eh en a ) , 2 0. 3 0 . - U RTAI N (Centro Dramático
Nacional y Animalario, Madril). Coliseoan.
– M a r t x o a k 1 8 ( e g u a z t e n a ) , 2 0 . 3 0 .- NO COMENT : O B R A
(Produccións Teatrais Excéntricas, A Coruña). Hezkuntza Esparruan.
– M a rt x oa k 1 9 ( eg ue n a ) , 2 0 . 3 0 . - TÍ T E R E S D E C A C H I P O R R A
(Carlos III.a unibertsitate-taldea, Madril). Coliseoan.
– Ma r t x o a k 2 0 ( b a r i x a k u a ) , 2 0 .3 0 . - T OD A I. A I RU Ñ EK O ER R EG IN A
(Porpol Teatro, Araba). Coliseoan.
– M artx oak 21 (z apa tua), 20.00.- L A L L U V I A A M A R I L L A
([In]Constantes Teatro, Madril). Coliseoan.
– Ma rt x o a k 2 3 ( a s t el eh en a ) , 2 0 .3 0 . - PASIÓN (Teatro Corsario,
Valladolid). San Andres elizan.
– M a r t x o a k 2 5 ( e g u a z t e n a ) , 2 0 . 3 0 .- DOS MENOS (Producciones
Teatrales Contemporáneas, Madril). Coliseoan.
– M a rt x oa k 2 6 ( eg ue n a ) , 2 0 . 3 0 . - DOS MENOS (Producciones
Teatrales Contemporáneas, Madril). Coliseoan.
– Ma r t x o a k 2 8 ( z a p a t ua ) , 1 8 . 3 0 et a 2 1 . 3 0 . - L UL Ú (Cía Hecho
en casa, Txile; Théâtre des chimères, Frantzia). Coliseoan.
– Ma rt x o a k 3 0 ( a s t el eh en a ) , 2 0 .3 0 . - H A R I T Z A R E N A Z A L E R A
Z E H AT Z A (Kukubiltxo, Bizkaia). Coliseoan.
– M a r t x o a k 3 1 ( m a r t i t z e n a ) , 2 0 . 3 0 . - Y S I N E M BA R GO TE Q U I E R O
(Talia nos ayude Teatro, Madril). Hezkuntza Esparruan.
– A p i r i l l a k 1 ( e g u a z t e n a ) , 2 0 . 3 0 . - Y S I N E MB A R G O T E Q UI E R O
(Talia nos ayude Teatro, Madril). Hezkuntza Esparruan.
– A p ir i ll a k 2 ( eg u en a ) , 2 0 . 3 0 . - T E R A P I A (Markeliñe, Bizkaia).
Coliseoan.
– A p ir il l a k 3 ( b a ri x a ku a ) , 2 0 . 3 0 . - ENCUENTROS (Cía Laressistens,
Bizkaia). Hezkuntza Esparruan.
– A p i ri l la k 4 ( z a p a t u a ) , 2 0 . 0 0 . - C A L Í G U L A (Torrejón de Velascoko
Caricato Kultur Elkartearen antzerki taldea, Madril). Coliseoan.
A N TZE R K IA ZI NE MA N
– Ma r t x o a k 5 ( eg u en a ) , 1 7 .0 0 et a 2 1 . 3 0 . - INTERV I E W (Steve
Buscemi). Hezkuntza Esparruan.
– Ma r t x oa k 2 6 ( e g u e n a ) , 1 7 .3 0 e t a 2 1 . 0 0. - A S I E R E R R A S T I
L A B U R M E TR A I A J A I A L D I K O L A N E N E M A N A L D I A . Hezkuntza
Esparruan.
– Ma r t x oa k 1 2 ( e g u e n a ) , 1 7 .0 0 e t a 2 1 . 3 0. - L A P E R DI CI ÓN
DE LOS HOMB RES (Arturo Ripstein). Hezkuntza Esparruan.
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G

remioen
IDA

ANTENAK

AROTZAK

metalezko
eraikuntzak

ulmar
S AT, T V C , B i d e o a
Bidebarrieta 37

Tfnoa.
Faxa.

943 20 05 08
943 20 04 94

Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

metalezko
eraikuntzak

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

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
AROTZAK

IÑAKI
Milaflores 10

aluminiozko
eta pvc-ko
aroztegia

S.L.

Ateak - Tarimak
Altzariak

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

ELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)
Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
ailapr oiektuak@hotmail.com
Faxa. 943 530 392

Tel eta Faxa: 943 127 257 Mobila: 659 927 411
Bittor Sarasketa, 7 - 1. esk.

Aroztegia ❐ Ebanisteria
❐ O b ra a r o z t e g i a

ELEKTRIZITATEA
ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

-

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 607 71 38 74 / 607 71 38 73

ELEKTRIZITATEA

* Muntaia eta
proiektu elektrikoak

Matsaria 2 - 7. pabilioia
Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27
www.electricidadguria.com

Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,
armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,
eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

Tel. eta Faxa. 943 201 757

●

F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27
Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92
Mobila: 657 79 56 78

Barne apainketak
Mantenimendu
eta automatismoak

MANTELEC, S.L.
●

SUKALDE ALTZARIAK
✸
AROZTEGIA
Iparragirre Anaiak

R O S A R I O 1 5 - El g o i b a r-

Tel. 943 74 40 19

Tel. 943 20 06 98

Tfnoa. 943 20 35 55

PAR KEA
TARIMAK
BARRUKO ATEAK ETA BLINDATUA K
ARMAIRU ENPOTRATUAK ETA NEURRIRA
ERREFORMAK OROKORREAN

Proiektu eta erreformak
Gremioen zuzendaritza

A R R A G U ET A 1 2 - Ei b a r -

JUAN PEREZ

Otaola Etorbidea, 27

Obra gauzatze proiektuak
Obra zibila eta eraikuntza
Obr a osoa, giltza eskura
G r em i oe n k o o r dinazioa
B e h e e r r ehabilitazioa etxe etan
Etx e et ako e rr ehabili tazioa
Fatxadetako errehabilitazioa

u l m a r, s . l .

Ego Gain z/g

Egurrezko mota
guztietako lanak

ERREFORMAK

Ubitxa 7-11

Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

GARBIKETAK

INDUSTRIA

GARBIKETA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08
Faxa. 943 20 67 94
www.escudero.euskalnet.net

T
REJO
GARBIKETAK S.L.
Tel: 943-752557
Faxa: 943-752556
16 Postakutxatila - Soraluze

Garbiketa eta
mantenimendua

HORNIKUNTZA

GARAIONDO
BASTIDA
hornikuntza industrialak
Telef. 943 12 02 08
Faxa. 943 12 02 12

Barakaldo 9 an

Informazio gehiagorako

943 20 67 76
IGELTSEROAK

KLIMATIZAZIOA

●
●

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA

●

E g o- G ai n , 3

●
●

LAMINATUAK
KORTXOA
MOKETA
SINTASOLA

arregui y cortes, C.B.
●

klimatizazioa
energi berriztagarriak
proiektuak

PINTURAK
ESTUKOAK
GOTELE
PAPEREZTATZE

Tel. 943 20 34 09

●
●

Mob. 600 587 335

santillán
klimadenda

TM

Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
www.irazabal.net

ITURGINTZA

UR, GAS eta
KALEFAKZIO
INSTALAZIOAK

I N D A iturgintza
●

●

Proiektuak
eta aurrekontuak

Bainu eta sukaldeen
erreformak

Tfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)
Mobila: 669 29 34 63

Asua-Erreka, 2

MUGICA

ITURGINTZA

Txaltxa-Zelai, 14
Tel. 943 03 10 00
info@klimadenda.com

Faxa. 943 53 10 18
www.klimadenda.com

ACHA

KRISTALAK

Kristald eg ia
KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAK
ERREKATXU 3an
☎ eta faxa: 943 20 39 03

PINTURAK
Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa
PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Tfnoa. eta Faxa.
Kortinak
943 20 05 94
Etxerakoak
T. Etxebarria, 8 - behea
Osagarriak

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

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

PINTURAS
ARRATE, S.L.

●

●

Nexa
Autocolor

Pintura
industriala

3M
produktuen
banatzailea

A R A N E , 1 3 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89

Sostoa, 16 ac behea

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

Pintura
Goi mailako
dekorazioa
Pago Kalea, 35 DURANGO
Tel. / Faxa: 94 620 03 01
Mobilak: 607 41 71 81
666 74 30 98

SARRAILAGINTZA

GIL T Z A K
Era guztietako sarrailen salmenta eta mantenua
Segurtasun-instalakuntzak
Sarrailen egokipenak
Segurtasun kutxak
Era guztietako giltzen kopiak
Trabatutako ateak eta segurtasun-kutxak
askatzen ditugu

LARRIALDIETARAKO: 943 701 391
(08.00etatik 24.00etara)

A rr a g u e t a , 3
www.giltzak.com
Tfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99
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Pentsatu ahal duzu inoiz nolakoa izango litzatekeen
Eibar birtual bat? Ba orain posible duzu ikustea.
Izan ere, Mendaron bizi den 20 urteko Alex Lope
eibartarrak Grand Theft Auto (GTA) bideojokoa
oinarritzat hartuta Eibarren kokatu du protagonista.

ALEX LOPE (GTA Eibar)

“GTA Eibar
merkaturatzea
nahiko nuke”

- Nola bururatu zitzaizun GTA
Eibar egitea?
Esan behar da duela 5 urte
hasi nintzela honekin, nahiz eta
tartean pare bat urtetan geldirik
egon klaseak zirela-eta. Ideia,
berez, GTA bideojokoa ikusi baino lehen izan nuen. Lagun batzuen artean komentatzen genuen sekulakoa izango zela horrelako joko bat egitea, orduan,
GTA ikustean, zera pentsatu
nuen: “Ona izango litzateke jokoa Eibarren kokatzea”. Ikertzen
hasi eta programa batzuekin lan
egiteko metodo bat aurkitu
nuen, egindakoa gauzatu arte.
- Nola egin duzu lan guzti
hau?
Ordenagailuz egin dut dena.
Herrian hainbat argazki atera,
eta aurretik egindako kubo eta
modeloetan moldatu nituen.
Ondoren, argia eta horrelako
kontuak moldatu nituen, dena
ttukun-ttukun lagatzeko.
- Laguntzarik izan duzu lanprozesuan?
Bakarrik ibili naiz lanean. Horregatik izan da prozesu luzea.
- Zaila da horrelako zerbait
egitea?

-

Pin-ak
Metxeroak
Kamisetak
Boligrafoak...

☎ eta faxa: 943 70 14 97
09/II/20 ...eta kitto!
668 zkia.

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK
Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

Atsegin baduzu ez da zaila.
Gauza da ikastea lana nola
egiten den eta pausoak jarraitzea. Ez da lan zaila, baina bai
luzea eta nekea, ordu eta egun
asko eskaini behar dizkiozu.
- Eibarko erdialdea da jokoan
agertzen dena, baina baduzu
gunea zabaltzeko asmorik?
Bai, badaukat beste zati bat
eginda jada. Urkizuko aldea
eginda daukat, baita Eibarko
beste gune batzuk ere, baina
oraindik ez ditut jokoan jarri.
- Interneten bideo moduan
ikusten da GTA Eibar, baina
jolastu daiteke?
Bai. Nik etxean dena jarrita
daukat, joku moduan, eta edozer gauza egin dezakezu bertan, joko arrunt batean bezala.
- GTA Eibar merkaturatzea
posible ikusten duzu?
Baietz uste dut. Nire asmoa
hori da, behintzat. Jokoa garatzen jarraituko dut eta prest dagoela ikusten dudanean, Udalera joan eta eurekin merkaturatzeko dauden aukeren gainean berba egingo dut. Copyright
eta halakoetan egongo lirateke
arazo handienak.

GAZTE 17
KITTO

Gazteak eta elektronika Tallarran
Jende ugari bildu zen
musika elektronikoaren
soinuaren baitan
Tallarra gaztetxean
joan den barixakuan.
Ez da ohikoa herrian
horrelako jaialdirik
egitea, baina bere
arrakasta sekulakoa
izan zen. Baliteke,
horrela, azkena ez
izatea. Hurrengo zita:
udan, aire zabalean.

G

Musika `pintxatzen´ duen jendeari bere lana erakusteko aukerak arrakasta izan du.

aztelektro Party-ren
antolatzaileek ez zuten
itxaropen handirik barixakuko jaialdiaren aurrean.
Musika mota hau, elektronika,
ez da oso entzuna herrian, ez
behintzat taberna eta halakoetan. Hori izan zen, hala ere, antolatzaileak jaialdi hau egitera
bultzatu zituen arrazoietariko
bat. “Ideia ona izango zela
pentsatu genuen, kontuan
izanda Eibarko jende askok
‘pintxatzen’ duela musika hau
eta ez zuela aukerarik bere lana jendaurrean erakusteko”.
Oier Moreno, Jol Igartua,
Gorka Bengoetxea eta Julen
Larreategi izan dira Gaztelektro

Party-ren bultzatzaile nagusiak.
“Gaztetxekoekin berba egin genuen eta dena antolatzeari ekin
genion”. Oso pozik daude jendeak jaialdiaren aurrean eman
duen erantzunarekin, “jendea
oso ondo portatu zen, oso giro
ona izan genuen eta ez zen
inolako liskarrik izan”.
Lan handia
Emaitza onaren atzetik, hala
ere, lan handia izan zuten antolatzaileek. Gaztetxeak ez
zeukan honelako musika ipintzeko ekiporik, beraz, alokatu
egin behar izan zuten. ‘Kogollo
Party Krew’-eko Itsaso Belate-

giren esku utzi zuten kartelaren diseinua eta ‘Kogollo Party
Krew’-eko kideek laga zizkien
gaztetxea dekoratzeko argi eta
abarrak ere. Guzti horregatik,
sarrerak 5 euroko prezioa izan
zuen. “Gure asmoa ez zen dirua irabaztea, festa bat antolatzea baizik. Beraz, sarreraren
diruarekin ekipoaren alokairua
bete nahi genuen, horregatik
jarri genituen edariak hain
merke”.
Musika eta graffitiak
Barixakuko 22.00etan hasi
eta zapatuko 14.00etan izan
zuen amaiera Gaztelektro

Partyk. Musika elektronikoa 16
ordutan. Hortaz, musikaz, zazpi DJ arduratu ziren. Eibar inguruetatik eta hurrunetik etorritako DJ-ak.
‘Amaña Krew’ elkarteko
ASIER eta PANTAKArekin ipini
ziren kontaktuan lehendabizi.
Horietako lehenak ipini zien
‘Txitxarro Txill Aut’-eko IMArekin kontaktuan. “Oso ezaguna
da IMA musika honen munduan, gainera, ez zigun euro
bat ere kobratu lan honetaz bizi bada ere”. FARI laguna zuten antolatzaileek eta honek
‘Kogollo Party Krew’-eko PAKOrekin ipini zituen kontaktuan. Azkenik, beste eibartar
bik ere jardun zuten: Gurru eta
DJ Millaka Kolore. “Azken honek drum&bass hardcore-arekin asko arriskatu zuen burrunbada paregabeak sortuz”. Musika margotzen, bestetik, Unai
‘Scupe’ graffiti zalea egon zen,
“dekorazio ederra egiten”.
Antolatzaileen
berbetan,
uda aldean antzerako beste
jaialdi bat egitea da asmoa.
“Seguruenik aire zabalean
egingo da, baina ez dago ezer
zehaztuta”.

La Sallekoak Candanchun

Urteroko moduan, Azitaingo La Salle ikastetxeko
DBHko 3. mailakoek Candanchura eski irteera
egin zuten. Azaldu digutenez, “nahiz eta
eguraldiak lagundu ez”, pare bat egun igaro
zituzten jo eta su, maldan gora eta maldan
behera eskiatzen. Egun ahaztezinak izan dira
bai ikasle, bai irakasleentzat.

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51

K O N F E K Z I O A K
☎ 943 20 22 33

Z ULOAGATARREN , 7
...eta kitto! 09/II/20
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KIROLAK
Igeriketa lehiaketak Eibarren

ZAPATUAN IGERIKETAKO
GIPUZKOAKO laugarren liga
eta Kutxa Trofeoaren kanporaketa jokatu ziren Ipurua kiroldegian. Absoluto mailan, Aitzol
Arrillagak bizkar erako 50 metroko proba bereganatu zuen
eta 4.a izan zen 200 metro estiloetan. Juniorretan, Markel Alberdik 100 metro libreko proba
irabazi zuen eta 3.a izan zen

800ekoan; Marina Bedia ere
3.a izan zen 800 metroko distantzian. Infantiletan, bestalde,
Nora Varelak 4. postua eskuratu zuen 200 estiloetan.
Kutxa Trofeoaren finala etzi
jokatuko da, Ordiziako kiroldegian, goizeko 10.00etan hasita; proba horretarako 12 neska-mutil eta errelebo bi sailkatu dira.

Gazteekin osatutako goi mailako
taldea xakean

GORENGOEN MAILAN INOIZ
aurkeztu duen talde gazteena
aurkeztu zuen asteburuan Klub
Deportiboko xake batzordeak.
Batazbesteko 17 urteko taldea,
gainera, 3-1 gailendu zitzaion
Billabonakoari eta, emaitza horrekin, lidergoari eusteaz gain,
aldea handitzea lortu dute Arrasate-San Andres sailkapeneko
bigarrenak bere partidua galdu
zuelako. Laukote historiko hori
Diego Olmo, Edu Olabe eta
Garro anaiek (Haritz eta Julen)
osatu dute: aurreko biek irabazi egin zituzten euren neurketak eta anaiek, bestalde, berdindu.

Bigarren mailako taldeak
emaitza berbera eskuratu zuen
Deporren jokatutako jardunaldian, Bergarari irabaziz; hor
Xabier Beorlegi, Emilio Freire
eta Mikel Baena garaile ziren
bitartean, Manuel Lópezek
amore eman behar izan zuen
bere partidan. Hauek sailkapeneko 2. postuan daude eta, asteburuko azken txandaren faltan, matematikoki sailkatuta
daude igoera fasea jokatzeko.
Bihar, zapatua, Gorengoen
mailako taldeak Tolosa-Ibarra
jasoko du Deporren, bigarren
mailakoak Elgoibarren lehiatuko duen bitartean.

Debabarrenak liderra gainditu zuen
areto-foballean

MERITU HANDIKO GARAIPENA eskuratu zuen areto-foballeko
Debabarrenak Anoetako liderraren aurka Elgoibarren jokatutako
partiduan; meritu handiagokoa oraindik ikusita bigarren zatia aurrera zihoala eibartarrak 1-3 galtzen zutela. Baina hiru penalti-bikoitzei
esker, Debabarrenakoek markagailua itzularazi zuten, azkenean 53 nagusituz. Alex Ruizek hack-tricka lortu zuen eta Imanolek eta Iosu Ruizek gol bana markatu zuten. Emaitza horrekin, gure eskualdeko taldeak mailari eusteko itxaropenekin jarraitzen du. Asteburuan Bar Ignacio Hondarribi jasoko dute Ipuruan, domeka goizean,
10.00etan. Asador Azitain jubenil mailako taldeak Astigarragan jokatu beharko du, Donosalaren aurka.

Herriko motorzaleak Gernikan dute zita

ESCUDERIA EIBARKO MOTOR SEKZIOAK
Gernikako Arratzun du erronka bihar goiz eta
arratsaldez. Gernika off road-ek antolatutako proba cross countryko Espainiako txapelketarako
baliagarria da eta bi ordu eta erdiko iraupena
izango du gutxi gorabehera, 20 minutuko zirkuito
batean jokatuko dena. B mailako seniorrak, beteranoak eta emakumeak hartuko dute parte
11.45etan hasiko den lehenengo lasterketan eta,
bestalde, 15.00etan hasiko denean seniorrek eta
juniorrek jardungo dute.
Parte hartzaileen artean, IRHren babesa duen
Mayer Outeriño eibartarrak egingo du debuta, KTM
250 EXC motorrarekin. Esperientzia hartzeko moduko proban lehiatuko da, aurrean izango baititu
cross countryko espezialista onenak -hortik irtetzen
dira Dakarrera doazen piloto asko-: Oriol Mena es09/II/20 ...eta kitto!
668 zkia.

Mayer Outeriñok debuta egingo du Arratzun.

pezialitateko iazko txapelduna, Marc Coma Txilen
eta Argentinan jokatutako aurtengo Dakarreko irabazlea, Galindo, Santolino, Farres etabar.

Bost neska
Euskadiko
selekzioarekin

ALAITZ SEOANE ETA AINHOA LETE Eibar Foball Taldeko jokalariak 18 urtetik beherakoen Euskadiko selekzioarekin
jokatuko dute Bartzelonan autonomietako ordezkarien arteko txapelketaren bigarren fasean. Kadete mailako Nerea
Gantxegi, Lorena Valderas eta
Miren Zulaika ere Kataluniako
hiriburura joango dira, azken
hiru hauek Euskadiko 15erainoko gazte selekzioarekin
lehia berean parte hartzeko.

KIROLAK
Sei goleko aldea eustera joan da
Arrate Danimarkara

Olaizola II.a eta Barriola postu bakarraren bila lehiatuko dira.

Binakako partidu ikusgarriena
domekan Astelenan

EIBARKO
KATEDRALAK
HARTUKO DU domekan profesional mailako binakako txapelketa nagusiko azken jardunaldiko neurketa garrantzitsuena. Zortzi bikoteetatik,
zazpik oraindik aukerak dituzte lau onenen artean geratzeko eta azken sailkapena erabakiko duen norgehiagoka interesgarrienetakoa domekarako Aspek antolatutako jaialdian ikusi ahal izango da. Hor-

ko partidu nagusia Olaizola
II.a/Mendizabal II.a gaur egungo txapeldunak eta Gonzalez/Barriola bikote indartsuak
jokatuko dute, interes berezia
piztu duen neurketan, atzoko
pelota aukeraketan ikusi ahal
izan zenez. Lehenengo partiduan Olazabal/Lasa III.a eta
Aritz Lasa/Eulate bikoteek
neurtuko dituzte indarrak eta,
azkenekoan, Galartza V.a/Merino eta Apezetxea/Arrutik.

AURREKO ZAPATUAN LORTUTAKO emaitzak final laurdenetarako txartela ekarri dakioke Arrate eskubaloi taldeari;
baina, Julian Ruiz Eibarko taldearen entrenatzaileak dioen
moduan, “kanporaketa nahiko
berdinduta dago, kanpoan jokatzeaz gain, arbitroen lanak
ere zerikusi handia izaten duelako horrelakoetan”. Eibarren
jokatutako partiduan, Arratek
bederatzi goleko abantaila hartu zuen 1. zatian, baina bigarrenean Aarhus-ekoek hiru golera gerturatu ziren. Azken hamar minutuetan lortu zuten eibartarrek berriro ere aurrera jotzea eta 27-21 emaitza onarekin amaitu zen partidua: sei goleko aldea ez da makala, batez
ere kontuan izanda danimarkarrek bakarrik 21 gol sartu zituztela (Arratek kopuru hori lortzen badu, Aarhusekoek zazpi
goleko aldea kendu beharko
diete). Partidua bihar jokatuko
da, 15.00etan hasita, Errusiako
arbitroekin.
Bestalde, Jaurlaritzako Miren
Azkarateren presentziarekin, aurreko astean aurkeztu zuen Iñaki
Bolinaga presidenteak EHF Kopa horretan Arratek jantziko

duen elastikoa, Euskadi izenarekin, lehiaketa osoan. Babes hori
ondo etorriko zaio Arrateri.

Bartzelona nagusi
Martitzenean Ipuruan jokatutako partiduan, Arratek ez zion
aurpegirik eman Bartzelonari eta
19-33 galdu zuen, hogei minututan golik sartu barik egon eta gero. Eibarko taldea 4-3 markagailuan aurretik zihoanean, kataluniarrek 0-13koa ezarri zieten eta
4-16 pasatuz. Ciudad Realen jokatu beharko dute eibartarrek
Asobal Ligako hurrengo partidua
eguaztenean, 20.45etan hasita,
eta Eibarren Mantxako taldea
garaitzeko gai izan baziren ere,
zaila izango da gaur egungo liderarren kantxan puntuatzea.

Celta-Eibar martxa onarekin jarraitzeko
HUESCAREN AURREAN eskuratutako garaipenaren ondoren, Carlos Pousoren mutilen
animoak berpiztu dira eta 2. A
mailari eusteko itxaropenak ere
bai. Aurreko zapatuko garaipena behar-beharrezkoa zuten Eibar Kirol Elkartekoek atzean ez
geratzeko eta, sailkapenari begiratuta ere, eskerrak irabazi
zela, salbazioa oraindik hiru
puntura baitago.
Bihar, arratsaldeko 18.30etan
hasita eta ETB1-ek zuzenean
emango duen norgehiagokan,

Eibarrek Vigoko Celta bisitatuko
du Balaidosen. Galiziarrek ere,
igoerari begira behintzat, azken
aukeretako bat izango dute goiko multzoetakoekin bat egiteko;
bestela, sailkapeneko erdialdean
geratuko dira, ez gora ez behera,
eta denboraldia ia amaitutzat
emanda. Biharko partidurako
Raulek eta Arruabarrenak euren
kontu entrenatu dute azken egunetan. Min hartuta daude, gihar
iskiotibialetan, hain zuzen, eta
oraindik aztertzeko dago zenbaterainoko lesioa duten.

Eski irteeretan
izena emateko
aukera zabalik

KLUB DEPORTIBOKO ESKI BATZORDEAK martxan du irteeretako programazioa eta, otsailaren 28a eta martxoaren 1eko astebururako ume edo eskolarren bigarren irteerarako plaza guztiak beteta badaude ere, erreserba moduan norbaitek izena eman nahi badu aukera duela diote; horretarako, bulegoetatik pasa daiteke martitzen eta eguenetan, 19.30etatik 20.30era arte. Bestalde, hurrengo
astebururako (martxoak 7/8) antolatuta dagoen helduen irteerarako
izen-emateak zabalik daude ordu eta egun beretan.
...eta kitto! 09/II/20
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KULTURA
R e i k i l o k a l a i re k i d u t e T x a l t x a Z e l a i 1 e a n , e t a 1 6
b azk i d e b i l t ze n di r a b er t a n R e ik i t r a t am e n d ua k e g i n
e do ik as te ko. M i kao Us ui k XI X. me nde an gar atu z ue n
s e nd a t ze t e k n i k a h o ne k g ero e t a j a r r a i t z ai l e g e h i a g o
d i t u m e n d e b a l d e a n , b a i t a E i b a r r en e re . H e m e n m ai s u
b i d i t u g u : M a r t i n Un a nu e e t a B i t t o r Ve rg u i z a s

Emakumeen artelanak Topalekuan

M.UNANUE/B.VERGUIZAS, Reiki maisuak:

“Denok gara energia
bideratzeko gai”

- Zer da zuen Reiki lokalean
eskaintzen duzuena?
Tratamenduak eskaintzen ditugu, Reiki ikastaroak… Jendea Reikiaren barruan hastea
eta ikasten joatea da gure
nahia, euren buruari eta besteei tratamenduak nola egin ikasteko. Modu eskuzabalean ematen ditugu, ezeren truke. Gure
nahia Debabarreneko Reiki topagunea izatea da eta Bilbo,
Gasteiz eta Donostia artean
Reikia egin nahi duenak bere
lekua hemen duela jakitea.
- Lehen aldia da horrelako
zentroa dagoena herrian?
Urteetan zehar handik hona
ibili gara: Bidebarrietan, Untzagan, Urtzailen, Barrenan eta,
orain, Txaltxa Zelaian.
- Nola heldu zitzaizuen zuei
Reikia?
Gauza berriak ezagutzeko
irrikarengatik. Pertsona batek
bere barnean bilatzeko duen
nahia edo bilaketa espiritualaren ondorioz.
- Zer ematen du Reikiak?
Hainbat alderdi hartzen ditu
bere barnean Reikiak. Gaixotasun edo bestelako tratamenduez gain, asko erlaxatzen
duen teknika da. Horrela, Reikiak dituen gaitasunak bultzatuta, bere gainean ikasi eta ikertzeari ekiten diozu, bakoitzak
dituen arazoak konpontzeko.

09/II/20 ...eta kitto!
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- Medikuntza tradizionalarekin talka egiten du?
Reikia medikuntza tradizionala deritzonaren osagarria
da. Ez du ordezkatzen, baina
gaixotasun baten prozesuan
laguntzen du, tratamendua indartuz. Azken aldian, tratamendua eskaintzen diegu minbizia
dutenei; kimioterapiarekin euren gorputzek jasotako egurra
egoera hobeagoan aurrera
eramaten laguntzen zaie. Alemania, Japonia, Kanada eta
baita Madrilen ere Reikia erabiltzen hasi dira ospitaletan.
- Zer da, zehazki, Reikia?
Masaje pasiboa. Esku biak
pertsona baten gainean ipintzen dira, energia bideratuz.
Energia hori denok daukagu,
gehiago behar izanez gero kanalizatu egingo genuke; bestela, mobilizatu, gorputzean zehar berdintzeko. Alde fisikoan
gain, buruan ere eragiten du,
maila emozionalean, zein espiritualean. Energia gorputzean
sartzen denean badaki nora joan behar den. Maila fisikoan organismoa garbitzen du eta maila emozionalean lasaitu egiten
dizu, desblokeatu. Armonizatu
egiten zaitu. Jendeak ez dezala
pentsa hau sektaren bat dela.
- Edonork egin dezake?
Bai, denok gara energia bideratzeko gai.

OTSAILAREN 27AN HASI eta martxoaren 8ra arte Eibarko emakumeen artelanekin osatutako erakusketa kolektiboa hartuko du
Topalekuak. Denera 30 bat emakumek hartuko dute parte, modalitate eta teknika ezberdinak erabilita sortutako lanekin. Udal Dibujo
eta Zeramika Eskolako eta Arrate Kultur Elkarteko pintura eskolako
ikasleak dira gehienak eta erakusketa ohiko ordutegian bisitatzeko
aukera izango da.

Koko-dantzeko hasi zituzten aurtengo aratosteak aurreko asteburuan. / LEIRE ITURBE

Aratosteek asteburua beteko dute

DENA PREST DAGO ARATOSTEAK martxa betean bizitzeko. Aurreko asteburuan motorrak berotzen hasi ginen,
Kezka dantza taldearen kokodantzekin eta atzo, berriz, umeak izan ziren protagonista nagusiak, ikastetxeetako kalejiretan. Gaur, berriz, Hungariako
kaldereroen kalejirak jende
ugari batuko du, 19.30etatik aurrera Urkizutik Untzagara abiatuko den kalejiran. Untzagan
ipini duten karpan, berriz, Lambretta klubekoak 20.00etatik
aurrera hasiko dira animazioarekin eta gauean, berriz, herri
afaria eta rock kontzertua egin-

go dira. Bihar (Aratoste Zapatua) 17.00etan hasiko den playback lehiaketarekin abiatuko da
programazioa. Horrez gain, koko-jantzi lehiaketa egingo dute
Galiziako Etxean eta umeendako diskoteka eta txokolate-jana
egingo dira Untzaga aldean.
20.00etan koko-jantzitako koadrilen kalejira abiatuko da Urkizutik eta rock kontzertuen bideo-emanaldiaren ondoren, zuzeneko musikaren txanda ailegatuko da Drindots taldearekin.
Domekan goizetik hasiko dira
jarduerak eta Aratosteak agurtzeko martitzenean sardinaren
entierru txikia egingo da.

KULTURA
Zugasti Kursaalen

JOSÉ ZUGASTI EIBARTARRAK, José Manuel Ciriarekin batera hainbat artelan ikusgai ipini ditu Kursaalen, Kubo-Kutxa aretoan. Apirilaren 19ra arte zabalik egongo
den erakusketan 88 artelan batu dituzte orotara: Ciriaren
formatu handiko 26 koadro eta Zugastiren 55 eskultura
eta marrazki. Erakusketara sartzea doan da eta honako
ordutegian zabaltzen ditu ateak: 11.30etatik 13.30etara
eta 17.00etatik 21.00etara. Gainera, zapatuetan bisita gidatuak egiteko aukera dago (18.30etan euskeraz eta ordubete geroago gazteleraz), aldez aurretik hitzordua eskatuta. Erakusketaren antolatzaileen berbetan, “urtean
antolatzen ditugun lau erakusketetatik bat nazioarte mailan indarrarekin dabiltzan artistei eskaini ohi diegu”.

laburrak
HIZ KUN TZ A E SKOL A
Otsailaren 26tik
martxoaren 18ra bitartean
egin ahal izango da
matrikula, Internet bidez.
Libretik matrikulatzen den
ikasleak, azterketa egin
eta ziurtagiri ofiziala
jasotzeko aukera izango
du. Alemana, euskara,
frantsesa eta ingelesa
dira aukeran dauden
hizkuntzak, eta azterketak
ekainean eta irailean
izango dira. Azterketa
horiek Hizkuntzen
Europako Erreferentzia
Marko Bateratuaren
arabera mailakatuta
daude: A2, B1, B2 eta C1.
Informazio gehiago:
www.eoieibarheo.net
orrian.

Zugastiren lanak apirilaren 19ra arte egongo dira Kursaalen.

Literatura solasaldia

PAGATXA EMAKUMEEN TALDEAK, Udaleko
Gizartekintzarekin elkarlanean, literatura giroko
kafe-tertulia antolatu du otsailaren 26rako (eguena). Emakumeek idatzitako ipuinek osatuko dute
solasaldi horretako ardatza eta hainbat gairi erreparatuko diote: maitasunaren bilaketa, erotis-

moa, bakardadea… Gaian interesa duten guztiak
ongietorriak izango dira. Tertulia Arrate Hotelean
izango da, 17.00etatik aurrera. Horrez gain, gogoan izan irakurle-taldeak antolatu ohi dituztela
Pagatxakoek. Informazio gehiagorako 943206735 telefono zenbakira deitu dezakezue.

UZTA I L E A N
I N G A L AT E R R A R A
Nekane Pastor hizkuntza
akademiak urteroko
moduan Ingalaterrara
bidaiak antolatzen hasi da,
uztailean han ingelesa
praktikatu nahi
dutenentzat. Aukera bi
izango dira: 3 aste
familiekin egonaldiak
Torquay-n edo 10 egun
londreseko egoitza
batean. Horren inguruko
azalpenak emateko bilera
egingo da datorren astean,
eguaztenean (otsailak 25)
19.00etan Euskadiko
Kutxaren lokaean (Julian
Etxeberria kalean).
Informazio gehiagorako
943201393 telefono
zenbakira deitu.

Txaro Arrazola Portalean

SALAM, MATERIA PRIMA izenburupean erakusketa inauguratuko du gaur
Txaro Arrazola artistak (Gasteiz, 1963),
19.00etan. Martxoaren 15era arte
egongo dira ikusgai bere irudiak, Portaleko erakusketa aretoan, ohiko ordutegian: martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara. Tangerreko tamaina
handiko argazkiek osatzen dute erakusketa.

Tanger dute ardatz Arrazolaren lanek.

Inpresionismoa

San Andres
Gozotegia

ASTELEHENEAN ZABALDU ZEN Inpresionismoaren inguruko ikastaroan
izena emateko epea eta hilaren 26ra
arte egongo da zabalik, Pegorara joanda. Irakaslea Ricardo Aldama
(Deustuko Unibertsitateko Aisialdi Institutua) izango da eta klaseak gazteleraz emango dituzte.

IPUIN KONTA L A R I A
CAN Nafarroako Kutxak
euskerazko ipuin kontalari
saioa antolatu du
otsailaren 26rako
(eguena), 18.00etan
(Errebal, 22). Lur
Usabiagak Sagar zahar
eta ipuin txikiak
izenburuko saioa
eskainiko du gerturatzen
diren ume guztientzat.

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

tartak
● enkarguak
etxera
●

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA-BEILATOKIA
●

KOROAK

●

ESK EL AK

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

●

HILARRIAK

●

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564
...eta kitto! 09/II/20
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KULTURA
Antxon
Narbaiza

Klub Deportiboa
eta natura?

O

iñ hurrengo menditaldiaren
bátzarra egin zan Klub
Deportibuan eta bertan, beste
gauza askoren artian, gure herrixaren
egoeria aittatu zan naturarekingo
ekilibrixuaren aldetik. Mendizaliak
garen aldetik, kezka haundixa agertu
eben hango askok eta askok, ikusiaz
zelan beheko industrialdiak nahikua
ez eta, behetik gora, untzorrixa lez,
konstruziñua ábanzatzen doian.
Ez da Eibarko mendizalia mendira jo
eta bere herriko eta eskualdeko
próblemak ahaztutzen dittuan
horretarikua. Francoren denporan
Debako zentral nuklearraren kontra
asko mobidu zan jendia, nahiz eta
Arzallusek esan azia jango genduala
franko zentralak ez baziran jasotzen.
Horregaittik, beste mailla baten
baiña, naturari kalte egitten detsan
aktuaziñoren bat ikusten danian,
asanblean esan egitten da. Adibidez,
gaur dala 30 urte izan bazan,
Erisonoko astokerixia egin bihar
ebela entzun bagendu, batek baiño
gehixagok gaur baiño zarata
haundixagua egingo eban. Anekdotia
izan leike, baiña sintomia da:
Arrateko Amabirjiñaren pasuak be
hondatu dittue, baiña elixatarrak
eurak be ez dabe ezer esan. Ondo
begittanduko jakue, kontizu!
Hi, eta zelan dok hori? bota eban
beste batek, Eibarren urtero-urtero
ziento batzuk jente galtzen juagu eta,
behian lekurik ez eta, gora ta gora
goiazak etxiak egitten. Hori, Bolinguako hori, demasa dok gero! Akabo
azkenengo zelaixak! Beste batek
Txantxazelai bigarrena izan bihar
zala ziñuan. Baiña ez. Etxiak. Batzuk
pobriendako ei dira, bestiak orduan
espekulatzeko izango dittuk...
Gogorrena etorteko ei dago.
Bariantiaren 3. fasia egitten dabenian.
Orduan bai errekorra Eibarrek, zubi,
biadukto eta abarretan. Herrixaren
mustur bixetan: Azittainen
eta Ólerrian. Eibarko mendizale asko
arduratuta dagoz, izan be mendixa
jan eta Urkorako bidia galdu egingo
da, Legarre aldetik behintzat.
Eta zer? esango dau batek baiño
gehixagok.
Piszina barrixak izango dittugu laster.
Ez dago txarto. Eibartarrok zuluan
bizitzeko jaixo giñan. Zuluan gauza
bat da; illunetan beste bat. Ha ezin da
ébitau; hau beste hau bai. Amaitzeko,
Deporreko mendizalien eskarixa
udalbatzarrari dialogua sortzeko izan
da. Demokrazia delegau honek
dakazen arazuak konponbiduan jarri
bihar dira danon artean.

09/II/20 ...eta kitto!
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DYAren sorospen
ikastaroa

MARTXOAREN 7, 14, 21 ETA
28-AN, DYA Gipuzkoak Lehen
Sorospen eta Sorosle ikastaroa emango du Mutrikuko Kultur etxean (goizez 09.00etatik
13.30etara eta arratsaldez
15.00etatik 19.30etara). Edozeinek eman dezake izena.
Ikastaroan egunerokotasunean
gerta daitezkeen larrialdietan
nola jokatu ikasteko aukera
izango da: bihotz eta birika
susperketa, zauriak, hausturak, erredurak… Arduradunen
berbetan, “oso ezagupen

Ezagupen aruntak, baina oso lagungarriak ikasiko dituzte ikastaroan.

arruntak, baina laguntza asko
eman dezaketenak”. Ikastaro
amaierako probak gainditzen
dituenak, DYA Gipuzkoak es-

keintzen duen Sorosle Titulua
eskuratuko du eta, bestalde,
ikastaroa gainditzen duenak
EHUrako kreditu bi eskuratuko
ditu. Matrikula (materiala barne) 90 eurokoa da. Izena emateko edo informazio gehiago jasotzeko, deitu 943 464622 telefonora.

EUSKARAREN
Giro ezin hobean
elkartzen
dira astero
Berbetan-eko
taldeak.
/ AINHOA LUZ

Berbetan gelditu barik

IKASTURTE HONETAN GERATU BARIK dabiltza Berbetan
programakoak. …eta kitto! Euskara Elkarteak euskaldun zahar
eta euskaldun berriekin osatutako taldeetan 33 lagunek dihardute parte hartzen eta programaren arduradunen berbetan,
“azpimarragarria da euskaldun
zahar eta berrien arteko oreka
lortu dugula taldeetan. Berrikuntza modura ikastaroak gehitu
dizkiogu eskaintzari, edozeinentzat zabalik egonda ere, Berbetan-eko kideek abantaila dute,
izena emateko orduan lehentasuna dutelako eta, gainera, eurentzat musutruk direlako. Orain
arte egin ditugun ikastaroetan fi-

moa, sukaldaritza eta makillajea
landu ditugu eta gehiago antolatzeko asmoa dugu, jendea oso
pozik ibili delako”. Ikasturtea hasita badago ere, mintza praktikarako talderen batekin bat egin
nahi duenak badu horretarako
aukerarik, “inoiz ez da-eta berandu!”. Talde ezberdinak honako egun eta tokietan batzen dira: astelehenetan, 18.45etan
Suberoa tabernan eta 19.00etan Klub Deportiboan, martitzenetan 19.00etan Suberoan
eta
eguaztenetan,
berriz,
19.00etan eta 20.00etan Deportiboan. Informazio gehiagorako
943200918 telefono zenbakira
deitu daiteke.

UDALTOP, UDALETAKO EUSKERA ZERBITZUEN TOPAGUNE BERRIA. Maiatzean egingo
ditu aurreneko topaketak Lasarte-Orian, familia transmisioa gai nagusitzat hartuta. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuarekin batera, antolatuko ditu Lasarte-Oriako Udalak topaketok, Eusko Jaurlaritza eta Eudel laguntzaile direla. Antolatzaileen asmoa topaketak urtero egitea da; nagusiki udaletako euskera teknikariei zuzendutako saioak badira ere, euskararen normalkuntzaren alorrean dabilen edonork har dezake parte, martxoaren lehen
egunetan zabalduko den izena emateko epean matrikula
eginez gero. Muga Manuel Lekuona kultur etxeko edukierak
finkatuko du, 120 lagunentzako tokia baitu. Familia bidezko
transmisioko gaiari hiru ikuspegi osagarritik helduko diote
hizlariek: ikuspegi teorikotik,
esperientziaren ikuspegitik eta
ikerketarenetik.

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, IKER Blanco
Calderón, eneruaren 31n
jaixo ziñan-eta. Aitta,
ama, aittitta eta
amamaren partez.

MARIA, preparau zaittez
datorren asteko zure
despedidarako.
Kuadrillaren partez.

Zorionak, GARIKOITZ
Rodríguez, atzo urtiak
egin zenduazen-eta.
Etxekuen eta neskalagun
Veroren partez.

Eibarko lilirik
polittenarentzat,
zorionak zure
kuadrillakuen partez.

Zorionak, NAROA,
atzo bost urte egin
zenduazen-eta. Famelixa
guztiaren partez.

AGENDA

Zorionak, IRATI,
martitzenian sei urte
bete zenduazelako.
Muxu haundi bat
Arakistain-Mendizabal
etxekuen partez.

SUDOKUA

DENBORAPASAK
8 5 9
5
2 7 6 9
9 1
6
3
4 5
4 9 2
8 3
7
6
2
7 4
2
1
7
4
6 3

Zorionak, IDOIA Guerra eta JAVIER Lauzirika,
martitzenian urrezko ezteiak egin zenduazen-eta.
Famelixakuen partez.

JAIOTAKOAK

- Miren Badiola Albizu. 2009-II-9.

- Naroa Cabezas Castro. 2009-II-10.

- Julen Tesouro Docampo. 2009-II-12.
- Paula Saro Alberdi. 2009-II-12.

- Alaitz Herrera Urionabarrenetxea. 2009-II-12.
- Danel Mallagarai Legarda. 2009-II-13.

HILDAKOAK

- Andoni Sevilla Bolinaga. 34 urte. 2009-II-14.

AURREKOAREN EMAITZA

untzaga

- Agustin Izagirre Agirrebeña. 81 urte. 2009-II-14.
- Josepi Kalzakorta Sololuze. 87 urte. 2009-II-16.
- Dolores Ramón Betolaza. 102 urte. 2009-II-16.

zineafilmakzinea filmakzinea filmakzineafilmakzinea

“Revolutionary road”
Zuzendaria:
Sam Mendes
Aktoreak:
Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet,
Michael Shannon,
Kathryn Hahn…

Frank eta April ezkonduta daude. Ohiko
bikotea ez izatea nahi izan dute beti, baina
50. hamarkadan eta Amerikako Estatu
Batuetan hori ez da erraza. Egunerokotasunak jan behar dituela konturatuta, etxez
aldatu eta bizitzaz aldatzea pentsatu dute…

“Los limoneros”
Zuzendaria:
Eran Riklis
Aktoreak:
Hiam Abbass,
Ali Suliman,
Doron Tavory,
Rona Lipaz Michael…

ego-ibar

Salma alarguna da, palestinarra eta bere
etxe alboan bizi da Israelgo defentsa
ministroa. Limoiondo handia du Salmak
bere etxean eta Israelek erabaki sinistezina
hartu du: Salmaren limoiondoa arriskutsua
da defentsa ministroarendako…

...eta kitto! 09/II/20
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AGENDA

horoskopoa
ARIES
Ez zaude sasoi onean, baina ezin
zara beti gustora egon. Horrela
gehiago baloratuko dituzu
etorkizuneko momentu onak.
TA U R U S
Zerbait erostera zoazen bakoitzean
zoroaren pare ipintzen zara.
Zergatik? Hurrengoan ez dizu
inork lagunduko!
GE M I N I
Zer moduz San Valentin egunean?
Ai ene! Ez zara oso erromantikoa,
Gemini maitea, horrelako gauza bat
egiteko gauza izatea ere…
CANCER
Aratosteetan oso ondo ibiliko zara,
zure saltsan. Ederra izango litzateke
urtean gehiagotan koko-janztea, ezta?
Aurpegia ezkutatu nahia da zurea.
LE O
Zurekin berbarik ez da falta.
Mingainari ederki astintzen diozu,
baina aste honetan zailagoa egingo
zaizu: eztarriko mina izango duzu.
VI RG O
Kolpe gogor bat jasoko duzu
astelehenean, baina min fisikoa
baino, barnean eragingo dizu gehien
bat. Ez zara erraz sendatuko.
LIBRA
Ez dut ulertzen nola ez zaituzten
izendatu Oscar saria jasotzeko!
Egiten dituzun planta guztiekin,
Urrezko Globoa ere merezi duzu!
SC O RP I U S
Haurrak izango bazinate bezala
zabiltzate. Nor baino nor okerrago!
Arazoa konpontzea nahi baduzue,
ez konplikatu gauzak hainbeste.
S A G I T TA R I U S
Atzera baino, aurrera begiratu
beharko zenuke, izan ere, proiektu
handiak dituzu eta ilusioz beteko
dizkizuten lagunkideak.
CA P RI C O RN I U S
Konpainia onean ibiliko zara datorren
astean. Ez duzu bakarrik egoteko
momentu askorik izango, baina
eskertuko duzu hainbeste maitasun.
AQUARIUS
Ez duzu zorte askorik izan
lehiaketetan, baina badakizu:
jokoan zorterik ez badaukazu,
maitasunean izango duzu! Ala ez?
PISC IS
Orain dela astebete izan zenuen
amets lizun hori betetzeko aukera
izango duzu laster. Ea ametsean
bezain gozoa den errealitatean.

09/II/20 ...eta kitto!
668 zkia.

Barixakua 20
ARATOSTE
BARIXAKUA
19.00.- Aratosteetako
karpan, animazioa, Club
Lambrettak girotuta.
20.00.- Urkizun hasita,
Untzagaraino: Kaldereroen
kalejira. Partehartzaileak:
Kezka dantza taldea,
…eta kitto! Euskara Elkartea,
Ustekabe fanfarrea, Lagun
Taldea, Untzaga jubilatu
etxeko abesbatza
eta Jainagaren trikitixa eskola.
20.30.- Kaldereroen
abestiak eta dantzak,
Untzagan.
21.00.- Aratosteetako
pregoia (pregoilaria: Kezka).
21.30.- Herri afaria, Untzagako karpan.
23.00.- Rock kontzertua.

KONTZERTUA

Domeka 22
ARATOSTE DOMEKA
11.00.- Usartza Txistulari
Bandaren kalejira.
13.00.- Untzagan, pella
lehiaketa.
14.00.- Aratosteetako
kartel eta pella lehiaketetako
sari banaketa.
17.00.- Umeendako
diskoteka Untzagako karpan
DJ Arnorekin.
19.00.- Untzagan,
Eibarko Hip Hop taldearen
emanaldia.

DJ EGUNA
12.00.- DJ eguna: Asier
eta Pantakas. Bost tabernan.

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

23.00.- Krilin taldearen
kontzertua. Bost tabernan.

Martitzena 24
Zapatua 21
MITINA
12.00.- EAJ alderdiaren
mitina, Juan Jose Ibarretxe
lehendakariarekin.
Coliseoan.

ARATOSTE ZAPATUA
17.00.- Untzagan,
umeendako play-back
lehiaketa.
18.00.- Koko-jantzi
lehiaketa, Galiziako Etxean.
18.00.- Untzagan hasita,
kalejira Ardan Behera
fanfarrearekin.
18.30.- Umeendako
diskoteka, Untzagako
karpan DJ Arnorekin.
19.00.- Txokolate-jana.
20.00.- Urkizutik hasita,
koko-jantzitako koadrilen
kalejira.
21.30.- Rock kontzertuen
bideo-emanaldia.
23.00/03.00.Dantzaldia, Drindots
taldearekin.
04.00.- Untzagan,
Txokolate-jana.

DJ GAUA
23.00.- DJ gaua: Papi
eta Ion. Bost tabernan.

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

ARATOSTE
MARTITZENA
17.00/18.30.Untzagan, umeendako
jokoak Astixarekin.
18.30.- Sardinaren
entierru txikia, trikitilariekin.

MITINA
19.30.- PSE-EE alderdiaren mitina. Patxi López, Iñaki
Arriola eta Felipe González.
Astelena frontoian.

Eguaztena 25
BILERA
INFORMATIBOA
19.00.- Nekane Pastor
hizkuntza akademiako bilera
informatiboa, Ingalaterrara
antolatzen dituen bidaien
inguruko informazioa
emateko. Euskadiko Kutxaren
lokalean (Julian Etxeberria
kalean).

Eguena 26
IKASTEN
10.00.- Cómo se creó
y qué funciones tiene
asignadas la organización
de Naciones Unidas.
Hizlaria: Miguel Arroitajauregi. EPAn (Isasi, 39).

LITERATUR
SOLASALDIA
17.00.- Ipuin-kontalari
kafea, emakumezkoek
idatzitako ipuinekin,
Pagatxak antolatuta.
Arrate Hotelean.

EGOIBAR ZINEKLUBA
17.30 eta 21.00.Los limoneros (Zuz: Eran
Riklis). Sarrera: euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

IPUIN KONTALARIA
18.00.- Sagar zahar
eta ipuin txikiak, umeendako
ipuin-kontalari saioa, Lur
Usabiagarekin (euskeraz).
CAN-ren egoitzan
(Errebal, 22).

KALEETAN KANTUZ
19.30.- Kaleetan
Kantuzerako entsegua.
San Andres elizako
lokaletan.

ikastaroak
– 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).

– Inpr esionismoa.
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).

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

telefono jakingarriak

farmaziak

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

EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

– Otsailaren 20ra arte
IDOIA ETA NEREA. Topalekuan.

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

– Otsailaren 22ra arte
ARATOSTEETAKO KARTEL lehiaketara
aurkeztutako lanen erakusketa. Portalean
– 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).

– Martxoaren 15era arte
TXARO ARRAZOLAren “Salam, materia prima”
argazki erakusketa. Portalean.

20, barixakua

21, zapatua

EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

22, domeka

23, astelehena

EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria,
GAUEZ Larramendi (Calbetón,

24, martitzena

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria,
GAUEZ Larramendi (Calbetón,

7)
19)
4)
19)

25, eguaztena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
26, eguena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)
27, barixakua
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

lehiaketak
– 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.

PELL A LEHIAKETA domeka
eguerdian jokatuko da.

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

– 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 .

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

– Debabar reneko 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.

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.

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

PL AY-BAC K- A bihar egingo da,
17.00etatik aurrera.

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.

...eta kitto! 09/II/20
668 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Legarre-gainen pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta bainugela. Berriztuta eta guztiz jantzita. Sartzeko moduan. 28.500.000 pta. Tel. 659-687736.
– 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

– Eibarko bi neskek kalefakzioa eta jantzita dagoen pisua hartuko lukete alokairuan. Arduratsuak. Tel. 607-926931.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan
Tel. 616-207343.

– Zumaian udarako pisua alokagai (inigoazcue@euskalnet.net) Tel. 656-584888.
– Eibarren logela alokagai. Tel. 656781743.

– Eibarko erdialde/Urkizu inguruan pisua
hartuko nuke alokairuan. Tel. 690980846.

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

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

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 Barrena kalean. Itxia. Deitu gauez. Tel. 943207134
– Asua-Errekan garaje itxia alokagai. Tel.
616-959625.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da pertsonak
zaindu edo garbiketarako. Tel. 647044031. Marian.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
garbiketak egin eta sukaldean laguntzeko. Tel. 697-356418.

– Esperientziadun neska eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 651043666.

– Emakumea eskaintzen da garbiketa lanak egin eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 678-939382.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta taberna edo pegorak garbitzeko. Tel. 699-609190.

09/II/20 ...eta kitto!
668 zkia.

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

– Neska eskaintzen da goizez umeak
edo nagusiak zaindu eta etxeko lanak
egiteko. Erreferentziak eta esperientzia.
Tel. 943-254515.
– Neska eskaintzen da goizez lan egiteko. Tel. 626-144098.

– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 666-936063 edo 677-112824.
Rodrigo.
– Emakumea eskaintzen da sukaldean
lanean jarduteko. Tel. 664-737527.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna edo externa moduan.
Tel. 663-750820.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna edo externa moduan.
Tel. 638-736539. Doris.

– Mutila eskaintzen da kamarero lanak
egiteko. Tel. 662-261575.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Tel. 616-233996.

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

garbiketa lanetarako. Tel. 659-080186.

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

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 696246962.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Tel. 607-581451.

– 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 eskaintzen da arratsaldez
umeak zaintzeko. Tel. 660-275360.
– Emakumea eskaintzen da goizez garbiketa lanetarako. Tel. 697-702158.

– Neska eskaintzen da umeak zaindu
edo etxeko lanak egiteko. Tel. 699653874.

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

– Gizona eskaintzen da banatzaile, igeltsero... lanetarako. Tel. 650-513412.

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

– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 608886701.

– Neska eskaintzen da orduka edo interna moduan umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 648-724168.

– 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.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
638-938307.

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

– Emakumea eskaintzen da interna edo
externa moduan lan egiteko. Tel. 638736539.

– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 636-172765.

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

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa moduan.
Erreferentziak. Tel. 606-658464.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 648-210838.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta etxeko lanetarako. Interna
edo externa moduan. Tel. 679-673622.

– Emakumea eskaintzen da gauez edo
egunez nagusiak edo umeak zaindu eta

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko interna moduan. Tel. 679-910991.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 616-314024
edo 943-752230.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 620-336722.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko interna moduan. Tel. 608431590.

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

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

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

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

– 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.

– Emakumea eskaintzen da goizez nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 648-505985 edo 943-030697.
– Neska eskaintzen da arratsaldez eta
asteburuetan nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 636-049090.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketa lanetarako. Tel. 638908730.

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

4.2. Langile bila

– Emakumeak behar dira zuzeneko salmentan lanean jarduteko: bitxiak, osagaiak... Tel. 685-787252.

5. Irakaskuntza

5.2. Eskaintzak

– LH eta DBH mailako klase partikularrak ematen ditut. Tel. 650-871887.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Ordenagailu osoa salgai. P4, 26B, wifia... 990 euro. Tel. 628-714824

– Josteko makina salgai, altzariarekin.
Alfa automatikoa. Prezio onean. Tel.
943-203635. Libe.
– Taberna baterako mahaiak eta tabureteak eta ardoetarako armairua salgai.
Berriak. Egoera onean. Tel. 664-737527.
– Somierra eta koltxoia salgai. Egoera
onean. Tel. 660-523708.

6.4. Bestelakoak

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

Eskela,
urteurren meza
edo eskertzarik
jarri nahi baduzu

...eta kitto! aldizkarian
duzu aukera (943 20 67 76)

Baduzu minutu bat?
Turismoak

o
k
0
2
%
a
deskontu
Connect

o
k
e
5
2
%deskontua
Transit

o
k
e
0
3
%deskontua

Merezi du, ezta?
* Stock-a amaitu arte baliagarria. Galdetu baldintzak.

Otaola Etorb., 22 EIBAR (Gipuzkoa)
943 20 76 50
Santamaña, 19 IURRETA (Bizkaia)
94 681 55 69

