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ERLETXE.- Erlauntz taldea, erlatokia. “Otolan be bazan erletxia”.
ERLIAK URTEN.- Erleek erlakumea egiten dutenean. Gaztelerazko ‘ e n j a m b r a r ’.
“Gaur eguardi aldera, erliak urten dau, eta hor da galdara hotsa auzo
guztian”.
ERNEGAU.- Hasarretu, sutan jarri. “Alperrik da ernegatzia; eruan onian
hartu bihar dittugu onak eta txarrak mundu honetan”.

ASTELEHEN GOIZEAN

HAUTESKUNDE ALEA

Domekan Eusko Legebiltzarrerako
hauteskundeak izango direla-eta,
...eta kitto! Euskara Elkarteak
A L E B E R E Z I A argitaratuko du
astelehenean, martxoaren 2an.
Alderdietako Eibarko ordezkariek
aurrebalorazioa egingo dute
domeka goizean eta emaitzak
jakin bezain laster.
Herriko kiosko eta dendetan
eskuragarri izango duzue
hauteskunde eguneko datu guztiak
batuko dituen ale berezia doan.
Bestalde, domekan bertan informazio
guzti hori eskuragarri izango da,
gertatu ahala, w w w . e t a k i t t o . c o m
webgunean.

asteko

HEMEROTEKA

“Orain egun batzuk talibanen eta Afganistango ipar-ekialdeko mugako probintzia bateko
gobernuaren artean adostutako akordio bati
esker, lehenengoek shariaren bertsio atzerakoiena ezarri dezakete. Oso aurrekari arriskutsua da, telebista kanalak, abestea, dantzan
egitea, bizarra kentzea eta, batez ere, nesken
eskolarizazioa debekatu baitute. Horrek bertako turismoaren amaiera ekarri du eta biztanle
askok bertatik ihes egin behar izan dute”
(Ana Aizpiri, kazetaria)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“Nevadan zinefilo baten imaginarioarekin
egin dut topo. Generoaren erreferente geografiko guztiak batzen dira bertan: zaldiak, mendiak, indioak orain arrantzatzen lakuan... Surprise Valleyko edozein arrantxotan John Wayneren irudia ikus dezakezu. Virgina Cityn, `El
Virginiano´ren hirian, jubilatutako motorzalez
osatutako talde handiak batzen dira euren Harley-Davidsonekin eta sasoi bateko bakeroen antzera bizi dira, miliak eta miliak eginez”
(Bernardo Atxaga, idazlea)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
09/II/27 ...eta kitto!
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Erisonoko lanak geratzea eskatu dute
EIBARKO ARALARREK ETA
ASTINDU Hirigintza Taldeak
Erisonoko lanak geratu ditzaten eskatu dute, bide judizialari
jarraituta, udalbatzak industrialde berriarekin aurrera egiteko
beste pauso bat aste honetan
bertan eman duen arren: Eibarren parke teknologikoa sortzeko plan partziala PSE-EE, EAJ,

EA, PP eta EB alderdien aldeko botoekin onartu dute (kontrako boto bakarra Aralarreko
zinegotziarena izan zen) eta
atzera bota zituzten bai Aralarrek bai Astindu taldekoek aurkeztutako alegazioak. Horren
aurrean, Astindu taldeko Emilio
Aiastuik onartu berri den plan
horri errekurtso kontzentzioso-

Oraindik urbanizatze eta eraikitze proiektuak onartzeke daude. / SILBIA HERNANDEZ

administratiboa aurkeztuko diola aurreratu zuen plenoan bertan, “ingurumenean sortzen
diharduten kalteengatik eta legeak dioena ez betetzeagatik”.
Aralar taldeko Mari Asun Gartziaren alegazioa, berriz, lurzoruaren kalifikazioan antzemandako irregulartasunei lotuta
doa: “Plan Nagusiak jasotakoarekin alderatuz gero hainbat aldaketa egin dituzte, urbanizagarria ez zen lurzorutik hartutako 4.114 metro karratu gehituta eta 4.825 metro karratu
desklasifikatuta. Aldaketa horiek Plan Nagusia moldatuta
egin beharrekoak dira”.
Aste honetan bertan plan
partziala onartu den arren,
oraindik urbanizatze eta eraikitze proiektuak onartzeke daude. Bitartean, lanek aurrera diraute eta pare bat urtean amaituta egon daitezkeela aurreikusten dute udal arduradunek.

Ahozko ondarea
handitzen

EGO IBARRA BATZORDEAREN Eibartarren Ahotan fondoa
etenbarik handitzen dihardu.
Orain dela gutxi hainbat herritarren lekukotasunak gehitu zizkieten lehendik sarean zeudenei
eta aurrerantzean beste sei
hauek kontatutakoak eskuragarri izango dira www.egoibarra.
com webgunean: Miguel Gallastegi, Andres Prieto, Jose Ocamica, Dunixi Murua, Jose Muñoa
eta Juana Zugastik euren bizipenen eta Eibarko historiarekin lotutako hamaika pasadizoren gainean dihardute elkarrizketetan.
Gallastegi pelotariak bere bizitzaren pasarterik interesgarrienak kontatzen ditu, Ocamica
“Errusiako ume” haietako bat dugu, Muñoaren ahotik entzungo
ditugu Eibarko Batzoki zaharraren kontuak, Hotel Julianen historia... Muruak damaskinatzaile
ofizioaz dihardu eta Zugastirekin
esker Errepublika garaiko herriko eskolen berri izango dugu.

Nagusien egoitzetakoak protestan

ATZO GOIZEAN PROTESTA
egin zuten Gipuzkoako adinekoen egoitzetako beharginek
eta ELA sindikatuak mobilizazioekin jarraituko dutela adierazi
du: gaur bertan paroa egin dute
eskualdean (Elgoibarren eta
Egogain Gerontologia Zentruan), 10.00ak eta 13.00a bitartean eta datozen egunetarako
honakoak aurreikusi dituzte;
martxoaren 3an eta 5ean,
10.00etatik 12.00etara, martxoaren 9an eta 11an, 08.00etatik
09.00etara eta martxoaren
13an, 10.00etatik 14.00etara.
Konbenioaren negozioazioan

sartuta, haserre daude jasotako
erantzunarekin: “Eskaintzaren
zain geunden eta jada badugu
bat: %1,4ko igoera eta, hori gutxi balitz, eta kexatu ez gaitezen, aurretiazko erretiroa 64 urterekin. Baina, kontuz, azken
puntu honen balorazioa egiteke
dago oraindik ere. ELAk proposamen hau batere seriotasunik
gabekoa eta gutxiegizkoa jotzen
du. Eskaintza izeneko honek ez
die inondik inora gure aldarrikapenei erantzuten. Gainera, patronalen negoziatzeko borondate eza garbi geratu da atzoko bileran. Adar jotze galanta!”.

Felix
Morquecho

Hain ondo bizi...

O

rain dela urte asko
langabezia arazo larria
izan zen. Txikitan lana
lortzea gauza erraza ez zela
entzuten nuen. Baina urteak
pasa ahala egoera aldatzen joan
zen. Atzerriko hainbat lagun
etorri ziren Eibar eta inguruko
herrietara. Bazeuden
hauentzako lanpostuak ere.
Ostalaritzan zaila izan da
langileak aurkitzea eta gaur
egun arrunt bihurtu zaigu
atzerritarrak aurkitzea
mostradorearen bestaldean,
baita txoko jatorrenean ere.
Herritar asko eta asko
industriara pasa ziren. Egun
oparoak ziren eta baldintzak
askoz ere erosoagoak,
asteburuak libre, ordutegi
finkoa… Baina hara non mundu
ero honek bromatxo bat prestatu
digun, krisi madarikatua.
Eta guk osatzen dugun tortila
honek buelta eman du zeharo.
Industria oparo hura orain
beldurrez beteta dago.
Arrastoak inguruan dauzkagu.
Orain arte ez nuen langabeturik
ezagutzen. Orain bai. Kalean
ere nolabaiteko indikadoreak
zabaltzen ari dira.
“Esperientziadun neskak lana
hartuko luke sukaldari moduan,
garbiketa lanak egiten edota
pertsona nagusiak zaintzen”.
Zer gertatu da? Agian lehen
txarrak ziren lanak orain
gustora hartuko genituzkeela?
Auskalo. Nik badaezpada
egunero begiratuko dut
egunkaria itxaropenerako berri
baten bila. Ea noiz sumatzen
den tunelaren bukaera, hain
ondo bizi izan gara eta…

...eta kitto! 09/II/27
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autuan
VIH-AREN TESTA EIBARREN
Eusko Jaurlaritzaren Osasun
sailak, botikariekin
elkarlanean, VIHaren proba
azkarra botiketan egiteko
programa ipini du martxan.
Programa horri esker, EAEko
20 bat botiketan birusarekin
kutsatuta dagoen ala ez 15
minutuan jakiteko aukera
izango du hala nahi duenak,
“fidagarritasun osoarekin
eta modu anonimoan”.
Proba egiteko aukera
eskainiko duten botiken
artean Eibarko bat izango
dela aurreratu dute. Botika
horiek Europan horrelako
test azkarrak eskaintzen
lehenengoak izango dira.

Aldatzen taldekoen esker ona

SANTA AGEDA BEZPERAN
Sostoakoen gonbidapenari esker, Aldatzen Aldatze ikastetxeko boluntarioen taldekoak dirueskean ibili ziren. Taldeko ordezkariek euren “eskerrik beroena luzatu nahi diete bai Sostoa abesbatzakoei bai euren dirulaguntzarekin gure proiektua
sendotzen lagundu ziguten eibartar guztiei”. Azaldu dutenez,
“jasotako dirua Peruko Trujillo
hiriko Alto Trujilloko auzuneko
ikastetxe bateko musika banda
biribiltzen joateko erabiliko da.
Fé y Alegría nº63 ikastetxeak
badu Eibarko berririk, eibartarrak han izan direlako bertakoekin batera eskola proiektua

Peruko Trujillo hiriko ikastetxeko musika bandaren emanaldia.

aurrera ateratzeko beharrean,
baita eibartarrek emandako dirua musika banda atontzeko jaso dutelako ere eta, horrez
gain, Eibarko Udalak hango
proiektuarentzat diru-laguntzak

ematen dizkielako. Musikak bizitza argitu egiten digulako, horrelako ekintzek gero eta lagun
gehiagok gero eta bizitza duinagoa izan dezaten bultzatu
dezatela”.

Menpekotasuna dutenentzat arreta zentrua

BOLONDRES PREMIAN
Esperientzia Eskolaren
4. promozioak Laguntzera
izeneko proiektua sortu du,
Mendaroko Ospitalean
bakarrik dauden gaixoei
laguntza eta konpainia
eskaintzeko helburuarekin,
baina proiektuak aurrera egin
dezan horretan jarduteko
prest egongo diren
bolondresak behar dituzte.
Interesa dutenek Ikasten-ekin
harremanetan jarri beharko
dira, ikasteneibar@yahoo.es
helbidera idatzita, Untzagako
jubilatu etxean beheko
solairuan elkarteak duen
postontzian oharra lagata
edo zuzenean elkartekoekin
berba eginda, martitzen
eta eguenetan, 10.00ak
eta 12.00ak bitartean EPAn
(Isasi, 31).
EAJ-REN BULEGOARI
ERASOA
Eibarko EAJren Uri Buru
Batzarrak bere hauteskunde
bulegoak jasan dituen
erasoak salatu nahi ditu,
“Julian Etxeberria kaleko
3. zenbakian daukagun
hauteskunde-bulegoak azken
egunotan jasan dituen
erasoak direla-eta.
Hauteskunde kanpaina hasi
bezain laster, ezezagun
batzuk bulegoko beiratea
harrikatu zuten eta orain
egun batzuk, berriz, lokalaren
kanpoko aldea EAJrenak
ez diren mezu politikoak
dituzten paperez estali
egin dute”.

09/II/27 ...eta kitto!
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DEBAGOIENA ETA DEBABARRENAN bizi diren gaixo psikiko nagusiei laguntza eta
aholkularitza eskaintzeko zentrua zabaldu berri du Hurkoa

Fundazioak Arrasaten. Menpekotasunen bat duten zaharrei eta euren familiei laguntza
eskaintzen dute Ferrerias kaleko 32an dagoen egoitzan eta

Hurkoa Fundazioak Arrasaten zabaldutako lokalaren inaugurazioa.

astelehen eta eguaztenetan
hartzen dute jendea. Bolondresekin batera gizarte-langile
batek, abokatu batek, gizartehezitzaile batek eta administrari batek osatzen dute zentruko lantaldea. Cáritas-ek
sortutako Hurkoa Fundazioak
hitzarmena dauka Foru Aldundiarekin eta gaur egun 362 gipuzkoarri laguntza eskaintzen
die. Izan ere, eta fundazioko
arduradunek adierazitakoari
jarraituta, “gero eta gehiago
dira babes-premian daudenak
eta ezintasuna tramitatu ahal
izateko aholkularitza behar duten familiak”.

Liskarrak Ibarretxeren bisitan

ZAPATUAN IBARRETXE LEHENDAKARIAK Coliseoan
mitina eman zuela-eta, hainbat
lagunek kontzentrazioa egin
zuten ate parean. Kontzentrazioan egon zirenek diotenez,
“80 bat herritarrek kontzentrazioa egin genuen eta hainbat
lagun barrura sartzen ahalegindu ziren, Euskal Herria ez
dago salgai zioten kartelekin,
baina lagun horiek kaleratu eta
identifikatu arazi dituzte. Behin
mitina amaituta eta politikariak
atzeko atetik irtetzen ari zirela,

bertan PNV-koei euren jarrera
kritikatzen ari zitzaien lagunetatik hiru identifikatu zituzten
eta haietako bat, gainera, indarrez eraman zuten”. Euskal
Herria ez dago salgai, Errepresioa ez da bidea, AHT gelditu
eta antzerakoekin, “argi laga
zaie iruzur politikoekin aurrera
jarraitzeko asmoa duten bitartean aurrean aurkituko gaituztela, herri honen erabaki-eskubidearen alde eginez, gure herriarentzat benetako demokrazia exigituz”.

DANON 7
AHOTAN

auzorik auzo
Ekintzaile
europarrekin
bat

DEBEGESAK BAT EGIN DU
Erasmus for Young Entrepreneurs
Europako
programarekin. Europako ekintzaile
eta enpresari berriei zuzendutako ekimena da eta gehienez
sei hilabetez Europar Batasuneko beste herrialde batean
kokatutako enpresa txiki nahiz
ertain bateko enpresari batekin
lan egiteko aukera eskaintzen
du. Helburua, “esperientziak

konpartitzea, ikastea eta sarean lan egiten laguntzea da.
Gainera, enpresei behar dituzten gaitasunak garatzen lagunduko die, merkatu berriak
ezagutzen eta ondorioz, lanpostu berriak sortzen”. Gaiaren
inguruko informazio gehiago
eskuratzeko 943-820110 telefonora deitu edo www.erasmus-entrepeneurs.eu helbidera jo daiteke.

Txontako auziak aurrera dirau

Txonta auzoko La Plazoleta elkartekoek orain bost urte hasitako
mobilizazioekin aurrera diraute eta eguazten iluntzean
prentsaurrekoa eman zuten, autuaren azken berriak ezagutzera
emateko. Besteak beste, Javier Olaberri elkartea ordezkatzen
diharduen abokatuak Gipuzkoako Foru Aldundian aurkeztutako
alegazioen artean, 74.124 metro karratuko azalera horretarako
lege-baldintzak bete barik hiri-lur izendatzearen ingurukoa da.
Bestalde, bide kontentzioso-administratiboari jarraituta sartu
duten errekurtsoaren ahozko ikustaldia noiz izango den zain
daude. Elkartekoek diotenez, Txonta goitik behera zaharberritzeko proiektua “Eibarko historian inoiz egin den lanik handienetakoa da eta Gipuzkoako garrantzitsuenetakoa. Orain arte
ez da inoiz eraitsi bizilagunak (600) dituzten eta egoera onean
dauden 215 etxebizitza eta martxa betean beharrean diharduten 20 enpresa (250 beharginekin). 1.100 etxebizitza berri
jasoko dituzte eta horretarako 176.290.413 euroko
(29.332.256.657 pezetako) inbertsioa behar da”.

eibar kaleka

Julian Etxeberria

Tailerretako hondakinak jaso eta kudeatzen ditu Ingurukude elkarteak.

Industria-hondakinak kudeatzen

AZITAINGO INDUSTRIALDEKO 34 enpresak bat egin dute berriki
eratu den Ingurukude elkartearekin. Aipatutako elkarteak enpresetan sortzen diren hondakinak jasotzearen eta horien kudeaketaren
ardura dauka eta ekimenak Mertxe Garatek Udalean zuzentzen
duen Industria sailaren laguntza dauka. Orain errealitate bihurtu den
elkartea sortzeko proiektua 2006an jaio zen, Udalak Azitaingo industriek sortutako hondakinen inguruko premiak ezagutzeko asmoarekin agindutako azterketaren harira. Tailerretako hondakinak sarritan
arriskutsuak eta kutsakorrak direla kontuan izanda, horien kudeaketak arreta berezia eskatzen du eta hori guztia erraztu eta normalizatzeko bidean garrantzi handia dauka Ingurukidek eskaintzen duen
zerbitzua: honezkero 20’9 tonaren kudeaketa egin dute.

San Juan kalean hasi eta Bidebarrietaraino doa eta gure
herriko pertsonaia garrantzitsu bati zor dio izena. 1875ean
jaioa, besteak beste Armagintza Eskolaren sorreran parte
hartu zuen eta luzaroan bertako zuzendaria izan zen.
Karlos Elgezuak egindako bere irudia Armeria Eskolako
atarian dago. Anaia Bonifaziorekin batera, STAR pistola
automatikoaren patentea lortu zuen.
Pegora kopurua: 18. Erroldatutakoak: 552.
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Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak

asteko

1 ’ 3 milioi m

3

datua

Lur-bolumen hori
mugitu beharko
dute bariantearen
3. fasearen lanetan.
Aurreikusitakoaren
arabera, LegarreAmaña inguruan
egingo diren lanak
aurtengo urte
amaieran hasiko
dira eta 41 milioiko
aurrekontua daukate.
25 bat hilabetetan
Eibarko saihesbidea
amaituta egotea
espero dute.

Oin dala

hamar
urte

1999-II-26 / 265.
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DOMEKAN IZANGO DIRA
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak eta, betiko moduan, …eta kitto!-k jarraipen
berezia egingo die. Goizean
goiz hasiko gara beharrean, alderdi politikoetako herriko ordezkariekin bozka emateko orduan egoteko eta euren aurreikuspenak ezagutzeko. Horiek
jasotzen joan ahala, egunean
zehar
gure
webgunean
(www.etakitto.com) zintzilikatzen joango gara. Gauean, berriz, mahairik-mahaiko emaitza
guztiak batu, horien inguruko

Goizeko 09.00etatik arratsaldeko 20.00ak arte izango da bozkatzeko aukera. / LEIRE ITURBE

irakurketa egin eta emaitzen
gainean alderdi bakoitzak egiten duen balorazioa jasoko dugu eta horiek ere prest izan bezain laster interneten eskuragarri ipiniko ditugu. Hurrengo
goizean, berriz, hauteskundeen inguruko guztiak jasoko dituen ale berezia kalean izango
da, doan, nahi duenak kiosko
eta beste hainbat establezimendutan har dezan.
Eibarren honako tokiotara jo

Portalea asteburuetan zabaltzen hasi ziran. Erabagixa hartu zan kultur etxian antolautako erakusketak ikusteko edo liburutegira juateko askok astegunetan arazuak zekelako eta aukera hori izateko.
Etxe falta nabarmena zan herrixan, egitten ziran etxe danak segittuan saltzen ziralako, barrixak
gaiñera bigarren eskukuak baiño lehenago. 1998xan 131 etxebizitza barri egin ziran herrixan.
Bi egunerako programia osatu zeben Untzagan saharauitarren arazua ezagutarazteko asmoz. Aldatze
ikastetxia izan zan antolatzaillia, 3. Mundua eta Bakea, Manos Unidas eta Udalaren laguntzarekin.
Alfa taillarra zeguan tokixa urbanizatzeko ideia kalerau zan, taillarra Azittaingo poligonoko goiko aldera, mikrofusiñora, aldatzeko asmuarekin batera. Beste zatixa Star zaharrera juango zan.

Oin dala365 egun

Baqué kafe-etxiak antolautako azukre-poltsak apaintzeko diseiñu
lehiaketia Joseba Aranzabal eta Mikel Trebiño eibartarrak eta Amaia
Ajuriagerra gasteiztarrak osatutako hirukotiarentzat izan zan.
Udako Euskal Unibersidadiak udaberrirako Markeskuan emon
biharreko lau ataletan banatuko ziran zortzi ikastaro aurkeztu
zittuan, Euskal Unibersidadia sortzeko ahalegiña berretsiz.
Kanada eta AEB-tako enpresarixak bisittan izan ziran Armerixa Eskolan eta Teknikerren. Delegaziñua energixa barriztagarrixen errealidadia bertatik bertara ezagutzeko etorri zan.
Debegesak antolautako Aiton-amona eta Billoben Arteko Ipuin
Lehiaketako lehelengo ediziñoko sarixak banatu ziran. Garikoitz
Lamariano eta Imanol Sánchez izan ziran irabazliak.

09/II/27 ...eta kitto!
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beharko da, bozka ematera
(bakoitzari dagokion barrutiari
eta atalari erreparatuta): udaletxera, Arrateko Andra Mari
ikastetxera, Egogain Gerontologia Zentrura, Amañako dorreetara, Amañako elizara, Coliseora, EPAra, San Andres ikastetxera eta Urkizu ikastetxera.
Mahaiak 09.00etarako zabalduko dira eta 20.00ak arte
egongo da botoa emateko aukera.
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Oin dala bi-hiru aste komunikabidietan agertu
zan jaixobarrixaren 13 urteko aittak bazterrak
astindu zittuan, batez be aurpegixari begira
zortzi zekala emoten zebalako. Ez horregaittik,
baiña Espaiñiako gobernuak be sexu
harremanak izateko legezko edadia
igotzekotan dago. Erabagi aproposa ete da?

KALEKO 9
INKESTA

Sexu harremanak
izateko legezko
edadia igoko zeunke?

IR ATXE IRUSTA
24 urte
ume zaintzai lli a

IXONE G ÓMEZ
27 urte
fisiot er apeut a

Bai, igo egingo neuke legezko
edadia. 13 urterekin gazteegixak
dira sexu harremanak eukitzeko,
holan, ez dakitt zeiñ edadetan ipiñiko neban mugia, bakotxak ikusi
biharko dau noiz aurkitzen daben
sexu harremanak eukitzeko pertsona egokixa.

Hori bakotxaren buruan daguala
uste dot, bakotxak sexu harremanak edukitzeko dakan kapazidadian. Sexu harremanak eukitzeko
legezko edade zehaztia ez da
erreza, baiña hori bai, neurrixak
hartu bihar dira beti, eta holan bada, ados nago nahi dabenak sexu harremanak eukitziakin.

IÑIGO MÁ R Q U E Z
39 urte
soldador ia

J ON CA B A L L E R O
30 urte
ostalarixa

Sexu harremanak noiz euki bakotxak ikusi bihar dau, euren hezkuntza sartzen da hor. Badago
jendia 13 urterekin 17 urte edo
gehixago dittuala emoten daguana eta, bestetik, badagoz 17 urterekin 8 dittuztela emoten dabenak be. Bakotxaren erantzunkizunen araberakua da.

Nahi daben moduan sexu harremanak eukitzeko legezko edadia
13tik 14 urtera pasatzia ez da aldaketa haundixa. Orduan, legezko adiña gorago ipiñiko neuke, 15
edo 16 urterekin. Izan be, edade
horretan gaztiak badake erantzunkizun bat, 13 edo 14 urterekin baiño gehixago.

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

EIBARKO
HIZKUNTZA ESKOLA
OFIZIALA
Jardiñeta, 3
20600 Eibar

EIBARKO HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA

2008/2009
MATRIKULA LIBREA
Otsailaren 26tik martxoaren 18ra
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

HIZKUNTZAK: ALEMANA, EUSKARA,
FRANTSESA ETA INGELESA
Matrikula egin nahi dutenek Internetez bakarrik
egin ahal izango dute www.eoieuskadi.net orrian.
Argibide gehiago: www.eoieibar heo.net orrian
edo 943200618 telefonoan.
...eta kitto! 09/II/27
669 zkia.

10 GEURE
GAIA
Edozein faktura pagatzeko ordua aillegatzen
danian ez da sekula izaten gustuko zeozer,
baiña pagau biharrekuak eta fakturak azaltzen
daben kopuruak bape zerikusirik ez dakenian,
oindiok okerragua izaten da. Eta, gaiñera,
hankasartzia konpontzeko pausuak emoten
hasi eta txarto kobrautakua atzera jasotzeko
ia aukerarik ez daguala ikustian, orduan hasten
dira komerixak! Egunero pasatzen dira horrelako
okerrak, batzuk haundixaguak, beste batzuk
txikixaguak eta, txarrena, askotan konpondu
barik geratzen diran kontuak izaten dirala da.
Konsumitzaille moduan eskubidiak eukitta be,
batzuetan horrek ez dau ziurtatzen nahi dogun
emaitza lortuko dogunik.

Telefonuekin
l otu ta ko ke ja k
e te nb a rik h azt en

K

onsumitzaillien Informaziñorako Udal Bulegua
(KIUB) udaletxeko beheko solairuan dago, ate nagusittik sartu eta ezkerretara. Oin
dala egun batzuk jendia atenditzeko ordutegixa zabaldu egin
dabe, “zerbitzu hobia emoteko
ahalegiñari erantzuten”. Astele-

09/II/27 ...eta kitto!
669 zkia.

henetik barixakura, 09.00etatik
14.00etara bulegora juan ezkero, Jesus Alconero bulegoko
arduraduna han egongo da,
konsumitzaillien zalantzak argitzeko edo kejak jasotzeko. Eta
jendia kejau kejatzen da. Horrekin konturatzeko iazko datueri begiratzia besterik ez do-

Mugikorren erabilleriak gora egittiarekin batera, kejak be igotzen doiaz.

gu bihar: 2008xan 2.500 konsultatik gora jaso zittuen KIUBen, egunian 10 bat bataz beste.
Konsulta gehixenak telefonotik
egin zittuan jendiak (%61) eta
bestiak (%39) bulegora juandakuak zuzenian planteautakuak
izan ziran. Kejak internetetik
presentatzeko aukeria eskintzen dabe, baiña itxuria ez dau
oihartzun larregirik izan, bide
horri jarraittuta egindakuak

Beti ez dabe
lortzen
reklamaziñuak
aurrera egittia,
baiña halanda
be kejau
egin bihar da

GEURE 11
GAIA

2.500 keja
eta reklamaziño
jaso zittuen iaz KIUBen
Hórretatik %11’5
reklamaziño formalak
izan ziran

J es u s A l c o n er o, KI U B e k o a r d u r a d u n a

Konsulten %61 telefono
bittartez egin ziran,
%39 buleguan bertan
eta %0’6 Internetetik
konsulta guztien %1era be ez
ziralako aillegau.
Baiña, zeren gaiñian kejatzen gara? Ba, azken urtiotan,
telefonuarekin lotutako kejak
etenbarik hazten diharduela
esan deskue konsumo bulegokuak. Iazko datueri begiratzen
ipiñi ezkero, atzetik doiaz biajiekin lotutakuak (batez be
abioiekin zerikusixa dakenak
izaten dira), seguruen ingurukuak edo gremixuen gaiñian
sortutakuak.

Urtian 2.500 keja
Edozelan be, presentatzen
diran keja eta konsulta guztiak
ez dira aurrera urtetzen: “Iaz jasotako guztietatik bakarrik
%11’5 izan ziran benetako reklamaziñuak. Egindako 2.500
konsultetatik 290 keja formalak
izan ziran, batez be telefono
zerbitzuekin lotutakuak (fijuekin, mugikorrekin zeiñ interneterako konexiñuekin zerikusixa
zekenak)”.
Eta telefono kontuak aittatuta, ezin geinke ahaztu herrixan
bertan danon ahotan ibilli dan
kasu batekin: jubilau batzueri
ixa 7.000 euro kobrau detsez,

“Mugikorren
konpaiñiekin
sarrittan
erantzunik be
ez dogu jasotzen”

- Telefonuarekin lotutako keja askorekin
etortzen jatzuz bulegora?
Bai, pilla batekin. Normala be bada, gaur egunian gero eta jende gehixagok dakalako telefonua. Kontuan euki bihar dogu Espaiñian 40 millioi telefono daguazela, hortik etara kontuak.
Zenbat eta gehixagok erabilli, orduan eta keja
gehixago sortzen dira.
- Telefono kontuak beste batzuk baiño keja
gehixago eragitten dabe?
Bai, bai, telefonuakin lotutakuak gero eta gehixago dira, proporziño bat esatiarren, telefonuekin zerikusirik ez dakan keja bakotxeko telefoniako 20 bat keja izaten dittugu.
- Zelako kejak izaten dira? Zeren gaiñian?
Denetarik izaten dogu: fakturaziñuarekin lotutakuak, eskintzen daben zerbitzuaren ingurukuak… gai diferentien gaiñeko reklamaziñuak
izaten dira.

faktura diferentietan banatuta.
Euren bankotik bertatik jasotako abisuari esker konturatu ziran pasatzen ziharduenarekin,
3.000 euroko fakturia bankuak
berak atzera bota ebanian, zeozer txarto egualakuan. Horri
esker, Telefonicak eurak egiñ
ez dittuen deixak eta zerbitzuak
kobratzen ziharduela ikusi

Azken urtiotan iajien gaiñeko reklamaziñuak haunditzen doiaz.

- Normalian konpondu egitten dira?
Ez dira konpontzeko errezak izaten eta mugikorren kasuan oindiok gatxagua izaten da zeozer lortzia. Reklamatzen ibillitta be, askotan ez
dabe erantzunik emoten. Telefonica eta horrelakuekin, tira, kostau leike erantzuna jasotzia,
baiña azkenian lortzen dogu zeozer esatia, baiña mugikorren konpaiñiena beste kontu bat
izaten da, sarrittan ez deskue ezer erantzuten
eta gatxa izaten da aurrera segitzia.
- Horrelako kasuen aurrian, zeiñ izaten da
segidu biharreko bidia?
Normalian jendia guregana dator eta lehelengo
eta behin bere kejiaren nundik norakuak azaltzen deskuz. Arazua zein dan ikusten dogunian, arauren bat hausten dan begiratzen dogu, erreklamaziñua zeren kontra egin bihar dan
zihezteko. Azkenian, hamen mediaziñua egitten dogu, kejia nundik nora bideratu bihar dan
eta holako kontuak lantzen dittugu. Alegaziñuak presentau bihar diran tokixan aurkezten
dittugu, baiña beti ez da emaitzen bat lortzen,
kasu batzuetan oso prozesu luzia izaten da.

eben, baiña logikak hori holan
izan dala argi erakutsita be, ez
pentsau reklamatzia horren
erreza egin jakuenik. Izan be,
deixak euren telefonotik ez dirala egiñ probatzia gatxa da
eta, holakuetan, salaketia ipiñi
eta informaziñua jasotzetik
aparte, epaiketara juateko erabagixa hartzia da geratzen jakuen aukera bakarrenetakua.

7.000 euroko fakturia
Kasu hau muturrekua izanda
be, ez da bakarra eta mailla
txikixaguan holako okerrak egittia ez ei da horren arrarua.
Horren aurrian, konsumitzaillien babeserako biharrian dabizenak “ahalik eta informaziño
gehixen jasotzia” aholkatzen
detse konsumidorieri eta, jakiña, edozein zalantzaren aurrian konsumitzaillien bulegora

juateko, han segidu biharreko
pausuen gaiñeko informaziñua
eta laguntasuna eskinduko detse-eta. Ez dabe beti arazua
konpontzia lortzen, baiña ahalegiña behintzat egin bihar dala argi diñue.
...eta kitto! 09/II/27
669 zkia.

12 GAZTE
KITTO
teenajea

‘Bitxikeriak Anbulatorioan’ artikuluarekin irabazi
du Amaia Otaolak Narruzko Zezen saria 13 urte
arterakoen euskarazko artikuluen saria. 13 urte
ditu Amaiak eta oso pozik agertzen da sariaren
aurrean. “Ezusteko handia izan da”. Zorionak!

AMAIA OTAOLA,
Narruzko Zezen irabazlea:

“Nire iritzia azaltzen
dut testuan”

- ‘Bitxikeriak Anbulatorioan’
izenburua darama zure lanak,
baina zertan datza zehazki?
Ez da istorio bat, ezta gidoi
bat ere. Nire iritzia azaltzen dudan testu bat da gutxi gora behera esanda, artikulu bat. Guk
eskolan egindako antzezlan batean du oinarri, eta hortik abiatuta idatzi dut artikulua, antzezlan horrek iradokitzen zizkidan
iritzi eta epaiak testuan islatuz.
- Denbora asko eman zenuen
Narruzko Zezeneko testu irabazle hau idazteko?
Ez, ezta gutxiago ere.
- Klasean edo etxean landu
zenuen?
Etxean. Zeri buruz idatzi pentsatzen ibili nintzen denbora batez, baina behin ideia izanda,
nahiko azkar burutu nuen, ez
da oso lan gogor eta luzea izan.
- Nola planteatu zenuen lana?
Lehenik eta behin, guk egindako antzerki hori azaltzen
saiatzen naiz, horren nondik
norakoak kontatzen. Ondoren,
behin hori zehaztuta, nire iritzia
islatzen dut kritikaren bitartez.
Beraz, hasieran antzezlana definitzen dut gutxi gora behera

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
09/II/27 ...eta kitto!
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eta, ondoren, bere kritika egin,
nire iritzia zein den azalduz.
- Lana idatzi aurretik espero
zenuen Narruzko Zezen saria
irabaztea?
Ez, ezta gutxiago ere.
- Eta nola sentitzen zara hainbeste lanen artean zurea aukeratzean?
Oso pozik, benetan. Ezusteko handia izan da eta oso pozik
nago.
- Lehen aldia da horrelako
zerbait irabazten duzuna?
Horrelako sari bat irabazten
dudan lehen aldia da, baina
orain arte horrelako lehiaketetan parte hartu izan dut. Izan
ere, ikastolan horrelakoetan
parte hartzera animatzen eta
bultzatzen gaituzte. Oraingoan
irabazi dut, baina lehen aldia
da, eta sorpresa pozgarria niretzat.
- Etorkizunean zine edo antzerki munduan murgiltzea
gustatuko litzaizuke?
Beno, ez dut pentsatu etorkizunean zer egingo dudan,
baina printzipioz ez dut uste
mundu horretan murgilduko
naizenik.

GAZTE 13
KITTO

100 ikasle lanbide-hastapenean
Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza
(DBH) burutzea
ezinbestekoa da
oinarrizko heziketa
batekin lan munduan
murgiltzeko. Hala ere,
pertsona asko dago
DBHko titulua
ez duena. Orain,
nahiz eta urteetan
aurrera egin,
heziketa maila hori
lortzea posible da.

L

anbide merkatura heziketa egokiarekin sartzeko
aukera izango dute herriko 100 bat ikaslek. Izan ere, 16
urtetik gorako ikasle kopuru
horrek Kualifikazio Profesionalen Katalogo Nazionalaren
ziurtagiri profesionala jaso
ahal izango du, ondoren lan
merkatuan formakuntza batekin sartu ahal izateko.
Irakaskuntza hau irakaskuntza arautuaren helburu minimoak lortu ez dituzten eta Heziketa Profesionalean sartu
nahi duten 16 eta 21 urte bitartekoei dago zuzenduta. Pro-

16 eta 21 urte bitartekoei dago zuzenduta programa hau.

grama honen bitartez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
(DBH) lortu ez dutenen heziketa betetzea erdiesten da lanbide bat lortu ahal dezaten, eta
gainera integrazio maila handia lortzen da.

INGURUKO HAINBAT HERRITAKO hamalau irakasle Euskara sakontzeko ikastaro batean ibili dira Eibarko AEK euskaltegian. Bertako jardueretako bat argitaratutako euskal literaturako azken liburuak irakurtzea eta aztertzea izan da. Horien arte-

Kurtso hauetan sortu diren
aldaketek, bestetik, beste ikastaro berri batzuk garatzea ekarri du 14 eta 16 urte bitartekoei
zuzenduta. Kurtso hauek tailarren bitartez emango dira Elgoibarren eta honako gai
hauek jorratuko dira: sukaldaritza, eraikuntzen mantenua,
zurgintza eta pintura. Ikastaroak zehazteko orduan, antolatzaileek lan-merkatuan eskaintza gehien dituzten arloak izaten dituzte kontuan.

15 urtetik aurrera
Hasierako Kualifikazio Profesionalaren programak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako

titulua lortu ez duten 16 urtetik
gorako pertsonei zuzenduta
daude. Hala ere, modu ezohizko batean eta beti ikasle,
guraso eta tutoreen akordioa
izanda, DBH-ko 2. maila ikasten dauden bitartean 3. mailara
igotzea ezin eta aurretik behin
errepikatu duten 15 urteko
ikasleek ere parte hartu dezakete programa honetan. Kontuan izan behar da, bestetik, 15
urteko ikasle hauek DBHko titulua lortzeko borondatezko
moduluak egiteko konpromisoa hartu beharko dutela.
Hasierako Kualifikazio Profesionalaren programa hauek
hezkuntza sistematik lan mundura hemen behar diren pausoen trantsizioan ikasleei oinarrizko heziketa ematen saiatzen dira. Horrela, arlo profesional espezifikoei zuzendutako gaiak lantzen dira modulu
hauetan. Aurtengo kopurua
bezala, aurreko urteetan 110
ikasle inguruk egin zuten matrikula programa honetan. Horietariko asko, gainera, lanmunduan edo araututako heziketan murgiltzen dira behin
programa amaituta.

Anjel Lertxundi AEKn

an Anjel Lertxundiren “Zoaz infernura,
laztana” izenburuaz Durangoko azokan
plazaratu eta hain arrakastatsua izan zen
eleberria izan dute esku artean.
Euren artean, liburuaren gainean jardun
ondoren, aukera paregabea izan dute,

Andu Lertxundi
idazlea Eibarko
eta inguruko
irakasleekin,
Eibarko AEKn
emandako
ikastaroan.

idazlearekin berarekin aurrez aurre azterketa sakonagoa egiteko. Hasieran, gure
programazioa zehazteko garaian halako
idazle ospetsua bertan izatea zaila izango
zela pentsatu bazuten ere, berarekin hitzordua jartzea lortu zuten. Horrela, otsailaren 17an, guztiek Anduren liburua besapean zutela elkartu ziren.
Patxadaz hasi zen liburuko sorreraren
nondik norakoak azaltzen eta, irakasleen
harridurarako, eleberri horren ibilbidea
ezagutarazi zuen. Bere berbaldiak aukera
eman zuen elkarrizketa gertua izateko eta
solasaldi goxo eta atsegina izan zen pare
bat orduz.
Guztiak etxera bueltatu ziren berriro liburua besapean zutela baina, oraingoan, Andu Lertxundik bakoitzari eskainitako dedikatoria gehigarri zutela.
...eta kitto! 09/II/27
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14 ZINEA &
ANTZERKIA

UME OROITZAPENEN GORDELEKUA
Horrela definitzen du Sardo Irisarri aktore eibartarrak
‘El Avaro’ antzezlana. Coliseoan gaur 20.30etan estreinatuko da Eureka antzerki taldearen lan hau,
1668an Molierek idatzitakoa, “maisu bat”. “Duela lau
mende idatzi bazen eta guk egokitu badugu ere,
banku, mailegu-emaile eta halakoak berdinak ziren
lehen eta orain”, aipatzen du Sardok.
Azken orduan Paco Obregonek, protagonistak, ezin
izango du Coliseoan antzeztu, beraz, Sardok egingo
du bere papera eta bera izango da Harpagon. “Buru
belarri nabil pertsonaia berria ikasten, baina oso ondo dago, gozagarriagoa delako pertsonaia hau”.
HIL ALA BIZI KANDIDO URANGAREN ESKUTIK
‘Txakurrek haginka’ antzezlanaren zuzendari eta aktore bakarra da Kandido Uranga. Bernardo Atxagaren
‘Henry Bengoa Inventarium’ duela bost bat urte eszenatokietara eraman ostean, euskal literaturan oinarritzen da Kandido Uranga ikuskizun honetarako. Oraingo honetan Pedro Alberdiren ‘Orain txakurrek haginka
egingo didate’ lanean oinarritzen da.
Narrazio literarioa narrazio eszeniko bihurtzeko
erronka du antzezlan honetan Kandido Urangak, izan
ere, testua ez da ez beste antzezlan batean, ez monologo batean oinarritzen.
Aitonaren heriotzaren berria jasotzen duen familia
baten hiru belaunaldiren arteko erlazioak jorratzen ditu antzezlanak. Egoera horrek euren arteko berriketak
baldintzatu eta euren erreflexioak azkenera eramango ditu.
Hiru zatitan banatzen da antzezlana, Pedro Alberdiren lanaren hiru zati kontatzen dituztenak. Lehenengoan, Urangak idazlanaren hainbat pasarte irakurtzen ditu
ikuslea narrazioan
murgiltzeko. Bigarrenean, aitonen berriketen moldea jarraitzen da emaitza zentzugabekoa lortuz.
Eta hirugarrenean,
ikusentzunezko baten bitartez, atzera
bueltako ‘road moviea’ gauzatzen du
autoreak.

09/II/27 ...eta kitto!
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filmik ez duen trailerra

GENERO BERRI BAT JAIO da zine munduan: trailer faltsua edo filmik gabeko trailerra. Jaialdiak eta guzti antolatu dira genero berri honen baitan.
Horietako batean, Trailer Faltsuen Nazioarteko Zinemaldian bost gazte nafarrek hartuko dute parte ‘The pencil man’ ‘ez filmearen’ trailerrarekin.
Neska bat, heroi bat eta bilau bat dira existitzen ez den beldurrezko thriller
baten trailerra osatzen duten protagonistak. 90 segunduko iraupena dauka,
unibertsitate batean dago girotuta eta, bere bitartez, bost gazte nafarrek diru faltagatik egin ezin duten film luzea iragartzen dute.
Arrosadiako Campusean grabatu dute ‘The pencil man’ trailerra eta filme bat
izan daitekeenaren irudi esanguratsuak laburtzen ditu. Lana, gainera, Trailer Faltsuen Nazioarteko Zinemaldian aurkeztu dute egileek eta ikusgai dago jaialdi hori antolatzen duen taldearen webgunean (www.teaserland.com).
Efe albiste agentziari eskainitako berbetan, Santiago Usoz trailerraren zuzendariak azaldu zuen arratsalde batean elkartu eta beldurrezko istorioa garatzea erabaki zutela bost gazte nafarrek. “Neska politak hiltzen dituen psikopata tipikoari buruzko lana” egitea pentsatu zuten eta “bedel hiltzailea”
gehitzea otu zitzaien orduan. Horrela hasi ziren gidoia sortzen.

AITAREN
ETXEA
zineman
MARTXOAREN 6AN ESTREINATUKO dute ‘La casa de mi padre’ filma,
2008ko Zinemaldian, Euskal Zinearen Egunean, lehen aurkezpena egin
ostean. Gorka Merchanen zuzendaritzapean, Carmelo Gomez, Veronica
Echegui, Juan Jose Ballesta eta Emma Suarez Euskal Herrian kokatzen
den filme honetan aritzen dira.
Hernani, Errenteria, Hondarribia eta Tolosan grabatu dute pelikula,
besteak beste. Bertan, Txomin Garay (Carmelo Gomez), gaztetan pilotari izandako enpresaburua, bere herrira itzuliko da 10 urte Argentinan
eman ostean. ETAk ‘iraultza zerga’ delakoa eskatu ostean alde egin zuen
jaioterritik. Arrazoi indartsu bat du itzultzeko: Koldo, urtetan berba egin ez
dion anaia, hiltzen ari da eta etxera bueltatzeko eskatu dio. Bidaia horretan, berarekin ekarriko ditu Blanca emaztea (Emma Suarez) eta Sara
alaba (Veronica Echegui). Anai bien arteko ezberdintasunak izan diren
arren, hilzorian dagoen honetan, Koldok bere seme Gaizkaren tutore
izendatuko du Txomin eta lan bat utziko dio: pilota munduan zerbait izan
daitekeen gaztearen bizitza berbideratzea.
Filmak osabaren eta kale borrokan sartuta dabilen ilobaren arteko harreman zaila kontatzen du, baita Gaizkaren eta lehengusina Sararen artean sortzen den ekarpen harremana ere.

INMOBILIARIEN GEHIGARRIA

Honakoa da Eibarko …eta kitto! eta Ermuko Drogetenitturri
al d i z k ar i o k h i l ab e t e h o n e t an ar gi ta r at u du g u n I N M O B I L I A R I E N
G EHIGARRIA . Eibar, Ermua eta Mallabian banatuko dugu ale
b e r e z i h a u.

10.000 ale kaleratuko dira, 35.000 irakurlerendako.

21. z enbakia. 2009ko otsaila
Publizista: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Diseinua eta maketazioa: Koldo Mitxelena Zumaran.
Tirada: 10.000 ale.
Tel. 943 20 67 76.
Faxa. 943 20 28 72

FINKAK
• GESTIO

323

IN M O B IL IA R IO A :

al o kai ru ak,
erosketak,
sa l m e n t a k ,
t a sa z i o a k ,
kontratuak…
• Galdetu zure
etxebizitzaren

FINANTZIAZIORAKO
BIDEA: mailegu

hipotekarioak,
pertsonalak…
• I NFORMAZIO
PER TSONALIZATUA

Toribio Etxebarria 1
943 20 03 58
Faxa. 943 82 04 03
fincas@euki.com

…eta kitto! eta Drogetenitturri aldizkarien
INMOBILIARIEN GEHIGARRIA

JUARISTI INMOBILIARIA.
EIBAR R. JUARISTI API
www.inmobiliariajuaristi.com

Arragueta 2-bis B
Tel. 943 20 08 60

HERRIA

KALEA

EZAUGARRIAK

EIBAR

Isasi, Calbetón

Hainbat neurritako etxebizitzak

EIBAR

Zezenbide, Urtzaile

4 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Bistak.

Galdetu

EIBAR

Estaziño

Pisu handia, ganbararekin. Kalefakzioa. Igogailua.

Galdetu

EIBAR

Toribio Etxebarria

Etxebizitza altua. 5 logela, bainugela eta komuna.

Galdetu

EIBAR

Errebal eta San Juan

Etxebizitza handiak. Igogailua.

EIBAR

Arragueta eta Barrena

Tamaina desberdinetako etxebizitzak.

EIBAR

Jardiñeta eta Ubitxa

2 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Despentsa.

EIBAR

Karmen eta Sautsi

Duplex politak. 3 logela, 2 komun. Garajea.

Galdetu

EIBAR

Julian Etxeberria

3/4 logela, egongela-jangela, sukaldea, 2 komun.

Galdetu

EIBAR

Santaiñes eta Urki

Kanpora. Eguzkitsua. Igogailua.

Galdetu

EIBAR

Juan Gisasola

130 m2. Guztiz berriztuta

Galdetu

EIBAR

Legarre eta Armagin

3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Ganbara. Igogailua.

Galdetu

EIBAR

Urkizuko dorreak

3 log., egong., suk., 2 komun. Balkoia eta esekitokia.

249.420 etik aurrera

EIBAR

Errekatxu

2/3 logelako etxeak. Berriztuak eta berriztu gabeak.

161.672 etik aurrera

EIBAR

Pagaegi

3 log., egong., suk.-jang., bainug., kom. Despentsa. Balkoia.

Galdetu

EIBAR

Errebal

Etxebizitza eraiki berriak, garaje eta trasteroarekin

Galdetu

EIBAR

Paziano Arosa

3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Berriztua. Altzariekin.

Galdetu

EIBAR

Isasi

Etxebizitza eraiki berria, garajea aukeran.

Galdetu

EIBAR

Bittor Sarasketa

Berriztutako eta berriztu gabeko etxebizitzak.

138.233 etik aurrera

EIBAR

Bidebarrieta

3/4 logelako etxeak. Igogailua. Berriztuak.

228.000 etik aurrera

EIBAR

Ipuruako dorrea

Etxebizitza handiak, garaje eta trasteroarekin.

EIBAR

Barakaldo, Urki eta Ipurua

Estrenatzeko apartamentuak.

EIBAR

Amaña

2/3 log., egong., suk., kom. Despentsa. Balkoia. Berriztua.

Galdetu

EIBAR

Txirio kale

Etxebizitza. 39 m2ko ganbara, etxetik sartuta.

Galdetu

EIBAR

GARAJEAK

Txomo, Estaziño, Abontza, Urkizu, Txaltxa-Zelai eta San Pio 17.730 etik aurrera

ERMUA

Gipuzkoa etorbidea

2 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Igogailua.

SORALUZE, ALTZOLA ETA MENDARON ETXEBIZITZAK

PREZIOA
120.200 etik aurrera

244.612 etik aurrera
96.160 etik aurrera
114.800 etik aurrera

Galdetu
130.600 etik aurrera

156.263 e
120.200 etik aurrera

IBAI-ONDO.
EIBAR

www.inmobiliariaibaiondo.com

Errebal, 6 behea
Tel. 943 20 12 13

HERRIA

KALEA

EZAUGARRIAK

EIBAR

Bidebarrieta

Egongela bateko (bitan banatzeko aukera) etxebizitza. Igog. Kalef. Sartzeko.Galdetu

EIBAR

Txaltxa-Zelai

3 logela, egongela, sukalde, komun bi. Igog. Garaje itxia, sarr. zuz.

ELGOIBAR

PREZIOA

Galdetu

Berria. 3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun. Trast. Garaje itxia, sarr. zuz.Galdetu

EIBAR

Santa Ines

3 log., egong-jang., suk., kom. Kalefak. Igog. Sartzeko moduan. 186.000 euro

EIBAR

Wenzeslao Orbea

2 logela, egongela, sukaldea, komuna, despentsa. Sartzeko.

180.000 euro

EIBAR

Ipurua zonaldea

3 logela, egongela, sukaldea, komuna, despentsa. Berritzeko.

130.000 euro

EIBAR

Jardiñeta

2 log., egong., suk., kom. Igogailua. Aukera zabala.

144.200 euro

EIBAR

Bidebarrieta

4 logela, egongela, sukaldea, komuna. Igog. Pegora berrizt. Eguzkitsua. Galdetu

EIBAR

Karmen

5 logela, egongela handia, sukaldea, 2 komun. Berritzeko.

Galdetu

EIBAR

Ifar-Kale

2 logela, egongela-sukalde-jangela, komun handia. Igogail. Ganbara.

Galdetu

EIBAR

Legarre-Gain

2 log., egong., suk., 2 kom. Sarbide aproposa. Sartzeko.

Galdetu

EIBAR

Urkizu

3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun. Kalef. Igogai. Sartzeko. Garajea. Galdetu

EIBAR

Muzategi

Apartamentua, log. bat, egong., suk., kom. Terraza. Igog. Kalef. Sartzeko. Galdetu

EIBAR

Toribio Etxebarria

Atiko polita. 3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Igogailua.

EIBAR

Errebal

3 logela, egongela, sukaldea, komun. Igogailua. Berrizteko. Aukera zabala. Galdetu

EIBAR

T. Anitua

2 log., egong., suk., kom. Terraza handia. Eguzkits. Igog. Sartzeko.

EIBAR

Karmen

3 logela, egongela, sukaldea, komuna. Terraza. Igoga. Aukera zabala. Galdetu

EIBAR

Ibarkurutze

2 logela, egongela, sukaldea, komuna. Kalefak. Igogail. Eguzkitsua. Sartzeko. AUKERA ONA

EIBAR

T. Etxebarria

3 log, egong, suk, komuna, despentsa. Kalef. Sartzeko. Eguzkits.

Galdetu

EIBAR

P. Arosa

3 log, egong. handia, suk, komuna, despentsa. Sartzeko. Eguzkits.

Galdetu

EIBAR

Zuloagatarren

Hainbat etxebizitza handi. Aukera handiak.

Galdetu

EIBAR

Legarre

3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun. Igogailua. Sartzeko.

EIBAR

ETXEBIZITZA ERAIKI BERRIAK URKIN PREZIO ONEAN

EIBAR

GARAJE BIKOITZA SALGAI MUZATEGIN

Galdetu

Galdetu

AUKERA ONA

ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
ELGETA

ETXEBIZITZA ERAIKI BERRIAK, HAINBAT PREZIO ETA NEURRIKOAK
PABILIOIAK, HAINBAT PREZIO ETA NEURRIKOAK

S alerosketak
T raspasoak
T asazioak
A lokairuak

Errebal, 19
943 70 16 57
Faxa. 943 70 07 51

Er r e b a l , 1 2 - b e h e a
20 60 0 EIBA R
Tel./Faxa. 943 203 333
M o b i l a . 6 5 6 7 66 3 4 4
www.inmoarr egi.com

GARMENDIA
EIBAR

San Juan, 7 behea
Tel. 943 20 34 13

HERRIA

KALEA

EZAUGARRIAK

PREZIOA

EIBAR

Egigurentarren

3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun eta garajea aukeran.

Galdetu

EIBAR

Amañako dorreak

3 logela, sukalde-egongela, komuna. Ganbara. Berriztua.

Galdetu

EIBAR

Amaña

3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Ganbara. Berriztua.

Galdetu

EIBAR

Amaña

2 logela. Ganbara. Guztia konponduta. Bista onak.

Galdetu

EIBAR

Erdialdea

2 log., egong., suk., kom. Ganbara. Berriztua.

Galdetu

EIBAR

F. Calbeton

4 logela, egongela, sukaldea, 3 komun.

Galdetu

Hurrengo
gehigarrian
ager tzeko deitu:
943 20 67 76

FIDATU ZAITEZ PROFESIONALETAZ BAKARRIK

Mar txotik
aurrera
Isasi, 16an

www.donpiso.com

Zure etxea saltzeko
modurik azkar, errez
eta eraginkorrena

donpiso@donpisoeibar.com
Tel: 943 82 05 10 Faxa: 943 20 81 81

L a r r a g es t

Bidebarrieta, 12

IN MO BIL IA RIA

Tel.690 61 07 15

api 353

PREZIO BERRIAK
2 logela, 2 komun: 39.400.000 pezetatik aurrera
3 logela 51.600.000 pezetatik aurrera
Garaje irekia eta trasteroa 5.000.000
etxeak eta garajeak alokatzen dira

KIROLAK
Valle de Piélagos
rally klasikoa
asteburuan

RALLYETAKO KANTABRIAKO OPENA hasiko da asteburuan, auto klasiko deportiboei
dagokienez. Arce herriraino joango da Escuderia Eibarko
German Gonzálezek eta Iban
Beroizek osatutako taldea, euren Ford Escort XR3rekin. Gainera, 1 zenbakia eramango dute autoaren ateetan, iazko edizioa bereganatu baitzuten;
emaitza hori errepikatzea da
euren asmoa.
Aurreko zapatuan, bestalde,
Gernikako Arratzun jokatutako
enduro modalitateko Espainiako
txapelketarako baliagarria zen
proban, Mayer Outeriño eibartarra 30. postuan sailkatu zen bere debutean. Asteburu honetan
Lizarran hartuko du parte.

Eskozia La Bravaren egitaraua Eibar-Alacant berotzeko

JOAN DEN ASTEAN VIGON
Celtari 1-2 irabazi ostean, Alacant jasoko du domekan
(17.00etan) Eibarrek Ipuruan
jaitsiera postuetatik irtetzeko
itxaropenarekin. Kordobaren
puntu berdinak ditu talde armaginak eta puntu batera dago
Las Palmas; horrela, Alacanti
irabaziz gero, aukera handiak
dituzte Pousoren mutilek jaitsiera postuetatik irtetzeko. Alaves eibartarren atzetik dator,
hau ere Pousoren mutilen puntu kopuru berberarekin. Borroka estua, beraz, toki horietatik
ihes egiteko asmoa duten taldeen artean, akats txikiena ere
izateko aukerarik ematen ez
duena. Alacantek, bestalde,
oso aukera gutxi ditu, oso atzeratuta baitago sailkapenean.

Taldeak ere eskertuko ditu zaletuen animo eta laguntasuna.

Eibarzaleek garrantzia handia eman diote domekako neurketari eta, horrela, Eskozia La
Bravak txosna ipiniko du Untzagan, eguerdiko 12.00etan. Ber-

tan txorizoa eta edaria banatuko
da eta, hor kontsumitzen duenak Eibar KEren bereizgarriren
bat badarama, partidurako gonbidapena jasoko du.

INDEPENDENTZIAREN BIDEAN

abertzaleon
botoa

URREZKO
botoa

ALDAKETAREN ALDE
...eta kitto! 09/II/27
669 zkia.
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KIROLAK
Xakelarien eskolarteko txapelketak

Hierros Anetxeko
rugbilariak
igoera faseari
begira
dagoeneko
LIGA AMAITZEKO PARTIDU
BAKARRA geratzen denean,
asteburuan Santanderreko Independienteren aurka jokatu
beharrekoa, eibartarrek ibilbide
zuzena daramate eta Liga partidu bakarra galduta amaitzeko
tenorean dira. Azken jardunaldian, 0-57 irabazi zioten Getxo
Arteari, eguraldiari esker errugbian jokatzeko aproposezko
partiduan. Putreek hasieratik
agindu zuten eta, jokoaren
denborak bereganatzeaz gain,
bost entsegu lortu zituzten joko
bikaina erakutsiz eta defentsan
aukera bat bera ere ez zioten
eskaini bizkaitarrei. Eibarko taldea Ohorezko B mailarako igoera faserako sailkatuta dago
eta martxoaren 21ean jokatu
beharko dute lehenengo partidua, etxetik kanpo; aurkaria ez
dute ezagutzen oraindik, beste

multzoetan ere denboraldia ez
baita amaitu oraindik.
Eibar/Arrasateko nesken taldeak, bestalde, denboraldiko
azken partidua jokatu zuen zapatu goizean Gasteizen; gasteiztarrak goitik behera nagusitu ziren eta, izugarrizko mele
indartsuari esker, 109-0 irabazi
zuten. Aurkariaren maila alde
batera lagata -sailkapeneko
goiko postuan dago-, gure herriko nesken taldeak asko hobetu du denboraldian zehar.
Hemendik aurrera, udako hainbat torneotan hartuko dute parte, hurrengo denboraldia hobeto prestatzeko asmoz.

Herenegun hasi zen
Deba Arroko pelota txapelketa

Etxanizek neurketa erabakigarria du.

09/II/27 ...eta kitto!
669 zkia.

KADETE, JUBENIL ETA SENIOR mailetako 30 bikotek hartuko dute parte aurten gure herriko Klub Deportiboari antolatzea tokatzen zaion Deba Arroko pelota txapelketako LXII.
edizioan. Finalak ere badu data
dagoeneko: ekainaren 20an jokatuko dira hiru modalitateetako finalak eta egun horretarako
sailkatutako sei bikoteek Astelena frontoian neurtuko dituzte
indarrak. Herenegun izan zen
eibartarren debuta, EtxanizEgaña bikoteak Aretxabaletakoari aurre eginez; bikote horrek hiru neurketa garrantzitsu
izango ditu ere Udaberri Sarian.

DEPORTIBOKO XAKE BATZORDEKO talde biek bide
arrakastatsuari eusten diote
eta azken asteburuan ere garaile izan dira. Gorengoen mailakoak Tolosa-Ibarra hartu
zuen Deporren, 3-1 irabaziz:
Arana eta Julen Garroren garaipenei, Haritz Garro eta Olmoren berdinketak gehitu zitzaizkien. Eibartarrek lidergoan
jarraitzen dute, 21’5 punturekin, eta zapatuan Deporreko lokaletan bisitari izango duten
Arrasate 2. sailkatuari hiru puntuko aldea ateratzen diote. 2.
mailako taldeak 1’5-2’5 irabazi
zuen Elgoibarren, López eta
Larreategiren garaipenez eta
Baenaren berdinketaz baliatuz,

eta lehenengo fasea lider moduan amaitu dute. Datorren asteburutik aurrera, 1. mailarako
igoera fasea jokatuko dute hurrengo lau asteburuetan.
Azken domeka bietan, bestalde, Eibarko eskolarteko txapelketa izan da jokoan eta, bi
mailatan banatuta, 20 jokalarik
hartu dute parte. 5. eta 6. mailako ikasleen arteko txapelketan, Amañako Iker Narbaizak
aurrea hartu zien Iturburuko
Ander Magunazelaia eta Unai
Gallastegiri; eta 3. eta 4. mailakoen artekoan, Iturburuko ikasleak izan dira nagusi eta, azkenik, Martin Telleriak irabazi du,
Ander Egurrola eta Patxi Egigurenen aurretik.

5. eta 6. mailakoen arteko txapelketako irabazleak, atzean 3. eta 4. mailakoak dituztela.

Klub Deportiboko batzar nagusia
gaur 20.00etan

LEHENENGO DEIALDIA 19.30etarako iragarrita badago ere, ohikoa denez, bigarren eta azkenekoan egingo da urteroko Deportiboko Batzar Nagusia. Gai ordena honakoa izango da: aurreko aktaren irakurketa eta onartzea, kontuen gorabeherak, egoitzaren insonorizazio lanak egiteko proiektuaren eztabaida eta onarpena, bazkide kopuruaren gorabeherak, zuzendaritza karguen berritzea eta
galdera eta eskariak. Bosgarren puntuan, honako postuak bete beharko dira: txirrindularitza, eski, argazkilaritza, kultura eta Kezka Dantza Taldearen batzorde-buruenak.

Klubaren Eguneko
artxiboko irudia.

KIROLAK
Castillo 3.a
Euskadiko karate
txapelketan

Jesus Castillo, eskuratutako trofeoekin.

DOMEKAN, AZKOITIKO ZUBIAURRE kiroldegian, jokatutako senior mailako karateko
Euskadiko txapelketan, UrkiAmañako karate taldeko Jesus
Castillo 3. postuan sailkatu zen
kata modalitatean; aldi berean,
67 kilorainoko kumite modalitatean azkenean txapelduna
izango zenak kaleratu zuen..

Derbi eibartarra izango da saskibaloian
NOVAMARK ETA KATU KALE saskibaloi taldeek ligaren lehen fasea amaitu zuten joan
den astean eta bigarrenari ekingo diote asteburu honetan. Fase berrian talde berean daude
kokatuta talde biak, beraz, derbi eibartarra jokatuko da. Taldean honakoak daude eibartarrekin batera: Baskoplastika, CD
Internacional,A, Aldapeta Nucleo eta Ainhoa Taberna.
Bigarren fasea hasi aurretik,
Leihoak Zast zarauztarren aurka galdu zuen Novamarkek joan den asteburuan 62-81 lehenengo fasearen azken partiduan. Bihar Ainhoa Tabernaren

aurka arituko dira Lasarte Orian
16.00etan, bigarren faseko 10
partiduen lehenean. Katu Kalek, berriz, etxean (Ipurua kiroldegian) hartuko du Baskoplastika bihar 18.30etan. Eibartarrek
Jorge Alarconen baja izango
dute neurketa honi begira.

Arrate-CAI Aragon EHF Kopan

CAI ARAGONEN AURKA jokatuko du Arrate eskubaloi taldeak EHF Kopako final laurdenetan. Joaneko partidua Eibarren jokatuko da martxoaren 28
edo 29an, eta bueltakoa Zaragozan apirilaren 4 edo 5ean.

ASOBAL ligan, bestetik, Ciudad Realen aurka 30-26 galdu
zuen eguaztenean Arratek.
Itxura ona eman zuen talde eibartarrak Quijote Arenan, baina
ezin izan zuen joaneko partiduko emaitza positiboa lortu,
nahiz eta partiduan zehar 4 goletako aldea izan zuen (6-10
irabazten joan zen 1. zatian).
Hurrengo partidua martxoaren
7an jokatuko du Teucroren aurka Ipurua kiroldegian, 19.00etan hasita. Neurketa garrantzitsua izango da oso, denboraldi amaierara begira arrisku
guztietatik ihes egiteko aukera
ezinhobea izango baitu.

Meritu handiko Espainiako
azpitxapelketa Asier Cuevasentzat

SEVILLAN DOMEKAN JOKATUTAKO Espainiako maratoi
txapelketan, Eibarko atletak
ezin izan zuen iaz lortutako
txapela berretsi; baina, oso gogorra egin zitzaion lasterketan,
pertsonalki duen markarik onena egin zuen, bere aurreko
marka 37 segundotan hobetuz.
Asko sufritu zuen lasterketan
oin-zolan zuen minarengatik
eta 35. kilometroan bertan behera lagatzekotan izan zen;
guzti horrek meritu handiagoa
ematen dio Goierri-Garaiako
atletak eskuratutakoari, berak
dioen moduan “domekako proban lau urte zahartu nintzelako; kostatuko zait psikologikoki
ere hortik errekuperatzea”.
Infiltratuta hartu zuen parte
proba horretan Asierrek; hala
ere, iaz Valentzian eskuratutako
txapelketan baino paper hobea
egin zuen oraingoan, Rafael
Iglesias txapeldun berriaren maila -orain, behintzat- berarena
baino altuagoa baita.

Goierri Garaia nagusi
Cuevasek lortutakoari, bere
taldeak emandako maila gehitu
behar zaio, Goierri Garaiak taldekako sailkapena bereganatu
baitzuen. Eibartarraren hurrengo
erronka Berlingo mundialerako
txartela lortzea da; proba hori
abuztuan jokatuko da eta Cuevasek ordurako bertan parte hartzeko gutxiengo marka eskuratu
beharko du. Azken aukeretakoa
izan daiteke berarentzat.

Mendi eskiko trebakuntza ikastaroa

MARTXOAREN 19-TIK 22-RA mendiko eskian zailtasun guztietako ibilbideak egiten ikasteko ikastaroa emango da Neouviellen. Informazio gehiagorako: Gipuzkoako Goi Mendi Eskola, 943461440.

Indurain eta Satrustegi Kerizpen

MARTITZEN GAUEAN Eibarko lagunak bisitatzera etorri ziren guregana Indurain anai txirrindulariak (Miguel eta Prudentzio) eta Realeko goleatzaile nagusienetakoa izandako Jesus Mari Satrustegi.
Giro ezin hobean, afari batez gozatu zuten Kerizpe soziedadean.
...eta kitto! 09/II/27
669 zkia.
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KULTURA
“ T x a n o g o r r i t x u d u t i z e n a , a m o n a re n e t x e r a n o a ” .
S e gu ru ? ‘ N o ra z oaz , Txa no go r ri t xu? ’ ant z e z l ana k
( C o l i s e o a n m a r t x o a re n 7 a n ) e z d u a rg i u z t e n h o r i .
T x a n o berd e a , o t s o a g a l d u t a , a m a m a a u s a r t a , P o r ro t x ,
P i n o t xo … B e st e b i t x i t a su n b a t : a k t o re b at b ak ar r i k
e s ze n at ok i a n , T xa n og o r r i t x u e d o K a t r i n Sc hl e g el .

Iaz sasoi berean zabaldu zen erakusketaren irudia. / LEIRE ITURBE

Andra artisten erakusketak

KATRIN SCHLEGEL, aktorea:

“Bestelakoa da
Txanogorritxu hau”

- Txanogorritxu berezia aurkezten duzue antzezlanean.
Bai. Berezia da edukiaren aldetik, izan ere, honako bertsioan Txanogorritxu galdu egiten
da, baina baita otsoa ere. Narratzaile bat ere du antzezlanak, etengabe erratzen dena.
Orduan, bestelako pertsonaiak
azaltzen dira antzezlanean:
Rapunzel printzesa, Pinotxo,
Porrotx… beraz, alde horretatik
ezberdina da Txanogorritxuren
bertsio hau. Ezberdina da antzezlana egiteko modua ere.
Aktore bakarra dago eszenatokian eta beste guztia pantaila
batean gertatzen da. Orduan,
eszena batzuk eszenatokian
gertatzen dira, beste batzuk
pantailan, eta beste hainbat
nahastu egiten dira pantaila eta
eszenatokiaren artean.
- Txanogorritxu bera ere ez
da betikoa. Ez da hain gorria.
Nahiko berezia da bera ere,
bai. Bestelakoa. Narratzailea
berbetan hastean erratu egiten
da eta txanogorritxu txanoberdetsu bezala aurkezten du. Zoratzeko modukoa da.
- Otsoa eta amama, nolakoak dira?
Tontoa ez nuke esango, baina ez da oso azkarra otsoa.
Gauzak gaizki ateratzen zaizkio
eta galdu egiten da amonaren
etxerako bidean. Amama, bestetik, oso ausarta da, kementsua eta izaera gogorrekoa.

09/II/27 ...eta kitto!
669 zkia.

- Eszenatokian zu bakarrik
zaude, baina ez zara antzezle bakarra.
Beste pertsonaia batzuk
azaltzen dira pantailan. Ama,
otsoa, amama… agertzen dira,
baina otsoa amonaren etxerako bidean galtzen denean beste etxe batzuetan galdetzera
sartzen da, eta haietan Rapunzel printzesa, Pinotxo eta Porrotx aurkitzen ditu. Hauek,
gainera, otsoa dela ikustean
alde egiten dute beldurtuta.
- Aipatu duzun erratzen den
narratzaile hori Fran Lasuen
eibartarra da.
Egia! Sekulako ahotsa dauka. Bera ez da azaltzen, ahotsa jartzen du. Narratzaile paperean nahiko harroa da, “oso
ondo” hitzegiten duena, gizon
baten ahotsarekin, baina beti
erratu egiten da eta horrek,
umeek ipuina ezagutzen dutenez, bai publikoarengan, bai
txanogorritxurengan nahastea
eta haserrea sortzen ditu.
- Azaroan estreinatu zenutenetik, nolakoa izan da publikoaren harrera?
Oso ona! Batzutan umeak
hasten dira: “Baina amonaren
etxera joan behar duzula!”, bestela oso ondo pasatzen dute.
Porrotx azaltzen denean denak
berari oihuka hasten dira pantailari begira. Hasieratik partehartzen dute umeek, izan ere,
partehartzeko antzezlana da.

GAUR INAUGURATUKO DA
Topalekuan Eibarko emakumeek egindako artelanen erakusketa: Esther Fernández Maruri, Mª
Carmen Taapkem, Mª Fran Ereña, Idoia Aranburu, Arrate Etxaburu, Mary Hernández, Txaro
Baglieto, Begoña Eizagaetxeberria, Enriketa Juaristi, Marina Pérez, Elisabet Eguren, Marisa Arillaga, Charo Gil, Maite Arriaga,
Rosi Ramos, Rosa Izagirre, Mª
Carmen Izagirre, Mª Tere Errasti,
Gloria Ibarluzea, Arrate Etxeberria, Begoña Magunazelaia, Mª
Eugenia López de Guereñu, Mª
Isabel Saniugarte, Nieves Dorio,
Rosa Fernández, Mª Carmen Pí-

riz, Isabel Azpiazu, Begoña Domínguez, Aurora Baskaran, Natalia eta Irantzu Cobo-ren margoak zein zeramika-lanak astegunetan, 19.00etatik 21.00etara
eta zapatu eta jai egunetan, berriz, 12.00etatik 14.00etara eta
19.00etatik 21.00etara ikus daitezke.
Bestalde, gaurtik hasita eta
martxoa osoan Eibarko Artisten
Elkarteko Arrate Etxeberria,
Arrate Osoro, Elisabet Eguren
eta Esther Fernández de Maruriren koadroak Untzagako jubilatu etxean ikusgai izango dira,
astelehenetik barixakura, arratsaldeko 19.00etatik 21.00etara.

Antzerkia kalera irtengo da

ANTZERKI JARDUNALDIEN 32. edizioarekin hasteko, gaur
17.00etatik aurrera giza irudien erakustaldia egingo da Toribio
Etxebarrian eta Untzagan. Interpretazio estatikoan maisu diren
bost aktore beste horrenbeste pertsonaiarekin datozkigu eta astelehenean lanen antzezpenak hasiko dira. Programazio osoa eta
lanen inguruko azalpenak www.etakitto.com helbidean eskuragarri ipini ditugu.

KULTURA
Korrika Kulturala martxan

HILABETE ESKAS FALTA DA 16. Korrika hasteko, baina Euskal Herria zeharkatuko duen antxitxiketaldirako girotzen joateko hamaika aukera eskainiko dizkigu Korrika
Kulturalak. Martitzenean Helena Tabernak zuzendutako
Berri ona pelikula emango dute Coliseoan, 21.30etan (Eibar Zine Klubaren laguntzarekin). Datorren barixakuan,
berriz, Hernaniko Larre-Gain sagardotegira joango dira
AEK Euskaltegikoak eta eurekin bat egiten animatzen diren beste guztiak (izen-ematea librea da, 943201379 telefono zenbakian; autobusak eta menuak 38 bat euroko
prezioa izango du). Korrika Apirilaren 5ean amaitu arte
beste jarduera batzuk garatzen joango dira herrian.

laburrak
Z A PA TU K O I PUIN A
Bihar arratsaldean,
18.00etatik aurrera Martin
Txiki eta Marizikin ipuinak
kontatuko ditu Ixabel
Millet ipuin kontalariak
umeen liburutegian.
Taberna zuzendaria, Berri Onako aktore nagusienekin.

Busturiara jubilatuekin

BEHEKO TOKIA KARMEN KALEKO jubilatuen
etxeak Busturiako biodibertsitate zentrua ezagutzera joateko irteera antolatu du. Martxoaren
20rako honako programa prestatu dute:
10.30etan Eibartik irten eta 12.00etan Gernikan
geratu egingo dira, hango Bakearen Museora
bisita egiteko. Ondoren, 14.30etan Zalla-Berri

jatetxean bazkaldu eta Urdaibai aldera abiatuko
dira, Busturia inguruan dagoen biodibertsitate
zentruan jasota dauzkaten animaliak eta bestelakoak ikustera. Txangoan parte hartu nahi duenak Beheko Tokian bertan eman dezake izena,
kina amaitu eta gero. Irteeraren prezioa 12 eurokoa da.

...eta kitto!ko
urteko batzarra
MARTXOAREN 12-AN EGINGO DU …eta
kitto! Euskara Elkarteak urteko batzarra.
Bazkide guztiak 19.00etarako deituta daude,
baina ordu horretan erdia baino gutxiago
bertaratuz gero, bilera ordu erdi geroago hasiko da, Euskara Elkartearen egoitzan. Gaiordenean jasotakoen artean zuzendaritza
berriaren hautaketa dago.

KON T Z ER T U A
Tallarra gaztetxean
kontzertua egongo da gaur
gauean, 22.30etatik
aurrera: Vicepresidentes
eta Layo Raser taldeek
joko dute Asua Erreka
kalean dagoen gaztetxean.
R E I K I I K A S TA R O A
Txaltxa Zelai, 1ean dagoen
reiki zentruan ikastaroa
emango dute martxoaren
7an eta 8an. Ikastaroaren
inguruko informazio
zabalagoa izateko
eta izena emateko
665743217 telefono
zenbakira deitu daiteke.
AI N I ZE TX O P I TE A
Martxoaren 6tik 29ra
Ainize Txopitearen
artelanekin osatutako
erakusketa egongo da
ikusgai, Portaleko
erakusketa aretoan.
Artista gazteak teknika
mistoa erabilita sortutako
hainbat artelan ikusteko
aukera izango da.

Altzoaren ikastaroak

MARTITZENEAN HASIKO DA Altzoa
alargunen elkarteak antolatu duen eskulanen inguruko ikastaroa, Portalean, 16.00etatik 18.00etara. Eguenean, berriz, erlajazioa lantzeko ikastaroarekin hasiko dira, 18.45etan. Ikastaro biak Emakundek eta Udalak diruz
lagundutakoak dira.

GU RA S O E N D A KO
HI TZA LDI AK
Gurasoak Martxan
programaren barruan,
martitzenean 18.30etan
hitzaldia eskainiko da
Mogel Iturburun eta
eguaztenean, ordu berean,
hitzaldi bana emango da
Mogel Isasin eta I. Zuloaga
institutuan.

AK ON DIA
LORADENDA

Albaitari Zentroa
Julen Arano / Ma Jesus Blanco

Bittor Sarasketa, 12
☎ 943 12 74 15

– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

S a n J u an , 1

Tel. 943 20 33 29

BIDEBARRIETA, 1

TABERNA
...eta kitto! 09/II/27
669 zkia.
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KULTURA
Aintzane
Agirrebeña

Zazpikixak

Z

azpikiak. Holan daka
izena Mihiluze saioko
atal batek. Jentiak
euskeraz idazterakuan
edo erderatik itzultzerakuan
egitten dittuan hankasartziak
erakusten dittue bertan.
Nik azkenaldixan gure
herrixetan modan daren pegora
kanpoko buzoiak aztertzen
dihardut (badakizue,
propagandia etxeko buzoietan
ez sartzeko ipinittako horrek).
Ba, interesgarrixa da oso.
Klase guztietako buzoiak dare,
baiña asko errepikatu egitten
dira. Zelan hasi ete nintzan
ni buzoiori begira? A! Jakiña.
Ba, buzoi horretako baten
euskeraz eta gaztelaniaz dago
letrerua: publicidad/publizitate.
Bi buzoi klase ikusi dittut
halakuak, bata zurixa eta bestia
zilar kolorekua. Onena ez da
hori, baiña. Azkoittixan be
buzoiekin fijatzen hasi nintzan
eta han euskerazko rotulua
bakarrik dake! Osea, hauxe
ipintzen dabe: publizitate.
Zazpikixak barregarrixak izan
leikez batzutan. Buzoietako hau
ez da hain akats larrixa, baiña
beste batzuk negargarrixak
eta denunziatzekuak be badira.
Adibiderako, TDT baten
euskerazko manualeko esaldi
bat: “Aldatzeko gidariaren
kanalaren eta EXIT itzultzeko
azkarrari kanalenAzkarrean
saka dezan -+, PR+, PRAsteleheneko Igandeari”.
Hau euskeria ez da izango
horraittiok!! Ez deiguela
adarrik jo!

09/II/27 ...eta kitto!
669 zkia.

UEUko udaberriko
eskaintza prest

UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEAK eguaztenean aurkeztu zuen udaberrirako ikastaroen eskaintza Markeskuan.
Mari Karmen Menika UEUko
Ikastetxe Nagusiko arduradunaren berbetan, honako helburu hauek izan dira kontuan
ikastaro eskaintza antolatzeko
orduan: “Gaurkotasuna duten
gaiak eskaintzea, gizartean
dauden premiei erantzutea, aurreko edizioetako ikastaro arrakastatsuei jarraipena ematea,
interes orokorreko gaiak lantzea, kalitatezko eskaintza egitea, eta euskarazko formazioaren eskaintza zabaltzea Eibar
eta Debabarrenean”.
Garapen pertsonalaren atalean ikastaro bi emango dira:
Harreman harmonikoa izateko komunikazio-trebetasunak
(maiatzak 9 eta 16an) eta Gor-

Udaberriko eskaintza eguaztenean aurkeztu zen Markeskua jauregian. / EKHI BELAR

putz emozio adimena (martxoak 14 eta 28an eta apirilaren
4ean); hizkuntzaren irakaskuntza eta motibazioren barruan
Morfologiako eta sintaxiko ariketak konputagailuaren bidez
(apirilak 29an) eta Euskara
erabiltzeko motibazioa sustatzeko trebakuntza-saioa (maiatzak 15 eta 22an); informatikan
Web mugikorra (martxoak
25ean eta apirilaren 1ean) eta
Ubuntu erabiltzen hasi nahi dut

Liburutegiaren balantzea

IAZKO TXOSTENA AURKEZTU BERRI DU Juan San Martin Liburutegiak eta, arduradunen berbetan, “2008. urtea
emaitza onekin itxi du, 2007an
lortutakoak baino hobeagoekin. Izan ere, 2008an maileguaren eguneko batez bestekoa handiagoa izan zen, hilabetez itxita egon zen arren”.
Handitze-lanei esker, gainera,
aldaketa nabarmenak izan dira: ikasteko eta mailegurako
guneak bereizi dira, helduen

zein umeen liburutegian; umeen liburutegian gune desberdin bi jarri dituzte (bata txikientzat eta bestea 7-14 urte bitarteko umeentzat); hemeroteka
eta mediateka gunea sortu dira (bertan daude orain ikusentzunezko guztiak); Eibarko
bilduma jartzeko eta erabiltzeko toki berria sortu da; eta langileentzat bulego berriak ipini
dira (bilduma bibliografikoak
behar duen tratamendu teknikoa emateko aproposagoak).

(maiatzak 4, 11, 18 eta 25ean);
eta gizarte gaiei dagokien atalean, berriz, Israel eta Palestina: izenburuaren errealitatea
baino sakonagoa (maiatzaren
9, 16, 23 eta 30ean) eta Literatura (apirilaren 22tik aurrera,
ekainaren 3ra arte). Informazio
gehiagorako www.ueu.org helbidera jo daiteke.

EUSKARAREN
EUSKARA EGOERA AHULEAN DAGO. Unescok hirugarrenez argitaratu du Arriskuan diren munduko hizkuntzen
atlasa. Arrisku mailaren arabera, lau multzo egin ditu: 538
hizkuntza egoera kritikoan daude, 502 arrisku handian, 632
arriskuan eta 607 egoera ahulean. Azken multzo horretan
sartu du Unescok euskara. Bestalde, Atlasaren aurreko edizioetan ez bezala, katalana eta
galegoa ez dira arrisku egoeran dauden hizkuntzen artean
azaltzen. Atlas horren arabera, munduko 6.000 hizkuntzetatik, 2.500 galtzeko arriskuan
daude, egoera ekonomiko guztietako herrialdeetan, gainera;
azken hiru belaunaldietan 200
hizkuntza galdu dira. Euskararen eremuan lanean jardun
duen Tapani Salminen filologo
finlandiarraren ustez, EAEn lege babes handia ematen zaio
euskarari, baina hizkuntza egoera ahulagoan dago Nafarroa
Garaia eta Beherean, Lapurdin
eta Zuberoan.

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...

AGENDA
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Zorionak, ENEKO,
gure txikitxua,
astelehenian 3 urte
egingo dozuz-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, JUNE eta MAIALEN,
aittitta Julian, amama Mertxe
eta osaba-izeko Josu
eta Cristinaren partez.

Zorionak, IRENE, bixar
lau urte beteko
dittuzulako.
Patxo haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, NAIA
Zubizarreta, gaur bi urte
beteko dittuzu-eta. Muxu
pilla bat famelixa guztiaren
eta, batez be, Julen eta
aittitta-amamaren partez.

Zorionak, ANE, bixar
bederatzi urte egingo
dozuzelako. Etxekuen
partez.

JAIOTAKOAK

- Claudia Schmidt González. 2009-II-15.
- Luka Cabrera Salvetti. 2009-II-16.
- Mikel Orte Sebastián. 2009-II-17.

- Xuban Aranzabal Baskaran. 2009-II-19.

HILDAKOAK

DENBORAPASAK
SUDOKUA

2
4

1 4
5

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

6
8
5
7
3 9
3
4
2
9
8

- Jose Hernández Cabero. 79 urte. 2009-II-15.

- Faustino De Luis Vizcaíno. 72 urte. 2009-II-18.
- Ramon Araujo Formoso. 84 urte. 2009-II-18.
- Fermin Plaza Ramírez. 98 urte. 2009-II-19.

- Antonia Amutxastegi Añorga. 90 urte. 2009-II-20.
- Iosu Ibargutxi Manena. 73 urte. 2009-II-22.

- Ildefonsa De Pedro Capilla. 73 urte. 2009-II-22.

coliseo

- Amaia Ruíz Sarasketa. 47 urte. 2009-II-23.

Zuzendaria:
Steve Buscemi
Aktoreak:
Sienna Miller,
Steve Buscemi…

AURREKOAREN EMAITZA

untzaga

zinea filmakzineafilmakzinea
“El curioso caso
de Benjamin Button”
Zuzendaria:
David Fincher
Aktoreak:
Brad Pitt,
Cate Blanchett,
Taraji P. Henson,
Julia Ormond…

Benjamin Button 80 urterekin jaio zen
eta urteek aurrera egin ahala, gaztetzen
joango da. New Orleans-en hasi, Lehen
Mundu gerran eta XXI. mendera arteko
bizitza izango du; gizon eta istorio berezia,
baina besteonaren modukoa azkenean…

“Interview”

Pierre Peders kazetaria munduan izandako
guda gehienetan izan da lanean; gauza
izugarri gogorrak bizi izan ditu, baina
Hollywood-eko telesail bateko izarra ezagutu
eta elkarrizketatu behar duela jakiterakoan,
uste baino gehiago ikasiko du…

“Berri ona”

Zuzendaria:
Helena Taberna
Aktoreak:
Unax Ugalde,
Barbara Goenaga,
Guillermo Toledo,
Gorka Aginagalde…

ego-ibar

1936. urtean herri sozialista bateko
parrokoa izendatu berri dute Miguel.
Nazionalak herrira sartu dira eta Miguelek
herritarrak laguntzeko asmoarekin eliza
eta militarrak izan ditu kontra. Margarirekin
hasitako harremana da gauza on bakarra…
...eta kitto! 09/II/27
669 zkia.
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horoskopoa
ARIES
Denbora askoan ez dituzu burutik
kenduko aratosteak. Oso ondo
pasatu duzu egun hauetan, merezi
zenuen, bejondeizula!
TA U R U S
Sekretuak sekretu dira, baina
batzutan hobe da gordeta duzun
hori kontatzea, bestela, gauzak
nahastu eta aldrebestu egiten baitira.
GE M I N I
Inspirazio momentuak bizi dituzu.
Egunak beste umore batez hasi
eta amaitzen dituzu. Zer da ezkutuan
hartzen duzun hori, Gemini maitea?
CANCER
Zaila egingo zaizu hurrengo egunetan
aurrean jarriko zaizun egoerari
aurre egitea, baina gogorra zarenez,
edozer gainditzeko gai zara.
LE O
Bakoitzaren eskubideak aldarrikatzea
oso ondo dago, eskubidea da,
baina bakoitzak bere betebeharrak
ere baditu, badakizu ezta?
VI RG O
Oso ondo Virgo, ondo egina!
Ez egin kasu handirik esaten
duten gauzei, zuk horrela pentsatu
baduzu, bikain! Lasai egizu lo.
LIBRA
Diru kontuetan nahiko estu ibiliko
zara. Batetik irten eta bestean sartzen
zara, putzu ekonomikotik atera
ezinda. Ea zerbait bururatzen zaizun.
SC O RP I U S
Baliteke Oscarrik ez irabaztea, baina
bost axola, nahi duzuna lortzeko
balio dizu antzezteko abilezia horrek.
Zure aurrean Penelope ez da inor.
S A G I T TA R I U S
Zeinen polita den maitasuna, ezta?
Ikusten da bihotz gogor horren
barruan gozotasuna dagoela,
gutxi erakusten baduzu ere.
CA P RI C O RN I U S
Aukera bi dituzu. Ondo pentsatu
erabakia hartu baino lehenago,
ondorioak latzak izan baitaitezke…
edo zoragarriak!
AQUARIUS
Irratia irentsiko bazenu bezala,
berbetan emango dituzu egunak
eta egunak, isildu gabe. Azkenean,
jendeak sintonia aldatuko du.
PISC IS
Erosi, erosi, erosi… ez duzu beste
ezer buruan! Ez zaizu ezer falta,
beraz, zer gehiago erosi nahi duzu?
Aurreztea ba al dakizu zer den?

09/II/27 ...eta kitto!
669 zkia.

Barixakua 27
ANTZERKI
JARDUNALDIAK
17.00.- Giza irudien
VII. Erakustaldia: Ariadna
Ferrer (Geisha), Julio García
(Alatriste Kapitaina), Eusebio
Do Santos (Eduardo
Manostijeras), Orlando
(Garaiko zalduna)
eta Fabián López (Bikingoa).
Toribio Etxebarrian
eta Untzagan.

KONTZERTUA
22.30.- Vicepresidentes
eta Layo Raser taldeen
kontzertua. Tallarra
gaztetxean (Asua Erreka, 4).

Astelehena 2
IKASTEN
16.00.- Sendabelarren
foroa: kaiena eta erregaliza.
Portalean.

ANTZERKI
JARDUNALDIAK
19.00.- Lola Herreraren
hitzaldia: El teatro como
forma de vida.
Aurkezlea: Juan Ortega.
Koordinatzailea: Jesús
Cimarro. Narruzko Zezen
Lehiaketako 24. edizioko
sari banaketa ekitaldia.
Coliseoan.

ZAPATUKO IPUINA
18.00.- Martin Txiki
eta Marizikin ipuinak
kontatuko ditu Ixabel
Millet-ek. Umeen
liburutegian.

Domeka 1
KALEJIRA
11.00.- Usartza Txistulari
Bandaren kalejira. Txirio-kale
eta Ifar-kalen.

IKASTEN
10.00.- Felipe II. Luces
y sombras de un monarca
responsable (Aulas Kutxa).
EPAn.

GURASOENDAKO
HITZALDIAK
18.30.- Nola kudeatu
kasketak (euskeraz).
Mogel Iturburun.

ZINEA
21.30.- Berri Ona
(Zuz: Helena Taberna).
Coliseoan.

TXOSNA

18.30.- Lagunen
garrantzia nerabezaroan:
talde-presioa. Mogel Isasin.
18.30.- Arazoei nola
egin aurre eta gatazken
ebazpena (elebidun).
I. Zuloaga institutuan.

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

20.30.- Seis clases
de baile en seis semanas
(Pentación espectáculos,
Madril). Coliseoan.

Eguena 5
ANTZERKIA
ZINEMAN
17.30 eta 21.00.Interview (Zuz: Steve
Buscemi). Sarrera: euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

IKASTEN
19.30.- Kaleetan
Kantuz-erako entsegua.
San Andres elizako
lokaletan.

ANTZERKI
JARDUNALDIAK

12.00.- Peña Eskozia La
Bravak antolatuta, pintxoak
eta edariak. Untzagako
Jubilatuen Etxearen ondoan.

20.30.- Seis clases
de baile en seis semanas
(Pentación espectáculos,
Madril). Coliseoan.

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

GURASOENDAKO
HITZALDIAK

ANTZERKI
JARDUNALDIAK

Martitzena 3
Zapatua 28

Eguaztena 4

salgai
ZINEA
- Berri Ona. (Zuz: Elena Taberna).
Martxoak 3, 21.30etan.
ANTZERKIA
- Nora zoaz, Txanogorritxu? (Zuz: Deabru Beltzak).
Martxoak 7, 18.00etan.

laster salgai

sarrerak

ZINEA
- Por qué las mujeres siempre quieren más
(Zuz: Cécile Telerman). Martxoak 10, 21.30etan.
- Nevando voy. (Zuz: Maitena Muruzabal
eta Candela Figueira). Martxoak 17, 21.30etan.
- María, llena eres de gracia (Zuz: Joshua Marston).
Martxoak 31, 21.30etan.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

– 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 8ra arte
EIBARKO EMAKUMEEK egindako artelanak.
Topalekuan.

– Martxoaren 15era arte
TXARO ARRAZOLAren “Salam, materia prima”
argazki erakusketa. Portalean.
– Martxoaren 31ra arte
ARRATE ETXEBERRIA, ARRATE OSORO,
ELISABET EGUREN eta ESTHER FDEZ.
DE MARURIren margoak.
Untzaga Jubilatu Etxean.

telefono jakingarriak

farmaziak

20, barixakua

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

28, zapatua

EGUNEZ Elorza
GAUEZ Alberdi

1, domeka

(J. Gisasola, 18)
(Zubiaurre, 9)

EGUNEZ Larramendi (Calbetón,
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea,

2, astelehena

19)
2)

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

3, martitzena

EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze,
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

4, eguaztena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
5, eguena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
6, barixakua
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)

lehiaketak

7)

ikastaroak

– Ar gazkilaritza Industriala (digitala).

– Reiki ikastaroa.

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.

Noiz: martxoaren 7an
eta 8an, Reiki zentruan
(Txaltxa Zelai,1, sotoa).
Izen-ematea eta informazioa:
665743217 telefonoan.

– 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.

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

– 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 .

– Euskarabila Ipuin Erotikoen XIV. lehiaketa.
Zer: Euskeraz idatzitako ipuin erotikoak (2-10 orrialde
bitartekoak, 2.500 karaktere orrialdeko).
Lanak entregatzea: A p i r i l a r e n 2 3 r a k o .
Informazioa eta lanak entregatzea:
euskarabila@topagunea.com.

– DYAren sorospen
ikastaroa.
Noiz: martxoak 7, 14, 21
eta 28an, Mutrikuko kultur
etxean, 09.00etatik
13.30etara eta 15.00etatik
19.30etara.
Izen-ematea eta informazioa:
943464622 telefono
zenbakian.
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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.

...eta kitto! 09/II/27
669 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Ubitxan pisua salgai. Logela bi, egongela, sukalde handia eta komuna. Igogailua. Prezio interesgarria. Tel. 659088244.

– Murrategi, 4 - 3. solairuan pisua salgai.
3 logela, egongela, sukalde ekipatua, komuna eta despentsa. 128.000 euro. Tel.
943-120045.

– 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

– Eibarren pisua alokagai. Prezio onean.
Tel. 678-666018.

– 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.

– Asua-Errekan garaje itxia alokagai. Tel.
616-959625.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel.
647-155908.

– Emakumea eskaintzen da edozein
garbiketa lanetarako. Tel. 653-010861
edo 943-752376.

– Gizona eskaintzen edozein lanetarako.
Tel. 685-707625.

– Emakumea eskaintzen da umeak zaindu, garbiketa lanak egin eta tabernan
jarduteko. Tel. 679-910991.

– Neska eskaintzen da tabernak edo soziedadeak garbitzeko. Tel. 636-841158.

09/II/27 ...eta kitto!
669 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 ileapaintzaile laguntzaile moduan lan egiteko. Tel. 669064252.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Esperientzia. Tel. 676-244793.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo kamarera moduan. Esperientzia. Tel.
660-441505.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel.
628-014327.

– Mutila eskaintzen da sukaldari edo igeltsero moduan lan egiteko. Tel. 630764528.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin edo sukalde
laguntzaile moduan. Tel. 646-235195.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin edo sukalde
laguntzaile moduan. Tel. 636-362251.
– Emakumea eskaintzen da orduka lan
egiteko. Tel. 617-942407.
– Mutila eskaintzen da soldadore edo
igeltsero moduan eta tailerrean lan egiteko. Tel. 635-966995.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 610632782. Elena.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 669064252. Jamela.

– Emakumea eskaintzen da orduka lan
egiteko. Tel. 679-568370.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta etxeko lanetarako. Esperientzia. Tel.
646-715132.
– 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.

– Neska eskaintzen da goizez lan egiteko. Tel. 626-144098.

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

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

– 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.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu
edo etxeko lanak egiteko. Tel. 699653874.
– Emakumea eskaintzen da orduka nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 608886701.

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

– 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.

– 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
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.
696-246962.

– 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 edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 648-603029 edo 943-531931.

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

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 669-064252.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanetarako. Tel. 638344377.

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

4.2. Langile bila

– Emakume euskalduna behar da nagusia zaintzeko egunez eta gauez. Tel.
630-690317.

5. Irakaskuntza

5.2. Eskaintzak

– Unibertsitateko ikasle euskalduna eskaintzen da klase partikularrak emateko.
Tel. 686-567471. Ainhoa.

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

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Somierra salgai. 1’50ekoa. Urtebete ez
du. Koltxoia opari. Tel. 650-988799.
– Garbigailua eta sekadora salgai. Ecron
markakoa. Urtebete ez dute. Urte biko
bermea. Tel. 650-988799.
– Umearentzako kotxe-silla salgai. Jane
markakoa. 3 gurpil + Maxi Cosi + kapazoa + euri-estalkiak. Prezio onean. Tel.
690-980846.
– Ordenagailu osoa salgai. P4, 2GB, wifia... 290 euro. Tel. 628-714824.

– Taberna baterako mahaiak eta tabureteak eta ardoetarako armairua salgai.
Berriak. Egoera onean. Tel. 664-737527.

6.4. Bestelakoak

– Autobusa Bartzelonara AC/DC ikusteko. Donostiatik irtengo da martxoaren
31n. Joan-etorria 50 eurotan. Plaza mugatua. bus_acdc@hotmail.com

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

Tel. 943 70 23 84

e i b a r t a r re n
i r r i b a r re a p i z t e n

Inplantologia eta Estetika

Bista Eder Hortz Klinika

bista eder, 19 - behea

943 70 00 82 / 943 20 84 75

