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EIBARKO
UDALA

ERREKAUA EGIÑ.- Maitasuna adierazi, ezkontzeko eskatu. “Zer, Biriarrua,
neskeri errekaua egittiak bildurtzen hau, ala ezezkua hartzeko arriskuak?”.
ERREMATE.- Enkantea, erderazko ‘ s u b a s t a , r e m a t e ’ . “Urtero, errematian
ataratzen ziran Arrateko mahaixak erromerixa egunian”.
ERREME EGIN.- Zerbaitetan gogo biziz, su ta gar jardun. “Lana egin erreme,
baserriko kontua”.
ERREME.- Porrokatu, amorratu, sutsu. “Goittar erremia hiltzeko ordura arte”.
Gogor. “Lana egin erreme, baserriko kontua”.

ESKUTITZAK

TXONTA AUZOKO EPAIAZ

EAEko Auzitegi Gorenak ontzat eman duenez Txontako enpresa batek egindako administrazio auzi-helegitea, zentzuzkoa da pentsatzea bertako bizilagunek
jarritakoak ere bide bera jarraituko duela, helegite biek
erabili zuten argumentazioa berbera baita, hau da; lurzoruaren errekalifikazio ilegala.
Hain zuzen, epaiak zera dio: Txonta auzoko proiektu erraldoia aurrera eramateko errekalifikatutako
70.000m? ez urbanizagarri urbanizagarri bihurtu nahi
izatea ilegala dela. Honek esan nahi du, bai Udalak eta
bai Gipuzkoako Diputazioak jakinaren gainean hartu
zituztela erabakiak eta ondorioz prebarikazio delitu baten erantzule dira. Lerro hauen bidez, horren arduradun politikoen erantzukizuna argitzeke jarraitzen duela
salatu nahi dugu.
Prentsan irakurritakoaren arabera, Alkateak, emandako epaia onartuko dutela, baina etxebizitzetarako
pentsatuta zeukaten aprobetxamenduak bere horretan
eutsiko dituztela dio. Auzi honek behar duen balorazio
arrazional eta pausatua baino, umekeri galanta dirudi,
70.000m? desagerrarazi arren hemen ez da ezer gertatzen, lehengo lepotik burua!
Aprobetxamenduak erlazio zuzena du exekuzio unitateak duen lurzoru erabilerarekin, horrexegatik, Udalak, Hirigintzako Plan Nagusiaren barruan sartu zuen
lurzoru hori. Zaila den arren, Eibarren aurrekaririk ez

duen astakeria urbanistiko galanta diren 11 dorreak
eraikitzeko beharrezkoa zuten 70.000m? errekalifikatzea! Emandako epaiak ez dio eragiten soilik, berdegune eta kirol guneei, egitasmo osoari zuzen-zuzenean
eragiten dio, baita egin asmo zuten etxebizitza kopuru
osoari ere. Eibarko Hirigintza Plan Nagusiari orain derrigorrez betetzekoa den Lurzoruaren legeak ez badio
eragiten ere, lege berri honekin, errekalifikatutako lurzoru industrialak eraikigarri bihurtzeko, sortuko liratekeen etxebizitza berriak babes ofizialekoak izan beharko lirateke eta ez libreak proiektuaren sustatzaileek
nahi zuten moduan. Udal Korporazioa aprobetxamenduen egokitzen baten bidez kamuflatzen ahalegindu
den arren, EAEko Auzitegi Gorenak hartutako erabakia
garrantzi handikoa da. Bide batez, gogorarazi nahi dugu Udalaren jarrerarekin aisialdirako guneak eta auzo
hortako bizitza kalitatea bera dela kaltetuena.
Erantzukizun eta ardura politikoak argitu bezain
pronto, epai honek, aukera ematen dio Udalari Txonta
auzoko egitasmo basatia berregokitzeko. Auzokoen
arteko liskar eta ezinegonarekin amaitzeko, bide bakarra dago: Txonta auzoko bizilagun guztientzako eta ondorioz, eibartar guztiontzat, bizi kalitatea eta auzokideentzat irtenbide duina bermatuko duen egitasmo berri
eta adostuaren aldeko apustua egitea.
ASTINDU HIRIGINTZA TALDEA

O H A R R A : d a t o r re n a s t e a n , m a i a t z a re n 1 a b a r i x a k u a d e l a - e t a ,
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asteko

HEMEROTEKA

“Belarria zaharrengan jarriz gero, konturatzen zara hitzak egon badaudela. Amonari entzuten diot,
hura kutsatu gabe dago, eta hark erabiltzen ditu
forma batzuk ia galdu direnak. Gaur egun erabiltzen baditugu, geratzen dira halako hizkera jaso
batenak balira bezala. Kuriosoa da, zeren normalean beste hizkeretan ahozkotasuna txertatzen denean, jerga moduan edo geratzen da”
(Mikel Peruarena, idazlea)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“EAEn butano erabiltzaileak 140.000 bat dira,
548.000 gas naturala dutenak eta 26.000 propanodunak. Gas-istripuei dagokionez, azken sei urteotan lau pertsona hil, 21 larriki kolpatu eta 58 arinki
zauritu zituzten gertatutako 52 gas-istripuk, horietatik gehienak butanoak eraginda. Iaz egindako ikuskapenen arabera, butano instalazioen ia %20ak
akats larriak zituzten eta beste %15ak arinak”
(Jose Luis Segura, EHko Kontsumitzaileen elkartekoa)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 09/IV/24
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Pedruchoko zezenzaleek Rosa Suárez
eta `Zaldibarko Txikito´ omendu zituzten

PEDRUCHO EIBARKO ZEZENZALEEN ELKARTEAK
urteko batzarra egin zuen aurreko asteburuan eta gaur
egungo zuzendaritzari beste
urtebetez eusteko erabakia
hartu zuten bazkideek. Urtean

zehar egindakoen inguruko
balorazioa eta bestelakoak
eginda, zezen-plazarako dagoen proiektuaz jarduteko aukera izan zuten eta batzarrean
batutakoek beharrak oraindik
ez hasteko eskaera egin zu-

Zebra-pasua

Z

enbait kale barriztu ditu
Udalak. Benetan txukun
geratu da, esate
baterako, Untzagatik hasi
eta Toribio Etxebarrian zihar
Zuloagatarren kale gainerainoko
inguru guztia. Harrilandu
gorrixka horrek dotore emoten
dau eta, trafikoa murrizteaz
gainera, pasiatzeko lekua
irabazi dogu guztiok. Baina
-betiko baina-, hobe beharrez
edo, Udalak ez ditu
normaltasunari zor jakozen
zebra-pausuak pinttatu
Guridineko espaloitik Untzaga
plazarainoko joan-etorrixan
edo Zuloagatarren kaleko mutur
bixetan. Zenbaitek esango dau
harrilanduz ezarri diran arraixak
nahikoa dirala eta ez dagoala
lurrera begiratu baino. Baina
beste hainbatek uste dogu
horrek ez dauala balio,
eta udalak bere buruari egiten
detsan iruzurra baino ez dala.
Zebra-pasua zebra-pasua da,
eta kitto. Hau da, lurrean zuriz
markatutako arraixak. Hori da
txikitan erakutsi zeskuena
eta hori da gure seme-alaberi
erakutsi detseguna. Udalak nahi
dauana esango dau baina
gure umeterixiak ez dau hor
zebra-pasurik identifikatzen
eta noiz edo noiz istripu larriren
bat egongo da. Eta, ezer gertatu
aurretik, hona galdera Udalari.
Inoiz autoren batek umerik
harrapatzen badau arraixa zuri
bako zebra-pasuan zeinen errua
izango da? Zebra-pasurik ikusi
ez dauan gidariarena,
zebra-pasurik identifikatu ez
dauan haurrarena
edo zebra-pasu zuririk pinttatu
ez dauan Udalarena? Erantzuna
ezer gertatu aurretik, mesedez.

09/IV/24 ...eta kitto!
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Omendutakoak Zuloagaren litografiarekin.

ten, behintzat erabilera anitzerako zezen-plazarako behinbetiko proiektua ondo zehaztuta egon arte. Batzarra amaitu ondoren, berriz, Arraterako
bidea hartu zuten, Krabelin jatetxean denek elkarrekin bazkaltzeko. Aurten, gainera, lehenengoz elkartearen oroigarria banatu dute, urteroko hitzordua horretarako aprobetxatuta: argazkiak jasotzen
duen bezala, Rosa Suárez Zuloaga eta Antonio de Blas Zaldibarko Txikito omendu zituzten, zezenketak bultzatzeko
egin duten lana eskertu
nahian. Omenaldian, Pedruchoko zuzendaritzakideekin
batera, Rui Bento Vasquez elkartekoak ere izan ziren. Rosa
Suárezek, bestalde, bere aitonaren litografia oparitu zien
zezenzaleei.

Partaidetza
nagusietan

GAUR EGUERDIAN AURKEZTU DUTE PORTALEAN
Pertsona Nagusien XVI. Hamabostaldia. Aurtengo programazioaren ardatza partaidetza izango da eta, besteak beste, horren inguruko
hitzaldia emango du Félix
Elkoroiribe Untzaga jubilatu
etxeko presidenteak datorren eguaztenean, 17.00etan Urkiko jubilatu etxean.
Baina aurretik beste ekitaldi
batzuk garatuko dituzte: astelehenean Batzar Nagusiak ezagutzeko irteera antolatu dute Txaltxa Zelaian
dagoen autobusera eta
arratsaldean, berriz, Juan
Luis Mugerzaren omenezko
ibilaldia egingo dute Azitainera. Datozen egunotan
egingo direnak 24. orrialdeko agendan jaso ditugu.

Bide Segurtasuna lantzen

UDALTZAINEK BIDE SEGURTASUNARI ARRETA BEREZIA eskaintzen dihardute azken
aldian. Herritarren artean gaiaren garrantzia azpimarratzeko
ahaleginetan, batzuetan ikastaro eta hitzaldi bereziak eman
ohi dituzte, orain aste batzuk
Gureak lantegiko beharginekin
egin zuten moduan. Udaltzainek azaldu digutenez, “eman
ditugun klaseak taldearen premietara egokitu ditugu. Oinezko
zein garraiobideetako erabiltzaile gisa nola jokatu behar duten azaltzen diegu horrelakoetan. Taldeak 10-12 lagunetako-

ak izan ohi dira eta argazkiekin
laguntzen ditugu azalpenak.
Kasu honetan, euren lantegiaren inguruko ibilbidea erakutsi
diegu, bidean oinez dihoazela
aurki ditzaketen arriskuak azaltzeko, horiek saihesteko modua
izan ditzaten. Horrekin batera,
garraiobide publikoren bat erabili behar dutenean zeri erreparatu behar dioten ere azaltzen
zaie”. Horrelako ikastaroak herriko ikastetxeetan, jubilatu
etxeetan eta bestelakoetan
azaldu ohi dituzte udaltzainek,
beti ere taldearen premia zehatzak kontuan izanda.
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Kultur Arteko Festa domekan

asteko

369
datua

kontsulta jaso zituen
iaz Debegesak,
etxebizitzen
errehabilitaziorako
zerbitzuan. Eskualde
mailako datuekin
jarraituta, Eusko
Jaurlaritzako
133 txosten bideratu
zituen eta 670
etxebizitzari eragiten
dioten 57 eraikin
birgaitzen eta barrutik
kaltetutako 78
etxebizitzaren
txostena tramitatzen
lagundu zuen.

Oin dala

hamar
urte
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UNTZAGA PLAZAK KULTUR
ARTEKO FESTA jasoko du domekan. 11.30etatik aurrera,
ekintza ezberdinak antolatu dira egun osoan zehar herrian elkarbizitzen ari diren kultura ezberdinetako jendearen artean
errespetua sustatzeko. Aurtengo edizioan honako elkarteekin
lankidetzan antolatu da jaia: Lacasiun, Safa, Mezquita Arrahma, Essalam, Rio de los Pajaros Pintados (sortu berri den
uruguaitarren elkartea), Guztion Artean (Hondarribiko senegaldarren taldea), Centro de
Estudios Chinos Lu Xun (Bilbokoa) eta Biltzen.

Artisautza, gastronomia
eta erakusketak
Untzaga plazan ekintza ugari egingo dira 11.30etatik aurrera. Egun osoan zehar herrialde
ezberdinetako jakien dastatze
eta salmenta egongo da (Maroko, Bolivia, Kolonbia, Ekuador,

Jaioterri eta kultura ezberdinetakoak elkarrekin osatuko dute domekako jaia. Irudian,
martitzenean egindako ekitaldiaren aurkezpena. / EKHI BELAR

Kuba, Uruguai, Senegal…), artisautza salmenta eta erakusketa, eta tailer ezberdinak
(henna, txirikorda afrikarrak,
kaligrafia arabiar eta txinatarra,
eta umeei zuzenduriko tailer interkulturalak).
Eguerdiko 12.00etan jaia
inauguratuko da rantxera mexikarrekin, eta 12.15 eta 14.00ak

Orduan kaleratutako txosten baten arabera, herrixan 11.500 automobil zegozen; hórretatik 5.000 inguru garajietan gordetzen ziran eta beste 6.500ak kalian laga bihar izaten ziran, milla bat halamoduz.
Arrateko Amabirjiña Azittain inguruan agertu zala 500 urte betetzen ziralako eta eibartar guztien zaindarixa izendau zebela 70 urte betetzen zirala-eta ospatzeko, liburua eta CD-Roma kalerau zeben.
Aitor Zabaleta auto gidarixak irabazi eban Arrateko Igoeria, Andres Vilariñori bi segundoko aldia aterata. Ivan Egaña eibartarrak 21. bihurgunian automobilla errepidetik etara eta komisarixua harrapau eban.
Orduko Eibar Kantuan ekitaldixan parte hartutako Los Pibes, J. Manuel Maza, Cristal 4, Juanito Lazpita, Los Camperos, Duo Plaentxi eta Los Veracruz taldien abestixak disko konpaktuan batu zittuazen.

Oin dala365 egun

Gure herriko lehen grabaketa estudixua zabaldu eban Aritz Arrieta
Ikusentzunezko Komunikaziñuan lizentziatuak San Agustiñen. Irratirako lanak, CDak eta maketak egitten dira bertako grabaketekin.
Master II maillako klasikuan Espaiñako txapelketia irabazi eban
Jesus Telleria Deportiboko eskiatzailliak. Euskadiko selekziñua ordezkatu eben be Naia Carballo eta Leire Garate eibartarrak.
Eibartarrak posta zerrendiak 10 urte bete zittuala-eta, TomTom
etxiaren autorako GPS nabigatzaillieri euskarazko ahotsak jartzeko grabaketa saiua egiñ eben urteurrena ospatzeko egun berian.

Josetxo Anitua musikarixa hil zan Bilbon, 43 urterekin. Bertako Kafe Antzokixan disko-jartzaille lanian jardundakua zan eibartarra
sasoirako oso ausartak izan ziran rock talde ezagunekin.

09/IV/24 ...eta kitto!
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bitartean trikitilari bikote batek
festa girotuko du. Arratsaldean,
bestetik, dantza egiteko aukera
egongo da (dantza kubatar, boliviar, kolonbiar eta ekuatoriarrak). Azkenik, konfirmatzeke
badago ere, danbor senegaldarren erakustaldia egitea aurreikusten da. Aukera polita
gauza ezberdinak ikusteko.

2008-IV-25 / 636.
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auzorik auzo
Zuzendaritzaren asmoak aurrera eginez gero, 54 langilek gal dezakete lana. / LEIRE ITURBE

Ayra Cardanekoen manifestazioa

BARIXAKUAN JENDETZA
BATU ZEN UNTZAGAN, Ayra
Cardan enpresako beharginek
deitutako manifestazioan parte
hartzen. Herriko kaleak zeharkatu zituen manifestazioan,
orain aste batzuk egin zuten
moduan, enpresak bota nahi dituen langileei elkartasuna adierazi nahi izan zieten eta buruzagien erabakiarekin duten haserrea agertu zuten. Izan ere, eta
zuzendaritzak planteatutakoak
aurrera eginez gero, 54 langilek

euren lana gal dezakete Itziarren dagoen Dana Spicer Ayra
Cardan enpresan. Langileetako
asko eibartarrak edo inguruko
herrietakoak dira eta barixakuko
protestaren buruan zeramaten
pankartan "Ayra Cardan borrokan, despidorik ez" irakur zitekeen. Ehunka lagun elkartu ziren protestan. Enpresako langileak ez ezik, Ayra Durex enpresakoak eta beste hainbat lagun
ere bertan izan ziren, euren babesa adierazteko.

II. Errepublika gogoratu zuten domekan

EZKER BATUA-BERDEAK
ALDERDIAK domekan gogoratu zuen II. Errepublikaren 78. urteurrena, eguerdian Untzagan
egindako ekitaldian. Iaz egin
zuen bezala, aurten ere frankismoaren kontra jardundako 92
urteko Marcelo Usabiagak jaso
zuen udaletxe pareko plazan
bandera more-hori-gorria. Une
hartan botatzen zuen euriak ez
zuen Usabiaga kikildu eta Untzagan errepublikazale talde polita batu zen, urteroko moduan.

Tartean Mikel Arana, Antton Karrera, Javier Madrazo eta Eli
Gómez Ezker Batuko ordezkariak eta Isabel Salud PCE-EPK
alderdiko idazkari nagusia izan
ziren eta euren agerraldian berriz ere Errepublikaren aldeko
aldarrikapena egin zuten.

Alfako etxebizitza berriendako irtenbide bila

Alfa enpresak San Andres pasealekuan bete zuen tokian egiten diharduten etxebizitza berrien azken zatiarekin zer egin
pentsatzen dihardute Udalean. Izan ere, azken faseko etxebizitzak jasotzen hastearekin batera ailegatu zen krisia eta, beraz, horiek saltzeko unerik egokiena ez da hauxe. Hori dela eta,
proiektua geratuta dago, inguruko beharrek aurrera badiraute
ere. Gauzak horrela, eraikitzen hasitako blokeei irtenbide estetikorik egokiena nola eman aztertzen dihardute, bakarrik lehenengo solairura arteko eraikina jaso dutelako. El Corte Inglés
berriaren parean geratuko diren erakinentzat esku artean
dauzkaten irtenbideak bi dira: orain arte jasotakoa bota eta lurrarekin berdindu, parkea sortuta eta, bestela, orain arte jasota
dagoena aprobetxatu eta arkupe moduko batzuk atontzea.
Edozein kasutan ere, irtenbideren bat emango diotela ziurtatu
dute. Alfako proiektuak 200 etxebizitza inguru jasotzea aurreikusten zuen eta horietatik erdia baino gehiago jasota daude
dagoeneko eta erosleek laster jasoko dituzte giltzak. Horrez
gain, 20.000 metro karratuko El Corte Inglés berria aurten bertan zabaltzea dago aurreikusita.

eibar kaleka

Zuloagatarren kalea

San Andres eliza inguruko kaleak arte munduan gure herriak
inoiz eman duen familia ospetsuenari zor dio izena. Eibarren
hiru izan dira Zuloagatar esanguratsuenak: Eusebio, Plazido
eta Inazio (lehenengo biak damaskinatuan maixuak, hirugarrena,
margolari ezaguna). 1940an Madrilen hildako margolariak
Eibarko herriaren enkarguz Karlos Elgezuak egindako eskultura
dauka eliza pareko parkean eta institutuak ere bere izena darama.
Pegora kopurua: 5. Erroldatutakoak: 121.

Euria egin arren, talde polita elkartu zen Untzagan Errepublika aldarrikatzeko. / LEIRE ITURBE
...eta kitto! 09/IV/24
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Egogain gerontologia zentrukoak greban

autuan
KIUB-EKOEN ESKER ONA
Kontsumitzaileen
Informaziorako Udal
Bulegoko arduradunek
eskerrak eman nahi
dizkiete Beheko Tokia
jubilatu etxekoei, han
emandako hitzaldiaren
inguruan erakutsi zuten
interesarengatik.
Kontsumo bulegokoak
hainbat hitzaldi ematen
dihardute, herriko elkarte
eta taldeei euren
jardunaren berri emateko
asmoarekin.
DIRU-LAGUNTZAK
Eibarko Udalak
argitaratutakoari jarraituz,
uztailaren 17ra arte
aurkeztu daitezke
fatxadak berrizteko
edo igogailuak ipintzeko
diru-laguntzetarako
eskaerak. Gazteen
lokalen mantenurako
laguntzetarako eskaerak,
berriz, irailaren 30era arte
egin daitezke. Bete
beharreko baldintzak
eta bestelako argibideak
Pegoran jaso daitezke.
ENPLEGURAKO TAILERRA
Udalak, Estatuko
Enplegurako Zerbitzu
Publikoarekin elkarlanean,
25 eta 55 urte bitartekoei
zuzendutako enplegu
tailerra ipiniko du
martxan, bestela lan
merkatura sartzea nahikoa
zaila dutenei formakuntza
egokia eta, beraz, lan
egiteko erreztasunak
eskaintzeko asmoarekin.
Eskaera handia dagoen
sektoreetan jarduteko
ikastaroak izango dira
(pintore eta nagusiak
zaintzen jarduten
ikastekoak).

AURREKO ASTEBURUAZ GEROZTIK, EGOGAIN GERONTOLOGIA Zentruko beharginetako
batzuk greba egiteari ekin zioten, azken hilabeteotan protestan jardun eta gero. Grebara joatea
erabaki duten beharginetako ordezkariak azaldu
digunez, “astelehenetik barixakura bitartean,
egunez diharduten beharginak Foru Aldundiaren
ardurapean daude, baina gaueko txandakoak eta
asteburuetan jarduten dugun erizainak, erizainlaguntzaileak, sukaldariak eta garbitzaileak bestelako kontratua daukagu, Eulenekoa. Lau urtean
behin gure lan baldintzak jasotzen dituen hitzarmenaren negoziaketa egiten da eta orain arte,
eskaintzen ziguten %1’4ko igoerarekin ados
egon barik ere, protesta egin dugu grebara joan
barik. Baina une honetan negoziaketak bertan
behera geratu dira eta horregatik erabaki dugu
greba osoa egitea. Aurreko asteburuan hala egin

Maiatzaren 6ra arte behintzat greban jarraituko dute Egogain-eko
biharginek. / EKHI BELAR

genuen eta auto-karabanan zeharkatu genuen
herria, zarataka. Aurrerantzean ere, eta maiatzaren 6ra arte behintzat, grebarekin jarraitzeko asmoa daukagu”.

Arrantza denboraldia Aixolan

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK AIXOLAN ARRANTZAN
JARDUTEKO SASOIA irailaren 30era arte zabalik egongo
dela adierazi du (Ermuko zatiari
dagokionez). Horrekin batera,
Aixola eta antzerako tokiak
arrantzan ibiltzeko aprobetxatzen duten herritarrentzat inte-

resgarria den bestelako informazioa eman du: egunean
gehienez lau amuarrain arrantzatu daitezke eta harrapatutako
arrainek, gainera, gutxieneko
neurri batzuk izan beharko dituzte (22 zentimetro amuarrainen kasuan, 8 zentimetro perkak, 18 zentimetro barboak eta

Batzar Nagusiak bertatik bertara
GIPUZKOAKO FORU PARLAMENTUAREN AUTOBUS TEMATIKOA lurralde historikoaren 88 udalerrietan barrena ibilbidea egiten ari da, Kamarako
funtzioak azaltzeko. Ekimenaren helburua “erakunde parlamentarioaren ezagutza orokorra bultzatzea eta bere baloreak sustatzea da, hala nola, elkarrizketa, tolerantzia, elkartasuna, bakea, bestearekiko
errespetua eta indar demokra-

ERNESTO BAROJA LIZUNDIA

(2009ko apirilaren 17an hil zen, 74 urterekin)

Senidekoen izenean,
ESKERRIK ASKO hileta-elizkizunera joan
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi.
09/IV/24 ...eta kitto!
675 zkia.

karpak, 10 zentimetro loinak, 20
zentimetro lupiak, 25 zentimetro
lasunak eta 14 zentimetro platuxak). Bestalde, amu gisa edozein arrain erabiltzea erabat debekatuta dago (hilik zein bizirik
egon), zebra-muskuilua hedatzeko horrek dakarren arrisku
handiarengatik.

tikoa” da. Autobusak Gipuzkoako hiriburuan hasi zuen ibilbidea eta udalerri guztiak bisitatzen dihardu. Eibarren, astelehenera arte egongo da Txaltxa
Zelaian. Autobus tematikoa informazio eta formazio digitalerako zentro mugikorra da eta
erakundeari buruzko hezkuntza eta dibulgazio orokorreko
atala dauka, eta eduki multimedia pedagokikoak eta ludikoak
eskaintzen dira bertan.

Udia aillegatzeko pare bat hillebete falta jakuz
oindiok, baiña Espaiñiako hegoaldeko
hondartzetan animuak bero-bero dagoz eta ez
eguzkixaren eragiñez. Ingurumen Ministerixuak
kostaldiaren babeserako legia aplikatziaren
aitzakixarekin, hondartza barruko taberna
edo txiringituak botatzeko erabagixa hartu dau.

KALEKO 9
INKESTA

Hondartzetako
txiringituak kendu
bihar dira?

MA I T E Z U R R I A L A G O I T I A
47 urte
b i h a rg i ñ a

J UL E N MA I O R A
58 urte
ju b i lau a

Oso ondo begittantzen jata txiringituak hondartzetatik kentzia, holan leku gehixago egongo da jendiarendako. Txiringituak lekua
kentzen dabe hondartzetan, eta
kentzen badittue, hara juaten garanok leku gehixago eukiko dogu
handik hona ibiltzeko.

Ez neukez kenduko. Gauza txarraguak egoten dira hondartza
eta inguruetan, holan, onena
izango zan txiringituak bertan
mantentzia. Famelixen negozio
asko egongo ziran hor jokuan
gaiñera, eta ezin dozuna da eurei
jaten emoten detsen negozio hori
holan kendu.

EL ENA S TODUL KA
33 urte
b i h a rg i ñ a

Z IG OR A R I Z A L A
33 urte
b i h a rg i ñ a

Ez jatan gustatuko txiringituak
kentzia. Betidanik egon dira hor
eta ez detse iñori miñik egitten.
Ez dira eraikiñ haundixak, normalian taberna txikixak dira eta ondo
dagoz hondartzetan. Badagoz
kalte haundixagua egitten daben
eraikiñak eta horrekin ez dabe
ezer egitten.

Neretako txarto egongo zan
hondartzetatik txiringituak kentzia, ze hondartzan zagozen bittartian zeozer hartu nahiko bagenu ezingo genuke. Txiringuetan oso gustura egoten naiz eta
mantendu biharko zirala begittantzen jata.

EGOITZA NAGUSIA
Bidebarrieta 20 - behea, eskuma

BIDEBARRIETA, 1

-

Pin-ak
Metxeroak
Kamisetak
Boligrafoak...

☎ eta faxa: 943 70 14 97

TABERNA

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK
Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

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/IV/24
675 zkia.

10 GEURE
GAIA
Martitzenian …eta kitto!
Euskara Elkarteak
bazkide txartela
presentau eban
Urkizuko bere egoitzan,
alkarteko bazkidietako
batzuk lagunduta.
Euskara Elkarteko
bazkide guztiak etxian
jasoko daben txartelak
abantailla batzuk
emongo detsez
alkarteko bazkidieri
eta, horrez gaiñ,
alkarteko kide moduan
identifikauko dittu.
Izan gure ostrua leluari
jarraittuta, herriko
700dik gora euskaltzale
batzen daben alkartiak
beria egin daben
arbolaren adarrak
jazteko ostro edo
bazkide gehixago batzia
da …eta kitto! Euskara
Elkartearen helburua.

B

azkide barrixak batzeko
kanpaiñiaren testuinguruan, bazkide-txartela
sortu dau …eta kitto! Euskara
Elkarteak. Baiña kanpaiñiak
txartela baiño esparru zabalaguari erreparatzen detsa, alkar-

09/IV/24 ...eta kitto!
675 zkia.

Ha m a ik a a ba n ta ila
... e ta k it to ! E u sk a ra E lk a rt e k o
BA ZK IDE-T XAR TELA REKIN
teko zuzendaritzako kidiak diran Marisol Uriartek eta Koldo
Mitxelenak azaldu deskuen moduan: “Zuzendaritzako kidiak
iaz erabagi genduan bazkide
kanpaiñia egittia, edozeiñ alkarterendako inportantia dalako gi-

zartiaren babesa dakala sentitzia eta, horrez gaiñ, bazkidiak
emoten daben babes eta indar
hori inportantiak diralako edozeiñen aurrera juan bihar izaten
danian. Gaiñera, ez dogu ahaztu bihar bazkidiak egitten dabe-

la alkartia, eurak dirala …eta kitto! osatzen dabenak. Guk ondo
dakigu hori, edozeiñ ekitaldi antolatzian, bazkidien laguntasunaren premiñia euki dogun bakotxian hor izaten diralako, beti
laguntzeko prest, baiña gizarte

osuari eta bazkidieri eureri argi
laga nahi detsagu gure proiektuak aurrera egitten badabe,
bazkidieri esker dala”.

Bazkide barrixak helburu
Bazkide kanpaiñiaren barruan epe bi berezi leikez: “Lehelengo fase batian bazkidieri
begira egindako kanpaiñia izan
da, 2008ko urrian hasi zan eta
oiñ, apirillian amaittuko dogu
epe hori. Eta apirilletik aurrera
eta uztaillera arte bazkide barrixak guregana batzeko fasera
egingo dogu salto. Islatu nahi
doguna aditzera emoteko, gaiñera, aldizkarixa erabilliko dogu, arbolaren irudixa erabillitta
alkartia zer dan adierazteko
eta, jakiña, ostruaren edo bazkidiaren garrantzixa azaltzeko.
Horrekin batera bazkidieri eskerrak emongo detsaguz eta
bazkide barrixak egitteko ahalegiña egingo dogu, aurretik
egin dittugun beste ekitaldi batzuren bidiari jarraittuta”.

Aspaldittik datorren ideia
Txartela sortziaren ideia kanpaiñiarena baiño zaharragua
dala esplikau deskue: “Oin dala
5 urtetik hona buruan euki dogu, txartela sortu nahi genduan, beste alkarte batzuetan
daken moduan, bazkidiak identifikatzeko eta, horrekin batera,
bazkidia bere osotasun baten
zati sentitzeko. Topagunea
Euskara Elkarteen Federazioak oin dala pare bat urte galdetu zeskun 11.000 bazkide alkartzen dittugun 60tik gora alkarteko ordezkarixeri txartela
sortzia zelan ikusten genduan
eta, egixa esan, horretarako
proposamen konkretua mo-

E i b a r ren
ezeze
hamendik
kanpo be
erabilli leike
bazkide
txartela

GEURE 11
GAIA
M I R E I A AGI R R E B EÑ A , Z uz e nd a rit z a k o k i dia

- Modu berezixan bizitzen diharduzu kanpaiñia, bazkidia, zuzendaritzako kidia eta
kanpaiñiaren irudixaren sortzaillia zaran
neurrixan?
Nahiko kanpaiña politta begittantzen jata,
zuhaitzak …eta kitto! dana isladatzen dabela
pentsatzen dot. Azken batian, alkarte batek
parte edo adar asko dittu, dana eusteko enbor
sendo bat bihar dau, sustraixak elikatzeko…
zuhaitza bera zeozer trinkua da, herrikoia,
sustarrak herrixan dakaz, kasu honetan euskerian oiñarrittutakua…
- Eta, kasu honetan, bazkidiak arbolaren
ostruekin identifikatzen dittuzue. Zergaittik
ostro izatiaren garrantzixa?
Bazkidiak benetan inportantiak dira, hortik
ostruen garrantzixa. Pentsau zelako inportantiak diran ostruak arbola batian, udabarrixari begiratziarekin nahikua da horrekin kon-

menturik egokixenian aillegau
jaku, gure bazkide kanpaiñarekin batera eta gauza bixak uztartu dittugu martitzeneko ekitaldixan”.
…eta kitto! Euskara Elkarteko bazkidiak etxian jasoko dabe txartela, bakotxa bere izenabizenekin. Txartelak erabillera
bikoitza izango dabela argittu
deskue: “Eibarren bertan, …eta
kitto!-k urtian antolatutako hiru
ekitaldixetan bazkidiak nolabaitteko bentajia izango dabela hitzartu dogu. Bentajak esaten
dittugunian, oparixak, deskontuak, sarrerak eskuratzeko lehentasuna, ikastaruetan izenaemoteko erreztasunak, prezio
berezixak… holakuak dakaguz
buruan. Momentuz horrek izango dira bentajak, baiña aurrerantzian deskontuak eta bentajak gero eta gehixago izatia da
asmua eta hori aztertzen dihardugu. Eta, horrez gain, Eibartik

“Arbolaren
indarra
erakusten dabe
ostro barrixak”

turatzeko. Neguan adarrak billuzik dagoz eta
udabarrixarekin batera, poliki-poliki, adarrak
betetzen eta arbola jazten juaten dira eta
beste poztasun bat emoten detse begiratzen
daben jendiari, arbolari indarra emon eta indar hori erakusten laguntzen dabe ostruak.
Eta gure alkartian be bagoiaz ikusten ostro
barrixak, gurekin bat egitten daben bazkide
txikixak eta ez haiñ txikixak… horrek danak
inportantiak eta biharrezkuak dira euskeriari
indarra emoteko.
- Bazkide Jaixan euretako asko ikusteko
aukeria izan genduan. Zelan gogoratzen
dozu eguna?
Oso ondo egon zan, jai politta egin genduan. Jendia ezagutzeko balixo izan eban eta
bazkidiak parte hartzeko aukeria izan eben.
Eta ondo pasau genduan, ondo pasatzia be
inportantia da-eta.

kanpora be erabiltzeko aukeria
izango da, kasu horretan Topakide txartelaren erabiltzaille
modura”.

Zapatuan paillazuak Untzagan
Armerixa Eskolan lehelengoz antolatu zan eta 200 lagun
alkartu zittuan Bazkide Jaixarekin abiatutako kanpaiñak bixar
arratsaldian biribilduko dau ziklua, umiak protagonista izango dittuan ikuskizunarekin:
“Untzagan, 18.30xetatik aurrera, Zurrumurru antzerki taldiak
'Pantxika eta Txinparta, ederra
txalaparta' izenburuko paillazo
ikuskizuna eskinduko dau eta,
bazkidiak ez eze, herrittar guztiak dagoz inbitauta, paillazuekin batera ederto pasatzera”.
Eta hori gitxi balitz, ekaiñaren
6rako umiendako beste ekitaldi
bat prestatzen dihardue honezkero, taillar eta jokuekin. Hori
be Untzagan izango da,

18.00etatik 21.00etara. Ekitaldi
bixen kasuan, …eta kitto! Euskara Elkarteko bazkide egitteko
aukeria izango dau nahi dabenak eta, bestela be, gustura
emongo dabe alkartiaren gaiñeko informaziñua.
Kuotia urtian behiñ
…eta kitto! Euskara Elkarteko bazkide izateko kuota urtian
behin pagatzen da eta edadiaren zeiñ situaziño ekonomikuaren arabera preziua diferentia
da, bazkide izan nahi dabenak
horretarako aukeria izan deixan, dirua horretarako oztopo
izan barik: 16 urtetik beherakuak 4’25 euro pagatzen dittue, langabetuak, ikasliak, jubilauak eta etxekoandrak urtian 9’56 euro eta bihargiñak,
barriz, urtian 37’65 euro. Zeu
be izan zeinke …eta kitto!-ko
arbolaren parte, animau eta
izan gure ostrua!
...eta kitto! 09/IV/24
675 zkia.

12 GAZTE
KITTO
teenajea

Danon ahotan dabilen krisiak ez du soilik lan munduan
eragina. Ikasketa munduak egoera honen ondorioak
jasaten ditu eta horren lekuko da Jol Igartua.
22 urteko eibartar honek ikasketa eta lana
uztartzen ditu IMH eta HRE Hidraulic-en.

JOL IGARTUA,
ikaslea:

“Errazagoa da gazteak
lanetik kaleratzea”

- Zer ari zara ikasten?
Alternantziazko Ingeniaritza
ikasten dihardut Elgoibarko
IMHn. Aurretik, Proiektu Mekanikoen Garapena izeneko Goi
Mailako Heziketa Zikloa egin
nuen IMHn eta ondoren Norvegian egon nintzen urte batez.
- Zergatik erabaki zenuen hori ikastea?
Proiektu Mekanikoen Garapena moduloa amaitzean zerbait gehiago egiteko asmoa
neukan eta IMHn hau ikasteko
aukera ikusi nuen. Gainera, oso
ondo dagoen zerbait da, izan
ere, astean 3 egunetan lan egiten dut HRE Hidraulic enpresan
eta beste egun bietan klasera
noa. Horrela, ikasitakoa praktikan jartzeko aukera daukat eta
garrantzitsua da hori.
- Erreza da lana eta ikasketak
uztartzea?
Ordu asko ematen ditut egunean, bai lanean, bai ikasten,
hau da, nire ordutegia lan egingo banu modukoa da. Uztailean, adibidez, klaseetara joaten
eta lanean jarraituko dugu. Ez
da unibertsitatean ezagutzen
den forma berdinean ikasten,
bost urte klasean egon eta lan

1957an sortua

GOZOTEGIA
ETXERA banatzen dugu
● Ezkontza eta
despedidetarako TARTAK

●

Julian Etxeberria, 6
Tel. 943 20 24 51
09/IV/24 ...eta kitto!
675 zkia.

mundura salto egitea, baizik
eta poliki-poliki ikasitakoa praktikan jartzen zoaz, prestatu egiten zara etengabe.
- Nola ikusten duzu lan mundua gaur egun?
Edonon entzuten den bezala, nahiko gaizki. Hori, gainera,
ikasten gaudenen artean ere
igartzen da, izan ere, enpresetan praktika egiteko leku barik
geratu dira asko, enpresa asko
EREan daude eta ezin dute
ikaslerik hartu.
- Gaztea izatea abantaila da
egoera honetan?
Argi dagoena da gazteak kaleratzea errazagoa dela urte
askotan zehar enpresan lanean ari direnak baino. Zentzu
horretan gazteei erraz bidaltzen digute popatik hartzera.
- Krisiaren ondorioz ikasle
gehiago ikusten direla esango zenuke?
Ez nuke esaten jakingo.
Kanpoan izan naizenez ezin
dut konparaketa zehatzik egin,
baina esaten dutenez horrela
da. Krisiak jendea lanik gabe
uzten badu, aukera ona da
ikasten jartzea bakoitzaren formakuntza hobetzeko.

A KO NDI A
LORADENDA

Albaitari Zentroa
Bittor Sarasketa, 12
☎ 943 12 74 15
a

Julen Arano / M Jesus Blanco

– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

Ikasleak idazle Ipurterre lehiaketarekin
Ipurterre Ipuin
Lehiaketak XV. edizioa
bete du aurten.
Ikasleak idazle bihurtu
dituzten 15 urte,
ikasleen irudimenak
paperean errealitate
bihurtu dituzten
15 edizio. Nork daki,
agian gure artean
Bernardo Atxaga
edo Anjel Lertxundi
berri bat dago.

P

iratak, extralurtarrak, animaliak, neska abenturazaleak, mutil ausartak…
mota askotariko pertsonaiak dituzte herriko umeek euren irudimenean. Bakoitzak istorio ugari
asmatzen ditu bere barnean, istorio amaigabeak askotan, deskribatzeko zailak direnak. Hala

Sari banaketa maiatzaren 13an izango da, Unibertsitate Laboralean, goizeko 10.00etan / EKHI BELAR

ere, Eibarko ikasleek ideia guzti
horiek bildu, ordenatu eta paperean islatu dituzte ipuinetan.
…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatzen duen Ipurterre
lehiaketak XV. edizioa bete du

Sari banaketa ekitaldian Txoborro magoak hartuko du parte / EKHI BELAR

aurtengoan. Urtero urtero herriko ikasle asko eta askok hartzen dute parte lehiaketa honetan, eta aurtengoan ez da
gutxiagorako izan. 1070 ipuin
bildu dira guztira, Lehen Hezkuntzako 798 (‘D’ ereduko 646
eta ‘B’ ereduko 152) eta DBHko 136 (‘D’ ereduko 133 eta ‘B’
ereduko 3).
Lehiaketa 10 maila ezberdinetan zegoen banatuta, baina
aurtengoan ez da guztietan irabazle bat egon. Lehen Hezkuntzan hiru maila ezberdintzen dira, guztira ‘D’ ereduan 646 eta
‘B’ ereduan 152 partehartzaile

GAZTE 13
KITTO
egon direlarik. 1. zikloan (1. eta
2. mailan) San Andreseko Oier
Lete izan da irabazlea ‘D’ ereduan (149 partehartzaile) eta
Aldatzeko Paula Gomez ‘B’
ereduan (48 partehartzaile).
2. zikloan (3. eta 4. mailan),
bestetik, ‘D’ ereduan (274 partehartzaile) San Andreseko Mikel Arriolak irabazi du eta ‘B’
ereduan (29 partehartzaile) La
Salle Isasiko Leire Bergarak.
Eta 3. zikloan (5. eta 6. mailan)
JA Mogeleko Nerea Ereña
izan da garailea ‘D’ ereduan
(223 partehartzaile) eta La Salle Isasiko Sara Carbonero ‘B’
ereduan (75 partehartzaile).
DBHn maila bi ezberdindu
dira, guztira 136 ikaslek parte
hartu dutelarik (‘D’ ereduan
133 eta ‘B’ ereduan 3). 1. zikloko (1. eta 2. maila) ‘D’ ereduan
(105 partehartzaile) Itzioko
Izar Bagliettok irabazi duen bitartean, ‘B’ ereduan (partehartzaile 2) saria eman gabe utzi
da. 2. zikloan (3. eta 4. mailan), azkenik, Mogel Isasiko
Laura Aldaik irabazi du ‘D’ ereduan (28 partehartzaile) eta Aldatzeko Tamara Lopez Delgado izan da irabazlea ‘B’ ereduan.

Musikaren estimulaziorako
eta haurrek gurasoek lagunduta
jokatzeko talde programa.
6 hilabetetik 3 urtera arte.

www.musikum.es

Maiatzetik aurrera, Eibarren.
Informazio gehiago: 670472648 (goizez)
edo info@musikoterapia.es
Programak euskaraz eta gazteleraz
Goizeko eta arratsaldeko ordutegiekin

3tik 6 urterainoko haurrendako
Musika Hastapenerako programa.
Musika jokoak, abestiak, dantza
erritmikoak, instrumentuak, audizioak...
Haurdunentzako musikoterapia.
Musikaren bidez partekatu
eta konpartitzeko talde programak.
Haurdunaldiko 5. hilabetetik aurrera.

HELDUENTZAKO IKASTARO TRINKOAK: Body Music-Body Percussion. Maiatzak 2 eta 3. Eibarren.
Gorputza, latak, hegalak, erratzak etabarrekin erritmoak egiten ikasteko
www.percusion-corporal.com IZEN-EMATEAK: 670472648

...eta kitto! 09/IV/24
675 zkia.

G

remioen
IDA

ANTENAK

AROTZAK

ERREFORMAK
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

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

Tfnoa.
Faxa.

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

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

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
AROTZAK

IÑAKI
Milaflores 10

Tel. 647 426 352 / 943 530 391 / 670 957 799
ailapr oiektuak@hotmail.com
Faxa. 943 530 392

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia

Ego Gain z/g

Egurrezko mota
guztietako lanak

ELGETA-KALE (Punto y Aparte-ren ondoan)

943 20 05 08
943 20 04 94

Ateak - Tarimak
Altzariak

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

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

Tel. 943 20 06 98

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

Tfnoa. 943 20 35 55

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

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

* 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

Otaola Etorbidea, 27

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

Proiektu eta erreformak
Gremioen zuzendaritza

Ubitxa 7-11

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

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

Tel. 943 74 40 19

GARBIKETAK

INDUSTRIA

GARBIKETA

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

Limpieza
Multiser vicio
Eibar
Superfizie
mota guztietako
garbiketa eta
mantenimendu zerbitzua
Tfnoa. 943 254 615
Mobila 688 609 171

Barrena, 26 - 6. C

TREJO
GARBIKETAK S.L.

Tel: 943-752557
Faxa: 943-752556
16 Postakutxatila - Soraluze

Garbiketa eta
mantenimendua

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

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

ITURGINTZA

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

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

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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E l get ako

ANTZERKIA

Espaloian

“Good sex, good day”

Sexua aitzakia bezala hartuta umorez beteko
da gaur Espaloia kafe antzokia. 22.30etatik
aurrera (13 euro) ‘Good sex, good day’
antzezlana egongo da ikusgai Elgetan, mundu
osoan zehar arrakasta handia izan duen lana.
Izan ere, Off Broadway-en estreinatu zen
‘Good sex, good day’ iazko uztailean,
eta handik estatu espainiarrera eman zuen
jauzia.
Yolanda Garcia Serranok idatzi
eta zuzendutako lana da ‘Good day, good sex’
(edo ‘Lo que ellos ignoran de ellas’). Garcia
Serrano zuzendari ezaguna da Espainiako
zinema munduan egin dituen komedia
lanengatik, eta antzezlan honekin
New York-en lana estreinatzen duen lehen
zuzendari espainiarra bilakatu zen.
Aipatzekoa da Goya saria jaso zuela ‘Todos
los hombres sois iguales’ lanarekin. Hala ere,
bere obra zabala da: ‘Porqué lo llaman amor
cuando quieren decir sexo’, ‘El amor perjudica
seriamente la salud’, ‘Entre las piernas’,
‘De qué se ríen las mujeres’, ‘Cosas
que hacen que la vida valga la pena’,
‘Reinas’, ‘Kilómetro 0’, ‘Raquel busca su sitio’,
‘Que asco de amor’, eta abar.
Esan bezala, Off Broadway-en estreinatu zen
anztezlan hau, baina Espaloia kafe antzokira
heltzen den lanak aktore ezberdinak izango
ditu. Euskal Herriko bertsioan hiru lagun
ezagun ikusiko ditugu taula gainean: Susana
Soleto (‘Vaya Semanita’, ‘Campus’), Itziar
Urretabizkaia (‘Esto no es serio, ¿o sí?’,
‘Goenkale’) eta Idoia Merodio (‘Esto no
es serio, ¿o sí?’).

09/IV/24 ...eta kitto!
675 zkia.

`Kaia´ antzezlana
estreinatu da

IRUÑEKO UDALEKO KULTURA SAILAK ETA NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLAK haurrentzako antzerki testuen lehiaketa antolatzen dute urtero. Neguan, gaztelerazko irabazlearen obra izaten da estreinatzen dena eta
udaberrian euskarazkoari tokatzen zaio. Oraingo honetan Aizpea Goenagak
idatzitako antzezlan batek ikusi du argia, ‘Kaia’-k.
Goenagak idatzitako lana Nafarroako Antzerki Eskolako ikasle ohiek eszenaratuko dute. Protagonista 12 urteko Kaia neska da. Aitak asmatutako tresna informatiko baten bitartez bidaia egingo du Kaiak, eta pertsona eta familia ezberdinak ezagutuko ditu bertan.

ZINEA

`Munduaren bira, doan!´ gaurtik zinema aretoetan

ERA GUZTIETAKO ABENTURAK BIZIKO
DITUEN KOADRILA BATEN ISTORIOA
helduko da zinema aretoetara apirilaren
24an. Juanjo Elordi eta Asisko Urmenetak
zuzenduriko ‘Munduaren bira, doan!’ animaziozko pelikulak Unai Ituriaga eta Edorta Barruetabeñaren gidoia dauka, eta estrainaldiaren ostean, Louisianako Animaziozko Jaialdian aurkeztuko da ingeleraz.
Filmean, Bananok Londresera doako bidaia aurkitu du. Lovejari, koadrilaren buruari, ez zaio hainbesterainokoa iruditzen
eta berak munduari buelta doan eta 80
egunetan eman diezaiokeela aipatzen
du. Kebab bere lagunak ezetz apostu egiten dio eta, azkenean, frogatu egin beharko du.

`25 kilates´ saritua Medina del Campon

PATXI AMEZKUA IRUINDARRAREN ’25
KILATES’ PELIKULA IZAN DA Medina
del Campoko Zinemaren Asteko Film Luzeen Lehiaketa Nazionalaren bigarren
edizioko irabazlea. Oraindik zinema aretoetan eman ez diren bost filme izan zituen
aurkari bezala Amezkuaren lanak.
Istorio gogorra da ’25 kilates’-ek erakusten duena, errukirik gabekoa. Bartzelonan
kokatzen da nagusiki, baina baita Hospitalet de Llobregat eta Granollersen ere.

ELKAR 17
HIZKETA

Nobela historikoa fenomeno bihurtu du Toti
Martinez de Lezeak Euskal Herrian. Bere liburuek
arrakasta handia izaten dute argitaratu
eta berehala, eta hemengo historia jende
gehiagorengana bideratzea lortu du. Martitzenean
hitzaldia eskainiko du Portalean (19.00etan):
‘Nobela historikoa, fikzioa ala errealitatea?’.

T O T I M A RT I N E Z D E L E Z E A , idazlea:

“Oinarri historiko
erreala duen
fikzioa da nobela
historikoa”
- Eskainiko duzun hitzaldiaren tituluak dioen bezala, nobela historikoa errealitatea
ala fikzioa da?
Eleberri bat literatura da batez ere, hau da, fikzioa. Nobela
historikoaren aurrean (kakotx
artean idatzi behar da hau asmatu berri den genero bat delako) bakoitzak bere iritzia dauka. Nik ere badut nirea: oinarri
historiko erreala duen fikzioa
da. Pertsonaiak XIII. mendean
kokatzen baditut, euren bizimodua, testuingurua, errealitate
sozial eta politikoa… ez da
XIX. mendekoa modukoa. Beraz, garai horretan izurriteak
edo gerrak bazeuden, pertsonaiek ere jasan beharko dituzte, adibidez. Hori da gustatzen
zaidana, horregatik nire pertsonaiak oso gutxitan izaten dira
errealak, eta izaterakoan (Abadesa edo Maria Pacheco kasu)
oso gutxi dokumentatuak dira.
- Non dago erralitate eta fikzioaren arteko muga?
Hor dago gakoa, hori maneiatzea. Fikzioa eta errealitatea nahasteko, jorratzen duzun gaiaren gainean asko jakin behar duzu. Hau da, aurretiko ikerketa egin, ikasketa
ordu asko sartu eta garaia
ezagutu behar da.
- Orain idazle moduan zara
ezaguna, baina aurretik beste saltsa batzuetan ere ibilia
zara.

Bai, hala da. Nafarroa eta
Euskadiko igeriketa txapelduna
izan nintzen (barreak), bular
estiloko 100 eta 200 metrotakoa, errekor eta domina ugari
ditut. ETBn programak egin ditut (1000 baino gehiago), itzultzaile teknikoa izan naiz.
- Zeregin hori ez zitzaizun
gustatzen?
Egia esan, makinen gainean
ez dakit asko eta ez dator nire
nortasunarekin bat, baina ondo
ordaintzen zuten (barreak).
Gero, idazten hastea bururatu
zitzaidan eta horrela orain arte.
- Bizkaian ez zegoen umeentzat euskarazko antzerkirik
eta zure senarrarekin batera
Kukubiltxo sortu zenuen; ez
zegoen Euskal Herriko nobela historikorik eta zuk
egin dituzu. Zer izango da
hurrengoa?
‘Nur’ kolekzioaren bigarren
liburua da hurrengoa. Bestetik,
euskarazko webgune bat aurkeztuko dugu umeei begira.

“Lan guztia
euskarari
laguntzeko
egin dut.
Aberria egin
behar da”

`Nur´ kolekzioaren bigarren liburua bidean du Totik.

Bertan umeentzako jolasak
egongo dira: galderak, labirintoak, hizki-zopak… Ekimen
hau ere aurrenekoa da, orain
arte ez da horrelako ezer egon.
Euskara eta Euskal Herriaren
alde egiteko proiektua da eta
atsegin handiz egiten dut. Nire
ama hizkuntza gaztelera da eta
hala nola moldatzen naiz euskararekin, horregatik idazten
ditut liburuak gazteleraz lehen
momentuan. Hala ere, orain arte egin dudan lan guztia euskarari laguntzeko egin dut eta nire liburu guztiak euskaratzea
da daukadan helburuetariko
bat. Aberria egin behar da, zure herriaren alde egin.
- Nobela historikoak jendeari
historia heltzeko modu erakargarriak dira?
Historia izen eta datekin ikasi dugu, eta ni, adibidez, asko
aspertzen nintzen. Hala ere,
nobela historiakoarekin ez da
irakastea bilatzen, baina badago historia ikusi ezin zuen jendea eta nobela hauekin hurbiltzen hasi dena.

- Munduko pertsona askok,
hala ere, ez du irakurtzeko
aukera hori, irakurtzen ere ez
dakitelako. Horren gainean
kanpaina batean hartzen duzu parte, Hezkuntzaren Aldeko Mundu-Kanpainan.
Bertan kolaboratu eta idazki
txiki bat egin dut. Badago berebizikoa den zerbait: ez eskatu
jendeak hezkuntza izateko eskubidea izatea, lehenago ogia
izateko eskubiderik ez badu.
Izan ere, gosea badaukat niri
bost axola hezkuntza. Kanpaina oso ondo dago, denok dugulako hezkuntza izateko eskubidea, baina aurretik jateko
eskubidea dago.
- Eta, horren aurrean zer egin
daiteke?
Guk ezer gutxi, tamalez. Gobernuen esku dago hori, guk
zerga handiak ordaintzen ditugu, ez eurak luxuz beterik bizitzeko, baizik eta besteei laguntzeko. Ez ematearren, herrialde
aberatsek ez die euren %0,07a
ere ematen herrialde txiroenei.
Gehiago: www.etakitto.com
...eta kitto! 09/IV/24
675 zkia.
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Iñaki del Reyk bikain hasi du
Supermotardeko denboraldia

Eibar KEri laguntzeko eguna
Zaragozaren aurkako partiduan

BIHAR, 18.30-ETATIK AURRERA, IPURUAN jokatuko
den partidua maila handikoa da
talde gorri-urdinaren jarraitzaileentzat. Mailako aurrekontu handiena duen Zaragoza izango du
aurkari Josu Uribek zuzendutako taldeak eta oraingoan ere,
batzuk mailaz igotzeko eta besteak ez jaisteko, talde biak aurkitzen dira puntuen premian.
Marcelinoren talde aragoiarra 1. mailara igotzeko borrokan diharduen boskotean dago
eta, kostatzen ari bazaio ere,
azken partiduetan nagusitzea
lortu du. Eibarrek, bestalde, gutxi du galtzeko (sailkapenari
begiratzea besterik ez dago)
eta ezustea ematen ahaleginduko da biharkoan.

Harrera Zaragozakoei
Bihar eguerdian giro berezia
biziko da gure herriko erdialdean. Horrela, 12.00etan Borjako
Zarahuecha peña hartuko da
Untzagan. Ondoren, Udaletxe-

ko pleno aretoan harrera egingo
zaie Borjako alkate eta peñakoei eta Eskozia la Bravak Borjara
egindako bidaiaren DVDa bisionatuko da. Luncha izango da jarraian eta 13.15etan Bihurrik eta
bere semeak egur mozketaren
erakustaldia eskainiko dute.
14.00etan hasiko da triki-poteoa
eta 15.00etan anai-arteko bazkaria egingo dute Arrate Hotelean. Ipuruara joateko ere, kalejira
hasiko dute 17.45etan Untzagatik, bandera erraldoiarekin. Garaipenak bisitatuko gaitu?

Ewerthon, Zaragozaren aurrelari arriskutsuena.

Arratek galdu egin zuen Vigon

Rudovic-ek (argazkian defentsan) bi gol sartu
zituen Vigon.

09/IV/24 ...eta kitto!
675 zkia.

HERENEGUN AS TRAVESAS
jokatutako
KIROLDEGIAN
partiduan, Arratek gol batengatik (32-31) galdu zuen Octavio
Pilotesen aurkako norgehiagoka. Atsedenaldira, aurretik joan
ziren eibartarrak (16-19), baina
ez ziren gai izan abantaila horri eusteko. Goleatzaileei dagokienez, Stefanovic-ek sei
lortu zituen, Kobinek bost eta
Berriosek, Cuturak eta Ivo Díazek launa.

ZARAGOZAKO ZUERA NAZIOARTEKO ZIRKUITUAN jokatutako denboraldiko Ipar eta
Erdialdeko Zonaldeko txapelketan, Iñaki del Rey gure herriko
motorzaleak bi laugarren postu
eskuratu zituen eta iaz proba
berean eskuratutako postuak
hobetu (ez da ahaztu behar azken denboraldian Euskadiko
txapelduna izan zela). Honda
CRF 450 bere motorrarekin
hainbat zailtasun izan bazuen
ere, lasterketetan oso ondo

moldatu zen Eibarko pilotoa.
Iaz moduan, Motos IRHko Supermotard taldea Mikel Llarena
mekanikoak eta Jose Antonio
Roigé team manager moduan
osatzen dute, Del reyrekin batera. Guztira hamabi proba jokatu beharko dute, Aranda de
Duero, Zamudio, Abadiño, Alcañiz, Miranda de Ebro eta Logroñon jokatzekoak, abuztuaren 2an Villarcayon gauez jokatuko duten lasterketa ikusgarriarekin batera.

Zueran jokatutako probaren irudia, Iñaki del Rey 3. postuan zihoanean.

Bolari eibartarrak nagusi
Asola-Berriko tiraldian

OLAITZ RODRIGUEZ ETA
ETOR ALDALUR Asola-Berriko ordezkariak nagusitu ziren
zapatuan Eibarko bolatokian
jokatutako tiraldian. Biek ere
zortzina txirlo bota zituzten,
zazpirekin sailkatu ziren jarraian Jose Antonio Blanco
Asola-Berrikoa eta Josu Lizarralde Floreagakoa eta seirekin

geratu ziren Ganix Rodríguez
eta Angel Ibarluzea. Tiraldi horren ondoren, San Migueleko
Iker Izagirre da sailkapeneko liderra, 15 txirlorekin, Ramon
Arrizabalaga (Lastur) eta Angel
Ibarluzearen (San Miguel) aurretik. Bihar jokatuko da jardunaldi berri bat, oraingoan Elgoibarko San Roken.

Deporreko pelotarien aldeko 22-21eko
garaipena martitzenean Astelenan

ETXANIZ ETA EGAÑA NAGUSITU ZIREN Bergarako ordezkarien aurka martitzenean jokatutako neurketa gogorrean. Hainbat aldaketa izan

Eneko Muguruza bergararrak amore eman
behar izan zuen eibartarren aurrean.

ziren markagailuan eta, eibartarrak 10-0 aurreratu baziren
ere, Eneko Muguruza eta Pérez bergararrak aurrea hartu
zien 11 tanto jarraian eginez.
Neurketaren bigarren zatian,
bergararrak joan ziren aurretik
21-18koraino, azken lau tantoak eibartarren alde erortzeko.
Gaur, bestalde, Udaberri torneoaren lau eta erdikoaren lehenengo jardunaldia jokatuko
da Astelenan, 20.00etan hasita. Eibartarren arteko partiduak
ikusteko aukera izango dugu:
Egaña vs Zubizarreta eta Etxaniz vs Unamunzaga.

KIROLAK

Erritmikoaren txapelketak
domekan Ipurua kiroldegian

GIMNASIA ERRITMIKOKO
EUSKAL LIGAKO FASE BIAK
jokatuta, Leioan zapatuan izan
zen bigarrenean, seniorretan
Helena Jauregi 2.a geratu zen
sailkapen orokorrean, aroarekin irabazi eta gero; eta Maider
Jiménez 3.a izan zen. Juniorretan, Olatz Ibaibarriaga 4.a izan
zen sokarekin eta Olatz Laskurain 5.a aroarekin eta 6.a mazekin. Infantiletan, bestalde,
Maria Fernández 3. postuan
sailkatu zen bai mazekin eta
baita zintarekin ere.
Domeka honetan Gipuzkoako
txapelketak izango dira jokoan
Ipurua kiroldegian, bai maila in-

Mailaz igo ondoren, Hierros Anetxe
Espainiako Txapelketaren bila

Maria Fernández ariketa batean.

dibidualekoak eta baita taldekakoak ere.

Irabazleen podiuma Urkizu parkean.
/ LEIRE ITURBE

Debabarrenakoen emaitzak
Debabarrenako txirrindulariak
oso indartsu hasi dute denboraldia, batez ere nesken taldeak.
Horrela, Sondikan jokatutako
elite mailako proban, Irene San
Sebastian 5. postuan sailkatu

Arangurenek, Unax Blancok
eta Diego Suárezek; beste
puntu guztiak Enmanuel argentinarrarenak izan ziren, ohituta
gaituen ostikada bikainei esker.
Bihar, 17.30etan hasita, Espainiako txapelketa izango da
jokoan Zaragozan; han izango
dira, nor baino nor, F.C. Bartzelona eta eibartarrak. Autobusa
antolatu dute taldeari animatzeko. Datorren denboraldian,
bestalde, gogor borrokatu beharko dute Hierros Anetxekoek
estatu guztian. Goi mailatik jaitsi berri den Getxo handia izango da aurkarietako bat.

Julen Garro
xakelaria
Euskadiko
txapeldun

Otxoa Memoriala
Aldanondorentzat

DOMEKA GOIZEAN JOKATUTAKO KADETE MAILAKO
lasterketan, Iñaki Aldanondo
(Ampo) nagusitu zen, ordubete, 57 minutu eta 12 segundoko
denborarekin. Bost segundora
helmugaratu zen Endika Etxegoien (Azysa) eta minutu batera Asier Gandarias (Ampo).
Guztira 39 txirrindulari helmugaratu ziren eta taldekako sailkapena Ampok irabazi zuen.

DOMEKA EGUERDIAN IGOERA OSPATZEKO AUKERA
izan zuten Eibar Rugbi Taldea
Hierros Anetxeko jokalari, teknikari eta zaletuek. Cáceresetik
ekarritako abantailaz baliatzeaz
gain, garaipen bikaina eskuratu
zuten Eibarko rugbilariek, azkenean Extremadurakoei 37-3 irabaziz. Hirugarren denbora
ahaztu ezinezkoa izan zen eta,
jokalariak Unbetik Untzagaraino
kamioian jaitsi eta gero, herrian
giro bikaina izan zen.
Partiduari dagokionez, Jokin
Garciak entsegu bi lortu zituen
eta bana transformatu zuten

zen, Ane Santesteban 7.ean eta
ihesaldi batean sartu zen Itsaso
Leunda 12.ean. San Sebastian
Espainiako Kopako 23 urtetik
azpiko liderra da eta Santestebanek Euskaldun Elite torneoan
agintzen du. Hurrengo probak
Frantzian jokatu beharko dituzte: domekan Agen-en eta maiatzaren 1ean Mereñac-en.
Mutilen taldeak Aiegin hartu
zuen parte zapatuan eta irabazlearekin sartu zen tropelean
izan ziren Sergio Ruiz (24.a) eta
Alex Alonso (27.a).

JULEN GARRO DEPORREKO XAKELARI EIBARTARRAK Euskadiko Kadeteen
Txapelketa irabazi du Aizbeltz
Buizarekin berdindu eta Hector
Sanchezek Javier Marchena
garaitu ostean. Txapelketa
osoan ez zuen partidarik galdu
Julenek eta Hector Sanchezekin berdinduta amaitu du 5

punturekin. Jubeniletan, bestetik, Edu Olabe eta Diego Olmok
5. eta 6. postuan amaitu zuten,
hurrenez hurren. Alvaro Diez
leioarrak lortu zuen garaipena
maila hontan.

Titin, Xala eta Mikel Goñi Astelenan

DOMEKA ARRATSALDEKO JAIALDIAN honako partiduak jokatuko dira pelotaren katedralean, 17.00etatik aurrera: hasteko, Capellán eta Arruti Mikel Goñi eta Lasa III.aren aurka. Jarraian, partidu
nagusian, Titin III.ak eta Laskurainek Xala eta Eulateri egingo diete
aurre. Eta, azkenekoan, 2. mailako buruz-burukoa ikusteko aukera
izango da: Larralde eta Argoteren artekoa.
...eta kitto! 09/IV/24
675 zkia.
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KULTURA
D a n t za r i , m u si k a r i e t a ak t o rea k. Z e rt ar ak o? Ol er k iak
j e n d e a r e n g a n a h e l t z e k o . D o m e k a n , a p i r i l a re n 2 6 a n,
T e a t r o I n t e r i o r t a l d e e i b a r t a r r a k ‘ P o e s e n c i a ’ t a u l a r a t uk o d u C o li s eo an 1 9 . 00 e t at ik au rrer a ( 7 e uro) . Se i mus i k a r i e t a d a n t z a r i b a t e n l a g u n t z a re k i n , t a l d e k o h i r u
a k t o ree k 6 ole r kar ire n l a na k a u rk e zt u k o d i t u zt e .

Argazkilaritza maiatzean protagonista

EDUARDO FALCES, AKTOREA:

“`Poesencia´-n olerkiak
dramatizatzen ditugu”

- ‘Poesencia’ lana aurkeztuko duzue domekan. Zein da
poesiaren esentzia?
Aurretik sei poeten hainbat
monografiko egin genituen.
Oraingoan bakoitzaren esentzia ateratzen ahalegindu gara;
eurek zuten onena azaltzen.
Euren esentzia atera eta elkartu egin ditugu, hortik dramatizatuta dagoen ikuskizuna ateratzeko. Ez da olerkiak errezitatzea soilik izango, oraingoan
dramatizatu egingo da esandakoa. Ez dugu atrilik erabiliko;
monologoak izango balira moduan antolatu dugu ikuskizuna,
poesia monologoan ikusiz.
Olerkietako pertsonaiek antzeztu egingo dute. Uste dut
ikuskizun hau bakarra dela, ez
dela antzeko ezer egin.
- Nola arituko zarete?
Ikuskizunean hainbat musikarik hartuko dute parte (biolontxeloa, bibolina, pianoa, bateria eta gitarra) eta antzezleok
euren laguntza izango dugu.
Ez da monotonoa izango. Ezberdinak diren lau bloketan banatu dugu saioa: batean, autoreak berba egingo bazuen moduan antzezten dugu; bestean,
berari buruz egingo da berba;
hirugarren batean, motxail
erromantzaria antzezten da;
eta azkenean, Machado irtetzen da eszenatokira.

09/IV/24 ...eta kitto!
675 zkia.

- Horrelakoetan, hala ere, badaukazue esperientzia.
Baina honakoa ezberdina
da. Aurretik egindako monografikoetan autore bakoitzaren
poesien errezitatze soila egiten
genuen. Oraingoan ezin genuen horrelakorik egin, saioak
ordu t’erdi irauten duelako eta
jendea berehala aspertu egingo zelako. Orain dramatizazioa
erabiltzen dugu, aktoreak bakarka edo binaka irtetzen gara,
dantza dago, musikariak…
- Zer bilatu nahi duzue musikari eta dantzarien konpainiarekin?
Olerki bakoitza gehiago arropatzea da helburua, zuku
gehiago ateratzea, ez izatea
berba bakarrik, horri laguntzen
dio musika egotea, berbekin
bat datorren dantza bat.
- Zenbat olerki aukeratu dituzue? Norenak dira?
Góngora, Quevedo, Benedetti, Miguel Hernandez, Lorca
eta Machadoren 29 olerki antzeztuko ditugu.
- Zergatik horiek?
Autore horien gainean hainbat monografiko egin ditugu aurretik eta eurekin ikasi dugu.
Horrela, aurretik landutako zerbait denez, hobeto lan egin ahal
izan dugu. Zerbaiten esentzia
atera nahi baduzu, aurretik hori
ezagutu behar duzu.

AZKEN URTEOTAKO MARTXARI JARRAITUTA, KLUB
DEPORTIBOAK Argazkilaritza
Maiatzean programa aurkeztu
zuen eguaztenean elkartearen
egoitzan. Urteroko moduan, argazkilarien lanen erakusketek
osatuko dute egitarauaren ardatza. Apirilaren 30etik aurrera
Klub Deportiboko Argazkilaritza
taldeko kideen lanen erakusketa
martxan izango da El Ambigú
eta Portalea tabernetan (maiatzaren 31ra arte, egunero
07.30etatik 22.00ak bitartean
ikusgai).
Horrez gain, apirilaren 30etik
maiatzaren 24ra arte Vicente
Cervera argazkilariaren lanak
ikusgai izango dira Portalean
(martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara). 2008ko Indalezio Ojanguren Argazki Bilduma

Onenari Ohorezko Saria eskuratu zuen argazkilariak Gran Fele
zirkoaren inguruko lanekin osatutako bilduma ipiniko du ikusgai.
Cerveraren argazkiekin batera,
Alberto Rodríguez argazkilariaren lanak ere izango dira ikusgai.
Eta erakusketa osatzeko, Jesús
Jaime Motak Asian ateratako argazkiak ere ikusgai izango dira
aipatutako beste bi argazkilarien
lanekin batera.
Topalekuak, berriz, Isabel Díez argazkilariaren irudiak hartuko ditu maiatzaren 8tik 31ra, ohiko ordutegian. Eta Argizaiola
Saria jaso duten hainbat lan, berriz, Depor tabernan ikusteko
moduan ipiniko dituzte, apirilaren 30etik maiatzaren 31ra arte
(11.00etatik 22.00etara). Argazki
rallyak eta argazkilaritza tailerrek biribilduko dute egitaraua.

Bide Aldeko sukaldariek afari gozo-gozoa prestatuko duten zalantzarik ez dago. / LEIRE ITURBE

Illunabarrian bertso-afaria

AURTEN ERE BERTSO-AFARIA ANTOLATU DU ...ETA
KITTO!KO BERTSO TALDEAK Illunabarrian programaren barruan. Maiatzaren 8an izango da afaria, barixakua, 21.00etan Bide
Alde elkartean. Bertsolariak Jon Ansa, Beñat Ugartetxea, Beñat
Iguaran eta Mikel Arrillaga izango dira eta gai-jartzailea Asier Ibaibarriaga. Sarrerak astelehenean jarriko dira salgai ...eta kitto!-n (15
eurotan bazkideentzat, 18 eurotan besteentzat).

KULTURA
Kezka dantza taldekoak
Kataluniara

GAUR, BIHAR ETA ETZI KATALUNIAN
IZANGO DIRA Kezka dantza taldekoak, Terrassako XXVIII Diada dels Bastoners jaialdian parte hartzen. Eibartarrekin batera Iruñeko Duguna dantza taldeak eta Bastoners
de Terrasa taldeek hartuko dute parte jaialdian. Zapatuan, 18.30etan eskainiko dute
dantza erakustaldia eta domekan, berriz, goizean goiz dantza talde guztiak elkartu ondoren, bazkaltzeko ordura arte dantzan jardungo dute dantzariek.

laburrak

Iruñeako eta Terrasako dantzariekin jardungo dute Kezkakoek. / LEIRE ITURBE

Sostoakoak primeran Berlinen

Eguraldia lagun, abesteaz gain, Berkin ezagutzeko aukera izan dute Sostoakoek.

SOSTOA ABESBATZAK, BERE SORRERAREN 25. urteurrenaren ospakizunen baitan,
Berlinera bidaia egin du Aste Santua aprobetxatuta. 108 lagun elkartu dira bidaian eta, azaldu digutenez, “besteak beste, Berlin-eko touragentzia baten publizitate-bideo bat egiteko
grabazioan parte hartu dugu, ‘Museoen irla’
edo ‘Reichstag’ bezalako leku enblematikoetan
eskainitako abesti-saioekin. Horrez gain, hiri
ikusgarri horretako kale, eraikin, museo, berdegune, eta beste txoko asko bisitatzeko aukera
izan dugu, baita ‘Brauhaus’ batean denok batera Alemaniako janari eta garagardoarekin afaltzeko ere. Eguraldi onaz eta lagun-giro hobeaz
lagundutako 5 egun izan dira”.

Musika Eskolako gazteak Oh Happy Day saioan

EUSKAL
TELEBISTAKO
OH
HAPPY DAY abesbatza-lehiaketako
bigarren edizioan parte hartuko dute
Juan Bautista Gisasolako abesbatzako gazteek eta, hori dela eta, eguazten arratsaldean Eibarren izan ziren
saioko kamarak, gazteekin erreportajea grabatzen, argazkiak ikus dezakezuen moduan. Untzaga eta Txaltxa
Zelai inguruan hartu zituzten abeslari
gazteen irudiak.

HA RI X A E M O TE N
M A R T ITZ ENEA N
Apirilak 28an, datorren
martitzenean, Harixa Emoten
literatura tailerrean Habitat
liburua aztertuko dute.
Tertulietan parte hartzen
duten kideek Katixa Agirreren
liburua irakurri dute
eta tailerrean egiten ohi
duten moduan liburuari
mamia aterako diote Antxon
Narbaizaren gidaritzapean.
Saioa arratsaldeko 19.00etan
izango da ...eta kitto!-n
bertan.

Eguaztenean grabatu zuten saioko kamarek eibartarren erreportajea. / EKHI BELAR

XA B I ER MO NT O IA
MO N T EK A N
Domekan 20.00etatik
aurrera, Xabier Montoiak
kontzertua eskeiniko du
Montekasino tabernan.
Etenaldi baten ostean,
musikariak berriz ere ekin die
zuzeneko emanaldiei.
Aldamenean, musikari
laguntzaile bezala, Ibon RG
(LeNoise eta Eten taldeetako
kidea) eta Ibai G (Borrokan
taldeko kidea) izango dira.
Sarrera doan da.
MUS IC OSO PHIA
Maiatzaren 2an eta 3an
Hubert Pausinger irakasleak
Musicosophiaren inguruko
tailerra emango du Loiolako
santutegian. Jolasa
eta musika uztartuko dituen
ikastaroaren inguruko
informazioa eskatzeko edo
izena emateko 943454214
edo 699725436 telefonora
deitu (Mª Josefa Marugán).
HI Z KU N T Z A E S KU BI DE EN
EG U NA
Ondarroan ospatuko da
VI. Hizkuntza Eskubideen
Eguna maiatzaren 3an.
Egun osorako egitaraua
prestatu dute antolatzaileek,
baina informazio zabalagoa
jasotzeko martitzen
arratsaldean, 18.30etan
batzarra egingo dute Arrate
Kultur Elkartean.

Eguen Zuri lehiaketako sariak banatuta

ARRATE KULTUR ELKARTEAK ASTELEHENEAN BANATU ZITUEN XII.
Eguen Zuri Argazki Lehiaketako sariak.
Aurtengo edizioan Jose Luis Martinez
izan da irabazlea, eta Bakarne Elejalde
eta Juan Antonio Palacios izan dira bigarren eta hirugarren sarituak, hurrenez hurren. Epaimahaia Jose Valderrey, Asier Ibaibarriaga eta Aniaiz Ariz-

nabarretak osatu dute eta, antolatzaileek azaldutakoaren arabera, iazko edizioarekin alderatuz gero aurten partehartzeak gora egin du, Aratosteen inguruan ateratako 11 argazki-sorta jaso dituzte-eta. Horrez gain, lehiakide guztiei
euren partaidetza eskertu nahi diete
eta aurkeztutako argazki guztien kalitatea azpimarratu nahi izan dute.
...eta kitto! 09/IV/24
675 zkia.
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KULTURA
Gurasoendako emanaldi berezia Zineskolan

Josu
Garate

“Soluziño
es(pa)tetikua!”

A

tzora arte zurrunbillo
inmobiliarixuak dana
aurrian eruango zebala
emoten zeban. Oiñ, haiziak
kalmau diranian, ha zer
txarrikerixia baztarretan!
Alfa-zanekuetakuari izena topau
ezinda nabil… Azkenengo
urtietako metrokuadrao
“goxuenetakuak” orbelez tapau
nahi dittue. Lehelengo,
Barrenenguako zulo
eta lur-jauzixak izan ziran,
eta gero… hillabetiak
eta hillabetiak eta juan ziran
agindutako seirak. Eta harekin,
eta harek barik, trafiko
arazuak… Trafikuak? Bai zera!
Arazua kotxe eta guzti zulora
jausittako gaixuak, orduko
sustuak oinguekin ahaztu
ezinda: iñork ez ei daka
desgrazia haren
responsabilidaderik!
Eta bertan geratu izan balitz?
Bixkor-bixkor zulua tapau eta
kurutzia gañian jartzeko kapaz,
seguro. Eta gure Etxe-Gorrixak
ez ete daka ezer esatekorik?
En fin… Eta, atzetik,
hormigoizko postiak
plastikozko txapel baltzarekin.
Hasierako jan-biharra, hara!
nun geratu dan. Oin jatekua
sobran. Ayuntamentutik, baiña,
esan ei detse promotoriari ea
soluziño estetikotxo bat edo
emoten detsan txapelen
kontuari, Corteinglesekuak
ardurauta dagozela eta…
Estetikua. Patetikua! Nagusi
eta ume-karruak portiko
barrixetan sartuta pentsauko
dabe nahikua eskupeko dala.
Nahi dabena eitten deskue
gero…

09/IV/24 ...eta kitto!
675 zkia.

FINESKOLA HEZIKETA ETA DROGAMENPEKOTASUNEN prebentziorako programak 20 urte
betetzen ditu aurten Eibarren eta, hori dela eta,
emanaldi berezia antolatu dute. DBHko 4. mailako eta batxilergoko ikasleei zuzenduta dagoen
ekimena zine emanaldietan oinarritzen da eta,
horrez gain, ikasgeletan lantzen duten material
didaktikoari esker, gazteekin lotutako hainbat gairen inguruko hausnarketa bultzatzen dute. Urtemuga dela-eta, gurasoek parte hartzea nahi dute
eta horretarako gonbidapena banatuko diete Ignazio Zuloaga, Armeria Eskola, Mogel Isasi, Itzio
BHI eta Aldatze ikastetxeetako ikasleen gurasoei
ikasturteko azken emanaldira joan daitezen.

Emanaldi berezi hori astelehenean izango da,
18.30etan Coliseoan eta La Clase (Zuz: Laurent
Cantent) filma ikusteko aukera izango da. Zineskola Irudi Biziak elkartearen programa da eta
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte
Gaietako Sailaren eta Eibarko Udalaren diru-laguntza jasotzen du.
Discosana Jaietan
Bestalde, Eusko Jaurlaritzako Menpekotasunen Zuzendaritzak Discosana Jaietan Programan parte hartzeko aukera eskainiko die Eibarko
txosnetako eta, orohar, jaietan parte hartuko duten taldeetako kideei. Tailerrak drogen kontsumoarekin lotutako arriskuak murrizteko jarraibideak
eta lehen sorospenak ezagutzera ematea du helburutzat eta bost orduko iraupena izango du.
Maiatzaren 11n eta 25ean emango dute tailerra,
18.30etatik 21.00etara eta doan izango da. Gaur
bertan zabaldu dute eskaera egiteko epea eta
ekainaren 5era arte egongo da horretarako aukera, Pegora Herritarren Zerbitzurako Bulegoan.

EUSKARAREN

Ana González, Benjamin Atutxa eta Jaione Azkue aurkezpenean. / SILBIA HERNANDEZ

Sanjuanetako danborradetarako
entseguak

SAN JUAN JAIETAKO DANBORRADAK ANTOLATZEN jarduten
duen lantaldeak aditzera eman duenez, eguaztenean hasi zituzten
umeen danborradan parte hartu nahi dutenen entseguak,
19.00etan. Beraz, aurtengo jaietako danborradan irten nahi duten
umeen gurasoek, eguaztenero eraman beharko dituzte seme-alabak entseguetara. Helduen danborradarako entseguak, berriz,
maiatzaren 6an hasiko dira (eguaztena), 20.00etan. Entseguak betiko tokian, Bittor Sarasketa kaleko Beistegi eraikineko lokalean
(Amalur ohian) izango dira.

HIZKUNTZ ESKUBIDEEN
EGUNA MAIATZAREN 3-AN.
Euskal Herri osoko euskaldunen
hizkuntz eskubideak “sistematikoki” urratzen direla-eta, aldaketa aldarrikatzen jarraituko
duela adierazi du EHE Euskal
Herrian Euskaraz taldeak aurtengo Hizkuntz Eskubideen Eguna aurkezterakoan. Euskaraz bizi diren guneak babesteko eta
bultzatzeko beharra nabarmendu dute EHEtik eta, horregatik,
Ondarroan egingo dute aurtengo Hizkuntz Eskubideen Eguna.
Maiatzaren 3ko egun hori “Euskaraz bizi, Euskal Herri euskalduna eraiki” lelopean ospatuko
da eta UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateari babesa adierazteko baliatuko dute.
Egitaraua honakoa izango da:
10.30etan hasita, Kresala bandarekin, dantza eta antzerki
emanaldiak, Ondarroako haurren kantaldiarekin; 13.00ean
manifestazioa eta ekitaldi nagusia; 14.30etan herri bazkaria;
eta 17.30etan Ze Esatek eta Trikizio taldeen kontzertua.

TXOKOA

laztanak
emoten...

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

Zorionak, LEIRE,
hillaren 22xan
hamaika urte egin
zenduazelako.
Muxu haundi bat
aitta-ama eta Alaitzen
partez.

Zorionak, MARKEL,
martitzenian urtia
beteko dozu-eta.
Muxu haundi bat
gure txikixarendako,
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, UNAX,
domekan hiru urte
egingo dozuzelako.
Patxo asko
famelixaren partez.

Zorionak, IONE,
astelehenian sei urte
beteko dozuzelako.
Muxu haundi bat aitta
eta amaren partez.

Zorionak, PAUL,
gaur bertan hiru urte
egingo dozuz-eta.
Milla patxo famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MAITANE,
martitzenian 11 urte
beteko dozuz-eta.
Muxu haundi bat
famelixakuon partez.

Zorionak, MARKEL,
hillaren 11n gure
artera etorri ziñalako.
Amatxo Laura, aitatxo
Patxan eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MARKEL,
hillaren 17xan zazpi
urte egin zenduazelako.
Famelixakuen
eta lagunen partez.

Zorionak, JUAN
MARI eta LOREA,
gaur ezkondu
ziñaziela hamar
urte betetzen
dira-eta. Ondo
ospatu eta segi
oiñ arteko
moduan. Muxu
haundi bana.

Zorionak, OSKAR, astelehenian urtiak egin
zenduazelako. Eguaztenian, gaiñera, NAHIA
bezalako opari ederra aillegau jatzuen zuri
eta Izaskun amatxori. Muxu haundi bana.

AGENDA

Zorionak, HAITZART,
martitzenian lau urte
beteko dozuz-eta.
Muxu haundi bat
famelixakuen partez.

Zorionak, TERE eta NIKOLAS,
bixar urrezko ezteiak beteko
dozuez-eta. Zuen famelixaren
partez.

JAIOTAKOAK

- Igor Usobiaga Otermin. 2009-IV-3.

- Dunia Beinslaiman Beinslaiman. 2009-IV-10.
- Markel Díaz García. 2009-IV-11.

DENBORAPASAK
SUDOKUA

5 2
8 4

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

- Aitor González Valenzuela. 2009-IV-14.
- Eneko Muñóz De la Rosa. 2009-IV-15.
- Nahia López Lozano. 2009-IV-22.

HILDAKOAK

- Oly Fernández Ferro. 61 urte. 2009-III-18.

- Ricardo Arizmendi Salinas. 63 urte. 2009-IV-16.
- Marina Abad López. 79 urte. 2009-IV-16.

- Ernesto Baroja Lizundia. 74 urte. 2009-IV-17.
- Alejandra Agirre Urreta. 85 urte. 2009-IV-17.

- Mª Luisa Martínez Vallejo. 93 urte. 2009-IV-19.
- Julia Mollinero Gomucio. 85 urte. 2009-IV-19.
- Mª Carmen Tena Núñez. 80 urte. 2009-IV-20.

- Jose Andres Ramírez Olabe. 69 urte. 2009-IV-20.
- Jesus Fernández Cano. 78 urte. 2009-IV-21.

AURR EKO AR EN EMAI TZ A

...eta kitto! 09/IV/24
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AGENDA

horoskopoa
ARIES
Diru kontuak ez dira batere onak
zuretzat. Daukazuna ez baduzu ondo
gorde eta kudeatzen, momentu
latzak bizitzeko presta zaitez.
TA U R U S
Ederki aprobetxatzen dituzu egunak,
Taurus maitea. Goizetik gauera
gelditu barik, gustukoen duzuna
egiten. Hartu lo egiteko denbora!
GE M I N I
Ez ibili beti irabazi nahian,
ezinezkoa ez bada ere, aukera gutxi
dituzulako. Konforma zaitez ondo
pasatzearekin. Ez al da nahikoa?
CANCER
Ezetz, ez duzula zertan kezkatu.
Arrazoia zure alde dago eta besteak
zure aurrean makurtu beharko
dira azkenean.
LE O
Bai, urruti dagoela dirudi, baina
ez pentsa hainbesterako denik.
Hasi Sanjuanak prestatzen, zer
egingo duzun... Denbora aurrera doa!
VI RG O
Kontzerturen batera joaten bazara
ez duzu inoiz ahaztuko. Badakizu
zer sentitzen den horrelakoetan?
Nola jakingo duzu ez bazara joaten!
LIBRA
Zure bihotzeko atea zabaldu
beharko zenuke. Sentimenduei
ezin diezu atea itxi, horien aurka
ez dago ezer egiterik.
SC O RP I U S
Ez zaitez zerura begira ibili, gozatu
ezazu berdin-berdin eta listo!
Bestela, hemen jai duzu, euriak
ez dizulako ezer egiten utziko.
S A G I T TA R I U S
Berandutu egingo zaizu azkenean.
Zergatik ez dituzu gauzak ahalik
eta azkarren egiten? Lasaiago
ibiliko zinateke.
CA P RI C O RN I U S
Ez, ez dituzu hegoak, beraz, ez zaitez
saiatu hegan egiten. Duzunarekin
konformatu behar zara, eta horri
ahalik eta etekin handiena ateratzen.
AQUARIUS
Laneko giroa ez da oso egokia,
baina ez zaitez astoratu, bestela
ondorioak latzak izan daitezke-eta.
Zure bidea jarraitu eta kitto!
PISC IS
Alergia madarikatua! Ez dizu bakean
lagatzen eta denbora baterako
ez dizu bakean utziko. Paperezko
musuzapi asko erosi, badaezpada.

09/IV/24 ...eta kitto!
675 zkia.

Zapatua 25
ZAPATUKO IPUINA
18.00.- Elvi bentrilokoa.
Umeen liburutegian.

PAILAZOAK
18.30.- Pantxika
eta Txinparta pailazoen
ikuskizuna, …eta kitto!
Euskara Elkartearen eskutik.
Untzagan.

MUSIKA
ETA FLAMENKOA
19.00.- Arte y embrujo
ikuskizuna, Cielito Musika
Bandarekin eta De Norte
a Sur flamenko taldearekin.
Sarrera: 3’50 euro.
Coliseoan.

LA SALLEK 50 URTE
19.00/21.00.Globoan ibiltzeko aukera,
La Salle ikastetxearen
50. Urteurrenean. Txaltxa
Zelaian.

Domeka 26
KULTUR ARTEKO
JAIA

Astelehena 27
NAGUSIEN XVI.
HAMABOSTALDIA

NAGUSIEN XVI.
HAMABOSTALDIA

11.00.- Gipuzkoa oinarri,
Gipuzkoa helburua. Batzar
Nagusiak ezagutzeko
autobusera bisita. Txaltxa
Zelaian.
16.00.- Pertsona
Nagusien Ibilaldia, Juan Luis
Mugerzaren oroimenez.
Untzagatik Azitaingo
industrialdera.

17.00.- Hitzaldia:
Pertsona nagusien
partaidetza. Hizlaria:
Félix Elkoroiribe (Untzaga
jubilatu-etxeko presidentea).
Urkiko jubilatu etxean.

ZINESKOLA
18.30.- La clase
(Zuz: Laurent Cantent).
DBH eta batxilergoko
gurasoendako,
gonbidapenarekin.
Coliseoan.

Martitzena 28
IKASTEN
10.00.- Aulas Kutxa:
El cuento literario ¿una
forma de la narrativa?,
José Luis Domingorekin.
EPAn (isasi, 39).

NAGUSIEN XVI.
HAMABOSTALDIA

11.30.- Kultur Arteko
jaia. Munduko artisautza,
gastronomia, erakusketak…
Untzagan.

16.00.- Txokolate-jana.
San Andres zaharren
egoitzan.

ANTZERKIA

HITZALDIA

19.00.- Poesencia,
Teatro Interior taldearekin.
Coliseoan.

19.00.- La novela
histórica ¿ficción o
realidad?, Toti Martínez
de Lezearekin. Portalean.

KONTZERTUA
20.00.- Xabier
Montoiaren kontzertua.
Sarrera doan. Montekasino
tabernan.

Eguaztena 29

BILERA
19.30.- Hizkuntza
Eskubideen Egunaren
inguruko bilera informatiboa.
Arrate Kultur Elkartean.

ZINE-KLUBA
21.30.- Cuando naces…
ya no puedes esconderte
(Zuz: Marco Tullio
Giordana). Sarrera:
3’70 euro. Coliseoan.

diru-laguntzak
DENDARIENTZAT.
Eskaerak eta informazioa:
943207694 / 943206669
telefonoetan.

DANBORRADARAKO
ENTSEGUA
19.00.- Umeen
danborradarako entsegua.
Amalur ohian (Bittor
Sarasketan).

Eguena 30
IKASTEN
11.30.- Bideo
konferentzia: Globalización.
Ventajas e inconvenientes,
Felipe Juaristi Galdós-ekin.
Hezkuntza Esparruan.

NAGUSIEN XVI.
HAMABOSTALDIA
16.00.- Mendi Ibilaldia,
Loiolara. Irteera
Ego-Gaineko autobus
geltokitik.

lehiaketak
SANJUANAK 2009
KARTEL LEHIAKETA.
Maiatzaren 15era arte,
Pegoran eta Portalean.
ALKOHOL
GEHIEGIKERIAREN
KONTRAKO UMOREZKO
PEGATINA.
Maiatzaren 15era arte,
Pegoran eta Portalean.
ESKOLA AGENDA 09-10.
Maiatzaren 15era arte,
Pegoran eta Portalean.
ARMERIA ESKOLA SARIAK
Norentzat: DBHko azken
urteetako ikasleentzat.
Armeria Eskolan, maiatzaren
25etik 29ra.
LI (BURU-HAUSGARRIAK).
Ekainaren 14ra arte,
Juan San Martin Liburutegian.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

telefono jakingarriak

farmaziak

– Apirilaren 25era arte
BIZITZA OSOA UMEAK IZATEN.
Untzagako Jubilatu Etxean.

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

I. ZULOAGA INSTITUTUKOEN erakusketa.
Portalean.

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)

– Apirilaren 26ra arte
EIBARKO ARTISTEN ELKARTEAren erakusketa.
Portalean.
– Apirilaren 25ean eta 27an
GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIEN gela
didaktikoa. Txaltxa Zelaian.

– Maiatzaren 3ra arte
SARA BEIZTEGIren erakusketa. Topalekuan.

– Apirilaren 30etik maiatzaren 24ra
VICENTE CERVERAren Circo Gran Fele,
ALBERTO RODRIGUEZen Horizonteak Irekiz
eta JESUS JAIME MOTAren Asia erakusketak
erakusketak. Portalean.

– Apirilaren 30etik maiatzaren 31ra
DEPORTIBOKO ARGAZKILARITZA TALDEkoen
erakusketa kolektiboa. El Ambigú eta Deporren.
ARGIZAIOLA SARIA argazki erakusketa.
Deporren.

24, barixakua

25, zapatua

EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)

26, domeka

27, astelehena

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

28, martitzena

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

29, eguaztena

2)

EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor.,

30, eguena

EGUNEZ Urizar
GAUEZ Alberdi

1, barixakua

EGUNEZ Azkue
GAUEZ Cortina

(J. Etxeberria, 7)
(Zubiaurre, 9)

46)

(T. Etxebarria, 4)
(Zubiaurre, 29)

ikastaroak
– Afektuzko loturak .
Noiz: Apirilaren 23tik ekainaren 25era arte, Portalean. Izen-ematea eta informazioa: Pegoran,
apirilaren 28ra arte.

– Sukaldaritza hasiberrientzat.
Non eta noiz: maiatzaren 4tik aurrera, astelehen eta eguaztenetan, 19.00etatik 21.00etara Portalean.
Izen-ematea eta informazioa: apirilaren 30era arte, Pegoran.

– Guraso eta seme-alaben ar teko harremanak hobetzeko ikastaroa .
Noiz: Maiatzak 6, 13, 20 eta 27an, 18.30etatik 20.30etara, Portalean. Izen-ematea: maiatzaren 4ra
arte, Pegoran.

– Bizitzarako trebetasunak.
Noiz: maiatzaren 6, 13, 20 eta 27an, 18.30etatik 20.30etara, Portalean. Izen-ematea
eta informazioa: maiatzaren 5era arte, Pegoran.

– Reiki (2. maila).
Noiz: maiatzaren 9an eta 10ean. Izen-ematea: 665743217 (Martin).

– Coatching.
Noiz: apirilaren 30etik aurrera, Errebal kaleko CAN-en. Antolatzailea: Pagatxa emakumeen elkartea.
Izen-ematea eta informazioa: 943700238 (Marian).

– Discosana jaietan.

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

autobus ordutegiak

E IBAR-DONOS TIA. Egunero: 07.30, 08.50, 10.30,
13.30, 14.30 eta 18,30. Laneguna: 07.00, 08.00,
15.30 eta 21.05. Jaieguna: 09.30, 13.30, 18.30 eta
20.30. DONOSTIA-EIBAR. Egunero: 12.30, 15.00,
17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,
13.30, 14.30 eta 18.30. EIBAR-BIL BO. Laneguna:
06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BILBO-E IBAR.
Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua
eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. E I B AR G ASTEI 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 A STE IZ- EI BAR. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.
Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta
20.30. E IBAR- IRU ÑA. 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.

Noiz: maiatzaren 11n eta 25ean,18.30etan 21.00etan, Portalean. Izen-ematea eta informazioa:
maiatzaren 8ra arte, Pegoran.

...eta kitto! 09/IV/24
675 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Eibarren pisu berria salgai. 73 m2. Logela bi. Oso argitsua. 237.400 euro. Planoak eta ezaugarriak: www.pisoseibar.net84.net. Tel. 610-073819.

– Legarreko dorreetan pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea, komun bi, balkoia eta despentsa. 36’5 milioi pezeta.
Aukera paregabea. Tel. 653-733357.

– Legarren pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Berriztuta.
28.000.000 pzta. Tel. 659-687736.

1.2. Errentan

– Ermuan pisua alokagai. Jantzita eta
igogailuarekin. Deitu 20.00etatik aurrera.
Tel. 678-783465. Ander.

– Gizon-emazteak logela alokatuko lukete Eibarren. Tel. 662-230636.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 616-207343.

– Conilen (Palmar) etxea alokagai. 3 logela, lorategia, parkina. Hondartzatik 500
metrotara. Sanjuanetarako eskaintza berezia. Tel. 607-310266.

2. Motorra

2.1. Salgai

– Bigarren eskuko Citroen ZX salgai.
M-UK. Asegurua maiatzera arte. IAT pasatuta. Tel. 696-817026 edo 943121826.

– CSR 500cc Quad ATV motorra salgai.
Deitu 18.00etatik aurrera. Tel. 669941469. Asier.
– Karabana salgai. Roller 360T. 5 plaza
eta abantzea. Berria. Tel. 608-194681.

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Garaje itxia salgai, trasteroarekin. 5’50
luzera x 4’10 zabalera. Leihoa kanpora,
kalearen parean. Karmen kalean, 4-6.
Autoa garbitzeko barne. 80.000 euro.
Tel. 943-121261.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Mutila eskaintzen da lanerako: informatika, elektronika, telekomunikazioak, nagusiak zaindu... Tel. 653-402884. Kelvin.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Erreferentziak. Asteburuak barne. Tel.
666-771151.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko edo sukaldari laguntzaile moduan.
Geriatria laguntzaile ikasketekin. Tel.
618-377283.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 628-014327.

09/IV/24 ...eta kitto!
675 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

4. LANA

4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

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

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientziarekin. Tel. 655-384877.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu (externa) eta garbiketa lanetarako, ostalaritzan barne. Tel. 671-343612.

– Gizona eskaintzen da edozein lanetarako. Gidatzeko baimenarekin. Tel. 650744497 edo 943-531218. Cesar.

– Gizona eskaintzen da sukaldari moduan lan egiteko edo nagusiak zaintzeko.
Esperientzia/erreferentziak. Tel. 943031168 edo 679-905986. Luis.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Asteburuak barne. Tel. 648-724168 edo
669-966611.

– Neska eskaintzen da tabernak garbitu
edo plantxa egiteko. Tel. 636-841158.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu
edo kamarera moduan. Tel. 656-700958.

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanetarako.
Tel. 638-736539. Dori.

– Mutila eskaintzen da tabernan lan egiteko: zaintzaile, garbitzaile, sukaldari laguntzaile, kamarero... Tel. 664-055503
edo 617-061140.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketa lanetarako: lanaldi osoa
edo erdia. Tel. 679-878676.

– Mutila eskaintzen da tabernan lan egiteko: zaintzaile, garbitzaile, sukaldari laguntzaile... Tel. 627-630455.
– Neska eskaintzen da gauez nagusiak
zaintzeko edo orduka etxeak garbitzeko.
Tel. 699-576107.

– Mutila eskaintzen da kamarero, sukalde laguntzaile edo igeltsero moduan eta
pegorak garbitzeko. Tel. 672-278556.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan orduka lan egiteko edo interna. Tel.
669-966611.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 686-420642.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia/erreferentziak. Tel. 943031168 edo 633-238165. Miriam.
– Emakumea eskaintzen da edozein ordutan nagusiak zaintzeko. Tel. 628405827.

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

– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu,
pegorak garbitu eta plantxa egin eta
etxe-garbiketarako. Tel. 699-609190.

– Neska eskaintzen da umeak zaindu eta
garbiketa lanetarako. Tel. 657-142376.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna (asteburuak barne).
Tel. 648-210838 edo 943-530771.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
699-653874 edo 943-531218. Cristina.

– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako: gauez, orduka... Tel. 630531469.

– Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 638-711269.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 628014327.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 664-881835.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 680-530216.

– Mutila eskaintzen da kamarero, peoi
edo atezain moduan eta nagusiak zaintzeko. Tel. 647-999092.
– Neska eskaintzen da garbiketa lanak
egin, kamarera moduan eta umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 617-808245.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna moduan. Esperientzia. Tel.
638-482478.

– Emakumea eskaintzen da asteburuetan nagusiak zaindu, garbiketa lanak
egin, tabernan jardun... Tel. 679-910991.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lanetarako. Eraikuntzan esperientzia. Tel.
628-874887.

– Neska eskaintzen da kamarera edo sukaldari laguntzaile moduan lan egiteko.
Tel. 680-526614.

– Neska eskaintzen da interna moduan
lan egiteko. Tel. 618-096628.
– Neska eskaintzen da asteburuetan
edozein lanetarako. Tel. 646-821678.

– Mutila eskaintzen da pintore, dekoradore etabar moduan lan egiteko. Tel. 658164787.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo garbiketa lanetarako. Egunez
edo gauez. Tel. 645-735116.

– Erizain laguntzailea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 667-416979.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo garbiketa lanetarako. Egunez edo gauez. Tel. 646-235195 edo
636-362251.

– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaindu edo garbiketa lanetarako. Tel. 647-044031. Marian.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako.
Asteburuak barne. Tel. 680-250527.

– Mutila eskaintzen da segurtasun enpresan, pintore moduan etabar lan egiteko. Tel. 686-274490.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 639-505373.

– Mutila eskaintzen da soldatzaile lanetarako. Tel. 616-207343.

– Neska eskaintzen da sukaldari laguntzaile moduan. Tituluarekin. Tel. 639338334.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 699-813826.

– Geriatrian espezializatutako klinika laguntzailea nagusiak zainduko lituzke
11.00etatik 13.00era. Tel. 653-730945.

– Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 696-341617.
– Neska eskaintzen da ostegun arratsaldetan (17.00-19.00) garbiketa lanetarako. Tel. 690-906085.
– Neska arduratsua eskaintzen da arratsaldeetan eta asteburuetan umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 646-048823.

4.2. Langile bila

– Neska behar da jatetxe batean lan egiteko. Tel. 943-121262.
– Neska behar da arratsaldez umeak
zaintzeko. Tel. 665-718489.

– Kamarera/o behar da Arraten asteburuetarako. Tel. 677-638184.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– 90eko ohe bi eta kaxoidun sinfonierra
salgai. Berriak. Lorontzi txinatarra opari.
Tel. 606-454641 edo 943-208172.

– Radiadore elektrikoak salgai. Erabili
gabekoak. Prezio erdian eta garantiarekin. Tel. 615-769109 edo 615-769110.

– Umeendako kotxe-silla salgai. Arrue
markakoa. Kolore beltza. Egoera onean.
200 euro. Tel. 652-730323.

– Egongelarako kristalezko mahaia eta
lau aulki, alfonbra eta ordenagailua salgai. Tel. 669-947125.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Korrika egunean mobila galdu nuen
Urkizu inguruan. Bueltatuz gero, sari-ordaina jasoko da Tel. 605-718895.
– Nintendo arrosa (4 jokorekin) galdu da
T. Etxebarria kalean. Tel. 678-208872.

LA SALLE AZITAIN IKASTETXEA
2009-2010 ikasturterako eskaintza

BATXILERGOAK (A eta D)
ZIENTZIAK ETA TEKNOLOGIA
/
GIZARTE ZIENTZIAK

maiatzaren
4tik 8ra
943 121 698
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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

