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FFRR IISSKKOO..-- Mertxika, erderazko ‘‘aallbbéérrcchh iiggoo’’. “Gure ortuko friskuak loran
dagoz”. 
FFRR IIZZTTIIXX AA..-- Piztia, basa animalia. “Friztixarik bildurgarrixena dala, esaten
dabe, gizona gosiak”.
FFUUEERRAAKKAA..-- Pelotan taldean egiten denean. Kale egiten duena kanpora joaten
da. (Lehen, denek euskeraz egiten zutenean, fueraka. Gaur egunean, erdera
nagusi denean, ostera, barruka, ‘‘aa  bbaarr rruu ss’’). “Fueraka Kontsejupian, Joakin
aguazilla jatxi arte”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Euskaldunon Egunkaria itxi zutela zazpi urte
betetzen diren egunean, eta Madrilen, Espainiako
Auzitegi Nazionalean, Egunkaria-ko auzipetuen kon-
trako epaiketa egiten ari diren bitartean, euskarazko
egunkari bakarraren itxiera salatu nahi dugu, guztion
artean elkartasun mural handi bat osatuz.

Untzaga plazan egingo dugun ekitaldi berezi horre-
tan, gure herriak dituen baliabide ezberdinak erabili
nahi ditugu, Egunkaria Libre aldarria entzunarazteko:
ikastetxeak, musika taldeak, kirol elkarteak, dantza
taldeak, abesbatzak, elkarte gastronomikoak, den-
dariak, komunikabideak, etab. Guzti-guztiok zaudete
gonbidatuta, zuen parte-hartzea ezinbestekoa izango
dugulako ekitaldi hori gauzatzeko. 

Guztion ekarpenekin, eguerdiko 12:30ean hasiko
dugun jaialdia antolatu nahi dugu, xumea izango de-

na, baina Egunkaria-ko auzipetuei babesa emateko
eta Egunkaria-ren itxiera salatzeko balioko duena.
Marrazki bat, olerki bat, dantza bat, lau berba, kantu
bat...zuen irudimena behar dugu, mural horri gor-
putza emateko. Hala, lerro hauen bidez, jaialdi ho-
rretan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu
Eibarko euskalgintzako eragileok. 

Ekitaldiari ekarpen bereziren bat egin nahiko
bazeniote, eskertuko genizueke aldez aurretik jaki-
naraztea, besteak beste, horren berri emateko. Ho-
rretarako, honako e-postara idatz dezakezue:
erredakzioa@etakitto.com. 

Orain arte Eibarko herriak Egunkaria-ri adierazi
dion babes zabala otsailaren 20an ere ikusiko dugu-
lakoan, jaso ezazue gure agurrik beroena.

EIBARKO EUSKALGINTZA

OOTTSSAAIILLAAKK  2200::  EEUUSSKKAALLDDUUNNOONN  EEGGUUNNKKAARRIIAA--RREENN  AALLDDEEKKOO  EELLKKAARRTTAASSUUNN  EEGGUUNNAA

asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““GGaauurr  eegguunnggoo  gguurraassooeekk  ssuuppeerr--sseemmeeaallaabbaakk  bbeesstteerriikk  eezz
ddiittuuzzttee  bbiillaattzzeenn,,  aazzkkeenn  hhaauueennggaann  eeuurreenn  aarrrraakkaassttaarreenn  iiss--
llaaddaa  iikkuusstteekkoo..  HHoorrrreellaa,,  uummeeaakk  eettxxeekkoo  eerrrreeggeeaakk  ddiirraa;;  eezz
ssaassooii  bbaatteeaann  mmoodduuaann,,  oorrdduuaann  aannaaii--aarrrreebbaa  ggeehhiiaaggoo
iizzaannddaa,,  eezziinn  zziirreellaakkoo  aazzaall--aappaaiinneettaann  hhaazzii..  HHaauurr  ttiirraannoo
bbaatteekk  aappeennaass  dduueenn  eerrrruu  sseennttiimmeenndduurriikk,,  zziiggoorrrraarrii  bbeelldduurr
gguuttxxiiaaggoo  eettaa  bbeerree  aaddiinnaarrii  eezz  ddaaggookkiioonn  kkrruuddeellkkeerriiaa””

((AAlliicciiaa  BBaannddeerraass,,  ppssiikkoollooggooaa))

““BBiirrjjiinnttaassuunnaa  ggaallttzzeeaakk  ddaakkaarrzzkkiieenn  iirraaiinneennggaattiikk  iihheess  eeggii--
tteekkoo  IIrraannggoo  nneesskkeekk  iikkaarraaggaarrrriizzkkoo  pprreezziioo  eekkoonnoommiikkoo  eettaa
ppssiikkoollooggiikkooaa  oorrddaaiinndduu  bbeehhaarr  dduuttee..  DDeemmookkrraazziiaa  eettaa  mmoo--
ddeerrnnoottaassuunnaarreenn  aallddee  bboorrrrookkaattzzeenn  ddeenn  bbiittaarrtteeaann,,  bbeessttee
ggaaii  hhaauu  ttaabbuuaa  ddaa  hhaann..  EEttaa  aasskkoo  ddiirraa  hhiimmeennaa  lleehheennggoorraa
bbuueellttaattzzeekkoo  kklliinniikkaa  kkllaannddeessttiinnooeettaarraa  jjoottzzeenn  dduutteennaakk  eettaa,,
zzeerr  eessaanniikk  eezz,,  bbeerree  bbuurruuaazz  bbeessttee  eeggiitteerraa  bbeehhaarrttuuaakk””

((TTaahheerreehh  HHaassssaannzzeeddeehh,,  `̀VViirrggiinn´́  ppeelliikkuullaarreenn  zzuuzzeennddaarriiaa))

Eibarko Juan Bautista Gisasola Musika Eskolak
eskerrak eman nahi dizkie aurreko igandean Co-
liseoan antolatutako Piano jaialdian parte hartu

zuten ikasleei, datorren urtean berriro ere antolatuko
delakoan.

EIBARKO MUSIKA ESKOLA

MMUUSSIIKKAA  EESSKKOOLLAAKKOOEENN  EESSKKEERR  OONNAA
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ASTEBURUAN BARAU-
ALDIA EGIN ZUTEN
ARGAZKIAN AGER-
TZEN DIREN EIBARTA-
RREK, barixakuan hasi
eta domekara bitartean,
“euskal preso politikoen
eskubideen alde eta kar-
tzeletan aurreko astean
burutzen diharduten gose
grebarekin bat eginez”.

Hamabi eibartarren ba-
raualdia Untzagan 80 bat
lagun batu zuen elkarre-
taratzearekin hasi zen ba-
rixaku iluntzean. Udaletxe
barruan egin zuten aste-
buruko baraualdi hori eta
zapatuan eta domekan
ere elkarretaratzeak egin
ziren, egun bakoitzean
bana.

OHITURARI JARRAITUTA,
ATZO GOIZETIK HASI ETA
ILUNTZERA BITARTEAN
Santa Agedari koplaka jar-
dun zuten askok eta askok.
Herriko ikastetxe guztietako
umeak taldeka ibili ziren,
irakasleek lagunduta, betiko
kopla eta eurek sortutako
beste batzuk abesten, san-
taeskean. Eta iluntzean,
berriz, Sostoa abesbatzakoak ibili ziren, Toribio
Etxebarria kalean hasi eta Urkizuraino kalejiran.
Bertan, santaeskea amaitzean, Auzokoak elkar-

tekoek Dorrepe elkarte gastronomikoan eskaini-
tako piskolabisarekin gozatzeko aukera izan
zuten.

Presoen eskubideen 
alde baraurik

Santa Agedari koplaka

EGO-GAIN KALEKO BATZOKIAN
ELKARTU ZIREN aurreko asteburuan
zinema-kabina operatzaileak, urteroko
zitari huts egin barik: argazkian ikusten
dituzuenek bapo bazkalduta ospatu
nahi izan zuten San Juan Bosco.

Zinema operatzaileek
bazkaria egin zuten

a u t u a n
HHIITTZZAALLDDIIAA
Donostiako Elizbarrutiko

Idazkaritza Sozialak

eta Eibarko parrokiek

antolatutako hitzaldi

zikloarekin amaitzeko,

otsailaren 8an,

astelehenean hitzaldia

emango du Joseba

Alkaldek. “EAEko

arautegia, Hezkuntza

eta Kultura hautapen

askatasunari buruz”

izenburuko hitzaldia

Portalean, areto nagusian

izango da, 19.30etan.

TTAAIILLEERRRRAA  DDEEBBEEGGEESSAANN
Debegesak ‘Sormena,

berrikuntza eta ekintzaile

arloari loturiko trebetasun

eta gaitasun

garapenerako’ tailarra

jarriko du martxan

otsailaren 11n.

Informazio gehiagorako:

943820180 (Marisa).

LLEEGGAARRRREE  EETTAA  AARRRRAATTEE
BBIIDDEERRAA  TTAAXXIIBBUUSSIIKK  EEZZ
Joan den zapatuan amaitu

zen Legarre eta Arrate-

Bide kaleetara jarritako

zerbitzua. Barrenengua

moztuta egoteagatik

zegoen martxan, baina

orain Udalbusak beteko

du zerbitzua.

MMAAIIAALLEENN LLÓÓPPEEZZ IIGGLLEESSIIAASS
2010eko urtarrilaren 30ean hil zen, 

19 urterekin

Familiaren izenean, eskerrik beroena
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 

eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.
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BOTATAKO EURIAREN ON-
DORIOZ, AURREKO ASTE-
BURUAN LUR-JAUSI BI
GERTATU ZIREN Amañan,
bariantea jasotzeko beharren
inguruan, 100 bat metroko
tartean. Jausitako lurraren on-
dorioz, inguruan aparkatutako
automobil batzuetan kalteak
gertatu ziren eta, horrez gain,
norantza bakarra duen errepi-
dea moztuta geratzean, au-
zokoek ezin izan zuten auto-
mobila erabili, lurra garbitu
bitartean. Horren harira, Mikel
Izagirre Diputazioan Ezker Ba-
tua Berdeak alderdiko bozera-
maileak lur jausiaren arra-
zoiaren inguruan galdetu dio

Eneko Goyari, Bide Azpiegi-
turetako sailburuari eta, ho-
rrekin batera, “aurrerantzean
lur-jausirik ez gertatzeko har-
tuko diren neurrien” inguruko
azalpenak eskatu dizkio gober-
nuko ordezkariari. Izagirrek
adierazi duenez, “auzoko bizi-
lagunak gertatutakoarekin ar-
duratuta daude. Horrez gain,
bariantea egiteko lanek eragin-
go dituzten ondorioen beldur
ere badira. Izan ere, Legarre
eta Amaña inguruan 1,2 milioi
metro kubiko lur eta harkaitz
ateratzeko lanak egin behar di-
ra; ondorioz, lanetako kamioiek
400.000 bidaia egin beharko
dituzte”.

TEKNIKER-IK4 ETA CIE AU-
TOMOTIVEK 15 URTE DARA-
MATZATE ELKARLANEAN
MOTORREN ZERBITZUAK
HOBETZEN eta gas kutsatzai-
leen emisioak murrizten. Zentzu
horretan teknologia aurreratue-

nen proiektuen garapenean ari-
tu dira biak, eta Renault, Fiat,
Nissan, Volkswagen, Abamotor
Energia, Guascor, Deutz eta
abarrekin egin dute lan moto-
rren osagaien merkatuan lider-
goan kokatzera helduz.

auzorik auzo

Alkatea merkataritza-gunearen inguruan baikor
Miguel De los Toyos alkateak “zuhurki, baina ikuspegi bai-
korrarekin” begiratzen dio Errebalen merkataritza-gune berria
sortzeko balizko aukerari. Alkateak eta Eva Juez EAJko bozera-
maileak bilera bi izan dituzte Moyua eta Murias eraikuntza enpre-
sekin eta, diotenez, hirugarren enpresaren bat gerturatu da
udaletxera, proiektu horren gaineko interesak bultzatuta.
Alkatearen berbetan, “hasieratik pentsatuta zegoen bezala Erre-
baleko proiektuari berriro ekiteko pausoak eman dira azken
egunetan”. De los Toyosen esanetan, eurekin bildutako enpresa
biek bideragarri ikusten dute proiektua. “Otsailean argituko da
Errebalen etorkizuna”, Udalaren berbetan, baina gaur egun
“edalontzia erdi beteta” ikusten duela aitortzen du alkateak.
Egunotan udal-plana garatzeko tramiteetan aurrera egiteko kon-
tu juridiko eta legalak argituko dira: “Errebaleko gunea Udalaren
eskuetan dago berriz ere eta datozen egunotan behin-behineko
parkingaren beharrak hasiko dira bertan”. Aparkalekua Aste San-
turako amaitzea espero dute. Martxan ipintzean, txandakako
TAO sistema erabiliko da ordutegi komertzialean eta ehun bat
auto aparkatzeko aukera izango da.

Barrenengua kalea
Azken urteotan El Corte Inglés berriaren beharrekin lotutako
itxuraldaketa izan duen arren, Barrenengua kaleak ez du
pegora bakarra hartzen eta, ondorioz, ez dago inor bertan
erroldatuta. Markeskua jauregitik behera, “scalextric”-era
daraman errepideak osatzen du kalea.
Pegora kopurua: 0. Erroldatutakoak: 0.

Eibartarrak motor garbiaren bila

eibar kaleka

Lur-jausiak
Amañan

FELIX MORQUECHO

ARTXIBOA.
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euroko saria banatu
zuen Eva Mª Pereda
ONCEko saltzaileak,

urtarrilaren 31ko
zozketan.

Bidebarrieta kaleko
23an dagoen

kioskoan saldu
zuen saritutako kupoia

eta irabazleak
bonokupoiaren

bitartez jaso du saria.

JOAN DEN ASTEKO EGUAZTENEAN UDAL-
TZAINAK TALLARRA GAZTETXERA JOAN
ZIREN bertan zeudenak ateratzeko asmoarekin,
eraikuntza botatzeko prozesua martxan jarri ahal
izateko. Hala ere, eraikina hustutzeko agindu
barik joan ziren bertara eta ordutik beti dago jen-
dea Gaztetxean txandak egiten.

Egoera horren aurrean Gaztetxeko jendeak
asanblada informatiboak egin ditu eta baita mani-
festaldiak ere. “Tallarrak aurrera darrai, autoges-
tioak aurrera darrai, eta bertan burutzen diren
ekintzetan parte hartzeko dei bat luzatzen
dizuegu Eibarko zein inguruetako herritar guz-
tioi”, diote Gaztetxekoek.

Udaletik duela hilabete batzuk komunikatu
zitzaiela diote (“hala-nola, kalean”) Gaztetxea
hustu eta bertatik joan behar zirela. Hortik au-
rrera berririk jaso ez zutela salatzen dute, “gure
gutunak ez dituzte erantzun ere egin”. 

Gaztetxearen eraisketa, hala ere, eraikuntza
botatze soila ez dela salatzen dute Gaztetxe-
koek. “Antolatzeko eta herria bizitzeko eredu bat
bota nahi dute”. Euren berbetan Eibarren es-

pekulazioak ez du mugarik eta epe motzean
hainbeste aldatu den herri gutxi dago. “Herrita-
rrak kontsumitzaile hutsak izatera mugatu
gaituzte gutxi batzuen poltsikoa betetzeko, eta
azpiegitura zein etxebizitzen eraikuntzan babesa
topatu dute herri honetan agintzen duten poli-
tikari/enpresariek. Oraingoan Tallarrari tokatu
zaio ʻobrismoaren  ̓ondorioak pairatzea”.

Kontzertua gaur
Utzarazte egoeraren aurrean, hala ere, Talla-

rrak eskaintza kulturala sustatzen dihardu. Gaur,
adibidez, Lengua de Trapo eta Zirriborroren
kontzertua eskainiko da 22.30etatik aurrera.

asteko

datua
22225555 .... 000000000000

Oin dala 

urte

Tradiziño haundiko botijeruaren irudixa inauguratu eben Urkusuko itturrixaren aurrian. Diego Cruz
eskultoriak egindako figuraren inguruan esamesik be izan zan, jentiari bizkarra emoten eguala-eta. 

Turideia lehiaketia irabazi eta gero, Lastebide enpresa sortu eben herriko lau lagunen artian. Euskal He-
rrixa bisitatzeko aukerak eskintzen hasi ziran, batez be inguruko enpresak bisitatzera zetozenendako.

“Eibarko idazlien eta idazlanen antologixia” liburua kalerau eban Euskara Batzordiak, ordura arte
Eibarko euskarari buruz idatzittako azkena eta atal bateko ariketa praktikuekin osatuta zetorrena.  

Butanuaren banaketako arazuak konpontzen hasi ziran, hainbat hillabetetako hutsegiteeri aurre egi-
tteko Repsolek egindako ahalegin berezixari esker. Bittartekari lanak egin zittuan Konsumo Buleguak.

22000000--IIII--44  //  330022..  ZZKKIIAA..

hamar

Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikorako sailburuordetzak
Ukan Berrikuntza Sarixa emon zetsan ...eta kitto! astekarixari Do-
nostiako Victoria Eugenian, oiñ arte egindako ibilbidiarengaittik.  

Patxi Lópezek Eibarrera egindako bisitan, konpromisua hartu
eban bera lehenkari izan ezkero egonaldi erdi-luzerako ospitta-
la egingo ebela gure herrixan, horretarako hiru toki proposatuz.

Euskal Bizikleta kirol alkartia DV Kirol Antolakuntzekin batu eta Eus-
kadi Txirrindularitza Antolaketen Alkartia sortu eben, ordutik aurre-
ra Euskal Herriko Itzulixa eta Donostiako Klasikua antolatzeko.

Gizarte larrialdixetarako eskaerak %15 igo ziran azken urtian
gure herrixan: 2008ko 311 eskaereri beste 50 barri gehittu ja-
kezen, gehixenak etxebizitzan eta garraiuan laguntzeko.

22000099--IIII--66  //  666666..  ZZKKIIAA..Oin dala365egun

Tallarra Gaztetxea, 
“`obrismoaren´ 
ondorioak pairatzen”
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JJEESSUUSS PPÉÉRREEZZ
6677  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Nik momentuan ez dakat ez txar-
telik, ez ezer. Edozer gauzagaittik
gehixegi kobratzen dabe eta nik
erabaki neban txartela kentzia.
Abusatu egitten dabe komisiñuen
kontuakin eta edozer gauzagaittik
kobratzen dabe gaur egunian.

Zein iritzi dakazu
banku eta kutxetako 
komisiñuen gaiñian?

MMAARRIIAA CCOORROO MMAANNZZAANNEEDDOO

6611  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Ez dago eskubiderik. Hasteko ez
dakazu ixa dirurik, eta dakazun
diru gitxi hori kendu egitten de-
tsue. Pobrietaz abusatzen dabe,
izan be, aberatsek aberats izaten
jarraitzen dabe. Ezin dabena egin
da gitxi dakanari kendu, dana-
gaittik kentzen deskue.

MMIIGGUUEELL SSAAMMPPEEDDRROO
7733  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Egixa esan, iñori ez jako gus-
tatzen pagatzia, baiña tira, holan
da gauzia. Nik ez dot gehixegi
ulertzen gai honen gaiñian, baiña
gehixegizkua bada be, bankuek
ez detsue beste aukerarik la-
gatzen; holan, ordaindu eta kitto,
ezingo da beste gauzarik egin.

RROOSSAA MMUURRUUAA

4499  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Gehixegikerixak egitten dittue da-
narekin. Dana dira komisiñuak,
posta-gastuak… danagaittik ko-
bratzen detsue. Azkenian dirua
adreillu azpixan gordetzen amai-
ttuko dogu. Gaiñera, edozer
gauzagaittik kendu, baiña gero ez
detsue ezer emoten, eskerrak
bez.

2010ak ekarri dittuan gauzen artian bankuetako
bezeruak ordaindu bihar dittuen komisiñuen 
igoeria dago, iaz baiño %10 gehixago. Igoera
horrez gain, Haitira laguntzeko dirua bialtzeko
orduan komisiñuak kobratu dittue bankuak 
eta bestien kaltiaz aprobetxatziaz salatu dittue
askok.
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Aurtengo koko-dantzak
Mandiola eta Agiñaga
basarri-auzuetan eskin-

duko dittue Kezkako dantzari-
xak. Aurreko urtietan Arrate-
balle, Gorosta eta Mandiola
auzuetako basarrixak bisittau
dittue eta, Kezkako lagunak
azaldu deskuenez, “aurten
Mandiola osatzeko falta jaku-
zen lau basarri eta Agiñaga
aldekuak bisittauko dittugu”. 

Oiñ arteko martxiari segiduta,
koko-dantzarixak makilla-dantza
egingo dabe basarri bakotxaren
aurrian. Horren ondoren, ma-
marruak sarixa pasauko dabe,
basarrittarren oparixak jaso-
tzeko. Kezkakuak diñuenez,
“burburixuen zarata, masusten
antxitxiketa-saiuak, aixerixak,
hartza, Batista kojua eta Arra-
guetako Ama Birjiñia eta beste
hainbat koko-mozorrok osatu-
tako konparsak egun osua

pasauko dau basarririk basarri
dantzan, kantuan eta eskian,
Jainaga, Laskurain eta Narbaiza
trikitilari eta dultzaiñeruekin”.
Arratsaldian, barriz, 19.00etatik
aurrera Eibarko erdiguneko
kalietan ibilliko da konparsia,
“Mauxitxa txarangak lagunduta”.

Koko-eskiaren ibilbidia
Honezkero ohitturia bihurtu

danari segiduta, koko-dantzen
konparsaren lehelengo agerral-
dixa goizian goiz izango da,
08.30xak aldera. Merkatu pla-
zan ekingo detse egunari, ber-
tan batutako basarrittarrak koko-
dantzekin gozatzeko aukeria
izan deixen. Ondoren Amañara
juango dira eta handik gora
ekingo detse basarrixen ibil-
bidiari: Sosola, Sosolabarri, Ari-

txuluetabarri eta Aritxuluetara
igoko dira. Aittatutako basarrixe-
tan koko-eskian jardun ondoren,
koko-dantzen konparsak aurrera
segiduko dau: “Mandiola atzian
laga eta Agiñaga aldera joko do-
gu. Ixuatik bajatzen eskuiñ-ez-
ker daguazen basarrixetara ger-
turatuko gara: Altzerreka, Zu-
maran, Mendibil, San Roman,
Larrañeta, Iterixa, Aboagaazpi-
koa, Aboagainekoa, Suinaga-
txo, Suinaga, Gorostiaga, Ariz-
pe, Atxekoa, Orbesoaren eta
Aginaganekoa. Hortik gora segi
eta Oregizahar, Arandobarrena,
Arandoguena eta Arandoetxe-
barria, ibilbidia amaitzeko”.

Halanda be, basarrixetako ka-
lejiria amaitzen dabenian, 19.00-
etatik aurrera Toribio Etxebarria,
Untzaga eta Calbeton inguruan
ibilliko dira konparsako kidiak,
Mauxitxa txarangakuak lagun-
duta, kaliak girotzen.

Gurian oiñ arte Eguen Zurixak izan dau pisurik
haundiña Aratostietan, baiña azken urtiotan,
eta Kezka dantza taldiak martxan ipiñittako
ekimenari esker, egun batzuk lehenago
Aratostietarako girotzen juateko aukera
paregabia dakagu eibartarrok. Bixar bertan,
goizetik hasitta, basarririk basarri ibilliko dira
urtetik urtera haunditzen juaten dan konparsako
personajiak, koko-dantzak eskintzen eta, bide
batez, basarrittarrak emondako produktuak
jasotzen. Neguan eskian jarduteko ohitturan
oiñarritzen dan ekitaldixa urtetik urtera
sendotzen doia eta, basarrixetan ez eze,
kalian be izango dogu koko-dantzekin gozatzeko
aukera paregabia.

BBiixxaarrkkoo  kkookkoo--ddaannttzzeekkiinn  hhaassiikkoo  ggaarraa  
AARRAATTOOSSTTIIEETTAARRAAKKOOAA  GGIIRROOTTZZEENN

Inguruko basarrixak ez eze, herriko kaliak be girotuko dittue koko-dantzak. / FERNANDO RETOLAZA

MAXIMO ARGOITIA ARRIETA
(2009ko urtarrilaren 26an hil zen, 91 urterekin)

SSeenniiddeekkooeenn  iizzeenneeaann,,  EESSKKEERRRRIIKK  AASSKKOO hhiilleettaa--eelliizzkkiizzuunneerraa
jjooaann  eettaa  ssaammiinn--aagguurrrraakk  bbiiddaallii  ddiizzkkiigguuzzuueenn  gguuzzttiiooii..

Bere aldeko meza hilaren 7an (domekan) ospatuko da, 
12.00etan hasita, San Andres parrokian
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On-line segitzeko aukeria
Bestalde, eta teknologixa ba-

rrixak eskintzen dittuen baliabia-
diak aprobetxauta, Kezka dan-
tza taldekuak aurtengo koko-
dantzen nundik norakuak zuze-
nian erretransmitiduko dittue,
horretarako Twitter erabillitta.
Nahi dabenak, beraz, dantza tal-
diak bertan zabaldutako kontuan
(http://twitter.com/kezkadantza)
harpidetza egitteko eta ibilbidia-
ren nobedadiak ordenadorian ja-
rraitzeko aukeria eukiko dau.
Bestela be, Kezka-ren blog-ian
bertan (http://www.dantzan.com
/blogak/kezka) “covertlive” ize-
neko tresna ipiñiko dabe eta ho-
rren bidez euren mezuak ikusi
eta nahi izanez gero komentari-
xuak zintzilikatzeko aukeria eu-
kiko dau hala egin nahi dabe-
nak. Eta, horrekin nahikua ez
eta Facebook-en (http://www.
facebook.com/kezka) be egon-
go da jaixari jarraipena egitteko
aukeria, mezu laburren bittartez
eta beti be “koberturiak eta fes-
tak horretarako aukeria emoten
deskun neurrixan”.

Eguen Zurixan umiak 
protagonista

Datorren eguenian, Eguen
Zurixan, urteroko moduan esko-
letako umiak izango dira prota-
gonista nagusixak. 15.30xetatik

aurrera ikastetxietako kalejireri
ekingo detse, batzuk herriko er-
dialdian eta beste batzuk, barriz,
ikastetxe inguruan. 17.00etan
Urkizutik Untzagara kalejiran
igoko dira erraldoi eta buruhaun-
dixak, eurekin batera igotzen
animatzen diran guztiekin ba-
tera. Izan be, ordu horretan
hasiko da Untzagan Lisker tal-

diaren kontzertua eta 17.00etan
hasi eta 19.00ak arte Astixaren
makillaje taillarrak egongo dira
martxan Untzagan, baiña beste
plazan. Taillarretan beldurrezko
makillaje, karetak eta orrazkerak
egitteko aukeria eskinduko
dabela aurreratu dabe anto-
latzailliak. 

Eta Eguen Zurixaren ondoren,

Barixaku Erregularra aillegauko
da, bestiak beste Hungariako
kaldereruen bisittiarekin. Baiña
horren barri hurrengo astian
emongo detsuegu, Aratoste
astebururako preparautako guz-
tiekin batera.

9GEURE
GAIA

BESTALDE, eta aratostietarako girotzen juateko,
Antzerki Jardunaldixen 33. Ediziñuaren barruan
Giza-irudixen VIII. Erakustaldixa egongo da
martxan eguaztenian, hillaren 10ian. 17.00etan
hasi eta illuntzera bittartian Untzaga eta Toribio
Etxebarria kalietan Bartzelonako M.P.C. taldeko
bost aktorek jardungo dabe, bakotxa bere per-
sonajiarekin: Orlandok indixuari emongo detsa
bizitza, Ana Mª Lunak maitagarri urdiñari, Jorge
Balmasedak aingeru grisari, Fabián Lópezek gar-
golari eta Julio Garcíak, barriz, soldaduari. Esta-
tua itxuria eukitta be, gizakixak egongo dira per-

sonaje bakotxaren azpixan, mimikan oiñarritzen
dan antzezkizunian daken mailla altua erakusten.
Fantasiazko personajiak, herriko erdialdia
kolorez janztiaz gaiñ, hurrengo egunian ospatuko
dan Eguen Zurirako motorrak berotzen juateko
ezin aproposaguak bihurtuko dira.

EEttaa  eegguuaazztteenniiaann......  ggiizzaa--iirruuddii  bbiizziidduunnaakk

Bulego altzariak 
eta materiala

PAPERDENDA

Tel. 943 365892
Faxa. 943 371686

Mobila. 687 828590
fatima@manpel.com

www.manpel.com

Ugaldea poligonoa, 11. Pabilioia          20170  USURBIL EEIIBBAARRKKOO
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Jardiñeta, 3
20600 Eibar
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HISTORIA10

1909-VI-22. Merkatu plazaren inaugurazioa, gaur egun Julian Etxebarria kalea dagoen lekuan zegoen  Jose Gurruchaga arkitektoak egin zuen
proiektua eta inaugurazio-ekitaldira agintari guztiak joan ziren. Eguerdian bazkaria izan zen eta arratsaldean Udal Musika Bandak kontzertu bat
eskaini zuen bertan plazan. 1940. urtearen hasiera aldean bota zuten. / EIBARKO UDAL ARTXIBOA. HIRIGINTZA ETA OBRAK FONDOA

Bizi guztian
ikasten

Jesus Gutierrez
historialaria

Domekan gertatutakoaren inguruan Pedro Sarasketaren
idatzia irakurri eta gero, min hartu dut ikusita zelan irain-
tzen duen lotsagabeki Eibarko herria. Nondik atera du be-
rak erromesekin zihoan trenari harrika egin ziotela basati-
ki? Salatzaileak eurak baino gehiago al daki? Bertan izan
zen? Ez! Erreferentziak besterik ez ditu, zentro ofizialetatik
jasotakoak. Zelan zikindu daiteke horrekin bera jaiotzen
ikusi zuen herriaren izena? Zer nahi du, goi mailako agin-
tarien eskua gazte batzuen gainean erortzea inolako erru-
kirik gabe? Guztiz asaldatuta nago gure hiriaren ohoreari
egindako atentatu horrekin eta, inork ez badio mugarik jar-
tzen, bat bera ere ez dut tente lagako publizitate bitarte-
koek aukera eskaintzen badidate. 
Erromes trenekin -Itziarretik zetozen hauekin moduan- ger-
tatzen dena eskandalagarria da oso. Eibarrera gerturatu
ahala, erromes guztiak leihatiletara gerturatu eta betiko
oihuak entzun behar izaten ditugu: ¡Abajo la Libertad!
¡Abajo Eibar! ¡Mueran los eibarreses! ¡Viva la Compañía
de Jesús! ¡Vivan las órdenes religiosas! ¡Viva el Papa Rey!
Pentsatzen dute oihu horiekin min egingo dietela Eibarko
liberalei. Hori ez da behin bakarrik gertatu; ohikoa bihurtu
da. Eta ez da arraroa izango noizbaiten kataklismo bat ger-
tatzea, pazientziak ere bere mugak baititu. Gobernadorea-
ri ere gomendatuko nioke neurriak hartzeko; bestela, edo-
zein egunetan katastrofea izango dugu gure artean.

Azken domekan gauza bera pasatu zen. ¡Mueran los eiba-
rreses! eta halakoak zabaldutako zarataren arrimora, pla-
za inguruan zeuden gazte batzuk trenera gerturatu eta
beste hainbeste irainekin erantzun zietela. Eta hor amaitu
zen dena. Agintariak eta euren agenteak kontu handiz ez
badira ibiltzen, gauza txikienak arazo kriminal bihur daitez-
ke; eta horrek larritasun publikoa dakar, herri bat ezin bai-
ta gobernatu prozesuen bitartez.
Sarasketak esandakoak taberna baten esan izan balitu,
inor ez zen minduko, guztiok ezagutzen baitugu: bere dia-
tribak barregura dakarte askotan, gorrotoa baino gehiago.
Baina garrantzitsutzat hartzen den egunkari batean hala-
koei publizitatea ematean, gure hiriaren izen ona zikintzen
da, Sarasketa horren jabe ez bada ere. Ez dago Eibar be-
zain herri ondradurik. Bertako seme-alabak euren lanaren
produktuarekin bizi dira. Kultoa, jendea hartzen duena, as-
mo onekoa: horrelakoa da Eibar. Aberria maitatzen du, go-
respenaz. Bertako seme-alabek ehun bizitza emango luke-
te hiriarengatik. Desafioa botako diot Sarasketari: atera de-
zala, edozein bost urteko edo hamarkadako, hemengo kri-
men estatistika, eta gonbara dezala Vasconia noble hone-
tako beste edozein herrirekin eta jakingo du non dagoen
bertutea. Gure herritarrak ez direlako beste herri mistiko,
begiratu eta beato batzuetako baino moral gutxiagokoak.
Egia beti aurretik! Ez dugu ameslari arduragaberik behar!

XX. mendearen bueltan
AANNTTOONNIIOO  IITTUURRRRIIOOZZek honakoarekin erantzuten dio, El Pueblo Vascoko 402 zenbakian, aurretik Pedro 
Sarasketak egindako salaketa bati. Erromes tren bat Eibartik pasatzerakoan horren inguruan gertatutako 
istiluak dira eztabaidagai. Sarasketak aurreko artikulu batean herriko gazte batzuk trenari harriak botatzea
salatzen zuen bitartean, Iturriozek hori gezurtatu eta trenean zihoazenen jarrera probokatzailean zentratzen
da, egunkariak datuak egiaztatu ez izana salatzera iritsiz. AArrtt iikkuulluuaa  11990044kkoo  iirraaiillaarreenn  66kkooaa  ddaa..

Orain dela hilabete ba-
tzuk Ikasten elkartean
egon nintzen hitzaldi

batzuk ematen Euskal Herri-
ko historiari buruz. Joan bai-
no lehenago interneten lortu
nuen informazioa, zer zen
Ikasten, zeintzuk ziren euren
helburuak, egiten dituzten
ekintzak eta abar. Aurretik
egunkarien bitartez oinarrez-
ko informazioa baneukan,
banekien Escuela de la Ex-
periencia ardatzatik hasi zela
formakuntzako eskaintza,
parte-hartzaileak 50 urtetik
gorakoak zirela, ekintzak es-
parru askotan banatzen dire-
la eta abar.

Hala ere, hiru saioetan eu-
rekin egon ondoren, mundu
berri bat deskrubritu nuen.
Ikasteko gosea nabarmena
zen gela hartan, mundura be-
gira zeuden gai ezberdinak
hobeto ezagutzeko. Garbi
neukan euren aurpegiak iku-
sita interneten ez direla jaso-
tzen taldeen arimak, eta eu-
ren blogean aitortutako hel-
buruak ez direla nahikoak
ulertzeko Ikasten-en garran-
tzitsuena arima dela. Talde
horretan berezitasun aipaga-
rriena arima baitzen. Hiztegi-
ra joaten bagara, arimaren
definizioa nahiko abstraktoa
da:  alma1. Principio que da
forma y organiza el dinamis-
mo vegetativo, sensitivo e in-
telectual de la vida. 2. En al-
gunas religiones y culturas,
sustancia espiritual e inmortal
de los seres humanos.

Hauek biak dira lehenengo
bi definizioak; baina, horrez
gain, definizio mordoa ditu
hiztegiak arima definitzeko,
kasu gehienetan substantzia
eta izpirituarekin lotuta dau-
de, eta Ikasteneko taldean
ikusi nuen izpiritua oso balore
garrantzitsua iruditu zitzai-
dan. Zorionak, berriz ere,
Ikasteneko lagunei kurtso be-
rri honetan, lan ikaragarria
egiten duzuelako.

Erasoak errefusatuz

Udal Artxiboaren laguntzarekin



...eta kitto!  10/II/5
708 zkia.

Gaztaiñerrerekin batera, Eibarrek bere
ohittura jatorrenetakua dau San Blasekua.
Lehen lehenago Santa Iñes ermittan
gordetzen zan San Blas irudixa eta hara
juaten ziran opillak bedeinkatzera. Ermitta
hori Isasiko jauregixaren baratz gurenian
eguan -baratzak ekan hesiaren kanpoko
aldetik-, jauregi horren eta Kaskarrengua
basarrixaren bittartian. Ohitturia
San Andres parrokixara pasatu zanian,
opillak bakarrik ez, naranjak be eruaten
ziran bedeinkatzera. Zintak be eruaten
dira, eztulik danian lepuan biltzeko, edo
egun batzuetan erabilli eta gero erretzeko.  

AAnniiss  uussaaiiññaarreenn  
eerrrreeiiññuuaann

Gure-guria dan tradiziñuarekin jarraittuz, eguaztenian San Blas opillen
bedeinkaziñuaren beste ediziño barri bat ospatu zan herriko 
parrokixetan. Elizan be anis usaiña izan zan nagusi goiz-eguerdi 
inguru horretan eta jendiak fede haundiz jarraittu eban bedeinkaziño
ekitaldixa. Gehixenak, andrakumiak eta adin txikiko neska-mutillak.

11ERREPORTAJEA

MMAAIITTEE  LLOORRIIZZAATTEE ((22000099--IIII--1100))
II ..   UURRTTEEUURRRREENNAA

“Lagun on bat aurkitzea oso zaila da, galtzea 
hainbat zailagoa, eta ahaztea ezinezkoa”
LORI: EZ ZAITUGU SEKULA INOIZ AHAZTUKO.
ZZUURREE LLAAGGUUNNAAKK:: ANABEL, ARRI, BEGOÑA, JULI, PILI, VEGA, 
BEGO, YOLANDA, PUERTO, ESTHER, ROSA, Mº CARMEN.

SSAANNBBLLAASSAA  ZZEELLAANN  EEGGIIÑÑ  
(“Eibarko Elkarte Gastronomikoak” liburuko errezetia:
Azukria eta mantekillia, bakotxa kilo erdi, ondo nahastau. Gero, mantekilla eta
azukriarekin egindako masiari sei arrautza bota eta ondo nahastau. Horren ostian,
kilo erdi urun eta lebaduria gehittu. Laban sartu aurretik, geuk nahi dogun formia
emongo detsagu. Labia 210 gradutan ipiñi eta, 10-15 miñutu pasatzen dirane-
rako, opilla eginda egongo da seguruenik. Zurixa egitteko, arrautza zuringo bat eta
400 gr. azukre bihar dira. Azukria egosten ipintzen da eta, bittartian, zuringua
iribixau zeinkie. Gero, azukre egosixa eta zuringuaren erdixa nahastau bihar dira,
apurka-apurka, zurixak gorputza hartu arte. Gogorregixa geratu ezkero, ur tantan
batzuk bota. Zurixa opil gaiñian jarri eta, gogortzen ez bada, laban sartu segundo
batzuetan eta etara.

Argazkixetan, San Andres parrokixako 
eta Estaziñoko San Agustineko irudixak.
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teen-
ajea

- Noiztik break dance egiten?
Angel: Bost urte dira Pedrok
eta nik kalean gazte bat break
dance egiten ikusi genuela.
Cristianen anaia zen eta be-
rarekin geratzen hasi ginen,
orain joan den Sebastian ize-
neko argentinar batekin batera.
Henrique: Dantzan ikusi nituen
eta batu egin nintzen. Hasieran
Pedroren klaseak jaso nituen
eta horrela orain arte.
- Nola osatu zenuten taldea?
Pedro: Angel, Sebastian eta ni
dantza egiteko geratzen ginen,
eta klaseak ematen genizkien
ikasi nahi zutenei. Cristian ere
gurekin aritzen zen, baina Mia-
mira joan zen. Ondoren, Cris-
tian bueltatu zenean, taldea
osatu genuen: Lost Souls.
- Ikuskizunak eta halakoak
eskaintzen dituzue?
Angel: Gustuko dugulako dan-
tzatzen dugu gehienbat, baina
gustatzen zaigu txapelketetara
joatea. Bestetik, herriko jaietan
edo bestelako ekintzetan parte
hartzen dugu, horrela eskatzen
badigute. Coliseoan, Astele-

nan, jai ezberdinetan… aritu
gara, beti disfrutatzen.
Cristian: Onena txapelketetan
aritzea da, baina tira,.
- Fisikoki prest egotea beha-
rrezkoa da break dancean?
Angel: Ez da behar prestaketa
fisikorik. Gauza da dantzan
hasten zarenean garatzen di-
tuzula gaitasun fisikoak: inda-
rra, bizitasuna…
Pedro: Praktikak egiten du
maisua.
Cristian: Igartzen da pelikula
batean agertu zela Pedro (ba-
rreak).
- Non aritzen zarete dantzan
normalean?
Henrique: Kalean ibiltzen gara
entsaiatzen. Lokala behar dugu.
Angel: Ahal dugun heinean,
Nerea Lodosarekin aritzen
gara Ipuruako kiroldegian; be-
rak laguntza eskaintzen digu
eta baita guk ere berari.
Pedro: Elkarrekiko lagunta-
suna da.
Cristian: Benetan eskerrak
eman behar dizkiegu Nereari
eta baita Kale Hezitzaileei ere.

LOST SOULS,
Break Dance taldea:

“Gustuko dugulako
dantzatzen dugu”

Hip Hop kulturan sorturiko dantza da break dancea.

Eibarren ere badira dantza hau egiten duten gazteak,

eta baita talde bat ere: Lost Souls. 19 urteko Angel,

Cristian eta Pedrok (Go!azen pelikulako aktorea)

eta 14 urteko Henriquek osatzen dute taldea. Umorea,

alaitasuna eta dantzarekiko zaletasuna ez zaie falta.

MAIALEN LOPEZ IGLESIAS - 19 URTE - (2010-I-30)

“Lagun bat joaten zaigunean, hutsik dagoen espazioa geratzen zaigu,
beste lagun baten etorrerarekin bete ezin daitekeena”

MMAAIIAALLEENN,,  IINNOORRKK  EEZZ  DDUU  ZZUURREE  EESSPPAAZZIIOOAA  BBEETTEEKKOO::
zurekin bizi izan dugun guztiaren emaitza garela gogoratuko baitugu.

MMAAIITTEE ZZAAIITTUUGGUU ((ZZUURREE KKOOAADDRRIILLAA EETTAA LLAAGGUUNNAAKK))
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Wikipediaren berbetan, ʻlip dubʼ
musikazko ikus-entzunezko mota
bat da. Audio gisa abesti bat har-

turik eta bideo-kamera batekin, filmatzai-
leak ibilbide bat egiten du sekuentzia baka-
rrean grabatuz, eta ibilbide horretan zehar
aurkitzen direnek abestiaren berbak ez-
painekin (lip) jarraitu eta dantzaz antzezten
dituzte. Cooper abeslariaren ʻHyde Parkʼ
abestia aukeratu dute eibartarrek audio
gisa, eta antzezleku bezala Donostiako
Udaletxe pareko parkea, karrusela dagoen
gunean, Kontxako hondartzak eskaintzen
duen paisaia zoragarrian kokatuta.

Horrelako bideoa egiteko jende asko be-
har da, horrela, Facebook eta Tuenti beza-
lako sare sozialetara jo zutela aitortzen du
beste 20 bat lagunekin batera guzti honen
antolaketan ibili den Lorea Palaciosek.
“Lagunak, lagunen lagunak… ezagutzen
ez nuen jendea agertu zen bertan”.
Irabazteagatik lortutako saria ez da txikia,

“bideoan parte hartutako denak joango gi-
nateke kruzerora”.

Euria eta txingorra
Grabazio egunean goizeko 09.00etan

zeuden geratuta Donostian. “Ez genekien
zehazki zenbat agertuko ginen bertan, eta
60 bat izan ginen azkenean”. Dena mar-
txan jartzea, hala ere, ez zitzaien asko
kostatu Lorea eta konpainiari. “Bizkor egin
genuen, erraz. Ordubietarako amaitu
genuen guztia”.

Mediterraneoan zehar bidaiatuz gero,
gutxienez, grabaketa egunean izan zutena
baino eguraldi hobeagoa izatea espero
dute. “Euria zegoen, haizea… hala ere,

behin ondo grabatu ondoren beste behin
grabatu nahi genuen, eta txingorra hasi
bazen ere, jendea prest zegoen”.

Youtuben ikusgai
Artikulu hau idazteko orduan (eguazte-

nean) lehen postuan zeuden kokatuta Ani-
maraliakoak 526 punturekin (bigarrenak
481 zituen), baina martxoaren 31ra arte
bozkatu daiteke Youtuben (www.youtu-
be.com/user/citroenc3lipdub); beraz, kan-
paina egiten jarraitu beharko dute. Bozka
gehien lortzen dituena ibiliko da Mediterra-
neoko uretan zehar, eta egindako emaitza
ona ikusi ostean eibartarrak bainujantziak
prestatzen hasi daitezke.

Mediterraneoan zehar ibiliko
dira 60 bat eibartar Citroenek
antolatutako bideo-lehiaketa
irabaziz gero. ‘Lip dub’ delako

bideoa grabatu zuten
Animaralia izeneko

eibartarrek Donostian eta
beste bost lehiakideren

aurka arituko dira Youtuben
kruzeroa irabazteko. Zure
bozkaren zain daude!

Itsasontzi baten, Euskal Herritik kanpora
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BARIXAKUAN INAUGURATU
ZEN ISASIN HERRIKO KI-
ROLJOKOA apustu-etxeak
bezeroei eskaintzen dien zer-
bitzu berria. Lokaleko ba-
rrarekin, ostalaritza zerbitzua
izango da hemendik aurrera,
“hemendik aurrera zuzeneko
partiduak ikusi eta apustu egi-
tera etortzen zaretenean ero-
soago egon zaitezten”, Gorka
Amuategi bertako arduradunak
aipatu zuenez. Kiroljokoak

apustua egitea eskaintzen di-
tuzten hamalau lokal ditu Eus-
kal Autonomia Erkidegoan:
zortzi apustu-etxe edo lokal
bereziak (Eibar, Irun eta Tolosa
Gipuzkoan; Durango, Gernika,
Santurtzi eta Barakaldo Bizka-
ian; eta Gasteiz Araban) eta
joko-aretoetan kokatutako sei
txoko (Donostian eta Gastei-
zen bana eta Bilbon lau). Gai-
nera, Kiroljokoak 500 apustu-
makina inguru ditu tabernetan.

Kiroljokoak 14 lokal EAEn

SORALUZEKO ATXOTEGI
AURRELARIA LAGUN DU-
ELA, Lezamako torneoko fi-
nalerako sailkatu da Eibarko
pelotaria. Finalerdietan, pro-
nostikoen aurka, Jaunarena-
López bikote indartsua kale-
ratu zuten (22-15). Azpiri-Al-
bisu bikotea izango da finaleko
aurkaria. Euskal Ligako buruz-
burukoan Unamunzagak galdu
egin zuen beste behin. Bes-
talde, Udaberri torneoko par-
tidu bi jokatuko dira gaur Aste-
lenan, 20.15etan hasiko den
jaialdian. Etxaniz-Egaña eta
Hidalgo-Alvarez izango dira
Deportiboko ordezkariak.

Bengoetxea
Lezamako pelota
torneoko finalean

KADETE, JUBENIL ETA JU-
NIOR MAILETAKO DEPORTI-
BOKO ATLETEK PISTA ES-
TALIKO Gipuzkoako eta Eus-
kadiko txapelketetan hartu dute
parte urtarrilean, postu esangu-
ratsuak ere eskuratuz. Gipuz-
koakoan, kadete mailan, Voui-
lloz eta Txomin Osoro bi one-
nak izan ziren pertikan, Ibrahim
El Moussaoui 2.a izan zen 600
metroetan eta 3.a 300ekoetan
eta Noumane Houga 5.a azken
honetan; jubeniletan, Unai Le-
kunberri 2.a izan zen per-
tikarekin, Martin Vouilloz 3.a
pisuarekin eta Nestor Gisasola
6.a luzera jauzian; juniorretan,

Miguel Txurrukak 8. postuan
amaitu zituen 60 metroak. Eus-
kadikoan, bestalde, pertika-
rekin Vouilloz eta Osoro hiru-
garrena eta laugarrena izan
ziren, hurrenez hurren eta El
Moussaoui 4.a izan zen luzeran
eta 5.a 300 metroetan. Jube-
nilen mailan, Asier Azpiazuk 10.
postu bi lortu zituen: 200
metroetan eta luzera jauzian.

Aurrekoez aparte, Elgoibarko
eta Lasarteko krosean (azken
honetan Gipuzkoako txapelketa
zegoen jokoan) ere izan dira
herriko ordezkariak. Lasarte-
koan honakoak izan ziren maila
bakoitzeko onenak: alebinetan,

Julen Terán (5.a) eta Maider
Díez (30.a); infantiletan, Txomin
Osoro (13.a); kadeteetan, El
Moussasoui (7.a); jubeniletan,
Asier Selas (30.a); eta seniorre-
tan, Jonan Rodríguez (32.a).
Mugerza krosean, bestalde,
Teránek postu bera lortu zuen,
Osoro 18.a izan zen eta El
Moussaoui 10.a.

Gipuzkoako eta Euskadiko
txapelketa absolutuak eta Es-
painiako hainbat mailatakoak
izango dira jarraian jokatuko
direnak. Pello Osoro eta Jokin
Azkoaga ziren joatekoak, baina
lesionatuta daude eta udara
arte ezin izango dute lehiatu.

URKI-AMAÑA TALDEKO JESUS CASTILLO KARATEKAK
EMAITZA EZINHOBEAK eskuratu zituen Astigarragan domekan
jokatutako senior mailako Gipuz-
koako txapelketan. Arrateko Ama
ikastetxean egindako entrenamen-
duak ondo baliatu zituen kata
modalitateko erregea izateko eta
65 kilotik beherako kumite modali-
tatean brontzezko domina lortu
zuen. Horrez gain, taldekako
txapelaren jabe ere egin zen Bera-
Berarekin: Urki-Amaña eta talde
horren artean duten lankidetza itu-
naz baliatuz Errenteriako taldea or-
dezkatuz lehiatu baitzen.

Castillo karateka Gipuzkoan txapeldun

Tomas Vouilloz
Gipuzkoako 
txapelduna 
pertikarekin 
kadeteetan

TABERNABIDEBARRIETA, 1

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA
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KLUB DEPORTIBOKO ESKI
BATZORDEAK otsailaren azken
astebururako eta martxoaren
lehenengorako irteeretan parte
hartzeko izena emateko epea
zabaldu du. Aurrez egindako
txangoetan moduan, helduak eta
umeak elkarrekin joango dira au-
tobusean, gero nagusienak “Ho-
tel Villa Anayet”-en ostatu hartzeko eta gazteenak “Tritón” aterpe-
txean. Prezioa 60 eurokoa da helduen kasuan eta 70ekoa umeenean
(azken honetan, egun bietako forfaita eta alokairua barne daude).
Izena martitzenetan eta eguenetan eman daiteke (19.30-20.30).

Izena eman
daiteke eski 
irteeretako

EIBARKO ERREALZALEAK BIDAIA ANTOLATU DU SALA-
MANCARA El Helmánticon bertako taldearen eta Realaren arteko
partidua ikusteko. Norgehiagoka martxoaren 14an jokatuko da eta
autobusa bezperan irtengo da Eibartik (goizeko 07.00etan)
domekan, partidua amaitu eta berehala, bueltatzeko. Prezioa 70
eurokoa da, autobusa, hotela eta gosaria barne. Sarrerak ziurtatu-
ta daude eta plaza mugatuak izango dira. Interesatuak Juanito
tabernatik pasa daitezke (943 12 16 57).

Errealzaleen bidaia Salamancara

15KIROLAK

ZAPATUKO EGURALDI PETRALARI AURRE EGINEZ, EIBAR
HIERROS ANETXEKOEK egun osoko jarduna eskaini zien Unbera
joandakoei: goizean multi-kirola, eguerdian jubenilen partidua eta,
amaitzeko, Getxo talde handiaren aurkako norgehiagoka.
Ohorezko A mailatik aurten jaitsitako talde handiak amore eman
behar izan zuen Txema Isasaren mutilen aurrean (24-5) eta azken
hauek, lau entsegu eskuratuta -Jokin, Iñaki, Diego eta Mikel-,
bonusaren jabe ere egin ziren. Partidu horretako sarrerekin lortu-
tako dirua taldeko zuzendaritzak Haitira bidaltzea erabaki du.

Maila handiko garaipena errugbian
Getxoren aurrean

PELOTA PROFESIONALEKO 1. MAILA-KO
BINAKAKO TXAPELKETAREN barruan,
Xala-Zubieta eta Bengoetxea VI.a-Otxan-
dorena bikoteak izango dira, nor baino nor,
Astelenan jokatuko den partidu nagusian.
Aurretik, Capellán-Urberuaga eta Apezetxea-
Goñi III.a bikoteek lehiatuko dute. Jaialdiko azken partiduan,
bestalde, Arretxe II.a-Zabala eta Olazabal-Arruti izango dira.

Xala eta Oinatz 
aurrez-aurre Astelenan

SELEKZIOEN ARTEKO EUROPAKO TXAPELKETA AMAITUTA,
Asobal ligako taldeek bigarren itzuliari ekingo diote asteburuan.
Horrela, Arratek Naturhouse La Rioja hartuko du bihar Ipuruan,
arratsaldeko 18.30etan. Julian Ruizek zuzendutakoek garrantzi
handiko neurketak izango dituzte datozen bozpasei jardunaldietan,
sailkapeneko beheko aldean daudenen artekoak. Horien aurretik,
martitzenean bertan, Zaragozan jokatuko dute CAI Aragonen aurka.

Arrate lanera berriro

2. B MAILAN POSTUA BESTE TALDE BAT ORDEZKATUZ LOR-
TU ARREN,A Coruñako Montañeros multzoko ezuste handiena da
orain arte. Sailkapenean ere goiko postuetan dugu eta domekan
Lugoren zelaian irabazi zuen. Ipuruan jokatutako partiduan irudi
polita eman zuten, azkenean galdu bazuten ere. Domekako parti-
dua TVG-k emango du zuzenean. Bestalde,Eibar KE-k egurtu egin
zuen (4-1) Athletic eguaztenean Ipuruan jokatutako lagunartekoan.

Montañeros-Eibar, domekan 16.45etan
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UDALAK LEHIAKETA BI AN-
TOLATU DITU ARATOSTEEN
INGURUAN. Batetik, Aratos-
teetan dotoreen jarritako taber-
na aukeratzeko lehiaketarako
deialdia egin du, jaietarako lo-
kala girotu nahi duten taber-
nariek parte har dezaten. Ei-
barko edozein tabernak har
dezake parte lehiaketan, Pe-
goran izena emanda (010 tele-
fono zenbakian). Izen-emateko
epea otsailaren 11an amaituko
da (eguena), 14.00etan. Izena
ematean dekorazioaren gaia
zein den adierazi beharko dute
parte-hartzaileek. Bestalde,
otsailaren 12an, arratsaldeko
18.00etarako tabernak prest
egon beharko dira, epaima-
haiko kideak barixaku arra-
tsaldean hasiko direlako taber-

narik tabernarako erronda, po-
litena eta, beraz, aurtengo lehi-
aketako irabazlea zein izango
den aukeratzeko. Eibarko Uda-
laren garaikurra izango da saria.

Bestalde, eta azken urteo-
tako martxari jarraituta, pella
lehiaketa ere antolatu du Uda-
lak. Eibarren bizi den edonork
har dezake parte lehiaketa
honetan, etxean egindako lau
pella zati (gutxienez) aurkeztu-
ta. Pellak otsailaren 14an,
domekan aurkeztu beharko di-
tuzte, 12.30etan Untzagan,
izen-abizenak eta NAN zen-
bakia emanda. Hiru sari eman-
go dituzte: lehenengoak 90 eu-
ro eta garaikurra eramango di-
tu, bigarrenak 60 euro eta ga-
raikurra eta hirugarrenak 30
euro eta garaikurra.

Aratosteen inguruko lehiaketak

- Zertan datza zehazki Mon-
tekan zabaldu behar duzuen
kultur eskaintza?

Iaz hasi ginen hainbat gau-
za antolatzen eta aurten horri
jarraipen antolatuagoa ema-
ten saiatu gara. Hilero kon-
tzertu eta bideo emanaldi bana
eman nahi dugu, zinema arro-
sa deritzogun iniziatiba ere ja-
rri dugu martxan, eta gay, les-
biana eta transexualen ingu-
ruko edo eurek egindako fil-
mak ematen saiatuko gara;
horrez gain, hitzaldi, ikastaro
eta halakoekin jarraituko dugu.
Apustu sendoa da.
- Hilabete honetako egita-
raua zehaztuta daukazue?

Bai, erabat. Hilaren 10, 17
eta 24ean Linux ikastaroa
egingo da Montekan. 14 eta
21ean, berriz, pelikulak eman-
go ditugu. 14an ʻThis is En-
glandʼ skin mugimenduaren
sorreraren inguruan dabilen
filma eta 21ean ʻAnderʼ peliku-
la. Zinema arrosaren barruan,
esaten dutenez, Euskal He-
rrian gai horren inguruan egin
den lehen filma dena. 28an
kontzertua egongo da.
- Hutsunea ikusi duzue he-
rriko kultur programazioan?

Eibar beti izan da kulturalki
herri nahiko aberatsa; beti
izan dira gauza asko arlo kul-
turalean. Badago kultura sus-

tatzeko era zehatz bat eta
ematen du horrez gain jen-
deak ez duela ekarpenik egi-
ten. Gure ustez, kultura mun-
duan gero eta gehiago, gero
eta hobeto. Orduan, ondo da-
go Udalak bere programazioa
egitea, Gaztetxeak berea, edo
dena delakoa. Animatu egin
behar da jendea ahalik eta
gehien gure espazioak kultu-
rarako lagatzen. Orain dela
urte batzuk taberna askok ja-
rrera hori hartu zuten kultu-
raren sustapenerako, baina
azken urteotan alboratu egin
dute istorio hori, salbuespe-
nak salbuespen. Ikuspegi ho-
rretatik herriari zerbait eskaini
geniokeela uste genuen. Argi
daukagu, bestetik, eskaintza
mota baten alde egiten dugu-
la, euskarazko eskaintzaren
aldekoa, eta kultura aldetik
eta maila sozialean ikuspuntu
kritiko batekoa.
- Ekintzetan parte hartzea
doakoa izango da, baina
nori zuzenduta joango dira?

Badakigu kontua mugatua
dela, nahiz eta guri ez gus-
tatu. Badakit muga batzuk di-
tuela. Programazioa erabat
irekia da, baina beste gauza
bat da jendea animatzea ho-
rrelako kontuetan. Gauza era-
kargarriak ekartzen saiatuko
gara: kontzertuetan etabar.

“Kultura gero eta gehiago,
orduan eta hobeto”

““TTaabbeerrnnaa  eettaa  eerraagg iilleeeekk  pprroogg rraammaazziioo  kkuullttuurraa  eegg iitteekkoo
iizzaannddaakkoo  ggaaiittaassuunnaa  bbeerrrreesskkuurraattzzeeaa””  nnaahhii  dduuttee
MMoonntteekkaa  ttaabbeerrnnaakkooeekk..  EEuusskkeerraarreenn  eettaa  ggaaii  ssoozziiaalleenn
iinngguurruukkoo  kkoonnpprroommeezzuuaarreekkiinn  eesskkaaiinnttzzaa  kkuullttuurraallaa
eesskkaaiinniikkoo  dduu  hheemmeennddiikk  aauurrrreerraa  MMoonntteekkaakk..  JJookkiinn
AAzzppiiaazzuu  aannttoollaattzzeenn  eeggoonnggoo  ddeennaarreekkiinn  iizzaann  ggaarraa..

JOKIN AZPIAZU (Monteka):

GAUR ILUNTZEAN, 20.30-ETATIK AURRERA ELKANO
BROWNING CREAM TALDEKOAK ZUZENEAN entzuteko aukera
egongo da Coliseoan (sarrera 7 euro). Mikel Azpiroz donostiarrak
zuzendutako proiektuan Azpiroz bera eta Matt Harding eta Franck
Mantegari musikariek egin dute bat, jazz, blues eta funk estiloetan
oinarritutako “erritmo lineal eta dantzagarriak” eskaintzeko. Berezi-
tasun gisa, gaurko emanaldian Jesús Mari Agirre eibartarrak la-
gatako Helmholtz organoa erabiliko dute.

Elkano Browning Cream

Javier Zorrakin eta
Jose Luis González

martitzenean
egindako

aurkezpenean.
/ EKHI BELAR
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AURREKO BARIXAKUAN ZABALDU ZUEN
MARGO ERAKUSKETA Javier Areitioaurtena
Izagirrek Topalekuan, Arrate Kultur Elkartearen
erakusketa aretoan. Domekara arte zabalik
egongo den erakusketa ohiko ordutegian bisi-
tatu daiteke:  gaur 19.00etatik 21.00etara eta
bihar eta etzi 12.00etatik 14.00etara eta
19.00etatik 21.00etara. Argazkian, bere emaz-
tearekin.

laburrak
GGOOZZOOGGIINNTTZZAA  IIKKAASSTTAARROOAA
...eta kitto! Euskara
Elkarteak antolatutako
gozogintza ikastaroan izena
emateko epea zabalik dago
otsailaren 12ra arte. Hiru
saio izango dira guztira
eta horietan hojaldrea,
krep-ak eta era guztietako
flanak landuko dira.
Ikastaroak hiru saio izango
ditu: otsailaren 18 eta
25ean eta martxoaren
4ean, 18.30etatik
20.30etara Portaleko
sukaldean. Izena emateko
deitu ...eta kitto!-ra
(943200918). Ikastaroak
10€ balio du (5€
...eta kitto!-ko bazkide
eta berbalagunentzat).

GGOORRUUNNTTZZ  OOSSPPIITTAALLEEAANN
Domekan, 11.00etan,
San Andres zaharren
egoitzan meza eskainiko
zaio iazko urte amaieran
hil zen Jose Ramon
Orozko tenorea zenari
eta bertan izango dira
Goruntz abesbatzako
kideak, mezan abesten.

IILLLLUUNNAABBAARRRRIIAANN
Hilaren 17an, 19.00etan,
Portaleko areto nagusian
“Illimani: Boliviako izpiak
eta hizkiak” izenburuko
lanaren proiekzioa
eskainiko da, Illunabarrian
programaren barruan.
Bertan izango dira
Amets Arzallus
eta Txomin Txueka
ikus-entzunezkoaren
egileak. Sarrera librea da.

Javier Areitioaurtena 
Topalekuan 

OTSAILAREN 26-AN ETA 27-AN IZANGO DIRA
PIRRITX ETA PORROTX PAILAZOAK Eibarren,
Hezkuntza Esparruan, Marimototsekin batera “Irrien
Lagunak” izenburuko ikuskizuna eskaintzen. Zapa-
turako emankizun bietarako sarrerak amaitu egin di-
ra, baina barixakuan 17.00etan joateko sarrerak
erosteko moduan daude El Tío Palancas (Juan
Gisasola), Geltoki (Toribio Etxebarria) eta e&m
argazki dendan (Urkizun), 6ʼ50 eurotan eta
19.00etarako oraindik ere batzuk geratzen dira.

Pirritx eta Porrotxen
ikuskizunerako sarrerak

DOMEKAN, 12.30-ETATIK AURRERA
KONTZERTUA ESKAINIKO DU CIELITO
MUSIKA BANDAK, Carlos Sánchez-Bar-
bak zuzenduta. Honako programari jarraitu-
tako emanaldia izango da: “Playas de Es-
tepona” (pasodoblea, Navarro Mollor),
“Grease” (bilduma, Willy Hautvast-en
moldaketa), “La del manojo de rosas” (bil-
duma, Pablo Sorozabal), “Semiramis”
(obertura, Rossini) eta “Dantzaldia” (bildu-
ma, Iñaki Urkizu).

Cielito Musika Bandaren
kontzertua

MMaaiiaalleenn  LLóóppeezz  IIgglleess iiaass  ((22001100--II--3300))

BB ii zz ii pp ee nn   oo nn aa kk   bb ee tt ii rr aa kk oo   dd ii rr ee ll aa kk oo
ee rr aa mm aa nn gg oo   zz aa ii tt uu gg uu ,,   MM aa ii aa ll ee nn ,,
BB II HH OO TT ZZ EE AA NN   BB EE TT II KK OO ..

ZZ UU RR EE   GG UU RR AA SS OO EE NN   LL AA GG UUNN AA KK

OTSAILAREN 9-AN, MARTITZENIAN, EGINGO DA HARIXA
EMOTEN LITERATURA TERTULIEN hurrengo saioa. Oraingoan
Mikel Peruarenaren “Ez obeditu inori” liburuaren inguruko tertulia
egingo dute taldekieek, Antxon Narbaizaren gidaritzapean. Tertulia
...eta kitto!-n bertan izango da arratsaldeko 19.00etan. Bestalde,
tertulietan parte hartu nahi duten guztiei gogoratu nahi diegu
edozeinentzat daudela ateak zabalik. Liburuak irakurtzea eta ho-
rren inguruko hausnarketa egitea gustuko duen edonork eman
dezake izena taldean. Horretarako ...eta kitto!ra deituko behar da
(943200918). Tertuliak hile birik behin egiten dira.

Harixa Emoten datorren astean
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EGO IBARRA BATZORDEAK
ASPALDI, 1995-EAN EGIN
ZUEN IKERKETA BATEN
EMAITZA INTERNETEN es-
kuragarri ipini berri dute, http:
//egoibarra.com batzordearen
webgunean: armagintzan era-
bilitako tresneria edo erremin-
tak jasotzen duen zerrenda,
bakoitzaren argazkiarekin eta
erreminta bakoitzaren erabile-
raren inguruko azalpenarekin. 

Batzordeko arduradunen

berbetan, “ikerketa hori berraz-
tertu eta eguneratu egin da,
herriko armaginen aholkuei es-
ker. Bere sasoian katalogoa
egin zen eta argazkiak atera
ziren horretarako Eibarko tai-
ler asko eta asko bisitatuta
(Pedro Arrizabalaga, Vicente
Alberdi, Armas Maguregui, Ar-
mas Eibar, Pedro Irusta, Vi-
llena, County, Parkemy, R.
Fernández, Eugenio Gutié-
rrez, Mazorriaga, Zubillaga...).
Orain, orduan ateratako ar-
gazki guztiak digitalizatu egin
dira eta erreminta bakoitza
zertarako den zehazten ahale-
gindu gara, armaginek esan-
dakoa eta bibliografia batuta”.
Informazio guztia armagin-
tzaren inguruko atalean, “Uti-
llajea” izeneko sailean kon-
tsultatu daiteke.

Armagintzako tresneria Ego Ibarraren webgunean

EUSKARAREN

TXOKOA

IISSUUNNAA  TTAAKKOOGGRRAAFFOOAA  EEUUSSKKAARRAAZZ
IIZZAATTEEAAGGAATTIIKK.. Jaengo Guardia Zi-
bilak isuna jarri dio Arabako ga-
rraiolari bati takografoaren diskoan
data euskaraz jarrita edukitzeaga-
tik; zehazki, 4.600 euroko isuna
ezarri dio eta erregistroaren orria
faltsutzea leporatu. Salaketa 2009-
ko irailaren 15ean jarri ziotela jaki-
narazi du Hiru sindikatuak. Guar-
dia zibilek kamioia gelditu eta disko-
ak erakusteko eskatu ziotenean, ho-
rietan data ondo jarrita zegoen,
baina euskaraz; hau da, euskaraz-
ko ordenan zeukan idatzita data
(urtea/hilabetea/eguna), gaztela-
niazkoan eduki beharrean (egu-
na/hilabetea/urtea). Kamioilariak
karguak kentzeko orria aurkeztu
zuen eta helegitean azaldu zuen
data idazteko orduan bere hizkun-
tza erabili zuela eta, euskaraz, gai-
nerako beste hizkuntza batzuetan
bezala (ingelesa, suediera eta
abar) datak ez direla gaztelaniaz
bezala idazten. Hala ere, Andalu-
ziako Juntako Garraio Sailak atze-
ra bota du helegitea eta orain biga-
rren errekurtso bat jartzeko asmoa
du garraiolariak.

Gure umiak hezitzen

Ana 
Aranberri

Taratulua, zulatzeko makina. 1994.
/ EIBARKO UDAL ARTXIBOA.

GAURTIK AURRERA ETA OTSAILAREN 28-RA ARTE Juan de la
Rica-ren “Supermeneos” izenburuko erakusketa ikusgai izango da
Portalean, erakusketa aretoan. Arte Ederretan lizentziatutako
bizkaitar gazteak, margolanez gain collageak eta bestelako arte-
lanak ere egiten ditu, baina
batez ere margolaritzan oina-
rritu nahi du bere lana. Era-
kusketa ohiko ordutegian bi-
sitatu daiteke, martitzenetik
domekara bitartean, 18.30-
etatik 20.30etara.

Juan de la Rica Portalean

URTARRILEKO AZKEN BARIXAKUAN KARMELE JAIO IDAZ-
LEA AEK-N R300 IKASTAROA egiten ari direnekin egon zen,
"Musika airean" liburuaz berbetan. Eleberrian, bakardadea eta
inkomunikazioaren inguruko gaiak jorratzeko, bakarrik bizi den
emakume edadetuaren irudia abiapuntutzat hartu du idazleak. So-
lasaldian, "Amaren eskuak" zinemara eramateko gidoia egiten di-
harduela aurreratu zuen eta, horrekin batera, "Hamabost zauri" eta
"Zu bezain ahul" liburuetako hainbat ipuin itzultzen badabil ere.
Ikasleek “berriz ere ama izatearen doinuaz goza dezala” opa diote.

Sagardotegira
Bestalde, urteroko moduan AEK-k sagardotegira irteera antolatu

du, autobusez. Otsailaren 26an, barixakuan 20.00etan irtengo dira
Ego-Gaineko autobus geltokitik: “Aurten ere, Hernaniko Larre-Gain
sagardotegira joango gara, bertan, urtero sekulako giroa izaten
dugu-eta. Trikitilariek eta bertsolariek ere lagunduko diote sagar-
doari bidea errazago egiten”. Afaria eta autobusaren prezioa 40 eu-
rokoa da. Izena emateko AEK-ra joan (Sostoatarren, 1) edo deitu
daiteke (943-201079).

Karmele Jaio AEK-nGurasuok lan makala
dakagu umiak hazten.
Zalantzak sarri agertzen

dira zorrotz samarrak izan nahi
dogun bakotxian. Azken hogei
urtiotan gauzak  aldatu egin di-
ra, etxeko kontuak entzutia
besterik ez dago: gurasuak
askotan esaten dabe “ txikixak
giñanian ipurdiko galantak
jasotzen genduazen,
edukaziñuaren izenian” . Baiña
gaur egun, ostera, mutur batetik
bestera pasatu ei gara. Gurasuak
lan egitten daben ezkero, beste
norbait arduratzen da umiaz eta
hor datoz kontuak. Haur horri
ez bajakoz mugak ipintzen, nahi
daben guztia egingo dau; hau
da,  iñor zirikatu, lagunak jo,
erantzun txarrak… zerrendia
luzia da eta umia bere senetik
kanpora. Eta ez pentsau gero
irakaslien egin biharrekua
danik, ondorixuak eskolan
nabarmendu arren:
konzentraziño faltia,
gaiztokerixak egitten egun osua.
Irakasle asko arduratzen hasi
dira gurasuak holako umiak
medikuarengana eruaten
dittuelako eta, “ txarto hezittako
umia” dala onartu biharrian,
botika gogorrak emoten
jakuezelako gaixorik
dagozelakuan. “Hiperaktibo-
jarreraren desoreka”
izenburupian, haur askoren
zorabiua dator. Oiñ hurrengo
Andres Arriaga psikologo
kliniko eibartarrak argi laga
zeban bere “Enfermedades
mentales. Guía para todos los
públicos” liburuaren
aurkezpenian: ume asko arrazoi
barik medikatzen ditttugu eta
arazua ez da gaixorik
daguazela, ikusi nahi ez dogun
jarreria agerian gelditzen dala
baiño: umiak ondo hezitzeko,
ipuiñak kontau, abestu, jolastu
eta eureri zor jakuen denbora
emon bihar jakuela. Gaurko
gizarte honetan, badirudi,
danerako daguala denboria...
Baiña eurentzako be bai?
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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, SUA eta NIKOLA, astelehenian
lau urte beteko dozuez-eta. Muxu haundi
bat famelixaren partez.

Zorionak, MIREN
Badiola Albizu,
hillaren 9xan urtebete
egingo dozu-eta.
Famelixaren partez.

JOSU eta AMA. Zorionak bikote,
hillabete honetan urtiak bete
dozuelako. Muxu haundi bat
etxekuen partez.

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

””SShheerrlloocckk  HHoollmmeess””
Zuzendaria: GGuuyy  RRiittcchhiiee
Aktoreak: RRoobbeerrtt  DDoowwnneeyy
JJrr..,,  JJuuddee  LLaaww,,  RRaacchheell
MMccAAddaammss,,  MMaarrkk  SSttrroonngg……

Sherlock Holmes-ek eta Watson
laguntzaileak Lord Blackwood
hiltzailea harrapatu dute. Urkan
hiltzeko dagoenean, Blackwood-ek
zera esango dio Holmes-i: “Hau ere
aurreikusita nuen, Sherlock”. Handik
gutxira hilketak hasiko dira berriro…

5ean, 20.30etan; 6an, 17.00, 19.45 eta 22.30etan

7an, 17.00 eta 20.00etan; 8an, 20.30etan

””CCeellddaa  221111””
Zuzendaria: DDaanniieell  MMoonnzzóónn
Aktoreak: LLuuiiss  TTóóssaarr,,
AAllbbeerrttoo  AAmmmmaannnn,,  AAnnttoonniioo
RReessiinneess,,  MMaarrttaa  EEttuurraa……

Juan espetxe funtzionarioa lanpostuan
hasi behar duen bezperako egunean
aurkezten da. Istripu bat izango du
justu FIESeko presoek matxinadari
hasten diotenean. Bere lankideak
presoekin laga beharko diote eta
Juanek presoarena egin beharko du...

””TTiiaannaa  yy  eell  ssaappoo””
Zuzendaria: RRoonn  CClleemmeennttss
Pertsonaiak: TTiiaannaa,,  PPrríínncciippee
NNaavveeeenn,,  RRaayy,,  LLoouuiiss,,
DDrr..  FFaalliicceerr……

Tiana beltz koloreko printzesa eta
Naveen printzipe europearraren
arteko historia da. Azken hau igel
bihurtuko da, Dr. Falicer budua
praktikatzen duen aztiaren eskutik.
Disney eskolako motako istorioa
New Orleansen gertatuko da...

- Guillerma Frontaura Carracedo. 81 urte. 2010-I-17.
- Manuel Iturricastillo Gisasola. 86 urte. 2010-I-27.
- Maialen López Iglesias. 19 urte. 2010-I-30.
- Ines Gaztelu Guridi. 81 urte. 2010-I-30.
- Isabel Verdejo Ruiz. 89 urte. 2010-I-31.
- Daría del Carmen González Noval. 2010-I-31.
- Purita Sodupe Alberdi. 87 urte. 2010-II-1.
- Luisa Ormaetxea Arrizabalaga. 84 urte. 2010-II-1.
- Arturo Macho Garitano. 66 urte. 2010-II-2.
- Dolores Sáenz Palacios. 87 urte. 2010-II-3.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Oihan Marcos Hernández. 2010-I-22.
- Julen Vicente Gómez. 2010-I-23.
- Markel Domínguez Sánchez. 2010-I-26.

””LL..II..EE..””
Zuzendaria: MMiicchhaaeell  CCuueessttaa
Aktoreak: AAddaamm  LLeeFFeevvrree,,
MMaarrcciiaa  DDeeBBoonniiss,,  BBrruuccee
AAllttmmaann,,  JJaammeess  CCoossttaa……

Howie Blitzer 15 urteko mutilaren ama
istripu baten hiltzen da Long Islandeko
autopistan. Aitaren axolagabetasuna
eta biolentzia eta arriskuz betetako
munduko bakartasuna da nagusi.
Gary bere lagun onenak etxe bat
lapurtzera animatuko du...

EEggoo  IIbbaarr

Zorionak, JUNE,
zure bigarren
urtebetetzian. 
Aitxitxa-amama 
eta osaba-izekuen
partez.

Zorionak, EKAIN,
bixar hiru urte
egingo dozuz-eta.
Muxu haundi bat
etxekuen partez.

IKER gure etxeko
artistarik haundixenak
zortzi urte egin zittuan
hillaren 3an. Zure
lehengusu-lehengusiñen
partez, zortzi patxo 
potolo.

Ongi etorri urtarrillaren
22xan Iruñean jaixotako
MIREN Sarasola
Unzetari eta zorionak
Mikel eta Nora gurasuei.

Zorionak, JULEN,
martitzenian hiru urte
egin zenduazen-eta.
Muxu haundi bat
aitatxo eta amatxitoren
partez.

Zorionak; IKER Blanco Calderón,
zure lehen urtebetetzian. Aitatxo,
amatxo, aitxitxa-amama
eta famelixaren partez. Muxu
haundi bat etxekuen partez.
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Zapatua 6
KKOOKKOO--DDAANNTTZZAAKK
0088..3300..-- Koko-dantzak
eta koko-eskea. Merkatu
plazan.
0099..0000..-- Koko-dantzak
eta koko-eskera Aginagako
baserrietan, Kezka dantza
taldeko koko-dantzari eta
koko-marruekin eta Jainaga
eta Narbaiza trikitilariekin
eta Laskurain
dultzaineroarekin.
1199..0000..-- Koko-dantzak
Calbeton, Untzaga
eta T. Etxebarria inguruan.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1100..0000//1166..0000..-- XXXIII.
Antzerki Jardunaldietarako
sarreren aurresalmenta.
Coliseoan.

KKAALLEEEETTAANN  KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan
Kantuz-en kalejira,
Untzagatik hasita.

Astelehena 8
AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1100..0000//1166..0000..-- XXXIII.
Antzerki Jardunaldietarako
sarreren aurresalmenta.
Coliseoan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..3300..-- “EAEko
arautegia, Heziketa
eta Kultura hautapen
askatasunari buruz”,
Joseba Alkalderen eskutik.
Portalean.

Martitzena 9
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..-- “Grandes tesoros
de la arqueología II”,
Mª Jose Noainen eskutik.
EPAn (Isasi, 39).

UUNNII  EENNCCOOUUNNTTEERR
1188..0000..-- “Informática y
nuevas tecnologías. ¿Qué
esperamos del futuro?”.
David Urzainki, Carlos
Totorika, Miguel de
los Toyos eta Benjamín
Atutxa-ren eskutik. Uni
Eibar-Ermuan (Ongarai
auzoan, Ermuan).

HHAARRIIXXAA  EEMMOOTTEENN
1199..0000..-- Literatur-tertulia:
Mikel Peruarenaren “Ez
obeditu inori” liburuaren
inguruan. …eta kitto!
Euskara Elkartean (Urkizu,
11 solairuartea).

AARRIIEESS
Zuretzat garrantzitsua da, baina
horregatik ez da besteentzat ere
horrela izan behar. Jendeak arazo
ezberdinak ditu, ez itzazu zoratu.

TTAAUURRUUSS
Modu osasuntsuagoan jaten hasi
beharko zara. Bai, oso ondo zaude,
baina zelan duzu gorputza barrutik?
Ahora zer eramaten duzun zaindu.

GGEEMMIINNII
Merkatari bikaina izango zinateke
feniziar eta horien garaian.
Edozeinekin tratua egiteko kapaz
zara, baita deabruarekin ere.

CCAANNCCEERR
Beherapenak, deskontuak, bonuak…
horrelakoak aprobetxatu beharko
dituzu dirua aurrezteko. Behar
duzuna besterik ez gastatu, bestela…

LLEEOO
Eztarriko minak ez dizu bakean
utziko. Lo egiteko txarto, berba
kostata, arnasteko ere arazoak…
jarabe potente bat erosi ezazu!

VVIIRRGGOO
Zein da zuretzat asteko egunik
gogokoena? Trankil, aste honetan
egun guztiak izango dira zoragarriak
zuretzat. Ezin izango zara kexatu.

LLIIBBRRAA
Saia zaitez egunero irribarre batekin
altxatu eta gertatuko zaizkizunak
ondoen eramaten. Ez dira gauza
gogorrak, baina hobe barre batekin.

SSCCOORRPPIIUUSS
Hotza ondo jasaten ez baduzu, ahalik
eta gehien babestu zaitez. Negua
gogorra egingo zaizu, barreneko
hotz berezia sentituko baituzu.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Astelehen goiza bereziki gogorra egin
zaizu. Hortik aurrera, hala ere, gauzak
hobetzen joango dira eta astea modu
bikainean amaituko duzu.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Ez eduki presa handirik, helduko da
momentua eta jasoko duzu merezi
duzun hori. Bitartean egon trankil,
ez galdu pazientzia.

AAQQUUAARRIIUUSS
Ezin duzu espero dena zuretzat
izatea, besteek ere zuk haina lan egin
baitute. Gainera, zertarako nahi duzu
guzti hori? Zer egingo duzu horrekin?

PPIISSCCIISS
Gauza bat da eztabaidatzea eta beste
bat zuk egiten duzuna. Besteek ezin
dute ezer esan zure aurrean, berehala
asaldatzen zara. Lasaiago hartu.

Eguaztena 10
UUNNII  EENNCCOOUUNNTTEERR
1166..0000..-- Segurtasunaren
eguna. “Aplicaciones
maliciosas actuales”,
José Alemán-en eskutik.
1177..3300..-- “Hacking ético”,
F. Javier Diéguez
Barriocanal-en eskutik.
Uni Eibar-Ermuan (Ongarai
auzoan, Ermuan).

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1177..0000..-- Giza-irudien VIII.
Erakustaldia. Untzaga eta
T. Etxebarria kaleetan.

HHIITTZZAALLDDIIAA
1199..0000..-- Hitzaldia: “Zer
da GNU/Linux sistema
operatiboa?” (hurrengo
eguaztenetan gaiaren
inguruko ikastaroa).
Montekasino tabernan.

Barixakua 5
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..3300..-- Elkano Browning
Cream taldearen
kontzertua (jazz). Sarrera:
7 euro. Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..3300..-- Lengua de Trapo
(la banda de mil demonios)
eta Zirriborro (Soraluzeko
kantautorea). Tallarra
gaztetxean.

Eguena 11
EEGGUUEENN  ZZUURRII
1155..3300..-- Ikastetxeetako
haurren kalejira. 17.00.-
Urkizun hasi eta Untza-
garaino, erraldoi eta bu-
ruhandien kalejira. 17.00.-
Dantzaldia, Lisker
taldearekin. Untzagan.
17.00etatik 19.00etara.-
Beldurrezko makillaje,
maskara eta ileapainketa
tailerrak, Astixarekin.
Untzagan.

EEGGOOIIBBAARR  ZZIINNEEKKLLUUBBAA
1177..0000 eettaa  2211..0000..--
“L.I.E.” (Zuz: Michale
Cuesta). Sarrera: Euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

8 6
6 1

1 5 9 7 4 6
4 8 1 3 9

3 9 4 8 2 7 1
1 7 3

6 9 2 3 1
2 9

8 1 9 AAUURRRREEKKOOAARREENN  EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SSUUDDOOKKUUAA

Domeka 7
AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
1100..0000//1166..0000..-- XXXIII.
Antzerki Jardunaldietarako
sarreren aurresalmenta.
Coliseoan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Cielito Musika
Bandaren kontzertua.
Coliseoan.

UUMMEEEENNDDAAKKOO  ZZIINNEEAA
1177..0000..-- “Dos canguros
muy maduros”. Sarrera:
2’80 euro. Amaña Kultur
Aretoan.
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ffaarrmmaazziiaakk
55,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
66,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
77,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
88,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
99,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
1100,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
1111,,  eegguueennaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
1122,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

SSOOSS  ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433  7700  8844  0000
PPoorrttaalleeaa ........................994433  7700  8844  3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433  2200  1155  2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433  7700  0077  9999
DDeebbeeggeessaa....................994433  8822  0011  1100
KKIIUUBB ..................................994433  2200  3388  4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433  0033  3344  0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011  2200  2200  2200
NNaattuurrggaass ......................990022  1122  3344  5566
DDYYAA  LLaarrrriiaallddiiaakk..994433  4466  4466  2222
GGuurruuttzzee  GGoorrrriiaa....994433  2222  2222  2222
MMeennddaarroo  oosspp.. ........994433  0033  2288  0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433  0033  2255  0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433  0033  2266  5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022  1111  2200  8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433  5533  1177  0000
EEuusskkoo  TTrreenn ..............990022  5544  3322  1100
PPeessaa ..................................990022  1100  1122  1100
TTaaxxiiaakk..............................994433  2200  3300  7711
..................................................994433  2200  1133  2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299  1144  1188  7744
AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. 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. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero: 12.30, 15.00,
17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,
13.30, 14.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--BBIILLBBOO..  Laneguna:
06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegu-
nak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..
Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua
eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. EEIIBBAARR--
GGAASSTTEEIIZZ..  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. GGAASS--
TTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.
Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta
20.30. EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑAA..  Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IIRRUUÑÑAA--EEIIBBAARR..  Lanegu-
na: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EEII--
BBAARR--AARRRRAATTEE..  Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--
EEIIBBAARR..  Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EEIIBBAARR--EELLGGEE--
TTAA..  Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegu-
nak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEIIBBAARR..  Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. EERRMMUUAA--MMEENNDDAARROO..  Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduer-
diro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50-
era orduro. MMEENNDDAARROO--EERRMMUUAA..  Laneguna: 06.55eta-
tik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegu-
nak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--BBIILLBBOO..  Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara or-
duro. + 10.35 eta 21.38. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. EEII--
BBAARR--DDUURRAANNGGOO.. Egunero: + 22.18. EEIIBBAARR--DDOONNOOSS--
TTIIAA.. Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. DDOONNOOSSTTIIAA --EEIIBBAARR--EERRMMUUAA..  Lane-
gunak: 05.47etatik 20,47etara orduro. 

tren ordutegiak

eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Otsailaren 7ra arte
JAVIER AREITIOAURTENAren margo erakusketa.
Topalekuan.

– Otsailaren 16ra arte
ARATOSTEAK 2010 EIBARREN kartel
lehiaketako lanen erakusketa. Portalean.

– Otsailaren 28ra arte
Eibarko Klub Deportiboko JUAN DE LA RICA -
ren“Supermeneos” margo erakusketa. Portalean.

JOSE GALLARDOren “Bajo para ver tus sueños”
argazki erakusketa. El Ambigú tabernan.
“FOTO MONTCADA ‘09” argazki erakusketa. De-
por tabernan.
IBAI ARMENTIAren argazki erakusketa. Portalea
tabernan.

lleehhiiaakkeettaakk
--  AArraattoosstteeeettaann  ddoottoorreeeenn  jjaarrrriittaakkoo  ttaabbeerrnnaa..
Izen-ematea: Otsailaren 11ra arte, Pegoran
--  PPeellllaa--lleehhiiaakkeettaa..
Pellak aurkeztea: Otsailaren 14ean, 12.30etan Untzagan.
--  IInndduussttrriiaaggiinnttzzaarrii  bbuurruuzzkkoo  IIVV..  AArrggaazzkkii  LLeehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Otsailaren 26a. Informazioa: Armeria Eskolan, aaa@armeriaeskola.com
--  XXIIIIII..  EEgguueenn  ZZuurrii  aarrggaazzkkii  lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkezteko epea: Otsailaren 23ra arte. Arrate Kultur Elkartean. Informazioa: 943 202299
telefono zenbakian edo arrate.kultu@eibar.org
--  ““IIxxuuaa--VVaalleenncciiaaggaa  MMeemmoorriiaallaa””  aarrggaazzkkii  lleehhiiaakkeettaa..
Lanak aurkeztea eta informazioa: Apirilaren 28ra arte, Eibarko Txirrindularien Elkartean
(Pagaegi, 3), cce@clubciclistaeibarres.org.

iikkaassttaarrooaakk
--  GGoozzooggiinnttzzaa  iikkaassttaarrooaa..
Noiz: Otsailak 18 eta 25 eta martxoak 4, 18.30etatik 20.30etara. Non: Portalean (sukaldean).
Izen-ematea: Otsailaren 1etik 12ra, …eta kitto!-n (Berbetan programakoek eta bazkideek
deskontua izango dute).



10/II/5  ...eta kitto!
708 zkia.

1. Etxebizitza

1.2. Errentan
– Pisua hartuko nuke Eibar inguruan. 2/3
logelakoa. Tel. 690-980846.
– Eibarren pisua alokagai. 3 logela,
egongela, sukalde-jangela eta bainugela
bi. Berogailua eta fibra optikoa. Inguru la-
saia. Tel. 943-201294 edo 645-728317.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 645-366850 edo 943-530517.
– Logela alokagai. Tel. 690-156040.
– Pisua alokatuko nuke Eibarren. Tel.
943-208178 edo 629-976131.
– Pisua hartuko nuke Eibarren alokai-
ruan. Tel. 636-430546 edo 646-048823.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. 2 edo 3 logelakoa. Tel. 608-975207.
Laurin.
– Pisua hartuko nuke alokairuan (ganba-
ra), lagun batendako modukoa. Tel. 678-
150053 edo 609-248845.
– Logela alokagai lagun bakarrarentzako.
Tel. 688-618959.
– Eibarren pisua hartuko nuke alokai-
ruan. Logela bat edo bi. Tel. 688-618959.
– Urkizuko Orbeako dorreetan pisua alo-
kagai. 3 logela, egongela, sukaldea eta
komun bi. Tel. 943-702672 edo 600-
657196.

3. Lokalak

– Garaje itxia Abontzan alokagai. Tel.
615-712216.

3.2. Alokagai

– Pisua salgai Eibarko erdialdean. 130
m2. 3 logela, komun bi eta despentsa.
Guztiz berriztuta. Aukera ezinhobea pisu
handiago batera aldatzeko. Tel. 626-
203838.
– Errebal kalean duplexa salgai. 4 loge-
la, egongela, sukalde handia, komun bi,
despatxoa eta terraza. Berriztua eta argi-
tsua. Deitu arratsaldez. Tel. 605-772606.
– Elgoibarko erdialdean pisua salgai.
3 logela, terraza handia eta garajea. Bi-
zitzera sartzeko moduan. Tel. 685-
724553.
– Pisua salgai Ipuruan, J.A. Mogel kale-
an. 2 logela, egongela, sukaldea des-
pentsarekin, komuna eta trasteroa. Dena
kanpora begira eta eguzkitsua. Bizitzera
sartzeko moduan. Tel. 661-291898 edo
610-603631.
– Legarren pisua salgai. 3 logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna. Bizitzera
sartzeko moduan. Berriztua. 25.000.000.
pta. Tel. 659-687736.

1.1. Salgai

– Mutila eskaintzen da sukaldari-lagun-
tzaile, igeltsero edo margolari moduan
lan egiteko. Tel. 638-465098.
– Emakumea eskaintzen da orduka na-
gusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 693-
232959 edo 943-254118.
– Gizona eskaintzen da gidari moduan,
nagusiak zaindu etabarrerako. Tel. 693-
232959 edo 943-254118.
– Emakumea eskaintzen da edozein la-
nerako. Tel. 645-366850.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna edo externa. Tel. 619-445548.
– Mutila eskaintzen da kamarero moduan
lan egiteko. Tel. 697-481487.
– Emakumea eskaintzen da dendari la-
guntzaile moduan lan egiteko. Tel. 697-
939085.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanera-
ko. Tel. 943-171583.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 680-516240.
– Gizona eskaintzen da sukaldari-lagun-
tzaile moduan edo edozein lanerako. Tel.
690-156040.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo garbiketa lanerako. Tel. 639-
020180 edo 686-274490.
– Neska arduratsua eskaintzen da aste-
buruetan nagusiak zaindu eta garbiketa
lanerako. Tel. 689-436454.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo garbiketa lanak egiteko. Tel.
669-966611.
– Neska eskaintzen da goizez lan egite-
ko. Tel. 608-886701.
– Gizona eskaintzen da igeltsero edo ba-
natzaile lanerako. Tel. 650-513412.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketak egin edo tailerretan
lan egiteko. Interna edo externa. Tel.
635-313375.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketak egin edo tailerretan
lan egiteko. Tel. 685-761979.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanerako. Espe-
rientzia eta erreferentziak. Tel. 672-
203675.
– Mutila eskaintzen da sukalde-lagun-
tzaile, igeltsero, biltegian lan egiteko edo
banatzaile moduan. Tel. 943-530795 edo
638-344377.

– Gidatzeko karnetaren matrikula saltzen
dut erdi prezioan, kanpora noalako bizi-
tzera. Probaleku kaleko Ermua Autoes-
kolan Tel. 695-737204.
– Bigarren eskuko patinak erosiko nituz-
ke. 38 zenbakikoak. Tel. 646-293311.
– Telebista salgai. Berthen markako
21”koa. 6 urte. Mandoarekin eta Philips
osagaiak. 90 euro. Tel. 656-736057.
– Emakumearen eztei-jantzia sal-
gai. Tel. 617-256466.
– Ontzi garbigailua salgai. Bosch marka-
koa. 3 hilabetean bakarrik erabilia eta ur-
te eta erdiko bermearekin. 300 euro. Tel.
679-720405.
– Txintxilak salgai jende arduratsuaren-
tzat. Hilabete eta erdikoa bata eta hilabe-
te bikoa bestea. Tel. 943-203205.
– Maxicosi kotxea, kapazoa eta aulkia
salgai. Bebe confort urdin iluna. “Silla
bastón” eta trona. Tel. 617-256466.

6. Denetarik
6.1. Salgai

– Kamarera/o behar da Deporren aste-
buruetarako. Deitu 11.00etatik 23.00eta-
ra. Tel. 943-207044.
– Kamareroak behar dira Arraten astebu-
ruetarako. Autoarekin. Tel. 677-638184.

4.2. Langile bila

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketak egiteko. In-
terna edo externa eta asteburuetan. Tel.
666-771151.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketak egiteko or-
duka. Tel. 662-284425.
– Geriatria laguntzailea eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Tel. 618-377283.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanerako. Arratsaldez eta
asteburuetan. Tel. 676-035738.
– Eibarko neska eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko orduka. Tel. 626-566776.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu, garbiketa lanak egin edo taber-
netan jarduteko. Interna edo externa.
Erreferentziak. Tel. 943-120299 edo 672-
203675.
– Eibarko neska eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaindu eta etxeak garbitze-
ko. Tel. 636-302237.
– Neska euskalduna eskaintzen da etxe-
ko lanerako. Tel. 687-114707.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna edo externa eta ordu-
ka. Tel. 608-897639.
– Gizona eskaintzen da aire egokituko
galdarak muntatzeko 1. mailako ofizial
moduan. Tel. 610-545505.
– Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 610-545505.
– Emakumea eskaintzen garbiketa lanak
egin eta umeak edo nagusiak zaintzeko.
Tel. 610-545505.
– Gizona eskaintzen da edozein lanera-
ko. Esperientzia elektrizista eta iturgin
moduan. Ingelesarekin. Tel. 657-683887.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagu-
siak edo mendekotasunak dituztenak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 671-
232742.
– Neska arduratsua eskaintzen da goi-
zez umeak zaindu eta garbiketa lanak
egiteko. Esperientzia. Tel. 678-534041.
– Neska eskaintzen da kamarera mo-
duan lan egiteko. Tel. 945-530704.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna moduan. Zapatu eta
domeketan ere. Tel. 630-531469.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
eta garbiketa lanerako. Tel. 663-786976.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna edo externa. Tel. 608-897639
edo 943-743618.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko 11.00etatik 17.00etara arte. Tel. 679-
910991.
– Gizona eskaintzen da edozein lanera-
ko. Tel. 616-809926.

– Urte biko txakurra oparitzen da, ezin
delako atenditu. Pitt-bull eta retriever-
aren nahasketa. Tel. 636-858552.

6.2. Eman

– Emakumea eskaintzen da garbiketa la-
nerako: etxeak, eskilarak, pegorak. Tel.
653-010861.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta etxeko lanak egi-
teko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
646-394857. Celia.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketa lanerako. Arratsaldeko
17.00etatik goizeko 10.00etara. Tel. 662-
247584.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketa lanerako. Interna edo ex-
terna. Gerontologia eta psikologia. Tel.
635-313375.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaindu eta garbiketa lanerako. Es-
perientzia. Tel. 655-384877.

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. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
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

– Urkizun bat-bi plazako garajea salgai.
Tel. 629-590701.

3.1. Salgai

– Bigarren eskuko ordenagailu portatila
erosiko nuke. Tel. 688-661415.

6.4. Bestelakoak

– Bi urte eta erdiko txakurra galdu da
Matsaria inguruan. Krema koloreko mas-
tina. Tel. 605-730123.
– Hilaren 23an Untzaga inguruan Ninten-
do DS zuria galdu nuen. Aurkitu baduzu,
deitu. Tel. 679-576589.

6.3. Galdu/Aurkitu

4. Lana
4.1. Lan bila
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 699-653874.
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zzeerrbbii tt zzuuaakk::
– AHOLKULARITZA

informatikoa
– HARDWARE-aren 

salmenta
– SOFTWARE-aren 

garapena
– EMPRESEI

zuzenduriko zerbitzua
– PARTIKULARREI

zuzenduriko zerbitzua
IINNFFOORRMMAATTIIKKAA
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HHAARRDDWWAARREE
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HHAAUURR,,  LLEEHHEENN  EETTAA  DDEERRRRIIGGOORRRREEZZKKOO  BBIIGGAARRRREENN  HHEEZZKKUUNNTTZZAAKKOO  IIKKAASSTTEETTXXEEEETTAANN

Nahi bezain
URRUN HELTZEKO.

Heziketa ZIENTIFIKOA.
Heziketa MODERNOA.

GIZA heziketa.
HIRU HIZKUNTZAKO

heziketa.

Amaña 943  20  72  50

Arrateko andra maria 943  20  72  35

urkizu 943  12 17 78j.a. mogel ikastola 943  20  84 87 san andres 943  20  79 95

Itzio D.B.H.                         943  70  22  89 mogel isasi D.B.H.            943  20 30 94

Otsailaren 
1etik 11ra

Aurrematrikulak

2010
2011

ikasturtea


