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DENETARIKO

ASEGURUAK

HORTZ-INPLANTEAK HORTZORDEEN ORDEZ

G : Badira urte batzuk hortzordeak erabiltzen ditudala
goian eta behean, eta inplanteak jartzeko asmoa dut.

Zein abantaila dituzte hortz-inplanteek
hortzordeen aurrean?

Deituiguzu gaur bertan 902 468 209ra doaneko kontsultarako.

Guisasola Ron Doktoreak atsegin handiz baloratuko du zure kasua eta galdera guztiei erantzungo dizu.

O r a in d ik ez za u d e gu zt iz p r est ?

Deituiguzu 902 468 209ra eta korreoz bidaliko dizugu bestelako informazio guztia.

Ibarbea Zehar., z/g (Rialto Zehar.) EIBAR www.esteticadelasonrisa.com

Andoni Guisasola Ron Doktorea
R.P.S. 156/5

E: Abantailarik onena eta argiena da hortz-inplanteekin mastekatzeko gaitasun
naturalaren %90 berreskuratzen dela. Mastekatzerakoan jendeak izaten duen
mina guztiz desagertzen da. Inplanteen beste abantailetako batzuk itxuraren
hobekuntza, konforta, argiago hitz egitea eta, baita, pertsona bera ere bere
buruarekin hobeto egotea dira. Gure pazienteek orokorrean eurengan
konfidantza handiagoa hartzen dute mastekatzea, espresioa, hizketa
eta aurpegiaren euskarria hobetzen dituen tratamenduaren emaitzari esker.

Eskela,
urteurren meza
edo eskertzarik
jarri nahi baduzu
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EIBARKO
UDALA

G A B ON S A R I . - Agilandoa, erderazko ‘ a g u i n a l d o ’ . “Morroiandako gabon
sarixa, bakillaua lepora”.
G A B ON ETA N K EI X A K . - Zeozer egiteagatik eskertzeko, umeei eskaintzen
zitzaien brometako ordaina. “Heldu haiz? Gabonetan keixak!”.
G A I ÑA H A R T U .- Gailurrera igo. “Nekez baten, Elosu gaiña hartu genduan”.
G A I ÑEK O I B I L L I .- Besteen gainetik ibili. “Gaiñeko dabil hor mundu guztia
apurtu gurarik”.

ESKUTITZAK
Lerro hauen bidez bazkide, entzule eta irratizale
guztiei jakin arazi nahi diegu Matrallako Irratixak
bere emisioak berriz martxan jarri dituela. Tamalez
ezin ezin dugu orain arte izan ditugun arazo tekniko guztiak konpondu, baina hala ere, programazioari berriz ekitea erabaki dugu. Bide batez, gure entzuleei eta bazkide laguntzaileei eskerrak eman
nahi dizkiegu gure azken hilabeteetako ixilaldian

mantendu duten sostengu ekonomikoagatik, hau
barik gureak egingo zuen eta. Honez gain, irratian
saioren bat egin edo bestelako lanak egin nahi dituzuenok jakin ezazue datorren martxoaren 5-ean,
iluntzeko 7-etan Legarreko musika lokaletan asanblada orokorra egingo dugula.
Laster arte.
MATRALLAKO IRRATIA

M AT RALLA KO BERR IRO M ART XAN

asteko

HEMEROTEKA

“Hemen dagoen bizimodua eta dirua gastatzeko ohitura ez dago Europako beste zenbait lekutan. Kreditua eskatzea oporretara joateko, edo familia bakarrean auto
bat baino gehiago izatea... hori ez dut uler tzen nik. Eta
gero horiek ibiltzen dira kexuka jakiten dutenean beharrean daudenei laguntzak ematen dizkietela.”
(Mª J esu s Lanza, Caritasek o k idea)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“Aurrejubilazio batzuk debekatzera heldu beharko gara. Etekinak dituen enpresa batek langileak 30 urterekin
jubilatu nahi baditu, egitea dauka, baina Seguritate Soziala 65 urtera arte ordainduta. Arazo k ulturala dago
hor eta, horrek in amaitzeko, jendea 54 urterekin jubilatzea txarto ikusita egotera iritsi behar gara.”
(Celestino Corbacho, Lan eta Inm igrazio m in istroa)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 10/II/26
711 zkia.
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Doako TAO-a Errebaleko parking-ean

autuan
MANIFESTAZIORAKO
AUTOBUSA
Bihar zapaturako
manifestazioa deitu dute
UGT eta CC.OO
sindikatuek, jubilatzeko
adina atzeratzeko
asmoaren kontra protesta
egiteko. Bilbon izango da
manifestazioa, 11.30etan
Gran Via kaletik abiatuta,
eta CC.OO. sindikatuak
bertara joateko doaneko
autobusa antolatu du.
10.15etan irtengo da
Ego Gain kaleko autobus
geltokitik.

EIBARKO
KORO GAZTEA
Bihar gauean emitituko
den Oh Happy Day
programako seigarren
ediziora ailegatuko dira
lehiaketan parte hartzen
diharduten Eibarko Koro
Gazteko kideak. Beraz,
finalera ailegatzeko
ibilbidearen erdia egina
dute dagoeneko.
Biharkoan "Heroe", Mariah
Careyren kantu
ezagunarekin jargungo
dute, Lorena OTko
partaideak ezaguna egin
zuen bertsioan. Solista
gisa Miren Zulaika,
txikitatik musikagintzan
aritutako neskak
jardungo du.

APARKAMENTU MUGATUA
ERREGULATUKO DUEN ORDENANTZA ONARTU ZUEN
UDALAK asteleheneko plenoan. Neurri berria Errebalen
egingo den parkingean jarriko
da martxan lehenengoz, baina
udaleko ordezkariek ez dute
baztertzen aurrerago, jasotako
erantzunaren arabera, sistema
hori herriko beste gune batzuetara zabaltzeko aukera.
Automobila zenbat denboraz

Plenoan onartutako ordenantza dela eta, Ezker Batua-Aralar
koalizioko ordezkariek euren
desadostasuna adierazteko idatzia helarazi digute. Onartutako
neurriaren arabera TAO-a doan
izango bada ere, “gerora kobratzen hasteko lehenengo pauso
modura” ikusten dute erabakia.
“Hasieran aurkeztutako ordenantzaren muina aldatu dela”
diote eta, gainera, “horren gaineko eztabaidarik egin barik”.

Egunkariaren aldeko murala

EUSKALDUNON EGUNKARIA-K ANDOAINEN ZUEN
EGOITZAN GUARDIA ZIBILA
SARTU eta itxi egin zutela zazpi urte bete ziren hilaren 20an
eta, epailearen erabakiaren
zain dauden auzipetuei elkartasuna adierazteko, ekitaldi
ugari egin ziren egun horretan,
Euskal Herrian ez ezik, Espainiako hiri askotan eta baita
atzerriko puntu askotan ere. Eibarren euskalgintzan diharduten taldeek elkarlanean antolatu zuten ekitaldian parte hartu
zutenek murala osatzen joan
ziren, olerki, marrazki eta bestelakoak bertan ipinita. Adolfo
Jainagaren trikitixa eskolako
ikasleek, Marisol Arrillagaren

1 0 0 m 2k o a u t o z e r b i t z u a

altzariak. menajea. bainurako osagarriak. ehungintza.
argiztapena. opari pertsonalak. osagarriak.
Isasi, 18 943 53 12 59
10/II/26 ...eta kitto!
711 zkia.

toki berean aparkatu daitekeen
mugatzeko sitemarekin, ibilgailuak txandakatzen joatea eta,
beraz, aparkatzeko toki kopuruan dagoen eskasiari nolabait
erantzutea bilatzen dute. Gidariak automobilaren matrikula
zenbakia sartu beharko du han
inguruan ipiniko duten makinan
eta, bertan jasoko duen tiketak
ordu biko tartean bertan aparkatzeko aukera edo eskubidea
emango dio.

Egunkariaren aldeko mezuak idatzi ziren muralean. / MAIALEN BELAUSTEGI

ikasleekin batera, jaialdiari musika ipini zioten. Eguraldia lagun, umeak izan ziren protagonista nagusiak, baina herriko
ikastetxe, musika talde, kirol elkarte, dantzari, dendari eta

bestelakoak ordezkatu zituzten
eguerdi aldean Untzagan euren aldarria laga zituzten guztiek. 14.00ak aldera amaitu zen
jaialdia, murala Txaltxa Zelaian
zintzilikatzearekin batera.

DANON 5
AHOTAN

auzorik auzo
Aldaketak izan dira hasieran Teknikerrek Erisonon egitekoa zuen asmotik.

Ez da Erisono II egingo

TEKNIKERREK BULTZATUTAKO PARKE TEKNOLOGIKOAK EZ DU JARRAIPENA
IZANGO ERISONO II-N. Udalak bere aurreko jarrera aldatu
du eta Arrate Ballek hirigune
kalifikazio izateko bide juridikoak aztertzeko formula berriro
begiratzea onartu du, “etorkizun bateko babeserako”. Bai
Udalak, bai Teknikerrek Erisonotik Maltzagaraino joango zen
Erisono II-ko lanak ez egiteko
asmoa aurkeztu dute.

Arrate Balle Bizirik taldea dezepzionatuta dago Udaleko zinegotziek ez dutelako jarrerarik
agertu ea Teknikerren lan
hauek legalak diren edo ez
esateko. Gainera, Tekniker Matsarian kokatu ahal zela salatzen dute, “Arrate Balle suntsitu barik”. Prozedimenduak
errespetatu ez direla aipatzen
dute eta zera galdetzen dute:
“Nola esan daiteke behin-behinekoa dela 440.000metro kubikoko lurren mugimendua?”.

Jesukristoren
bataioaren
irudia
Azitainen

Domekako 11.00etako meza aprobetxatuko dute San Juan
bataiatzaileak Jesukristo Jordan ibaian bataiatzen ikusten
den goi-erliebea inauguratzeko. “Ez dugu ekitaldi berezirik
prestatu nahi izan”, dio Felix Bergara Azitaingo parrokoak. Parrokiako bataio-pontearen ondoan kokatuko den irudiak 1ʼ80 m.
du goi-behera, 1ʼ10eko zabalera eta lodiera 10 eta 15 zm. artekoa da. Ekuadorreko Quitoko Arte Eskolakoek egin dute, Alfonso Villalba egileari jarraituz; azken hau gure herrian bizi den Esteban Oroz nafarraren bozetoan oinarritu da. Irudia jartzearen
arrazoi historikoak nabarmendu ditu Bergarak: “San Juanen altarea egon zen Azitainen, baina orain dela 40 urte, eliza birmoldatu zenean, altarea guztiz usteldua izateaz aparte, irudirik ere
ez zegoen. 47 urte dira ermita parrokia bihurtu zela eta ehunka
bataio egin dira bertan”. Zedro amerikarrarekin egin dute irudia
eta Jesukristo bizargabekoa da hemen ere.

eibar kaleka

Errebal Plataformakoak eta parking-a

HASIERA BATEAN AURREIKUSITAKOA BAINO GEROAGO,
AURREKO ASTEAN HASI ZIREN Errebalen automobilak aparkatu
ahal izateko lurzorua txukuntzeko beharrak. Merkataritza guneak
bete behar zuen tokiari erabileraren bat eman nahi izan dio Udalak,
aurretik garatzekoa zen proiektua bertan behera geratu ondoren eta,
behin-betiko proiektu berriren bat finkatu bitartean, automobilentzat
aparkalekua prestatzea erabaki zuten. Beharrak hasi direla ikusita,
Errebal Plataformak argi adierazi nahi izan du horren aurrean duen
iritzia, eibar.org/blogak/errebal helbidean osorik irakur daitekeen
adierazpenean. Beste puntu batzuen artean, parking-aren “behinbehinekotasuna” azpimarratzen dute idatzian: “Errebal Plataformak
gogoratu nahi du neurri hau behin-behinekoa behar duela izan (parkinga), eta proiektu berri bat adosteko beharra aldarrikatzen du”. Horrela, proiektu bateratu eta ilusiogarria egiteko eskatzen dute, “merkatu plazarekin, aparkalekuekin, espazio publikoekin eta Corte Inglesaren zabalerak sortu duen desoreka egokitu dezala”.

Artegieta kalea
Amaña auzoko kale hau Ziriako Agirre kalearekin paraleloa da
eta Bustinduitarren eta Tiburtzio Anitua kaleekin bat egiten du.
Pegora gutxi izan arren, bere aldapa ondo ezagutzen dute
bertan dauden eskolara edo elizara joaten direnek. Han
inguruan egon zen izen bereko baserri bat, baina gaur egun
desagertuta dago..

Pegora kopurua: 6. Erroldatutakoak: 143.

...eta kitto! 10/II/26
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Haurreskola berriak, ikasturteari ekiteko prest

asteko

50
datua

beharginei eragiten
dion lan-hitzarmenaren
inguruan berba egiteko
eskaera egin dute
Egogain Gerontologia
Zentrukoek, orain
hilabete batzuk egin
zituzten protesten
haritik. Martxoaren
18an amaituko da
Gipuzkoa mailan
Egogaineko
beharginen egoera
berbera bizi duten
3.000 langileentzat
indarrean dagoen
hitzarmena.

AMAÑA ETA URKIKO HAURRESKOLAK EGUAZTENEAN INAUGURATU ZITUZTEN,
agintariek gidatutako ekitaldiarekin. Udaleko ordezkariekin
batera, Eusko Jaurlaritzako
zein Haurreskolak Patzuergoko arduradunak batu ziren
ikasgela berriak ezagutzera
emateko antolatutako aurkezpenean. Aipatutako auzo bietako ikastetxeetan, jolastokietan
jaso dira Haurreskola berriak,
azken hileotan horretarako beharrean jardun ondoren. Haurreskolak jasotzeko beharrek
900.000 euro kostatu dute eta
Udalak iaz Zapateroren gobernuak horrelakoetarako eman
zituen diru-laguntzak aprobetxatu ditu.
Haurreskola berrietan 0 eta
urte bi bitarteko umeak hartuko
dituzte, Bittor Sarasketa kalean
martxan dagoenaren modura.
Izan ere, Haurreskolak Pa-

Hiru Haurreskolak batuta, 107 umerentzako zerbitzua eskainiko da Eibarren. Argazkian, Amañako
zentro berriaren irudia. / EKHI BELAR

tzuergoak kudeatuko ditu inauguratu berri diren Haurreskola
biak ere. Ikastetxe bi horiei esker, gure herrian adin tarte horretarako zegoen eskaerari modu egokian erantzuten zaiola
uste dute Udaleko arduradunek: Bittor Sarasketan 65 ume
hartzeko tokia dago eta, plaza
horiei aurrerantzean eskainiko
diren 42 plazak gehituta, 107
umerentzat Haurreskola zerbi-

tzua eskainiko dute. Eibarren
urtean bataz beste 200 bat ume
jaiotzen dela kontuan hartuta,
horietatik erdiek zerbitzuaz baliatzeko aukera izango dutela
azpimarratu zuten ekitaldian.
Haurreskolak-ek atzo bertan
eman zituen argitara izena
eman dutenen behin-betiko zerrenda eta onartutako umeak
datorren astean, martxoaren
1ean hasiko dute ikasturtea.

Eibarko ikastolaren 50. urteurrena

12.00etan hasiko da protesta Untzagan. / ARTXIBOA

Lanpostuen aldeko
manifestazioa

DEBABARRENAKO LAB SINDIKATUAK BIHARKO
MANIFESTAZIOA DEITU DU, Debabarrenean azken hileotan langabezia tasak izan duen igoerarekin kezkatuta.
Sindikatuak esku artean dauzkan azken datuen arabera,
3.401 langabetu daude gure eskualdean. Horietako
gehienak Eibarren (1.852) eta Elgoibarren (637) pilatzen
dira, baina herri guztietan langabetuen kopuruak gora
egin duela azaldu dute (Deban 272 langabetu daude, Mutrikun 268, Soraluzen 261 eta Mendaron 111). Gainera,
beharrean jarraitzen dutenen lan baldintzek okerrera egin
dutela salatu dute sindikatuko ordezkariek. Egoera horren
aurrean, protesta egiteko, manifestazioa abiatuko da
bihar, 12.00etan, Untzagatik.
10/II/26 ...eta kitto!
711 zkia.

JUAN ANTONIO MOGEL IKASTOLA SORTU ZELA MENDE ERDIA BETEKO DA MARTXOAREN
11-N eta, horren harira, datozen
egunetarako hainbat ekitaldi berezi prestatzen dihardute ikastolako
zuzendaritzako kideek, Ikasleen
Gurasoen Elkarteko kideek
eta beste hainbatek. Ospakizunak urte guztian egongo dira, baina lehenengoak martxoan garatuko dituzte: ikastolaren historiari errepasoa
emango dion erakusketa, mahaingurua eta egun osorako
jaialdia egingo dira. Erakusketa martxoaren 5ean inauguratuko da, Untzagako jubilatu
etxean eta martxoaren 14ra
arte egongo da ikusgai. Mahai-ingurua, berriz, martxoaren 11n egingo da, erakusketa hartuko duen jubilatu etxean bertan eta jaialdia handik
egun bira, 13an ospatuko da,
egun osoan Untzagako plaza

bietan ipiniko dituzten puzgarri,
musika, taberna, denda eta bestelako jarduerekin. Antolatzaileek
herritar guztiei, bereziki ikastolaren inguruan ibilitakoei zein dabiltzenei egin nahi diete, ekitaldietan
parte hartzeko gonbidapena.

KALEKO 7
INKESTA

Juan Antonio Mogel ikastolak 50. urte bete
dittu aurten. Irakasle asko eta ikasle gehixago
pasau dira hango geletatik, momentu berezi,
alai, zoriontsu, gogor eta dibertigarrixak
moduak. Mende erdixa euskarazko hezkuntzia
herrixan eskaintzen. Zorionak ikastoliari
eta urte askotarako!

Zelan gogoratzen
dozu eskola
sasoia?

Mª CA R ME N A P EL LA NIZ
78 u r t e
j ub il a u a

J ON J OSEB A A L D A Z A BA L
77 u r t e
j u b i l au a

Oso oroitzapen onak dittut eskolaren gaiñian. Aldatzen ibillittakua
naiz ni eta benetan oso ondo ibilli
nintzala. Sasoi politxa izan zan
eta konforme nago. Txikitan ez
nintzan ikasle ona, beti jolasian
nebillen, baina haztian serixotasuna hartu neban eta hobeto
ikastiari ekin netsan.

Gogoratzen dot gure maixuak ez
ekixala euskera, ta zelan ikasiko
genduan ba guk? Ixa ez genduan
ulertzen-eta! Oin gauzak aldatu
egin dirala jakiña da, hori bihar
genduan bakarrik, gauzak berdin
jarraitzia eta ez aldatzia! Oiñ euskeraz ikasteko aukeria badago
behintzat.

A S I E R F UL D A I N
8 8 ur t e
j u bi l a ua

L ETIZ IA MUGER Z A
50 u r t e
et x ek oa n d r i a

Praka motzekin juaten giñala gogoratzen dot. Bazeuan be Astaburuaga abizeneko irakasle bat,
eta nere izena zein zan galdetzian nik “Asier Fuldain” erantzun
eta kanpora botatzen estan: “¿todavía con estas cosas?”. Armerixan ibilli nintzan eta euskeria debekatuta zeguala goguan dakat.

Txikixa nintzanian ez jatan bape
gustatzen monjengana ikastera
juatia; gerokuak oroitzapen onak
dira. Frantziara juan nintzan bizitzera eta seme-alabak han ikasi
dabe denpora batez. Han ezberdiña da gauzia, irakasliarekiko
errespetua askoz be haundixagua da, berorika ibiltzeraiñokua.
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Arte garaikidiaren munduan
dihardutenen kalendarixuan kolore
gorrixarekin markatzeko egunak
pasau barri dira: hillaren 17xan
hasi eta domeka bittartian ARCO
2010 ferixia egon da martxan, arte
modernuaren inguruan mundu
maillan ospatzen diran ziten artian
inportantienetakua. Aurtengo
ediziñoko gonbidatu berezixa
Los Angeles hirixa izan da eta,
atiak zabalik egon diran bost
egunetan, 150.000 bat lagun,
hartu dittu ferixiak, horretako
batzuk sektoreko profesionalak eta
bestiak, barriz, arte modernuaren
inguruko zaletuak, beste barik. Eta
goi maillako galeristak eta artistak
osatzen daben zerrendan, eibartar
bat: Jose Zugasti Arizmendiarrieta,
itsasoko olatuak sortzen dittuen
sensaziño eta mugimenduak
inspirautako biharrarekin.

Zugasti: Hamarkada bi
ARCOn, kale egin barik

D

onostian bizi dan Jose Zugasti eskultoriarendako aspaldiko ezaguna
da ARCO. 1990. urtian hasi eta gaur
egunera arte, Madrillen Arte Ederrak ikasi
zittuan eskultoriak ez dau ediziño bakarrian
kale egin, “batzuetan toki gehixago beteta, beste batzuetan
gitxiago, baiña Bilboko Vanguardia galerixak urtero eruaten dau nere biharren bat”. Zugastik urtiak daroiaz eurekin
biharrian eta, bestiak beste,
bospasei erakusketa indibidual
egitteko aukeria eskindu detsaz galerixak.
Arte mundutik kanpora mugi-

tzen garan gehixenok artistaren bat horrenbeste urtian ARCOra juatiari ez detsagu aparteko garrantzirik emoten, baiña bertan parte hartu ahal izateko izena emotia
baiño zeozer gehixago bihar izaten dabe
galerixak. Hasteko, erakusketia ipintzeko
tokixarengaittik pagau biharrekua ez da gitxi izaten. Ideia bat egitteko, iazko ediziñuetan salmenta kopuruak behera egiñ ebala
eta, aurten Euskal Autonomia Erkidegotik
juandako galerixak bestietan baiño gitxiago
izan dira: Bilboko Windsor Kulturgintzak eta
Donostiako Altxerrik kale egin dabe aurten,
iazko ferixan dirua galdu ostian. Galeristak
egindako kalkuluaren arabera, Arcon 100
metro karratuko tokixak balixo dabenarekin

MAIATZA

MARTXOA

Martxoak 4
Gozogintza ikastaroaren
azken saioa. Portaleko sukaldean.
Martxoak 10
Ipurterre ipuin lehiaketako lanak
entregatzeko azken eguna.
Martxoak 11
...eta kitto! Euskara Elkartearen
Urteko Batzar Nagusia.
19.30etan ...eta kitto!-n.

APIRILA

Apirilak 22
Ipurterre ipuin lehiaketako
ebazpena jakinaraziko da.
Apirilak 13
Harixa Emoten literatura tertulia.
Asier Serranoren “Erlojugilea” liburua.
19.00etan, ...eta kitto!n.

Maiatzak 7
Bertso-afaria Bide Alde elkartean.
21.00etan Bide Alden.
Maiatzak 12
Ipurterre ipuin lehiaketako
sari banaketa.
Unibertsitate Laboralean 10.00etan.
Maiatzak 15
Berbalagunentzat Ekainberrira
egun osoko irteera. Bisita,
hamaiketakoa eta bazkaria.
Maiatzak 22
Euskararen olatua. “Gantxila”
eskuz eskuz.

AUTOBUSAK
IKASTOLEN EGUNETARA

Maiatzak 9: Herri Urrats, Senperen.
Maiatzak 30: Ibilaldia, Bermeon.
Ekainak 20: Araba Euskaraz,
Agurainen.

...eta horrez gain:

EKAINA

Ekainak 6
Mintzaeguna Arrasaten
Ekainak 23
San Juan Sua 23.30etan Untzagan.
Ekainak 25
Euskal Jaialdia. 19.00etan Untzagan.

· Barixakuero ...eta kitto! astekaria
· Hilero Txikitto! aldizkaria on-line
· Astero Berbetan mintzapraktika
taldeak
· Itzulpenak eta diseinu lanak
· www.etakitto.com
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“Lan honetarako
olatuen
mugimenduan
inspirau naiz”
zulorik ez egitteko 80.000 bat euroko balixua saltzia lortu bihar dabe. Horregaittik,
aurreko ediziñuetan parte hartzen eben “fijuen” artian egonda be, aurtengo euskal ordezkaritza hiru galerixetara mugatu da: Zugastiren Vanguardia-rekin batera beste bilbotar bat, Carreras Múgica eta Trayecto
(Gasteiz) animau dira parte hartzen.
Zugastik berak kontau deskunez, “iaz krisixaren eragiña oso nabarmena izan zan”.
Aurtengo salmenten inguruko dato zihetzak
oindiok etara barik egonda be, aurtengo
ediziñua askoz be modu positibuaguan balorau dabe antolatzailliak eta parte hartu
daben galeristak.
Karua izatiaz aparte, parte-hartzailliak
galerixen artian osatzen daben komisiño
batek aukeratzen dittu eta behin baiño
gehixagotan desadostasunak sortu izan dira aukeraketarako erabillittako kriterixuen
inguruan.

Esanahixaren gaiñeko kezka
Izan be, artea ulertzeko bakotxak dakan
modua subjetibua izanda, “modernua”,
“abstraktua” eta bestelako kontuak ondo
asimilatzeko problemak euki dittu jende
morduak. Oindiok be, figuratibotik aldentzen diran artelanak aztertzeko klabe batzuk emongo leukian kulturatik urruti gagoz

- Zure obrak sortzeko erabiltzen dozun alanbria zeure-zeuria dan ezaugarrixa dala esan geinke.
Bai, espresatzeko emoten destazen
aukerekin pozik nago, esan nahi dotena esateko oso aproposa egitten jata.
- Zer eruan dozu ARCOra?
Oinguan instalaziño bakarra eruan
dot, “Olatuak” izenburukua. Izan be,
metro asko betetzen dittu eskulturiak.
- Eta zelan jaixo zan olatu hori?
Itsasuari begiratzen detasagunian,
olatuak eragitten dittuen mugimenduak ikusi geinkez. Ni horretan fijau
eta materixia (kasu honetan, ura) kendu dot, olatuen nerbixueri arreta haundixagua ipiñitta, olatuak sortzen dittuen mugimenduak adierazteko nerbixuak, alanbriak erabillitta. Eta zer esagehixenak, artistiak bere obrarekin azaldu
nahi dabena benetan argi dakan arren:
“Neuk be nere eboluziñua euki dot. Lehelengo kuadruak pinttatzen nittuan, gero formak hormetatik etara eta abstrakziñoruntz
saltua emon neban. Izan be, arkitektura eta
beste elementu batzuekin jokatuta, sortzen
juaten diran eskulturak dittuen aukerak
kontaeziñak dira”.
Dana dala, Zugastik ez detsa aparteko
zentzurik topatzen artelan bakotxaren esanahi zihetza jakitteko batzuek eukitzen daben premiña horri: “Musikarekin, adibidez,
ez detsagu horren sarrittan
eskatzen esanahi garbi bat
izatia, ulertzia. Lenguaje abstraktuak hori daka ba”.
Artetik bizimodua etaratzia
oso gatxa dala behiñ eta barriz entzuten badogu be, badagoz kontrakua posible dala erakusten deskuen bakar
batzuk be. Zugastik diñuanez, “piszinara salto egitteko
erabagixa hartu neban eta
hortxe dihardut igerixan,

ten deskue olatuak? Ba batzuetan bakia
sentiaraztera eruaten gaittue, maitasuna,
biolentzia, hasarria… bizitzak berak egitten daben moduan.
- Zure obretako asko oso haundixak
izaten dira, kalian-eta ipintzekuak. Zelako reakziñuak ikusi dittuzu inguruan
ibiltzen dan jendiaren artian?
Denetarik egoten da, iritzi ezberdiñak
entzuten dittuzu normalian. Inportantia
neretako eskulturia transparentia izatia
da, espazioarekin agresibua ez izateko
ahalegiña egin bihar dala pentsatzen dot.
Baiña batzuetan hori gatxa izaten da, politikuak tartian egonda.

beste batzuk bidian geratzen dira, klasiak
emotera dedikatzen diran beste batzuk
badagoz… Bakotxaren situaziñua eta bestelako kontuak ezin leikez albo batera laga. Neuk be klasiak emon nittuan, baiña
gaur egunian dakaten honek beste askatasun bat emoten desta” . Eta zeiñ artistak
egingo detsa uko askatasuna moduko
sensaziñuari?
...eta kitto! 10/II/26
711 zkia.
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Hilabete bi dira Depor tabernak aurpegia berritu duela. Ion
Altuna eta Inaki Lopez gazteak dira orain Eibarko taberna
mitikoenetariko honen ardura hartu dutenak. Pozik daude
tabernaren martxarekin, lan gogorra egin behar dutela
dioten arren. Eskaintza ez da, ezta gutxiago ere, laburra.

ION ALTUNA & IÑAKI LOPEZ,
Depor tabernakoak:

“Etortzeari laga zion
jendea bueltatu da berriz”

- Nola erabaki zenuten taberna
hartzea?
Iñaki: Lan barik gengozen eta
Deporretik aukera eskaini zigun
tabernaren proiektua egiteko.
Horrela, zer egingo genukeen,
sukaldea nola eramango, nolako
zerbitzuak eskainiko, zein ordutegi izango zukeen… zehaztu
behar genuen.
Ion: Tabernan aurretik zeudenek
ez zuten taberna utzi nahi, baina
jendea ez zegoen oso gustura.
Horrela, kostata, baina gure
proiektua izan zen aukeratua
beste hiru aukeren artean. Abenduaren 20an zabaldu genuen taberna eta orain arte.
- Aurretik esperietzia izan duzue tabernetan lanean?
Iñaki: Bai, ostalaritzan ibili naiz
lanean betidanik.
Ion: Nik Montekan egin izan dut
lan, baina hau ezberdina da.
Pentsa, hilabete bitan eguaztenekoa izan zen nire lehen jaieguna. Atera kontuak!
- Gogorra da beraz.
Ion: Bai. Heltzen da momentu
bat, eguneko azken orduetan
batipat, Iñakik eta nik edozergaitik eztabaidatzen duguna.

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

SPK- Zeramika, silizioa
ISCAR - Trontzaketa eta fresadorarako erreminta bereziak
ROY - Diamante eta boraxezko harriak
10/II/26 ...eta kitto!
711 zkia.

San Andres
Gozotegia

Iñaki: Oso ondo moldatzen gara
elkarrekin baina! (barreak).
- Zenbatek egiten duzue lan
Deporren?
Ion: Bost gara, sukaldean bi, eta
barra eta jangelan hiru.
- Zer da, orokorrean, eskaintzen duzuena?
Ion: Tabernan edari eta pintxoez
gain, asteburuetan afari eta bazkariak ematen ditugu enkarguz.
Oso ondo doa hori, baina astean
zehar bazkari eta afarien kontua
bultzatzea da gure asmoa, bizitza gehiago ematea. Kirol emanaldiak emateko proiektorea
ipintzeko asmoa daukagu eta
horrek aukera gehiago emango
lizkiguke. Bazkari eta afariei dagokienez karta bidez edo sukaldariarekin menua zehaztuz egin
daitezke.
- Tabernara gazte gehiago sartzen dela somatzen duzue?
Iñaki: Jendeak baietz dio, izan
ere, aurretik ez ginen etortzen
hona egia esan. Horrez gain,
Deporrera etortzeari laga eta berriz etortzen hasi denik badago,
eta hori oso pozgarria da.
Ion: Denetariko jendea etortzen
da hona.

tartak
● enkarguak
etxera
●

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

Bidaia solidarioak Aste Santuan
Bidaiatzeko modu
asko dago. Bakoitzak
gustuko duen
moduan bidaiatzen
du, ahal duen heinean
behintzat, eta gaur
egun eskaintzen den
aukera oso zabala da.
Zentzu horretan,
elkarte solidario eta
halakoek ere badute
zeresanik. Sahara eta
Turkiara Aste Santuan
joatera animatzen?

I

rabazi asmorik gabeko elkartea da AIPC Pandora, eta gizarte parte-hartzearen eta
garapenaren hezkuntzaren bitartez hiritartasun aktiboaren
gainean lanean dihardu. Horretarako, nazio eta nazioarteko boluntariotza akzio, kooperazio mikroproiektuak eta formakuntza sozio-kulturaleko
programak antolatzen ditu.
Mugikortasun programen
barruan, justizia sozial eta
ekonomikoak oinarri hartuta,
turismo arduradun, kultural eta
solidarioko programak sustatzen ditu Pandorak. Toki bakoitzeko zentralitatea batzen
saiatzen da, eta euren lurretan

turismoaren garapen jasangarri eta sozialki arduradunean
protagonista izateko eskubidea bermatzen du.
Guzti horretarako bidaia solidarioak antolatzen ditu Pandorak, eta Aste Santurako Turkia
eta Saharara joateko aukera
eskaintzen du. Bidaia hauek komunitateen eta bisitarien arteko
erlazio berria sustatzen dute
ikuspegi interkultural batetik.

Saharako basamortuan
ʻHezkuntza Saharako basamortuanʼ izenburupean Saharara joateko bidaia aurkezten
da. Draako bailarara joango dira bidaiariak eta Zagourako
biztanleekin elkarbizitzan ari-

SAHARA

GAZTE 11
KITTO
TURKIA

tuko dira. Horrela, bertako tribu erdi-nomaden egoera ezagutuko dute, basamortuan duten bizimodua konpartitu eta
euren kultura ezagutuz.
Bidaia martxoaren 27an hasiko da eta apirilaren 4ean
amaitu. Tansikht ezagutzeko
aukera egongo da Al Manar elkartearen bitartez, baita Azakour douarra ere (kanpamendu nomada) eta basamortuan
hainbat egun pasatuko dituzte
bidaiariek. Prezioari dagokionez, 600 euroko kostua du bidai honek.

Turkia interkulturalean zehar
Europa eta Asia artean kokatuta, kultura ezberdinak ba-

tzen dira Turkian. Pandorak,
horrela, Istanbul eta Inegol arteko zazpi eguneko bidaia eskaintzen du martxoaren 27tik
apirilaren 3ra. Turkiako errealitatea barrutik ezagutzeko balioko du: euren kultura, gizarte
eta erlijio ohiturak, eta hirugarren sektoreko elkarteen ekintza konkretuak, dena bertako
biztanleen eskutik.
Gutxienez 6 eta gehienez 10
laguneko taldea osatuko da bidaia honetarako, eta prezioa
920 eurokoa da. Bidaia bien
informazio gehiago jasotzeko
www.aipc-pandora.org webgunera jo eta lekua gordetzeko
ana@aipc-pandora.org helbidera idatzi.

He lbide a
U R K I Z U PA S E A L E K U A , 1 3
O rb e a k o d o rr e e t a k o
1 . so l a ir u a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

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

1
2
3
4
5
6
7

8 Pediatria
Kardiologia
9
Psikiatria
Zirugia
10 Radiologia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa 11 Traumatologia
12 Barne Medikuntza
Analisi Klinikoak
13 Koloproktologia
Ortodontzia
14 Erizaintza
Otorrinolaringologia
15 Zoru pelbikoaren
BERRIA:
errehabilitazioa
Foto-depilazio Unitatea
...eta kitto! 10/II/26
711 zkia.
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ERREPORTAJEA

Zuhaitza. Sua. Haurra. Argazkia. Arkatza. Itzala. Leihoa. Mendia.
Eguzkia. Maitasuna. Argia. Beroa. Goxokia. Zaborra. Ura.
Kolorea. Bihotza. Burua. Arnasa. Irudimena. Ahoa. Soinua.
Euskera. Berbak dira denak, hizkuntza baten unitateak.

Eus k ar azk o
B er b en L e h i a k e t a m a r t x a n

S

entimenduak adierazi,
akzioak azaldu eta deskribapenak egiteko balio
dute, besteak beste, berbek.
Bata bestearekin elkartuz esaldi
eta perpausak sor daitezke, eta
bakoitzak nahi duten gauzak
adierazi daitezke euren bitartez
(ahal den neurrian, behintzat).
Euskerak, beste hizkuntzek
bezela, bere berba propioak ditu eta baita beste hizkuntza batzuetatik eratorriak direnak ere.
Denek balio dute espresatzeko,
izakiak komunikatzeko duen
gaitasuna delako lengoaia
(mingainaren bitartekoa edo
zeinu-sistema bitartekoa).

10/II/26 ...eta kitto!
711 zkia.

Herriko euskaltegi bietan
Berba ugari hartzen ditu bere
baitan euskerak eta horren gainean lehiaketa antolatu dute
Udal Euskaltegiak eta AEK-k:
Euskarazko Berben Lehiaketa.
“Parte hartu nahi dutenek euskarazko berba bat aukeratu behar dute (gozoena, bortitzena,
zailena, politena, arraroena…)”,
diote antolatzaileek. “Euskaltegi
bietatik jendea animatu nahi dugu lehiaketan parte hartzera”.
Euskal berba baten bila ibiliko
dira, beraz, herriko euskalzaleak.
Berba horiek herriko euskaltegi
bietan bereziki horretarako jarrita
egongo diren buzoietan sartu be-

harko dira (Udal Euskaltegiarena
Portalean eta AEK-rena Sostoa
1,1-ean) edo posta elektroniko
bitartez bidali euskaltegiaeibar
@telefonica.net edo eibar@
aek.org helbideetara.

Berbak interneten
Bakoitzak denbora izango du
zein berba aukeratu erabakitzeko, izan ere, martxoaren 12arte
egongo da berbak aurkezteko
aukera. Behin berba guztiak bilduta, epaimahaia batu egingo
da eta irabazlea aukeratuko dute. Garaileak honelako saria jasoko du: Coliseoko emanaldi
baterako sarrera bi, Kalamuako

Parlamentua jokoa eta ʻEibar
oasi liberalaʼ liburua. Beste parte-hartzaileak, hala ere, ez dira
esku hutsik joango, izan ere,
guztien artean Kalamuako Parlamentuaren eta ʻEibarko oasi liberalarenʼ hiru ale zozketatuko
dira. Jasotako berba guztiak,
ondoren, www.eibarko-euskara.com eta www.eibarko udaleuskaltegia.blogspot.com webguneetan egongo dira ikusgai.
Bestetik, euskaltegietatik gogoratzen dute ateak zabalik dituztela herritarrentzat, “eta lasai
etor daitezkeela edozein argibide, zalantza edo kontsulta egin
nahi izanez gero”.

INMOBILIARIEN
GEHIGARRIA
23. zenbakia. 2010eko otsaila
Publizitatea: Itziar Albizu eta Belen Ulazia. Tel. 943 20 67 76. Faxa. 943 20 28 72

FINKAK

323

• GESTIO INMOBILIARIOA: a l o k a ir u a k , e r o s k e t a k ,
s a l m e n t a k , t a s a z io a k , k o n t r a t u a k …
• Ga l d e t u zu r e e t x e b iz it za r e n FINANTZIAZIORAKO BIDEA:
m a il e g u h ip o t e k a r io a k , p e r t s o n a l a k …
• INFORMAZIO PERTSONALIZATUA

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

LARRAGEST.
EIBAR

Bidebarrieta, 12 - behea
Tel. 690 61 07 15

H ERR IA

K ALEA

E ZAU GA RRIA K

P REZIOA

EIBAR

Mekola (AUKERA)

4 log., egong., suk., 2 kom. Sarbidea lorategi trasterora (15m2)

30.000.000 pta.

EIBAR

Amaña (AUKERA)

2 log., egong., suk., kom. Garaia, argitsua eta bista ederrekin

22.000.000 pta.

TXABOLA ETA
GARAJE PLAZA

EIBAR

Bidebarrieta

2 log., egong-jang., suk., kom. Eskeg. Igog. Terrenoa aukeran:

26.900.000 pta.

EIBAR

Errebal

4 log., egong., suk., 2 kom. Berogailua. Igogailua. Bikaina

52.800.000 pta.

EIBAR

Sautsi

3 log., egong., suk., 2 kom. 2 garaje plaza. Bikaina

41.500.000 pta.

EIBAR

Errebal

Eraikin berria

210.354 e-tik aurrera

EIBAR

San Andres

Eraikin berria (Arrateko miradorea)

228.000 e-tik aurrera

EIBAR

F. Calbeton

Eraikin berria

285.500 e-tik aurrera

EIBAR

T. Etxebarria

Eraikin berria

368.100 e-tik aurrera

EIBAR

Bidebarrieta

Eraikin berria

173.095 e-tik aurrera

EIBAR

Isasi/Ego Gain

Eraikin berria

246.411 e-tik aurrera

EIBAR

Sautsi

Eraikin berria

234.395 e-tik aurrera

EIBAR

Urki

Eraikin berria

227.784 e-tik aurrera

A.P.I.: Rosa Juaristi
Arragueta, 2 bis B-behea
20600 EIBAR

Tel. eta Faxa:
943 20 08 60
rosa@inmobiliariajuaristi.com
www.inmobiliariajuaristi.com

salerosketak
errentamenduak
traspasoak
balioztatzeak

…eta kitto! aldizkariaren
INMOBILIARIEN GEHIGARRIA

IBAI-ONDO.
EIBAR

Bidebarrieta, 24 - behea
www.inmobiliariaibaiondo.com
Tel. 943 20 12 13

H ER RIA

K ALEA

EIBAR

J. Etxeberria

130 m2. 4 log., egong., suk., bi kom. Igog. Eguzkitsua. Bistak. Aukera handiak. Galdetu

EIBAR

Errebal

Hainbat tamaina eta preziotako etxeak. Aukera handiak.

228.000 e-tik aurrera

EIBAR

Amaña

2 eta 3 logelako hainbat etxe.

174.000 e-tik aurrera

EIBAR

Ubitxa

Etxe polita. 2 log., egong.-jang., suk., kom. Kanpora. Kalefak. Berriztuta.

EIBAR

Karmen

Hainbat tamainu eta prezioetako etxebizitzak.

Galdetu

EIBAR

Barrena

Hainbat etxebizitza. Trasteroa eta garajea aukeran.

Galdetu

EIBAR

Ipurua

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

EIBAR

Bidebarrieta

4 log., egong., suk., kom. Igog. Pegora/eskilarak berriztuta. Eguzkitsua. Bistak. Aukera handiak. Galdetu

EIBAR

J.A. Mogel

2 log., egong., suk.-jang., kom. Berogailua. Jantzia/Berriztua. Kanpora. Kamarotea. Galdetu

EIBAR

Jardiñeta

2/3 logelako hainbat etxe.

EIBAR

Bidebarrieta

Etxe polita. Logela bakarra, bitan banatu daitekeena. Igog. Berogail. Sartzeko moduan. Galdetu

EIBAR

Ifar-Kale

2 log., egong.-suk.-jang., komun handia. Altua. Igog. Ganbara.

EIBAR

Bidebarrieta

100 m2 inguruko hainbat etxe, guztiz berritzea behar dutenak.

EIBAR

Urkizu

3 logelako hainbat etxe. Egong.-jang., suk. Komun bi. Kalefak. Igog. Bik garajea aukeran. Galdetu

EIBAR

T. Etxebarria

Hainbat tamaina eta preziotako etxebizitzak.

EIBAR

Ubitxa

Gela bateko buhardila, egong.-suk.-jang., kom. Berriztuta. Sartzeko moduan. 121.000 e

EIBAR

Estaziño

90 m2ko etxe ederra. 3 log., egong., suk., kom. Guztiz berritzeko. Aukera handia. Galdetu

EIBAR

Zuloagatarren

Hainbat etxebizitza handi. Aukera handiak.

Galdetu

Txalet ikusgarria. 3 log., egong.-jang., estudioa., suk., komun 2., bodega. 100 m2ko terrenoa.

Galdetu

MALLABIA
SORALUZE

E ZA UGA RR IAK

P REZIO A

168.283 e

130.000 e

Galdetu

Galdetu
138.000 e-tik aurrera

258.000 e-tik aurrera

HAINBAT ETXE. TAMAINA ETA PREZIO DESBERDINAK. BATZUK ERAIKIN BERRIETAKOAK ETA BESTEAK BERRIZTEKOAK

DEBA/ZUMAIA TXALETAK, ETXEAK, ETA ERAIKITZEKO BAIMENDUN TERRENOAK
EIBAR

Urki

AZKENENGO ETXEAK. ERAIKIN BERRIA. PREZIO ONA.

TRABAKUA

OSO ONDO KOKATUTAKO TXALET ADOSATUA MALLABIAKO GERENA AUZOAN. AUKERA ONA.
HAINBAT TAMAINUTAKO LOKAL KOMERTZIALAK ALOKAIRUAN. T. ETXEBARRIAN 120 m2 LOKALA.
GARAJEAK HAINBAT LEKUTAN.
PABILIOIAK. TAMAINA ETA PREZIO DESBERDINAK.
LASTER! ERREKATXUKO ERAIKIN BERRIKO LEHENENGO FASEKO ETXE, GARAJE ETA LOKALAK SALGAI

CARLOS VEGA.
EIBAR

Errebal, 19
Tel. 943 70 16 57

H ERR IA

K ALEA

E ZAU GA RRIA K

P REZIOA

EIBAR

Errebal

3 log., egong., suk.-jang., kom., bainua eta trasteroa

EIBAR

T. Etxebarria

210 m2ko etxebizitza bi

EIBAR

Urki-Behea

2 log., egong., suk., kom. eta trasteroa

MENDARO

Azke n hi ru txa l e t bi fa mi l i a rra k, 214 m2koa k
4 logela, egongela, sukaldea, 3 komun eta aseoa.
Garajea etxetik sartzeko moduan. Txokoa sukalde ekipatuarekin. Lursail indibiduala.

Hurrengo
gehigarrian
ager tzeko
deituiguzu:
943 20 67 76

GARMENDIA
INMOBILIARIA

ASEGURUAK
PISUAK ETA LOKALAK
salgai eta alokairuan

San Juan, 7 - behea Tel. 943 203 413
Faxa: 943 200 324 -EIBAR-

FIDATU ZAITEZ PROFESIONALETAZ BAKARRIK

Isasi, 16an
www.donpiso.com

Zure etxea saltzeko
modurik azkar, errez
eta eraginkorrena

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

Er r eb a l , 12 - b e h e a
20600 EI BAR
Te l ./ Fa xa . 943 203 333
Mob i l a . 656 766 344
www.i n moa r r egi .c om

INMOB IL IA R IA ES TUD IO

P S XXI

943-121395

H ig i ez i n - z e r b i t z u ak e t a
Bar ne ark it ek t ur a
IPURUA inguruan 47 m2 + 17 m2 inguruko
solairuartea. P I S U A B I H U R T U T A K O
L OKAL A.

RIKITXANEKO
HELBIDE (AZUBIAREN
KANTOIAN)
BERRIA Bidebarrieta, 29

www.aukera-inmobiliaria.com

aukera@aukera-inmobiliaria.com

Egongela, gela bat,
sukaldea, komuna
eta trasteroa
garbiketa
eta lehorketa
zonarekin.
Kalefakzio
elektrikoa.
Erdi jantzita.
27’9 milioi pezeta
/ 167.900 €

Tel./Faxa. 943 74 23 06
20870 ELGOIBAR
www.inmobiliariapsxxi.com

Martxoaren 5 era
arte

XXXIII.
Antzerki
Jardunaldiak

ANTZERKI 17
JARDUNALDIAK

3 E G UA Z TE NA 20.30 Coliseoan
“ E u s k a r a z et a m o l ”
Ez Dok Hiru. Bikoteatroa / Bizkaia

2 MA R TITZ E NA 20.30 Laboralean
“ D o n J ua n, m e m or ia a m a r g a d e m í”
Cía. Pelmánec / Bartzelona
Antzezlea: Miguel Gallardo
Zuzendaria: Maria Castillo
“Don Juan” antzerki unibertsaleko pertsonaiaren istorioa
kontatzen da, baina berezitasun batekin: idazle klasikoek
pertsonaia laga zuten unea eta egoera dira kontakizunaren
abiapuntua. Don Juan honek bere azken egunei aurre
egiten dio komentu batean barneratuta. Antzezleak hiru
txotxongiloekin konpartitzen du eszenatokia.
Iaz Titirimundi Jaialdian estreinatutako muntaia da.

Antzezleak: Patxo Telleria eta Mikel Martínez
Zuzendaria: Jokin Oregi
Bikoteatroak “dibertimentuak” izenez bataiatutako trilogiaren
azken alea da, “Euskera Sencilloaren Manifestoa”
eta “Larruaizetara” lanen ondorengoa. Esperimentu zientifiko
bat frogatzeko, mega-ikuskizun honetaz baliatzen dira behar
duten super-euskera lortzeko: Euskaltzaindiko Liburutegian
sartuta egongo dira hilabete oso batez, artxibadore batean.

4 E G UE NA 17.30/21.00 Laboralean
“ B a r c el o n a ( u n m a p a ) ” fi l m e a
Zuzendaria: Ventura Pons
Antzezleak: Nuria espert, Josep Maria Pou,
Rosa Mª Sardá, Pablo Derqui

5 B A R IXA K UA 19.30/22.00 Laboralean
“ Me r c a d o L i b r e ”
Teatro Español, Concha Busto / Madril
Antzezleak: Daniel Freire,
Yoima Valdés.
Zuzendaria: Jesus Cracio

Adineko senar-emazteek
Bartzelonako Ensancheko euren
etxebizitza berralokatuta dute.
Emaztearen anaiaz gain, bertan bizi
dira frantses irakaslea, segurtasun
zaintzailea eta haurdun dagoen
emakume hegoamerikarra.

Abokatu aberats eta boteretsu
baten eta dokumenturik gabeko
prostitua baten arteko harremana
kontatzen da. Boterea, Dirua,
sexua eta bere eraginak elkartzen
dira ustekabeko amaierara heldu
arte. Bere eszena batzuk
direla-eta, ikuslego helduarentzat
gomendatutako ikuskizuna.

JUANA ARREGI GURUZET A

(2 0 1 0 - I I- 1 8 )

“Gogorra izango da onartzea gehiago ez zaitugula ikusiko,
baina bizi garen artean ez zaitugu ahaztuko”.
SENIDEAK

FAMILIAREN PARTEZ, ESKER RIK BEROENAK

G U R E NAHI G AB EAN L AG UN DU D IG U ZU EN E TA
H ILE T A- EL IZ KI ZU NET AN P AR T E HAR T U D U ZU EN G U ZT I OI.

...eta kitto! 10/II/26
711 zkia.
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KIROLAK
Pelota Astelenan gaur eta domekan

20.25-ETAN HASIKO DEN GAURKO JAIALDIAN UDABERRI
TORNEOKO PARTIDU BI jokatuko dira: 3. mailako kadeteetan,
Klub Deportiboko Ruiz-Andonegi bikoteak Urnietako ordezkariei
egingo die aurre; eta, jarraian, kadeteetan ere, baina 2. mailako final laurdenetan, Agirresarobe-Erik eta Ataungo bikotea arituko dira, nor baino nor.
Domekan, bestalde, profesionaGonzalez,
letako
1. mailako binakako txapellau eta erdiko
ketako
azken jardunaldian, Eibatxapelduna.
rren jokatuko da partidu erabakigarri bakarra, horko irabazleak eskuratuko baitu finalerdietarako geratzen den txartel bakarra. Jaialdiko
hiru partiduak dira binakako txapelketarako baliagarriak, lehenengoa
(Olazabal/Arruti vs Urrutikoetxea/Iza) eta hirugarrena (Saralegi/Eskudero vs Aritz Lasa/Merino)
2. mailakorako eta erdiko partidu
nagusia goi mailakorako (Olaizola
II.a eta Mendizabal II.a Gonzalez
eta Laskurainen aurka).

Podium osoa Deporreko atletentzat

DONOSTIAN JOKATUTAKO GIPUZKOAKO ATLETISMO TXAPELKETEN BARRUAN, neguko jabalina jaurtiketako kadete mailako podiumeko hiru postuak bereganatu zituzten Klub Deportiboko atletek; horrela, Ibrahim El Moussaouik irabazitako proban, Tomas Vouilloz eta Txomin Osoro sailkatu ziren bere atzetik. Modalitate
bereko jubenil mailako lehian, Asier
Azpiazuk lortu zuen txapela.
Azken asteburuan, bestalde, eta
toki berean -hau da, Anoetako belodromoan-, pista estaliko Euskadiko
txapelketa izan zen jokoan. Laura
Albistegi 4.a izan zen altuera jauzian
eta Natalia Ourmakaevak, aldiz,
ezin izan zuen Sevillan, Espainiako
Jabalinako
23 urtez azpikoen txapelketan lortupodiuma osatu
tako emaitza errepikatu (2. postua
zuten eibartarrek.
eskuratu zuen).
Aurreko asteburuan jokatutako Euskadiko kros txapelketan ere
izan ziren klubeko hiru atleta, honako postuekin: El Moussaoui 8.a
izan zen kadeteetan, Asier Selas 32.a jubeniletan eta Juan Jose
Malvar 167. seniorrek eta beteranoek batera jokatutako proban.

Xake-mate bikaina eibartarrentzat
etxean: hirutik hiru garaipen

DENBORALDI ZAIL HONETAN EZ DA ERRAZA IZANGO
HORRELAKO ASTEBURU
BIKAINA OSATZEA Deporreko xakelarientzat. Baina ondo
erantzun diote asteburu beteari eta jokatu beharreko hiru
neurketetan nagusitu dira.
Euskal Ligakoek 2ʼ5-1ʼ5 irabazi
zieten zapatuan Bilboko Peña
Rey Ardid taldekoei eta domekan, elurrarengatik aurrez
atzeratutako neurketan, 4-0
irabazi zioten burlatarren Mikel
Gureari. Haritz Garrok, Jon
Aranak eta Diego Olmok jardu-

naldi bietan hartu zuten parte
eta zapatukoan Julen Garrok
betetako postua Edu Olabek
hartu zuen domekan.
Gipuzkoako Ligako taldeak
3-1 irabazi zion zapatu arratsaldean San Andres B-ri, Olaberekin batera, Mikel Larreategik, Manolo Lópezek eta Xabier Beorlegik osatutako taldearekin. Deporreko gotorlekua
ondo babestu eta gero, talde
biek kanpoan jokatuko dituzte
euren partidak asteburu honetan: Leioan Euskal Ligakoak
eta Andoainen Gipuzkoakoak.

Partidurik galdu gabe amaitu dute
I. fasea Urkiko neskek

HALA ERE, IRREGULARTASUNAK MARKATU DU INFANTIL
MAILAKO FOBALL TALDEAREN fase horretako ibilbidea. Sei garaipen eta beste sei berdinketa lortu ditu Alberto Lamarianok zuzendutako taldeak. Azken jardunaldian, 1-4 nagusitu ziren Azkoitian, bertako Anaitasunaren aurrean: Laurak gol bi sartu zituen eta
bana Ainhoak eta Alejandra atezainak.

Txoko-Durango lehia erabakigarria foball-zaletuan

JOSERAUTO SPORT-EN ATZETIK DOAZEN TALDE BIEN ARTEKO NORGEHIAGOKAK asko argitu dezake sailkapena
goiko postuetan. Foball-zaletuen txapelketaren 19. jardunaldia jokatuko da asteburuan eta Txoko eta Durangoren artekoa do10/II/26 ...eta kitto!
711 zkia.

mekan 10.30etan hasiko da; liderrak, bestalde, 09.00etan egingo dio aurre Aretori.
Liga irabazteko 4. hautagaiak, EzDok-Lanúsek, zapatuan jokatuko du, eguerdiko
12.00etan, XOK-Caseríoren kontra.
Azken jardunaldian, bestalde, lauretatik

Ez Dok izan zen irabazle bakarra, justu samar gainera, Sinesponsor-en aurrean (32). Beste hirurak berdindu egin zuten: Txokok eta JoserAutok euren artean (0-0) eta
Durangok Tecnografik-ekin (husna amaitu
zuten hauek ere).

Iban Tarsiciok
(erdian) Bizkaiko
Rallysprintetako
irabazlearen saria
jaso zuen Bilbon.

Escuderia Eibarko gidarien
postu onak Gabirian eta Derion

HOLKE-BEORLEGI TALDEA BIGARRENA IZAN ZEN DERION
ETA TARSICIO-PEÑA LAUGARRENA GABIRIAN. Ander eta Angela Vilariñok irabazitako azken proba honetan hasi zen abiadura
modalitateko denboraldia, 6ʼ65 kilometroko ibilbide berbera hiru alditan osatuz. Tarsicio eta Peñarekin batera, han izan ziren ere Jorge
Rodríguez eta Markel Agirre (25. postuan). Derion jokatutako Jose
Luis Egiluz memorialaren retrorallyan, bestalde, Holkek eta Beorlegik
osatutako taldearekin batera, herriko beste lau ordezkari izan ziren.

Waterpoloko kadete-infantilen debuta

ATSEDENIK HARTU GABE JARRAITZEN DUTE LANEAN KIROL MODALITATE HONETAN eta, horren adibide, zapatuan,
14.00etatik 16.30ak arte jokatuko den Eskolako Waterpoloaren 2.
jardunaldia, Urbat-Urkotronik-ek ateratako kadete-infantil mailako
talde berriaren debutarekin (kirol hori probatu nahi duten guztiek
Orbean dute aukera).
Beste alde batetik, azken jardunaldiari dagokionez, senior taldeak galdu egin zuen Sestaon (14-7), Euskal Herriko 2. mailako partiduan. Jubenil mailako taldeak beste garaipen bat eskuratu zuen
Orbean, Gasteizko Lautadari 11-6 irabaziz, eta 2. postuan dago.

Berdinketa Eibartarrak eta Urkiren
arteko foball partiduan

LEHEN ERREGIONAL MAILAKO KOPA FASEAN, BINA BERDINDU ZUTEN Urkik eta Eibartarrak-ek azken asteburuan Unben.
Emaitza horrekin, Urkik lidergoan jarraitzen du oso itxia dagoen
sailkapenean eta Eibartarrak hiru puntura dago, 3. postuan beste
talde birekin berdinduta. Igoera faseko partiduan, bestalde, Gazteak 3-1 nagusitu zitzaion Axularri eta, emaitza horrekin, 6. postura
egiten du jauzi.
Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

KIROLAK
Ferreiro azpitxapeldun Mundaizeko
squash torneoan

AURREKO BARIXAKU ETA ZAPATUAN JOKATUTAKO EUSKAL LIGAKO MUNDAIZEKO TXAPELKETAN, Klub Deportiboko
ordezkariak finala jokatu zuen, bertan 3-1 galduz Miguel Ruiz kantabriarrarekin. Berarekin batera izan ziren torneoan beste hiru taldekide: Sergio Salgado, Jon Losada eta bere debuta egin zuen
Fernando Valenciano;
azken honek, gainera,
Aurre-aurreko kontsolazio-finala jokatu zuen, 20 galduz. Salgado finallaurdenetan erori zen
eta Losada lehenengo
kanporaketan. Ferreirok,
bestalde, txapelketa bikaina egin zuen, finalera
arte erraz nagusituz; hor
nekeak irabazi zion.
Ferreiro, ezkerretik lehena, beste taldekide birekin.

Txosna Untzagan Eibar-Izarrarako

DOMEKA ARRATSALDEAN IZARRA HARTUKO DU EIBARREK
IPURUAN, 1. posturako borroka horretarako garrantzi handikoa.
Neurketa 17.00etan hasiko bada ere, aurretik ondo girotuko da Eskozia La Bravak antolatutako ekitaldiekin. Txosna prestatuko da
Untzagako jubilatu etxearen ondoan eta 11.30.etatik 14.30etara arte egongo da zabalik, txorizo pintxoak eta edariak eskaintzeko. Eibar Ponferradinaren atzetik doa sailkapenean, lau puntura, eta
ezin dio laga gehiago ihes egiten; horretarako, zorte gehiago beharko du izan epaileekin, azken hauek gogor zigortu baitute taldea.

Emakumezkoen
autodefentsarako
ikastaroa

BIHAR, GOIZEKO 10.00-AK
ETA 13.00-A ARTEAN, emakumearen autodefentsarako hastapen ikastaroa antolatu dute
Urki-Amaña Karate Taldeak eta
Amañako ikastetxeko gurasoen elkarteak. Amañako gimnasioan emango da eta izena orduan
bertan eman daiteke. Prezioa 8 eurokoa da.

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA-BEILATOKIA
●

KOROAK

●

E SK E L A K

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

●

HILAR RIAK

●

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564

K O N F E K Z I O A K
☎ 943 20 22 33

Z ULOAGATARREN , 7
...eta kitto! 10/II/26
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KULTURA
E u s k e r a r e n Ma n i f i e s t o S e n c i l l o a e t a L a r r u H a i z e t a r a
es k a i n i o s t e a n , E u s k a r a z et a m o l a n t z ez l a n a r ek in
d a t o z P a t x o T e l l e r i a e t a Mi k e l Ma r t i n e z C o l i s e o r a .
Ma r t i n e z e k a d i e r a z t e n d u e n b e z a l a , “ s u p e r - e u s k a l d u n
b i” i k u s i k o d i t u g u t a u l a g a i n ea n .

Bakillauaren Kofradixa-ri saria

MIKEL MARTINEZ (aktorea):

“Malabarismoak egiten
ditugu euskerarekin”

- Umorea, antzerkia eta euskera uztartzen dituzue antzezlanean. Zelako emaitza
irten da guzti horretatik?
Demasekoa. Jendeak primeran pasatzen du, geure
moduan. Ondo pasatzeaz
gain, jendeak ezustekoa hartzen du euskerarekin modu
berezian jolasten dugulako.
Jolas horiek garrantzitsuak
badira ere, pertsonaia ezberdinekin lotuta doaz istorio barregarri horiekin. Sketch-ak
erabiltzen ditugu euskerarekin
malabarismoak egiteko, gidoiarekin lotuta beti ere.
- Dopping-az mintzatzen zarete antzezlanean. Euskerak
dopping-a behar duela uste
duzu?
Ez; behar duena da gogo
handia eta etengabe hor egotea. Eguneroko borroka da.
Horretarako guk jolas bat bilatu dugu, bai honetan, bai aurretik egin ditugunetan. Euskara Sencilloaren Manifiestoan, euskaldunberri batzuek
nola protestatzen zuten ikusi
genuen; eta Larru Haizetaran, bere burua sexu aditutzat
duten bi aurkezten zaizkigu.
Frakasatuak dira denak.
Oraingoan super-euskaldun bi
daude taula gainean, konplexu bitaminikoak behar dituzten super-euskaldunak. Horiek ere porrot egiten dute eta

10/II/26 ...eta kitto!
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hori da barregarria. Patxok
dioenez, porrota mundua
mundu denetik da barregarria
eta lehen barrea Evak egin
zuen Adani sagarra burura
erori zitzaionean. Egoera zoroa aurkezten dugu, porrot
egiten duena, eta publikoak
pertsonaiak maite ditu.
- Trilogia baten azken saioa
da hau…
(Mozten du) Barkatu, baliteke azkena ez izatea.
- Lau zati dituen lehen trilogia izango litzateke, beraz.
Ikusiko dugu. Trilogia berba
txantxa moduan erabili dugu,
jendeak asko erabiltzen duelako. Gustura gabiltza mota
honetako antzezlanak egiten.
- Zaletuen eskaeragatik egin
duzue hirugarren hau?
Saio bakoitza amaitzean
ʻgrupiʼ eta ʻfansakʼ etortzen zitzaizkigun beste saio bat egiteko eskatzen. Tira, pentsatzen dugu euskerarentzako
arnasaldi gozoa direla horrelako antzezlanak. Umorea barrenetik ateratzen zaigu, eta
gustura egiten eta idazten ditugu antzezlan hauek.
- Ikusiko zaitugu noizbait
Patxo Telleria gabe antzerkian?
(Pentsakor) Agian bai. Bakarrizketa bat idazten gabiltza eta, nork daki!, agian
egingo dut.

SUKALDE KONTUEKIN LOTURA DUTEN KOFRADIEN ARTEAN lehenengoz jokatu den bakailao lehiaketan lehenengo saria lortu du Eibarko Bakillauaren Kofradixiak. Zapatuan Donostian lehiatu
ziren FECOGA Gastronomia Kofradien Nazioarteko Federazioko kideak. Euskal Herriko kofradiekin batera, Portugal, Espainia eta Frantziako taldeek hartu zuten parte lehiaketan eta parte-hartzaile guztien artean nagusitu zen Eibarko Bakillauaren Kofradixako Jesus Mª
Muruak jantzi zuen txapela. Epaimahaiko kideak Juan José Lapitz
(Fecoga-ko ohorezko presidentea), Luis Mokoroa, Frances Bernard
eta Odil Lavalle izan ziren eta sari-banaketa ekitaldia, berriz, biharamonean ospatu zen kapituluaren testuinguruan egin zuten.

Bertsotxotxongiloak Zapatuko Ipuinerako

HILEROKO MARTXARI JARRAITUTA, ZAPATUKO IPUI-

NA PROGRAMAREN BARRUAN, ipuin kontalari saioa
eskainiko dute bihar umeen liburutegian, 18.00etatik aurrera. Lanku taldearen “Hiru, bi,
zast! Egizu jolas!” saioak bertsolaritza eta txotxongiloak uztartuko ditu. Izan ere, “Hitzen
lapurraren istorioak” saioak
protagonista izan zituen Lide
eta Ximon-en gorabeheren jarraipena izango da biharkoa,
berriz ere hitzak eta horien inguruko jolasak ardatz direla.

Pailazoen
ikuskizuna

GAUR ETA BIHAR ARRATSALDEAN PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS
PAILAZOEN “IRRIEN LAGUNAK” ikuskizuna hartuko du
Hezkuntza Esparruko aretoak.
…eta kitto! Euskara Elkarteak
antolatutako ekitaldira joango direnei ahal den neurrian automobilik ez erabiltzea eskatu nahi
zaie, aparkatzeko tokiarekin arazoak saihesteko. Kotxearen ordez trena, tranbia edo autobusa
erabiltzeko aukera dago. Hala
ere, beste urte batzuetan mo-

duan, Firestone enpresak bere
aparkalekua erabiltzen lagako
du. Bestalde, lau emankizunetarako sarrera guztiak salduta
daude eta txartel barik inori ez
zaiola sartzen lagako argi laga
nahi izan dute antolatzaileek.

KULTURA

Zinera joateko bonoak opari

EIBAR MERKATARITZA GUNE IREKIAK (EMGI) MARTXOA HASTEAREKIN BATERA ABIARAZIKO DUEN KANPAINA aurkeztu zuen martitzen goizean: “Komertzio ezinhobea, zinez”.
Udaleko, EMGI-ko, Eibarko Dendarien Elkarteko,
Merkatu Plazako Dendarien Elkarteko, Gipuzkoako Merkataritza Federazioko eta El Corte Inglés-eko ordezkariek azaldutakoari jarraituz,
martxoaren 1etik aurrera Coliseoko zine emanaldietara sartzeko bonoak banatuko dizkiete bezeroei, kanpainarekin bat egin duten ehundik gora
establezimenduetako batean 30 euro edo hortik
gorako erosketa egiten duten bakoitzean. Kanpaina uztailera arte egongo da martxan eta 5.000
bono baino gehiago editatuko dituztela aurreratu
dute. Dendariek oparitutako bonoa Coliseoan
aurkeztu eta euro bat ordainduta, programazio
erregularraren barruan emango diren pelikulak

laburrak
ikusteko aukera izango du jendeak barixaku, zapatu eta astelehenetako saioetan, “erosketak
egiteko aukera egoten den egunetan”. Bonoak
ezin izango dira domeketako saioetarako erabili.
Bonoak banatuko dituzten dendek kartelen bitartez emango dute ezagutzera ekimena eta, horrez
gain, hamabostean behin Coliseoan proiektatuko
diren pelikulen karteldegia ikusgai ipiniko dute.

Andrazko artisten lanak Topalekuan ikusgai
GAUR ARRATSALDEKO 19.00ETAN, MARTXOAREN 8AN
GOGORATUKO DEN EMAKUME BEHARGINEN NAZIOARTEKO EGUNAREN inguruko
erakusketa zabalduko dute Topalekuan. Eibarko andrazko artisten lanak ez ezik, Madril, Valentzia, Argentina eta Brasilgo
artistenak ere batu dituzte erakusketan. Maite Arriaga antolatzailearen berbetan, “artistek
mota askotako lanak erakutsiko
dituzte. Beste urte batzuetan
gehienbat margolanak ipini dira

ikusgai, baina aurten, koadroez
gain, zeramika, eskulturak, bitxiak, argazkiak eta zaharberritutako objektuak ikusteko aukera izango da”. 40 bat emakumeren artelanak batu dituzte Arrate
Kultur Elkartearen erakusketa
aretoan. Martxoaren 14ra arte
martxan egongo den erakusketa
betiko ordutegian zabalduko dute: astelehenetik barixakura bitartean, 19.00etatik 21.00etara
eta zapatu eta domeketan, berriz, 12.00etatik 14.00etara eta
19.00etatik 21.00etara.

S OS TOA R I ES K E R R A K
Gurutze Gorriak bere esker
ona adierazi nahi die
Sostoa abesbatzako kideei,
Santa Ageda bezperako
kalejiran batutako dirua
Haiti-ko hondamendian
kaltetutakoei laguntzeko
emateagatik. Sostoari ez
ezik, kalejiran 788’73 euro
batzea posible egin zuten
eibartar guztiei ere eman
nahi dizkiete eskerrak.
A LD A K E TA K A NTZ E R K IA N
Azken orduko aldaketa
batzuk egin dizkiote 33.
Antzerki Jardunaldietako
programazioan jasotakoari,
aurreikusita ez zeuden
emanaldi batzuk gehituta:
martxoaren 5ean,
“Mercado Libre” antzezlanaren saio bi eskainiko
dira (19.30etan eta
22.00etan), programatuta
zegoen funtzio bakarraren
ordez. Bigarren aldaketak
martxoaren 17rako lanari
eragingo dio. “La omisión
de la familia Coleman”
antzezlanaren funtzio
bakarraren ordez bi
taularatuko dituzte,
19.30etan lehenengoa
eta 22.00etan bigarrena.
TR EK K ING - A MA R OK ON
Ermuko Artarrai Mendi
Taldeak bidaia antolatu du
Aste Santurako, Marokon
trekking-a egiteko. Hilaren
27tik apirilaren 5era arteko
iraupena izango duen
bidaiaren prezioa 750
eurokoa izango da.
Informazio gehiagorako
www.artarrai.com helbidera
jo daiteke.

Toribio Etxebarria, 4

...eta kitto! 10/II/26
711 zkia.
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KULTURA
Gozo-gozo... Berbetan
UEUren ikastaroak

UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEAK ATZO AURKEZTU ZUEN
UDABERRI HONETARAKO prestatu duen ikastaro-eskaintza bere
ikastetxe nagusian, Markeskua jauregian. Aurkeztutako programazioari
begiratuta, informatika eta teknologia berrien atalean honakoak eskainiko dituzte: “Web dinamikoen garapena PHP eta MYSQL erabiliz” (24
ordu), “Ordenagailua eta internet
euskaraz” (6 ordu), “Wordfast 5Hastapenak” (10 ordu) eta “Ingurugiroa ezagutu. GPS eta GIS baliabideak” (45 ordu); Giza eta gizarte gaien
atalean, berriz, “Hezkidetza: XXI.
mendeko erronka” (15 ordu), “Coaching programazio neurolinguistikoaz” (19 ordu) eta “Buru mapak: ideia
sortu eta antolatzeko teknika” (10 ordu); eta osasunaren inguruko ikastaroan, berriz, etxeko erremedio naturalak landuko dira (24 ordu).

OTSAILAREN 18-AN HASITAKO GOZOGINTZA IKASTAROA DATORREN ASTEAN
AMAITUKO DA, martxoaren 4ko klasearekin.
…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutako
ikastaroa Portaleko sukaldean ematen dihardute eta honezkero tarta, pastel eta beste
postre eder batzuk egiten ikasi dute ikastaroan parte hartzera animatu diren lagunek.
Ikastaroa euskaldun berriei euskeraz jarduteko aukera zabaltzeko asmoari jarraitzen dion
Berbetan programaren testuinguruan antolatu
da, aurretik egindako beste ikastaroek izandako arrakastarekin animatuta eta, horrelakoetan izena emateko aukera edozeini eskaintzen bazaio ere, Berbetan programako kideek
lehentasuna izaten dute eta prezio berezia
eskaintzen zaie.

Euskaldun zaharren premian
Berbetan programa “euskara ikasleei edo
euskaraz berba egiteko orduan erreztasuna
galdu dutenei euskeraz jarduteko aukera
emateko” sortu zuen …eta kitto! Euskara Elkarteak eta beste herri batzuetako dinamikari
jarraitzen dio: euskaldun zahar eta berriak tal-

deka elkartzen dituzte, astean behin ordubetez edo euskeraz berba egin dezaten. Taldeko kideek aukeratzen dute noiz eta non elkartu. Arduradunen berbetan, “Taldeek ondo funtzionatu eta euskaldun berriek eskatzen dutena ondo betetzeko, ezinbestekoa dugu euskaldun zaharren laguntza. Benetan eskertzekoa da euren laguntza, batez ere euskaldun
zaharren faltan gauden honetan. Horregatik,
euskeraz ondo moldatzen direnei dei egin
nahi diegu, astean ordubete eskainita euskaldun berriei laguntza oso handia ematen dietelako. Gainera, taldeak ez du zertan mahai baten inguruan batu, taldekideen gustuen arabera kirola egiteko, txakurra ateratzeko edo
beste edozer egiteko geratzeko aukera dago”.
Norbait animatuz gero, …eta kitto! Euskara
Elkartera jo dezake informazio gehiago eskatzeko edo izena emateko.

Bertsolaritzaren inguruko
ekitaldiak Kultun

MARTXOAREN 11-N EKINGO DIOTE BERTSOLARITZAREN INGURUKO EGITARAUARI
ARRATE KULTUR ELKARTEAN, 19.00etatik
aurrera Arkaitz Estiballes eta Beñat Gaztelumendik eskainiko duten saioarekin. Martxoaren 20rako, berriz, bertso-bazkaria antolatu dute. Amets
Arzallus eta Sebastian Lizaso bertsolariek girotuko duten bazkarirako txartelak Kultu tabernan
bertan erosteko moduan daude (17 euro Arrate
Kultur Elkarteko bazkideentzat eta 20 euro beste
guztientzat). Bertsolarientzat gaiak, berriz, Hankamotxak bertso eskolakoek prestatuko dituzte.

Eta bertsolaritzarekin lotutako egitaraua osatzeko, Jose Luis Irigoienek iazko bertso saioetan
ateratako argazkiekin osatutako erakusketak
apainduko ditu Kultuko hormak martxoko bigarren astetik aurrera.

Lip Dub lehiaketa Eibarren

EIBARKO MERKATARITZA ETA OSTALARITZA GAIARI LOTUTAKO LIP DUB LEHIAKETA,
Euskal Herrian lehena antolatu du Eibar.org el-

10/II/26 ...eta kitto!
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karteak. Interneteko sare sozialen eraginez arrakasta handia lortzen diharduen grabazio moduari
buruz, honakoa azaldu dute: “Ikus-entzunezkoaren audio gisa abesti ezagun bat harturik, eta bideo kamera mugikor batekin, filmatzaileak ibilbide bat egiten du eraikin baten barrena (ikastetxeetan) edo kaleetan zehar parte-hartzaileek abestiaren hitzak ezpainez (lip) jarraitu eta dantzaz
antzezten duten bitartean. Arrakastatsu izateko
baldintzak naturaltasuna, benetakotasuna eta dibertitzea dira”. Lanak aurkezteko azken eguna
martxoaren 29a izango da (informazio gehiago
eibar.org helbidera jo).

EUSKARAREN

LAN ESKAINTZA PUBLIKOETAN
EUSKARAREN BALIOA JAISTEKO
SAIOA. Horretarako batu dira berriro PSE eta PP eta, Legebiltzarrean duten gehiengoa baliatuz, hizkuntza eskakizunak berraztertzeko eskatu diote Jaurlaritzari. Ez
da lehen aldia alderdi biek bat
egiten dutena Eusko Legebiltzarrean administrazioaren euskalduntzearen harira; Osakidetzako
lan eskaintza publikoetan euskara
“modu egokian” baloratzeko eskatu zuten orain dela hainbat hilabete. UPyDren babesa izan zuten
orduan; oraingoan, ordea, UPyD
abstenitu egin zen, neurri zehatzak ez proposatzea egotzita.
Onartutako legez besteko proposamena gogor kritikatu zuten EAJk, Aralarrek, EB-k eta EA-k, “arazoa konpondu beharrean, betikotu egiten delako modu horretan,
euskaldunak bigarren mailako herritar bihurtuz”. PSE-k, bestalde,
orain dela hainbat urte EAJ-rekin
adostutakoa aldatzeko “normalizazio prozesuan geure buruari
gezurrik ez diogula” esan behar
adierazi zuen.

TXOKOA

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

laztanak
emoten...

DENBORAPASAK

Zorionak, JOKIN
Amorrosta Arriola,
domekan zazpi urte
beteko dozuz-eta.
Etxekuen partez.

8

Zorionak, UNAI,
gaur urtia egitten
dozu-eta. Famelixaren
partez.

1 9

2

7
4 5
3

3

8 1

1

zinea Coliseoan
”Percy Jackson...”

7
1
2
5

4

Zorionak, EKI Agirre
Santín, astelehenian
urtebete egingo
dozulako. Etxekuen
partez.

4 5

6

Zorionak, IRENE,
domekan bost egingo
dozuz-eta. Muxu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

SUDOKUA

9

23

Zorionak, MAIALEN,
zure 5. urtebetetzian.
Aitta, ama, aitxitxaamama eta osabaizekuen partez.

JAIOTAKOAK

- Iker Grande López. 2010-II-14.

- Eneko Lameiras Fernández. 2010-II-15.
- Markel Rodríguez Guerra. 2010-II-16.

- Osoitz González Errasti. 2010-II-18.

3
2 9
4
7 6
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- Iraide Chamorro Morla. 2010-II-19.

HILDAKOAK

- Juana Arregi Guruzeta. 87 urte. 2010-II-18.

4

- Marina Larreategi Areitioaurtena. 82 urte. 2010-II-18.

- Daniela Díez García. 100 urte. 2010-II-20.

A UR R E K O A R E N EM A I T ZA

- Jenaro Ibáñez Lafuente. 83 urte. 2010-II-21.

- Andresa Mondragón Zabaleta. 98 urte. 2010-II-23.

26an, 20.30etan; 27an, 17.00, 19.45 eta 22.30etan
28an, 17.00 eta 20.00etan; 1ean, 20.30etan

”Invictus”

”Up in the air”

”Shutter Island”

Zuzendaria: Chris Columbus
Aktoreak: Logan Lerman,
Kevin MacKIdd, Rosario
Dawson, Uma Thurman…

Zuzendaria: Clint Eastwood
Aktoreak: Morgan Freeman,
Matt Damon, Marguerite
Wheatley, Patrick Lyster…

Zuzendaria: Jason Reitman
Pertsonaiak: Jason Bateman,
George Clooney, Vera
Farmiga, Anna Kendrick…

Zuzendaria: Martin Scorsese
Aktoreak: Ben Kingsley,
Emily Mortimer, Leonardo
DiCaprio, Mark Ruffalo…

Zer gertatuko litzake Jainko Greko
baten ondorengoa zarela jakinez
gero? Percy-k hori jakin du, baina
are gehiago. Izan ere, Jainkoen
arteko burruka handia izan behar da
laster eta horren aurrean bere burua
prestatu beharra du…

Nelson Mandela presidentea
eta Sudafrikako errugbi selekzioko
kapitaina zelan elkartu ziren aberria
aurrera ateratzeko kontatzen da.
Apartheid-a amaituta, herriak banatuta
jarraitzen zuela-eta, kirolaz baliatu
ziren batasuna lortzeko. 1995a zen...

Ryan Bingham-ek urte asko daramatza
aireportu, hotel eta alokairuzko
autoetan bizitzen. Behar duen guztia
maleta batean kabitzen zaio eta gutxi
falta zaio hamar milioi mila egiteko.
Neska bat ezagutuko du eta lan
finkoaren mehatxua ikusiko du…

1954an Teddy Daniels eta Chuck Aule
agente federalak Bostoneko badiako
urrutiko uharte batera joango dira
Ashecliffe psikiatrikotik ihes egin duen
emakume hiltzaile arriskutsu baten
desagerpena ikertzeko. Cawley
doktoreak zuzentzen du presondegia...
...eta kitto! 10/II/26
711 zkia.
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horoskopoa
A R IE S
Mezu bat idatziko duzu, baina ez
diozu nahi duzunari bidaliko, justu
hori irakurtzea nahi ez duzun horri
igorriko diozu. Teknologia berriak…
TA UR US
Artista bat zara eta ezer ez dagoen
lekutik edozer gauza ateratzeko
gai zara. Asko daukate besteek
zugandik ikasteko, seguru.
G E MINI
Zure pentsaera erabat aldatuko da
datorren astean. Benetan aldaketa
sakona jasango duzu barrenean,
asko pentsaraziko dizuna.
CA NCE R
Onartu egin behar dituzu hainbat
gauza, horrela izanda ezin dituzunak
aldatu. Errealistagoa izango bazina,
ez zinateke hainbestetan minduko.
L EO
Txinurria ala txitxarra zara zu? Negua
badoa poliki eta lasai egon zaitezke,
baina hain momentu latzak pasa
ostean ikasiko zenuen ikasbidea.
V IR G O
Gauza natural gehiago kontsumitzen
saiatu behar zara. Elikagaiak auskalo
nola lortu diren, baina zuk jaten
dituzun horiek txerrikeria hutsak dira.
L IB R A
Inork ezin dizu esan zer ezin duzun
egin, legerik ez baduzu hausten
behintzat. Beraz, konbentzituta
bazaude, egin buruan duzuna.
S COR P IUS
Ez zara fidatuko berak esandakoaz
eta… gaizki egingo duzu! Arrazoia
zeukan eta konturatuko zara geroago,
berandu izan daitekeen arren.
S A G ITTA R IUS
Ez asmatu hainbeste gauza. Kontu
bat da gezurtxo bat edo beste esatea,
baina etengabe horrela aritzea…
Egia esan beharko duzu azkenean.
CA P R ICOR NI US
Zu engainatzen saiatuko dira,
baina azkar ibiliko zara. Ez da jaio
engainatuko zaituen hori, biziegia
zara zu kontu horietarako.
A QUA R IUS
Begietara begira iezaiozu eta esaiozu
zenbat maite duzun. Lotsa ematen
dizula? Tira, ireki bihotza behingoz!
Egin kasu begiei eta aurrera!
P IS CIS
Modu batera edo bestera astea ahalik
eta ondoen igarotzea lortuko duzu.
Ez da erraza izango, baina pozik
amaituko duzu eta konpainia onean.

10/II/26 ...eta kitto!
711 zkia.

Barixakua 26

Astelehena 1

PAILAZOAK

IKASTEN

17.00 eta 19.00.-

16.00.- Sendabelarren

Pirritx, Porrotx
eta Marimotots: “Irrien
Lagunak”. Hezkuntza
Esparruan.

foroa: Kipularen erabilera
eta sendabideak. Portalean.

Zapatua 27
IKASTAROA
1 0 .0 0 .-

Emakumeendako
autodefentsa ikastaroa.
Amaña herri ikastetxean
(gimnasioan). Matrikula:
8 euro, ikastaroa hasi
baino 15’ lehenago).

MANIFESTAZIORAKO
AUTOBUSA
10.15.- Jubilatzeko
adina atzeratzearen
kontrako manifestaziora,
Bilbora joateko autobusa
(doan, CC.OO.-ek
antolatuta). Ego Gain-etik.

MANIFESTAZIOA
12.00.- “Gure
lan-postuen defentsa”
manifestazioa, LAB-ek
deituta. Untzagan.

PAILAZOAK
19.00.- Txirri, Mirri
eta Txiribiton: “Trikitraka
Trikitron” ETB-ko saiorako
grabazioa. Sarrera:
Euro bat. Coliseoan.

Martitzena 2
IKASTEN
10.00.- “Grandes tesoros
de la arqueología II”,
Mª Jose Noainen eskutik.
EPAn (Isasi, 39).

PAILAZOAK
19.00.- Txirri, Mirri
eta Txiribiton: “Trikitraka
Trikitron” ETB-ko saiorako
grabazioa. Sarrera:
Euro bat. Coliseoan.

ANTZERKI
JARDUNALDIAK
20.30.- “Don Juan,
memoria amarga de mi”
(Cía. Pelmánec, Bartzelona).
Hezkuntza Esparruan.

Eguaztena 3
ANTZERKI
JARDUNALDIAK
20.30.- “Euskarazetamol”
(Ez Dok Hiru. Bikoteatroa,
Bizkaia). Coliseoan.

Eguena 4
IKASTEN
10.00.- “Factores
que condicionan
el nacimiento de
un movimiento artístico
4 y 5”, Ricardo Aldamaren
eskutik. EPAn (Isasi, 39).

ANTZERKI
JARDUNALDIAK
17.30 eta 21.00.-

Antzerkia zineman:
“Barcelona (un mapa)”
(Zuz: Ventura Pons).
Sarrera: Euro bi.
Hezkuntza Esparruan.

IKASTAROA
18.30.- Gozogintza
ikastaroa. Portalean
(sukaldean).

PAILAZOAK
16.00 eta 18.30.-

Pirritx, Porrotx
eta Marimotots: “Irrien
Lagunak”. Hezkuntza
Esparruan.

ZAPATUKO IPUINA
18.00.- “Hiru, bi, zast!

Egizu jolas!” saioa, Lanku
taldearen eskutik (3-8
urtekoentzat). Umeen
liburutegian.

Domeka 28
MEZA BEREZIA
11.00.- Jesukristoren
bataioaren irudiaren
inaugurazioa. Azitaingo
elizan.

UMEENDAKO ZINEA
17.00.- “Kika

Superbruja”. Sarrera:
2’80 euro. Amaña Kultur
Aretoan.

KONTZERTUA
19.00.- DJ Amsia-ren
kontzertua. Montekasino
tabernan.

ikastaroak
- UEUko udaberriko ikastaroak.
Izen-ematea: Markeskuan edo www.ueu.org helbidean.

- Bezeroen morositatea kudeatzeko ikastaroa.
Noiz: Martxoak 9 eta 10, 08.30etatik 13.30etara, Debege-

san. Izen-ematea: M a r t x o a r e n 5 era arte, Debegesan.
- Gurasoendako Hezkuntza Estrategiak.
Lehen Hezkuntzan eta 1. zikloko ikasleen gurasoentzat.
Noiz: Martxoak 15, 22, 24 eta 31an, 18.00etatik 20.00etara,
Portalean. Eskaerak aurkeztea: M a r t x o a r e n 1 0 era arte, Pegoran.

- Erretzeari lagatzeko ikastaroa.
Noiz: Martxoak 23, apirilak 13, 20 eta 27, maiatzak 4, 11,
18 eta 25 eta irailak 14, 18.30etatik 19.30etara, Portalean.
Eskaerak: M a r t x o a r e n 1 6 ra arte, Pegoran.
- Bookcrossing.
7-12 urtekoentzat. Noiz: Aste Santuko oporretan. Izen-ematea:
M a r t x o a r e n 1 8 ra arte, Liburutegian (5 euro).
- Nagusiak etxean zaintzen dituztenen prestakuntza.
Noiz: Martxoak 22, 23, 24, 25 eta 26, 15.00etatik

17.00etara, Andirao elkartean (Arraten). Izen-ematea:
M a r t x o a r e n 1 8 ra arte, Pegoran (doan).
- Gurasoendako Ikastaroak.
2 eta 7 urte bitarteko seme-alabak dituztenentzat. Noiz: Martxoak
4, 8, 18 eta 25ean, 18.00etatik 20.00etara, Portalean. Eskaerak
aurkeztea: M a r t x o a r e n 2 4 ra arte, Pegoran.

AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

– 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.
Depor tabernan.

IBAI ARMENTIAren argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
– Martxoaren 3ra arte

MATEO GUILABERT-en “Retratos de mi vida”.
Untzagako Gizarte Egoitzan.
– Martxoaren 7ra arte

JAVIER HERREROren “As palabras interditas”
grabatuak. Portalean.
– Martxoaren 14ra arte

EMAKUME ARTISTEN lanak.
Topalekuan.

telefono jakingarriak

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

26, barixakua

2)
27, zapatua
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
28, domeka
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
1, astelehena
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
2, martitzena
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
3, eguaztena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
4, eguena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
5, barixakua
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

lehiaketak
- Industriagintzari buruzko IV. Argazki Lehiaketa.
Lanak aurkezteko epea: Ot s a i l a r e n 2 6 a. Informazioa: Armeria Eskolan,
aaa@armeriaeskola.com
- LH eta DBHko XVI. Ipur terre Ipuin Lehiaketa.
Lanak aurkeztea eta informazioa: M a r t x o a k 1 0 era arte, …eta kitto! Euskara Elkartean
(Urkizu, 11 solairuartea, 943200918 telefonoan).
- Euskerazko berben lehiaketa.
Informazioa eta izen-ematea: M a r t x o a r e n 1 2 ra arte, Udal Euskaltegian (Portalea,
euskaltegiaeibar@telefonica.net) edo AEK Euskaltegian (Sostoatarren, 1-1, eibar@aek.org).
- Lip Dub lehiaketa.
Gaia: Eibarko merkataritza eta ostalaritza. Informazioa eta lanak aurkeztea: M a r t x o a k 2 9 ra
arte, www.eibar.org helbidean.
- Armagintzaren Museoaren I. Ipuin Lehiaketa.
Lanak aurkeztea eta informazioa: M a r t x o a r e n 3 0 era arte, Pegoran. www.armia-eibar.net
- Euskarabila Ipuin Erotikoen 15. Lehiaketa.
Lanak aurkeztea eta informazioa: A p i r i l a r e n 2 3 ra arte. Euskarabila Elkartea (Basauri),
euskarabila@topagunea.com
- “Ixua-Valenciaga Memoriala” argazki lehiaketa.
Lanak aurkeztea eta informazioa: A p i r i l a r e n 2 8 ra arte, Eibarko Txirrindularien Elkartean
(Pagaegi, 3), cce@clubciclistaeibarres.org

S OS d eiak ........................1 1 2
P eg o r a .............................0 1 0
Ud al et x ea .........94 3 7 0 8 4 0 0
P o r t al ea ............94 3 7 0 8 4 3 9
Ud al t zai n g o a .....94 3 2 0 1 5 2 5
Man k o m u n it at ea 9 43 70 0 7 9 9
D eb eg es a ..........94 3 8 2 0 1 1 0
K IUB .................94 3 2 0 3 8 4 3
E p a it e g i a ..........94 3 0 3 3 4 0 0
Ib er d r o l a ..........90 1 2 0 2 0 2 0
Nat u r g as ...........90 2 1 2 3 4 5 6
D YA L ar r i al d i ak .94 3 4 6 4 6 2 2
G u r u t z e G o r r i a . . 94 3 2 2 2 2 2 2
Men d ar o o s p . ....94 3 0 3 2 8 0 0
A n b u l at e g i a ......94 3 0 3 2 5 0 0
To r r ek u a ...........94 3 0 3 2 6 5 0
E r r ep id eak ........90 2 1 1 2 0 8 8
E r t z ain t za .........94 3 5 3 1 7 0 0
E u s k o T r en .......90 2 5 4 3 2 1 0
P es a .................90 2 1 0 1 2 1 0
Tax i ak ...............94 3 2 0 3 0 7 1
.........................94 3 2 0 1 3 2 5
A l k o h o l . A n o n . . . 62 9 1 4 1 8 7 4
A l - A n on / A l a t e e n 6 5 0 2 6 5 9 6 3

autobus ordutegiak

EIB A R - D ONOSTIA . 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. DONOS TIA - E IBA R . Egunero: 12.30, 15.00,
17.30, 19.30 eta 20.45. Laneguna: 07.00, 09.30,
13.30, 14.30 eta 18.30. E IBA R- B ILB O. Laneguna:
06.40etatik 20.40etara orduro. Zapatua eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BIL BO- E IBA R.
Laneguna: 06.40etatik 21.40etara orduro. Zapatua
eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. E IBA RGA S TEIZ . 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. GA STE IZ- E IBA R. Egunero: 08.30, 12.30, 16.30 eta 20.30.
Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 16.30, 18.30 eta
20.30. E IBA R - IRUÑA . Laneguna: 07.45 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.30 eta 18.00. IR UÑA - E IBA R. Laneguna: 10.45 eta 18.00. Jaiegunak: 10.45 eta 21.00. EIBA R- A R RA TE . Zapatua: 14.00. Domeka eta jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A R RA TEE IB A R . Zapatua: 14.30. Domeka eta jaiegunak:
09.30, 10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. EIB A R- E L GETA . Laneguna: 13.30 eta 20.20. Domeka eta jaiegunak: 12.00 eta 19.00. E L GETA - EIBA R . Laneguna:
14.00 eta 20.50. Domeka eta jaiegunak: 12.30 eta
19.30. ER MUA - MEND A R O. Astelehenetik ostiralera:
06.20, 07.10, 07.50 (07.50etatik 22.20etara orduerdiro). Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 06.50-etik 21.50era orduro. ME NDA R O- E R MUA . Laneguna: 06.55etatik 21.55etera orduerdiro. Zapatua-Domeka-Jaiegunak: 07.55-etik 21.55-era orduro.

tren ordutegiak

EIBA R- BIL BO. Lanegunak: 06.13etatik 21.13etara orduro. + 10.35 eta 21.38. BIL BO- EIBA R. Lanegunak:
05.57etatik 20.57etara orduro. + 09.34 eta 20.34. E IBA R - D UR A NGO. Egunero: + 22.18. EIB A R - DONOSTIA . Lanegunak: 06.13etatik 20.13etara orduro.
+ 10.35 eta 21.38. D ONOSTIA - EIB A R - ER MUA . Lanegunak: 05.47etatik 20,47etara orduro.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Pisua salgai J.A. Mogelen. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. Ganbara. Dena kanpora. Berriztuta. Prezio
onean. Tel. 657-738374.
– Errebal kalean duplexa salgai. 4 logela, egongela, sukalde handia, komun bi,
despatxoa eta terraza. Berriztua eta argitsua. Deitu arratsaldez. Tel. 605-772606.
– Pisua salgai Eibarko erdialdean. 130
m2. 3 logela, komun bi eta despentsa.
Guztiz berriztuta. Aukera ezinhobea pisu
handiago batera aldatzeko. Tel. 626203838.
– Pisua salgai Ipuruan, J.A. Mogel kalean. 2 logela, egongela, sukaldea despentsarekin, komuna eta trasteroa. Dena
kanpora begira eta eguzkitsua. Bizitzera
sartzeko moduan. Tel. 661-291898 edo
610-603631.
– Legarren pisua salgai. 3 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Bizitzera
sartzeko moduan. Berriztua. 25.000.000.
pta. Tel. 659-687736.

1.2. Errentan

– Pisua behar da alokatzeko Eibarren.
Tel. 943-254118 edo 680-834754.
– Logela alokagai Legarre-Gaineko pisu
batean. Tel. 647-792270.
– Pisua behar da alokatzeko Eibarren.
Tel. 696-849004.
– Pisua alokagai Urkizun. 100 m2. 3 logela. Egoera onean. Igogailurik gabe. 550
euro hilero. Deitu 19.00etatik aurrera. Tel.
943-200919 edo 680-626296.
– Eibarko bikote batek etxea hartuko luke
alokairuan. Tel. 646-566278 edo 626821620.
– Orbeako dorreetan pisua alokagai. 3 logela, egongela, sukaldea eta 2 komun.
Tel. 943-702672 edo 600-657196.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Urkizu
aldean. Merkea. Tel. 648-196651.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 646-048823 edo 636-430546.
– Logela alokagai emakume bat edo birentzat. Tel. 690-311429.
– Logela alokagai, Untzagatik gertu. Kalefakzioa eta wifia. Tel. 620-633434.
– 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 lasaia. Tel. 943-201294 edo 645-728317.

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Lur-eremua edo txabola erosi edo alokatuko nuke. Tel. 687-043593.
– Garaje itxia salgai Txomon. 45.000 euro. Tel. 644-403759.
– Eibar erdialdeko taberna traspasatzen
da jabea jubilatzen delako. Zabalik dago.
Prezio ezinhobea. Tel. 943-207019.

3.2. Alokagai

– Garaje itxia alokagai Urkizu 9ko dorrean. Tel. 943-200743.

10/II/26 ...eta kitto!
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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

– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 943-254118 edo 628-526642.
– Mutila eskaintzen da garbiketak egin,
sukaldean jardun, nagusiak zaindu edo
igeltsero laguntzaile moduan. Tel. 638465098.
– Mutila eskaintzen da kamarero moduan, nagusiak zaintzeko etabar. Tel.
689-144723.
– Mutila eskaintzen da kamarero, sukaldari laguntzaile edo margolari lanak egiteko. Tel. 651-607366.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Tel. 943-171583 edo 608474923.
– Mutil arduratsua eskaintzen da edozein
lanerako. Tel. 697-481489.
– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 608-198411.
– Mutila eskaintzen da edozein lanerako.
Tel. 649-962997.
– Neska eskaintzen da orduka umeak
edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanak
egiteko. Tel. 669-966611.
– Gizona eskaintzen da igeltsero, sukalde-lagunzaile edo banatzaile moduan
eta nagusiak zaintzeko. Tel. 638-344377
edo 943-530795.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak zaintzeko. Tel. 600-381767.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketa lanak egiteko.
Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da umeak zaindu,
etxeko garbiketak egin edo sukaldean laguntzeko. Tel. 663-655509.
– Neska eskaintzen da garbiketa lanak
egiteko. Tel. 634-741119.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketak egiteko. Orduka edo externa. Tel. 669431135.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Tel.
638-261949.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanerako. Tel. 626329979.
– Mutila eskaintzen da banatzaile moduan edo eraikuntzan igeltsero laguntzaile lanerako. Tel. 689-985800.

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

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanerako.
Tel. 645-719725.
– Neska eskaintzen da garbiketak egin
edo kamarera moduan lan egiteko. Tel.
639-403441.
– Neska eskaintzen da garbiketak egin
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 669806170.
– Emakumea eskaintzen da 15.00etatik
aurrera eta asteburuetan nagusiak zaindu edo garbiketak egiteko. Tel. 616397348.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko astelehenetik barixakura. Tel.
680-223378.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanerako. Tel. 680-223378.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaindu
eta beste edozein lan egiteko. Tel. 648210838 edo 665-513851.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanerako. Interna edo externa. Tel. 663-657729.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanerako. Interna edo externa. Tel. 671-296428.
– Neska eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak zaintzeko. Tel. 671972733.
– Kamarera eskaintzen da asteburuetan
eta arratsaldez lan egiteko. Esperientzia.
Tel. 672-076852.
– Mutil gaztea eskaintzen da sukaldari laguntzaile moduan, garbiketa lanak egin
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 653402884.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu, tabernan jardun edo
garbiketa lanerako. Tel. 608-147559.
– Mutila eskaintzen da banaketa lanak
egiteko. Tel. 658-719676.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Tel.
686-435056.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko. Tel.
656-493864.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko.
Tel. 616-690415.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
(interna) eta taberna edo soziedadeak
garbitzeko. Tel. 943-207285 edo 609944818.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketak egiteko.
Tel. 618-052967.
– Mutila eskaintzen da kamarero moduan edo beste edozein lanerako. Tel.
680-837476.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo beste edozein lanerako. Tel. 652906263.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu
edo garbiketak egiteko. Interna edo externa. Tel. 645-651309.

4.2. Langile bila

– Emakume euskalduna behar da umea
zaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel.
616-801304.
– Kamarera behar da herriko erdialdean
asteburu edo jai egunetarako. Arratsaldez eta gauez. Tel. 653-019962.
– Sukalde-laguntzailea behar da jatetxe
baterako. Tel. 943-121262.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Koltxoia salgai. 2x1ʼ50. Ia berria. Tel.
628-573781.
– Kontsola salgai. Xbox 360 elite beltza.
120 gigakoa. HDMI kablea. 7 joku eta
mandoarekin. Tel. 655-707052.
– Urdaitegiko ebakitzeko makina salgai.
400 euro. Tel. 649-744187.
– Saretozko eta tapizatutako butaka bi
salgai. Berriak. Tel. 943-208282.
– Play Station-a salgai, oso merke. 12 joku eta memoria txartelarekin. Tel. 943120030.
– Ume jaio berriarentzako kotxe-silla salgai. Arrue markakoa. Egoera oso onean.
200 euro. Tel. 609-737591.
– Gidatzeko karnetaren matrikula saltzen
dut erdi prezioan, kanpora noalako bizitzera. Probaleku kaleko Ermua Autoeskolan Tel. 695-737204.
– Bigarren eskuko patinak erosiko nituzke. 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 salgai. Tel. 617-256466.

6.2. Eman

– Sagutxoendako kaiola oparitzen dut.
Tel. 658-715978.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Txoria (ninfa) galdu zen Ubitxan
eguazten goizean. Grisa eta horia, gorri
kolorearekin. Tel. 652-721812.
– Bi urte eta erdiko txakurra galdu da
Matsaria inguruan. Krema koloreko mastina. Tel. 605-730123.
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AZTERKETAK ETA DATAK:

STARTERS (azterketa osoa)
MOVERS (azterketa osoa)
FLYERS (azterketa osoa)

K.E.T. (Papers 1,2,3)
K.E.T. (Speaking)
K.E.T. Computer Based (Papers 1,2,3) 15
K.E.T. Computer Based (Speaking) PLAZA
P.E.T. (Papers 1,2,3)
P.E.T. (Speaking)
P.E.T. Computer Based (Papers 1,2,3) 15
P.E.T. Computer Based (Speaking) PLAZA
F.C.E. (Papers 1,2,3,4)
F.C.E. (Speaking)
C.A.E. (Papers 1,2,3,4)
C.A.E. (Speaking)
C.P.E. (Papers 1,2,3,4)
C.P.E. (Speaking)
B.E.C. Preliminary (azterketa osoa)
B.E.C. Vantage (azterketa osoa)
B.E.C. Higher (azterketa osoa)

...eta kitto!-ren

LARUNBATA
LARUNBATA
LARUNBATA

Maiatzak 29
Maiatzak 29
Maiatzak 29

Ekainak
Maiatzak
OSTIRALA
Maiatzak
LARUNBATA Maiatzak
LARUNBATA Ekainak
LARUNBATA Maiatzak
OSTIRALA
Maiatzak
LARUNBATA Maiatzak
LARUNBATA Ekainak
LARUNBATA Ekainak
ASTEAZKENA Ekainak
LARUNBATA Ekainak
OSTEGUNA Ekainak
LARUNBATA Ekainak
LARUNBATA
LARUNBATA

ASTEAZKENA Ekainak
OSTEGUNA

ASTEARTEA

5
29
28
29
5
29
28
29
12
5
16
5
17
5

9
Ekainak 10
Ekainak 8

itzulpen
tzutzu
tzu
zerbitzua

CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS CENTRE ES438

EKAINEKO DEIALDIA
AZTERKETAK EIBARREN eta DURANGON

MATRIKULAK: Martxoaren 1etik 12ra
INFORMAZIO ETA MATRIKULAK:

ARRASATE:

BERGARA:
EIBAR:

ERMUA:
ELGOIBAR:

OÑATI:
DEBA:
DURANGO:
MENDARO:
BERRIZ:
ZUMAIA:
MUTRIKU:

Parlance
Mondragon Lingua
Espolon School of English
Anglo-American
Link Idiomas
Akerlei
Kensington School of English
Key Academia de Inglés
Mondragon Lingua
Akabi
San Jose Maristak
Akabi
Speak up
Golden Gate
Gogoz

943 77 06 83
943 71 20 55
943 76 03 53
943 20 64 57
943 20 39 59
943 17 66 32
943 74 02 36
943 74 30 44
943 71 60 00
943 19 16 79
94 681 00 58
943 75 50 55
94 622 52 94
943 86 50 20
943 60 43 58
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– Urte askotako
ESPERIENTZIA dugu.
– Bezeroaren
beharretara
EGOKITUko gara.
elkartea@etakitto.com

Tel.

943

03

38
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zerbitzuak:

– AHOLKULARITZA
informatikoa
– HARDWARE-aren
salmenta
– SOFTWARE-aren
garapena
– EMPRESEI
zuzenduriko zerbitzua
– PARTIKULARREI
zuzenduriko zerbitzua

aritz@gerritek.net
zerbitzu

asier@gerritek.net

teknikoa

SOFTWARE
INFORMATIKA
HARDWARE

aholkularitza

