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ARTEKARITZA

AUTOAREN ASEGURUA
preziorik onenean

H or t z b a t fa lt a za izu ?
G : Lehengo egunean errugbira jokatzen kolpea hartu nuen
eta hortz bat galdu nuen. Ez dakit nola ordezkatu, zubi finko
batekin ala hortz-inplantearekin.

Zer izango litzateke onena?

Oraindik ez zaude guztiz prest?

D e i t u i g u z u 9 0 2 4 6 8 2 09 r a et a k o r r e o z b i d a l i k o d i z u g u
b es t e l a k o i n f or m a zi o g u z t i a .

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

...eta kitto!-ren
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zerbitzua

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

E : H o r t z - i n p l a n t e e i esker, aldameneko hortzak limatu gabe
ordezkatu daitezke pieza horiek.
Horregatik, iritzi zabaldua da galdutako hortzak ordezkatzeko
a u k e r a r i k o n e n a hortz-inplanteak direla. Emaitza ezinhobeak
ematen dituzte epe luzera, bai e r a b i l g a r r i t a s u n e a n eta baita
arlo e s t e t i k o a n ere.

KO
A
T
IE
T
Z
G U UAK
A
T
R
E
N
E
T ES
Z
T ,
L
U
I T ZDI T UGaUt ik
ar
,

a
k
eu s ler a r k
e
t
ti
ga z eler a ,
t
a
g a z k a r a r t ik
eu s gelese .
in
ra
et a sk a r a
eu

– Urte askotako
ESPERIENTZIA dugu.
– Bezeroaren
beharretara
EGOKITUko gara.
elkartea@etakitto.com
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EIBARKO
UDALA

G A I ÑEK OR A J A S O. - Suzko armetan tiro egiteko prestatu, gatua 'gatilloa'
jasoz. “Gaiñekora jaso eta jaurti zetsan burura”.
G A I ÑEK U A N EG ON, ER A B I L L I , EU K I .- Arma tiro egiteko prest euki, gatua
jasota euki. “Gaiñekuan darabil beti eskopetia eta halakoren baten egin bihar
dau okerra”.
G A I ÑET I K EGI N. - Gogorrago erantzun. “Alperrik uezaba zan gogorra,
gaiñetik egin zetsen bihargiñak, errezoiz beteta ziralako”.

ESKUTITZAK
Euskal Gazteria bi estatuk eta sistema patriarkal
oso batek zapaltzen gaitu. Frantziar eta espainiar kateek aske izan nahi duen gazteria indarrez lotzen dute eta sistema kapitalista eta patriarkalaren mesedetan dagoen herria sortzen dihardute. Euskal gazteok
gure herria ukatzera eta prekarietatean bizitzera
kondenatu nahi gaituzte agintariek. Hori da eskaintzen diguten bidea: irtenbiderik gabeko zulo iluna.
Baina gazteoi, egoera honekin nazkatuta, Aski da!
esateko unea iritsi zaigu. Estutzen gaituzten kate horietatik askatu eta libre izango garen herri baten alde
egin behar dugu lan; independentziaren alde indarrak bildu eta alternatibak eraikitzea besterik ez dugu, egoera iraultzeko.
Zapalkuntza, errepresio eta ukazioaren aurrean,
bestelako eredu eta balore batzuen arabera eraiki behar dugu gure herria, eraiki behar dugu independentzia. Zazpi lurraldez osatutako herria izatetik haratago,

herri eredu oso bat moduan ulertzen baitugu. Finean,
lagun askez osatutako herri askea dugu helburu.
Guk gazteok independentziaren eta sozialismoaren beharra dugu, bai espainiar estatuak, bai frantziarrak ukatzen diguten askatasunaren aurrean, gure herria eraiki behar dugulako. Hezkuntzan, gure
curriculum propioa eta Euskal Eskola Nazionala aldarrikatuz. Gaur egun inposatzen diguten sistema
kapitalistaren aurrean, beste eredu sozioekonomiko
baten -sozialismoaren- beharra gizarteari azaleratuz.
Sistema patriarkalak dakarren zapalkuntzaren aurrean, Euskal Herri feminista baten alde borrokatuz.
Euskal Herrian Euskaldun batean bizitzeko. Kirol esparruan nazio gisa parte-hartzeko eskubidea izateko... Egungo markoan aldarrikapen eta eskubide
guzti hauek gauzaezinak dira; horregatik, gazteok independentziaren aldeko olatua irudikatu behar dugu.
EIBARKO GAZTE INDEPENDENTISTAK

GOA ZEN I NDEPENDENT ZIAR A!

asteko

HEMEROTEKA

“Jendeak jada ez du europarra izan nahi; estatubatuarra izan gura du. Zer ilarak dauden, egunero, Bukaresteko AEBetak o enbaxadaren aurrean. Eta nor iritsi da
Bukarestera, uholde bat bezala? Espekulatzaileak. Asko
eta asko, espainiarrak; batzuk, hemengoak. Hemen pilatutako diru beltzarekin hiriburuaren erdian orubeak
erosten dihardute, zer tarako eta hona etorritako etorkinei gero saltzeko, hara itzultzen direnerako”
(Migu el Sánchez-Ost iz, idazlea)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“Herrietan harreman pertsonalari lotutako auzo-lana
galtzeak askoz exijenteago eta eskaleago bilakatu gaitu. Exijitxea ondo dago, baina administrazioak ezingo
du sekula maitasunik eman. Guggenheim mendeko asmatze eztabaidaezintzat daukagula? Diru hori erresidentziak egiteko inbertitu zitekeela leporatzen digutenek
badakite egungo erresidentziak Guggenheimek emandako diruarek in eraikitzen direla?”
(Josu ne Arizt ondo, EAJ-PNVk o politik aria)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 10/III/5
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autuan
SARIA AHOTSAK.COM
WEBGUNEARENTZAT
Badihardugu Euskara Elkartearen Ahotsak.com webguneak saria jaso berri du VideoWeb’10 sareko bideosortzaileen bigarren topaketan. Aurreko zapatuan Bilbon, Eitb-ko egoitzan garatutako jaialdian Nickdutnik
sari berezia jaso zuten
ahozko ondarea gorde eta
hedatzea helburu duen
proiektuaren arduradunek.

JARDUNALDI
TEKNOLOGIKOA
Astelehenean komunikazioaren inguruko teknologiazabalkunde jardunaldia garatuko da Armeria Eskolan.
GIGAk (Gaitasun Industrialak Garatzen) antolatutako
jardunaldia 10.00-etan hasiko da, Nicolas Morillo Armeria Eskolako GIGA arduradunak egingo duen aurkezpenarekin. Eguerdira arteko iraupena izango duen
jardunaldirako plazak mugatuak dira eta interesa dutenek Armeria Eskolan
eman behar dute izena.

GAZTEAK ETA
INDEPENDENTZIA
Eibarko Gazte Independentistek hainbat jarduera garatzen dihardute, independentziaren inguruan antolatu duten jardunaldiaren barruan. Atzo bideo emanaldia eskaini zuten Montekasino tabernan. Gaur, berriz,
19.00etan Palestina eta
Txiapasen inguruko hitzaldia emango dute Arrate Kultur Elkartean eta bihar, zapatua, 11.00etan mahaingurua hasiko da Montekasino tabernan, gazte mugimenduaren bilakaera aztertzeko asmoarekin. Jarraian
luntxa egongo da.

ENPRESENDAKO
SAIOAK
Debegesak eskualdeko enpresentzat pentsatutako jardunaldiak eskainiko ditu
martxoan. Eguaztenean, hilaren 10ean izango da lehenengoa, 15.00etan Debegesaren egoitzan (Azitaingo industrialdean). Jardunaldian
enpresen forma juridikoen
gaineko informazioa emango dute. Martxoaren 17an,
enpresen ekonomia eta finantza kontrolaren inguruko jardunaldia eskainiko
dute. Informazio gehiagorako 943820110 telefono
zenbakira deitu daiteke.

10/III/5 ...eta kitto!
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Hainbat ekitaldi Martxoak 8 gogoan

ASTELEHENEAN, MARTXOAREN 8-AN, EMAKUMEAREN
NAZIOARTEKO EGUNA IZANGO DA GOGOAN eta, horren
harira, hainbat ekimen antolatu
ditu Udalak, Berdintasun Zerbitzuaren bitartez. Antolatutako
jarduerak herritar guztiei zuzendutakoak dira eta gizarte osoaren parte-hartzea lortu nahi dute. Eva Juez zerbitzuko zinegotziarn berbetan, “emakumezkoen eskubideak aintzakotzat har
daitezen helburu duten Martxoaren 8ko kontzentrazioan zein
beste ekitaldietan parte hartzera animatu nahi ditut eibartar
guztiak”. Kontzentrazioa astelehenean egingo da, 13.00ean
Untzagan.
Horrez gain, egunean bertan, 19.00etan “Eibar con Perspectiva de Género” izenburuko
hitzaldia hartuko du Portaleak.
Hitzaldian orain hurrengo garatu diren partehartze-tailerretan
atera diren ondorioetako batzuk azalduko dituzte eta hiri-

Iaz egindako kontzentrazioaren irudia. / ARTXIBOA

gintzarekin lotutako kontuak
genero-ikuspegitik abiatuta aztertuko dituzte. Bestalde, martxoaren 31ra arte gai horrekin
lotuta dagoen materiala informazio-gune batean pilatu dute
Juan San Martin liburutegian,
nahi duenak kontsulta dezan.
Eta, gaur hasi eta martxoaren 28ra arte, “Neska Artean”
izenburuko erakusketa egongo
da martxan Portaleko erakusketa aretoan: Sara Alvarez,

Garbiñe Arroyuelo, Virginia de
Arriba, Raquel Félez, Tamara
García, Zaloa Ipiña, Shakti
Olaizola, Mariñe Pérez eta Raquel Samitier EHUko Arte Ederretako ikasleen artelanak izango dira ikusgai. Programazioa
biribiltzeko eta Antzerki Jardunaldiekin elkarlanean, otsailean “La vida por delante” antzezlana eskaini zuten eta hilaren 17an “La omisión de la familia Coleman” taularatuko da.

Manifestazio
jendetsua

ZAPATUAN, LAB SINDIKATUAK DEITUTA, LANPOSTUEN
DEFENTSAREN ALDEKO MANIFESTAZIOAK zeharkatu zituen Eibarko kaleak. Antolatzaileek emandako datuen arabera, 600 bat lagun batu ziren
manifestazioan, krisi ekonomikoaren ondorioz Debabarrene- Lanpostuen aldeko defentsan jende asko elkartu zuen LAB-ek. / MAIALEN BELAUSTEGI
an bizitzen dihardugun egoerarekin kezkatuta.
Hego Euskal Herrian 175.000 langabetutik gora.
Manifestazioa amaituta, Untzagan irakurri zuten
Prekarietatea bazter guztietara zabaldu dute
manifestuak jasotzen duenez, “Debebarrenean
eta orain beraiek sortutako krisia ere geuk ordaintzea nahi dute”.
jada 3.000 langabetu baino gehiago daude eta

...eta kitto!-ren urteko batzarra

EGUENEAN, MARTXOAREN 11-N, EGINGO DU URTEKO BATZAR NAGUSIA
…ETA KITTO! EUSKARA
ELKARTEAK bere egoitzan
(Urkizu, 11 solairuartean).
Lehenengo deialdia 19.00etan izango da, baina orduan bazkideen erdia baino
gutxiago bertaratuz gero,

19.30etan ekingo zaio batzarrari, honako gai-ordenari
jarraituta: 2009ko gestio-balantzea, 2010erako egitasmoak eta aurrekontuak, galdera erantzunak eta iradokizunak eta zuzendaritza berriaren hautaketa eta funtzionamendua. Ondoren piskolabisa egongo da.

DANON 5
AHOTAN

auzorik auzo
Araudi berriak Jazinto Olaben hartutako neurriak zabaltzen ditu. / EKHI BELAR

Arkupeak ixteko araudia

UDALAK ARAUDI BERRIA
ONARTU DU, ETXEBIZITZEN
AZPIKO ARKUPEAK IXTEKO
ORDUAN jarraituko diren irizpideak zehazteko asmoarekin.
Hirigintza sailak hartutako erabakiak “hainbat bizilagunen eskaerari” erantzuten diola azaldu dute Udaletik. Izan ere,
Eneko Andueza Hirigintza zinegotziaren berbetan, “segurtasunarekin eta elkarbizitzarekin”
lotutako arazoen berri eman
dute hainbatek. Besteak beste,
bizilagun batzuk euren etxe inguruan alkohola edateko batzen den gazte talderen batekin borrokan jardun dutela
azaldu dute.

Arkupeak ixteko aukerak aztertzen jardun ondoren, honezkero hainbat tokitan eman beharreko baldintzak zehaztuta geratu dira. Itxi daitezkeen tokien artean, honakoak aipatu dituzte
agintariek: Urkizuko dorreak,
Muzategiko etxe berrien atzeko
aldea eta Ardantzako etxe berriak. Itxiera aurrera eramateko
baldintza nagusia herritarrek
orohar erabiltzen ez dituzten tokiak izatea da; hau da, Karmen
kaleko parkea edo Egigurentarren kaleko arkupeak, adibidez,
ezingo lirateke itxi, inguruko bizilagunek ez ezik gainontzeko herritarrek ere asko erabiltzen dituzten tokiak direlako.

Isasiko etxeetarako igogailua ia amaituta

Ego Gain kaleko atzeko aldeak eraldaketa nabarmena izaten
dihardu, besteak beste Isasiko etxeetara sartzeko igogailuak direla eta. Isasiko 26. zenbakian igogailua ipintzeko beharrek aurrera
diraute, bizilagunek urteetan hori lortzeko ahaleginetan jardun ondoren. Hala ere, behin bidea zabalduta, Isasiko 24, 28 eta 30 zenbakietan ere igogailua fatxadaren kanpoko aldetik ipintzeko aukera izango dute, hala nahi izanez gero. Igogailu hori partikularra, bizilagun-komunitate bakoitzaren erabilera pribaturako izango da.
Udalak, bestalde, kalean, erabilera komunitariorako igogailuak
ipintzen joateko proiektuari eusten dio eta, horri jarraituta, aurten
Karmen kalea Iparragirrerekin lotzeko igogailua martxan jartzeko asmoa azaldu du. Beharrak ekainean hastekoak dira eta
sei hilabeteko iraupena izatea aurreikusten dute. Igogailuari esker, Iparragirren bizi direnek ez dute aldapan gora, buelta osoa
emateko premiarik izango, kale biak lotuta geratuko baitira.
29ʼ22 metroko altuera izango duen igogailuak 8 lagun batera
hartzeko tokia izango du eta Udalak 665.000 euro ordainduko ditu. 127 etxebizitzatan bizi diren 273 bat bizilagunek erabili ahal
izango dute igogailua.

eibar kaleka

Asola-Igartza kalea
Amaña auzoko kaleetako bati izena ematen dio Asola-Igartza
edo Asoliartzak, baina aurretik Mandiola bailarako baserri baten izena izan zen. Hain zuzen ere, Asola-Igartza baserrian
jaiotakoak dira Migel Gallastegi pelotari txapelduna eta Justo
Gallastegi harrijasotzaile ezaguna.
Pegora kopurua: 7. Erroldatutakoak: 89.

Semaforo berriak Untzaga inguruan

MARTITZENAZ GEROZTIK SEMAFORO BERRIAK DAUDE
MARTXAN UNTZAGA INGURUAN. Aurrekoekin alderatuz gero, aldaketarik nabarmena itxaroten egon beharreko denbora erakusten
dutela da. Hau da, oinezkoak semaforoari begiratuta kolore berdea
agertzeko zenbat segundo falta diren ikusiko du, kalea zeharkatzeko zenbat itxaron beharko duen argi eta garbi zenbakitan irakurrita.
Oraingoz udaletxeko plazatik taxien geltokira pasatzeko tokian eta
Txoko tabernako bidegurutzean baino ez dituzte ipini semaforo berri horiek, baina aurrerago beste toki batzuetan ere horrelakoak ipintzeko aukerak aztertuko dituztela adierazi dute Udaleko ordezkariek.
...eta kitto! 10/III/5
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Haizeak kalteak eragin zituen

asteko

480.000
datua

euro erabiliko ditu
Udalak eskailera
mekanikoen
mantentze-lanak
ordaintzeko. Aurtengo
aurrekontuan 318.000
euroko partida
aurreikusita zegoen,
baina Urki, Muzategi
eta Ego Gain
kaleetako eskaileren
gastuak gehituta,
partida igo behar izan
dute. 28 eskailera
zati daude martxan
eta horiek eragiten
dituzten gastuei aurre
egiteko hilean 40.000
euro erabili behar
dituzte.

AURREKO ASTEKO HAIZE BOLADA BORTITZEN ERAGINEZ, HERRIKO HAINBAT TOKITAN KALTEAK gertatu ziren. Besteak beste,
San Andres pasealekuko etxe zaharretan, Ego
Gain kalera ematen duten fatxadetan, erdi-zintzilik zeuden egurretako batzuk haizeak bota egin
zituen eta, istripu larriren bat gertatu baino lehen,
zuloak estaltzen egurrezko xafla batzuk ipintzeko
erabakia hartu zuten udaltzainek.
Hala ere, herriko beste toki batzuetan ere haizeak eragindako kalteak gertatu ziren: Bidebarrieta kaleko leiho batetik kristala kalera jausi zen,
Txontako teilatuetako batetik teilak bota zituen
haizeak eta San Juan zein Ego Gain kaleetan fatxada zatiak jausi ziren lurrera. Zaborra batzeko
edukiontzi batzuk ere haizeak mugitu zituen eta
horietako batek kolpea
eman zion Saratsuegin
aparkatuta zegoen ibilgailu
bati. Untzagan aparkatutako motor bat ere bota zuen
haizeak.
Dena dela, asteburuan
gertatu ziren kalterik larrienak: hainbat tokitatik jausitako teila eta bestelako
objektuek eragindakoek betetzen dute udaltzaingoen eguneroko txostena egun bietan. Aipatzekoa da Urkizun emakumezko bat eta haren semea zaurituta gertatu zirela haizeak kalera botatako zerbaitekin kolpea hartzean. Herritik kanpo-

Asteburuko haizeak eragindako kalteen artean,
San Andres pasealekuko etxe zaharrenak eta
Legarreko frontoiarena daude. / SILBIA HERNANDEZ

ra, Arrate inguruan zuhaitz mordoa
bota zituen haizeak. Bestalde, astebururako aurreikusita zegoen ziklogenesiari aurre egiteko, Udalak larrialdietarako mahaia bildu
zuen barixakuan eta hainbat aholku helarazi nahi
izan zizkien herritarrei. Eta, badaezpada, Unben
eta kiroldegian jokatu beharreko hainbat norgehiagoka bertan behera lagatzea erabaki zuten.

Tallarra gaztetxeak
8. urteurrena ospatuko du

Larrialdietarako robotak

ROBOTIKA ARLOKO IKERKETA-PROIEKTUA GARATZEN DIHARDU TEKNIKERREK, larrialdi egoerei
aurre egiten lagunduko duten robotak sortuta. Suteetan, lurrikaretan eta antzerako egoeretan bizirik dagoen jendea aurkitu eta bertatik ateratzen laguntzeko roboten prototipoak Robauco izeneko proiektuaren barruan garatu dituzte eta orain arte horrelakoetarako
erabili ohi direnak baino zeregin konplexuagoak egiteko gauza dira Eibarko fundazioak sortutako robotak.
Robauco proiektuak bi milioi euroko aurrekontua izan
du eta SOS Deiak-en aholkularitza jaso du.
10/III/5 ...eta kitto!
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MARTITZENEAN TALLARRA GAZTETXEA SORTU ZELA 8 URTE BETEKO DIRA ETA, HORI GOGORATZEKO, hainbat jarduera prestatu
dituzte gazteek. Gaur bertan bertsoafaria egingo dute bertan, 21.30etatik aurrera. Beñat Ugartetxea, Oihana Bartra eta Eneritz Zabaleta bertsolariek jardungo dute, Aimar Goenaga gai-jartzaileari jarraituta. Afarirako tiketak 5 euro balio du eta Mon-

tekasino, Depor eta Areto tabernetan
eros daiteke. Hilaren 9an, berriz,
19.00etatik aurrera Untzagan gogoratuko dute Asua Errekako eraikinaren okupazioaren urtemuga. Tallarra
gaztetxea hartzen duen eraikina
eraisteko asmoa egon arren, gazteek ekitaldiekin aurrera egiteko asmoa dute eta hilaren 13rako urtemuga ospatzeko DJ jaia antolatzen
dihardute, karaoke eta guzti.

Tallarra hartzen duen eraikina eraistearen aurkako manifestazioa. / MAIALEN BELAUSTEGI

Udazkenian hasi ziran Usurbilen atez ate
zaborra biltzen. Aurreikuspen baikorrenak ere
gaindittu dittu sistema honek eta hondakiñen
%80 baiño gehixago birziklatzen dabe
usurbildarrek. Hernani eta Oiartzungo Udala,
adibidez, hasi dira lanian zabor-bilketa sistema
hau martxan jartzeko.

KALEKO 7
INKESTA

Gaur egungo
zabor-bilketa sistemia
aldatuko zeunke?

Mª TER ES A P ÉR E Z
53 u r t e
et x ek o b i ha r g i ñ a

A NGEL R OD R ÍGUEZ
65 u r t e
j u b i l au a

Gaur egunian daguan zaborra jasotzeko sistemia ondo ikusten
dot, bai zelan jasotzen daben, bai
kontenedoriak. Zaborra ondo batuta daguala begittantzen jata.
Halanda be, gustatuko jatan nere
kalian birziklatzeko kontenedoriak egotia, Urkizuraiño etorri
bihar naizelako bestela.

Oin daguan sistemia erosua da
neretako, izan be, etxetik urten
eta pare-parian dittut kontenedoriak. Usurbilgo kasua entzun dot,
baiña ez dakat ideia askorik han
egin dabenaren gaiñian. Oingo
sistemaren gauza txarrena da
kontenedoriek lekua kentzen detsela kotxieri aparkatzeko.

L UCIA NO MA R TÍNEZ
7 4 ur t e
j u bi l a ua

Mª A NGEL ES IGL ESIA S
64 u r t e
et x ek oa n d r i a

Ondo ikusten dot gaur egunian
dakagun sistemia. Neretako nahiko erosua da eta, gaiñera, gauzak birziklatzeko aukeria emoten
da kontenedore ezberdiñak ipiñitta. Lehen zeguan sistemia bai
zala beste gauza bat, zabor dana
hor kalian pillatuta.

Beti hobetu leikez gauzak, baiña
zaborran bilketian kasuan gauzia
nahiko ondo daguala begittantzen jata. Nik etxian zaborra banatu egitten dot motaren arabera
eta gero, kontenedorera natorrenian, bakotxa berian botatzen
dot. Ez dakat arazo haundirik nik
horrekin.

...eta kitto! 10/III/5
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8 GEURE
GAIA
Gero eta gehixago bizi
gara orokorrian eta,
beraz, populaziñuan
zaharrak okupatzen
daben tokixa be
haunditzen doia.
Bakarrik Gipuzkoako
datueri begiratuta,
127.000 lagunek 65
urtetik gora dake eta
hamendik 10 urtera
kopuruak gora egittia,
155.000 izatera
aillegatzia, dago
aurreikusitta.
Gizartiaren eboluziñuak
ekarri daben kanbixo
hori, baiña, ez dator
bakarrik: sasoi batian
nagusixak etxian bertan
atenditzen ziran,
famelixako gaztiak
zaintzen zittuen,
erregular. Baiña gaur
egunian gero eta
gatxagua egitten jaku
etxe barruko eta
kanpoko obligaziño
guztiak bateratzia.

G

auzak holan, zaharrendako egoitzetan sartzeko, bertan bizitzeko gero eta eskaera gehixago jasotzen dittue. Eta bertara bizitzera doiazenak gero eta arreta
gehixago eskatzen dabela erakusten dabe estudixuak: residentzietan daguazenen 3/4ak
bertan hiltzen dirala eta, ondorioz, atenziño espezifikuagua
bihar dabela jaso barri dabe
gure probintziako geriatrikuen
gaiñian egindako ikerketan.
Zaintzaillieri gero eta gehixago
exijitzen jakue, baiña zelako
baldintzetan?
Egogain Gerontologia Zentruko bihargiñak luzaruan
dihardue euren lan-baldintzak
hobetzeko eskatzen. Iaz sei hillebetian ibilli ziran, asteburuoro autokarabanetan kaliak
ziherkatzen, ahalik eta zarata
gehixen etaratzen, patronalak
euren lan baldintzak negoziatzeko erabagixa hartzera bultzatzeko esperantzarekin, bai-

10/III/5 ...eta kitto!
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E GO GAI ÑE KO

bi ha rg i ñ e n b u rr u k i a
ña halanda be, indarrian daguan hitzarmenaren amaierarako egun batzuk baiño falta ez
dirala, bihargiñ eta patronalaren arteko alkarrizketarako aukera gitxi ikusten dabe. 13 urtian Egogain Gerontologia Zentruko bihargiña da Aitziber Fernández eta, horrez gain, ELA
sindikatuko ordezkarixa be bada. Berak azaldu deskunez,
“martxuaren 18xan, hamendik
egun gitxira indar barik geratuko da oin momentuan dakagun
konbenixua eta, gauzak holan,
patronalari gurekin negoziatzera jartzia eskatzen dihardugu,
besterik ez”.
Eibarren dittugun zaharren
egoitza bixen arteko bereizketia egitteko hamaika bidar erabilli izan dogu “Diputaziñokua”
berbia, Egogain zaharren egoitza edo gerontologikua esatiaren ordez. Baiña, Diputaziñua-

ren menpe daguan residentzia
izanda be, bertako bihargin
guztiak ez dagoz Foru Aldundiarendako zuzenian biharrian:
erizaiñen laguntzaillietako asko
eta asko, asteburuetan eta gabako txandetan biharrian diharduenak Eulen enpresaren bittartez azpikontratauta dagoz
eta, ondorioz, euren lan baldintzak oso bestelakuak dira Diputaziñuaren menpe daguazen
beste bihargiñak dittuenekin
konparatzen hasi ezkero.
Gipuzkoako 3.000
bihargiñen arazua
Eta arazua ez da bakarrik Eibarren emoten. Bihargiñen ordezkarixak azaldu deskunez,
“Egogaiñen 50 bat lagun gagoz situaziño horretan, baiña
Gipuzkoa maillan, beste zaharren egoitza batzuetan gure
moduko baldintzatan dagua-

Residentzia etenbarik hazten juan da eta, horrekin btarea, egin biharreko lanaren bolumenak
gora egin dau, baiña horrek ez daka isladarik soldatetan. / SILBIA HERNANDEZ

zen bihargiñak batzen badittugu, 3.000 lagun alkartzen gara,
ixa danak andrazkuak. Patronalak negoziaziñorako mahaixa apurtu ebala urtebete pasau
da eta harrezkero ez dogu ezer
lortu. Are okerrago, azken bost
urtiotan gure lan baldintzak
okerrera egin dabe etenbarik”.
Euren eskaerak argixak dira:
“Soldatak igotzia, Diputaziñoko
bihargiñen lan-baldintzak eta
geuriak parekatzia, bajak konplementatzia eta norberaren
gauzetarako egunak hartzeko
aukeria izatia”. Azken eskaera
bi horrek, gaiñera, bost urte
hauetan galdutako eskubidiak
dira: “Lehen gauza personaletarako 3 egun eguazen eta
gaur egunian bat ere ez eta
bajekin gauza bera pasau da,
%100a genkan eta hori be aldatu deskue”. Horrekin batera
jai egunetan biharra egittiarren
pagau biharreko plusak azken
bost urtiotan “mugidu barik”
daguazela salatu nahi dabe
bihargiñak. Eta okerrerako aldaketak ez dira horretan geratu: “Bihargiñen artian eskala bikoitzak dagoz. Adibidez, trienioetan, pakto batekin egon
garanak 20 euro jasotzen dittugu eta oin sartzen dan jendiak
9 euro baiño ez, lehengo paktuarekin gagozenori bajak
%100ian pagatzen deskuez,
baiña jende barrixari ez detse
holakorik eskintzen, diskrimi-

A I T Z I B E R F E R N A N D E Z, E g o g a i ñ e k o b i h a r g i ñ a e t a E L A k o l i b e r a u a

“Gizartiak ez dau
baloratzen egitten
dogun biharra”

- Zelakua da zeuen, auxiliarren biharra?
Neuk gabaz dihardut biharrian eta, ideia bat
egitteko, egoitzan daguazen 170 aiton-amonak
atenditzeko 3 lagun gagoz, 10 orduko txandak
egitten. Ni biharrian hasi nintzanian residentziak pisu bi baiño ez zittuan eta oin, barriz, 5
pisu dagoz. Egin biharreko lana etenbarik
haunditzen doia eta baldintzetan, barriz, atzera
baiño ez dogu egin.
- Eta zelako atenziñua emon bihar detsazue
bertan daguazeneri?
Gure txandan 3 ronda egin bihar dittugu, derrigorrez, zahar bakotxari posturia aldatzeko,
pardelak kanbixatzeko, diabetikueri yogurta
emoteko… hori erregular. Horri gehittu bihar
detsazu paliatibuetan daguan jendiak oindiok
be arreta gehixago bihar izaten dabela, baten
bat hill ezkero horrek ekartzen dittuan hartuemon eta tramite guztiak egin biharra… hillian
1.205 euro irabazteko, gaueko plusa euro bikua izateko. Argi dago geuk egitten dogun
biharra gizartiak orokorrian ez dabela bihar dan
moduan baloratzen. Sozialki ezkutauta gagoz
eta, beraz, geure lan-baldintzak ez dira onak.

naziño bat dago”. Diputaziñuari eta, zihetzago, bertan holako
gaixen gaiñeko arduria dakan
Maite Etxanizi gaixaren gaiñian daken jarreria azaltzeko
eskaeria behin baiño gehixa-

- Eta gauzak holan izanda, zer kanbixau
bihar da?
Jendiak jakin bihar dau zelako zerbitzua
emoten dogun. Residentzietako bihargiñok urtian 365 egun, 24 orduz dihardugu biharrian.
Bertan daguazen zaharren famelixak be diru
mordua pagatzen dihardue. Kalidadezko zerbitzua emoteko eskatzen deskue eta horretan
ahalegintzen gara, baiña kalidadia gure lanbaldintzak okerrera egittiaren kontura pagatzen
dihardugu, gure eskubidien kaltetan.

gotan eginda be, “gaur arte
behintzat ez dogu iñolako
erantzunik jaso”.

5 urtetan okerretik okerrera
Patronalak, barriz, soldateri

IPC edo KPIaren araberako igoeria aplikatzia, besterik ez detse
eskindu, “eta hori onarteziña da,
bost urtiotan galdu dogun guztiarekin, pentsa!”. Hortik oiñ arteko mobilizaziñuetarako arra-

GEURE 9
GAIA
zoia eta aurrerantzian be, bihargiñak asanbladetan erabagitzen
dabenaren arabera, euren eskubidien alde protestatzen segitzeko asmua dake bihargiñak.
Ordezkarixaren berbetan, “beste bihargiñak daken kontratuak
jasotzen dittuan eskubide eta
baldintzak nahi dittugu, ekiparaziñua eskatzen dogu, baiña
prest gagoz mahai batian jarri
eta patronalarekin adostasun
batera aillegatzeko, ez dogu
exigitzen aldaketak egun batetik
bestera emotia. Behintzat mahaixan jartzeko bidia ireki deixela, gero adostasuna lortzen dan,
ez dan lortzen… beste kontu
bat da. Eskatzen diharduguna
ez da beste munduko ezer, are
gehixago enpresak urtero-urtero dirua irabazi egitten dabela
dakigunian. Toki batzuetan ekiparaziñua lortu dabe, orduan
zergaittik ez deskue esubide hori geuri be aitortzen? Bere sasoian Egogaiñeko garbitzailliak
be euren kontratuak parekatziaren alde jardun eben borrokan
eta lortu eben eskatzen ebena.
Geu gara ekiparaziño barik,
Egogaiñen biharrian gagozenen
artian diskriminauta egoten segitzen dogun bakarrak”.

LORADENDA
– Lora eta landare
natural eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1

Tel. 943 20 33 29

MUGICA
ITURGINTZA

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

Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

San Juan, 15
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24
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Zu Londresera eta ni… Balingenera. Ez da pelikula baten izenburua, baina izan
liteke. Londresera eta Yorkshirera Ignazio Zuloaga Institutuko batxilergoko
lehen mailako ikasleak joango dira, eta Balingenera bigarren mailakoak.
Datorren astean egingo dute, honakoan Alemaniarren bisita jaso ostean.

Alemania
eta Ingalaterra
Eibartik hurbilago

H

elloʼ, ʻGuten Morgenʼ,
ʻthank youʼ eta ʻbitteʼ
bezalako berbak ohikoak izango dira Ignazio Zuloaga
Insitutuko ikasleentzat hurrengo asteotan. Izan ere, batxilergoko lehen mailakoak Yorkshireko St Wilfrid ikastetxera joango dira eta bigarren mailakoek Balingeneko Gymnasium
ikastetxeko ikasleekin elkartrukea egiten dihardute. “Oso esperientzia aberasgarriak dira,
politak, eta sentimendu karga
handia dutenak”, aipatzen du
Beatriz Oiartzun ikasketa-buruak. “Agur esateko orduan
negarrez ikusi ditut batzuk aurreko urteetan”.
Alemaniarrei tokatu zaie bidaiatzea lehendabizi eta gure
herrian izan dira zapatutik gaur
arte (gaur 16.30etan ekingo
diote bueltako bideari). Eibar
eta inguruak ederki ezagutzeko
aukera izan dute, baina ez hori
bakarrik, Euskal Herriko kultu-

ra, ohitura eta bizimodua nolakoak diren ere jabetu direlako.
Gaztelera lantzeaz gain
euskerarekiko ezagutza handitu dute alemaniarrek. “Zer moduz? Sehr gut”, nahasketa bitxia euskera eta alemanieraren artekoa. Beatriz Oiartzunek adierazten duenez, “euskaldun moduan agertzen dugu
gure burua eta alemanak jabetzen dira hemen beste hizkuntza bat ere erabiltzen dugula”.

Hilaren 12an Balingenera
Pelotan egin dute, Lekeitioko
paisaiaz gozatu dute, Guggenheimera joan dira, Gasteizko
katedrala ikusi dute, Donostia
ezagutu dute eta eibartarren
abegikortasuna nolakoa den
probatu dute. Martxoaren 13an,
ordea, Insititutuko ikasleak
izango dira bisitariak. Astebetez
egongo dira eibartarrak Alemanian hango familien etxeetan.
Ohian Beltza, Sttutgart eta Hei-

delberg hiriak eta Mercedes
Benz museoa bisitatzeko aukera izango dute, besteak beste.
“Ingeleraz egingo dute, baina
alemaniera dakitenek leku ezin
hobea dute hizkuntza lantzeko”, dio Oiartzunek.
Aste Kulturala Yorkshiren
Beste 10 herrialdetako ikasleekin batera, Institutuko lehen
mailako 30 ikasle eta irakasle
bik Sense It izeneko proiektuan hartuko dute parte St Wilfrid ikastetxean (Yorkshire).
“Euskal Herriko produktu gastronomikoak eramango ditugu,
stand batean gure herrialdea

Alemaniako ikasle eta irakasleak Eibarrera ailegatzerakoan.

Ugaldea poligonoa, 11. Pabilioia

nolakoa den azalduko dugu eta
Eurovision antzeko jaialdi batean gure dantzak erakutsiko ditugu”. Baina Euskal Herria nolakoa den azaltzeaz gain, ikasle eibartarrek beste herrialdeetako ikasleengandik euren ohitura, kultura eta hizkuntzak jasoko dituzte.
Proiektu honetan parte hartu
baino lehen, hala ere, Londresen egun bi egingo dituzte eibartarrek. ʻCityaʼ ezagutu ahal
izango dute eta, besteak beste,
Big Ben, Londreseko dorrea,
Wstmister Abadia, Hyde Park
eta Trafalgar Square bisitatu.

Artistikoak 10 urte
Batxilergo artistikoak 10 urte bete ditu Ignazio Zuloaga
Institutuan. Sasoi hartan horrelako eskaintza zuen zentro
bakarra zen Gipuzkoan Donostia eta Irunekin batera, eta
gaur egun gehiago zabaldu
badira ere, Institutuan batazbeste 50 bat ikasle aritzen dira kurtso bietan.

20170 USURBIL

Bulego altzariak
eta materiala
PAPERDENDA
Tel. 943 365892
Faxa. 943 371686
Mobila. 687 828590
fatima@manpel.com
www.manpel.com
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BIDEBARRIETA, 1

TABERNA

Ritcher eskalan 8,8 graduko lurrikarak Txile astindu zuen joan den zapatuan.
03.36ak ziren eta 17 milioi txiletarretatik gehienek lo egiten zuten.
San Antonion bere lehengusinak duen pisu batean
Maite Otxoantesana eibartarrak ezin zuen sinetsi
gertatzen zena. Elkarri gogor oratuta eutsi zioten
lur mugimenduari.

ELKAR 11
HIZKETA

MAITE OTXOANTESANA:

“ Z u l ag ail u in d ar t s u
b a t e n z a r a t a eg i t en
z u en l u r r ik a r a k ”

- Nola bizi izan zenuen lurrikararen momentua?
Oso momentu txarra izan
zen. San Antonion geuden, hondartza alboan, bederatzigarren
pisu batean eta berehala etxea
alde batetik bestera mugitzen
hasi zen. Mugimendua egon
zen momentuan han geratu ginen, geldirik. Izan ere, izugarria
izan zen, ezin da berbekin kontatu. Hiru minutu iraun zituen
astindu gogorrak, baina demasekoa izan zen. Ritcher eskalan
8 graduko lurrikara jasan genuen. Etxe barruan zeuden
gauza guztiak erori ziren. Mugimendua amaitzean behera jaitsi
ginen presaka, pijamarekin. Kotxea hartu eta altu batera jo genuen eguna egin arte. Argitu
zuenean berriz jaitsi ginen, baina urak gora egin zuela ikusi,
eta karnet eta bestelakoak hartu
eta alde egin genuen. Ondoren,
falta zitzaizkigun gauzen bila joan eta ez ginen berriz bueltatu.

Maite bere ahizpa izaskunekin; biak daude Txilen.

Etxeak ez ziren erori, nahiko
prestatuta daudelako eta esan
digutenez 10 gradurainoko lurrikarak jasan ditzakete, baina barruan dena erori zen. Zelan mugitzen zen pentsatzearekin bakarrik… Lehengusina eta biak
gogor oratuta pasa genuen lurrikararen momentua. Sinestezina
izan zen. Negargurea datorkit
pentsatzearekin bakarrik.
- Nora jo zenuten handik?
Puricora joan ginen, lagun
batzuengana. Ardandegia daukate bertan eta zutenaren
%80a galdu dute lurrikararen
ondorioz. Dena deseginda dago eta lurra ardoz beterik. Hara
joateko bidean ikusten zena
izugarria zen. Bazeuden herri
batzuk… Lurra zabalik dago
edonon, elizak eraitsita ikusi ditugu, tristura da nagusi… oso
gogorra da.
- Zapatuko lurrikaraz geroztik
arrisku momenturik bizi izan
duzue?

Mugimendu txikiago asko
izan dira, hainbeste arrisku barikoak, Ritcher eskalan 5 gradukoak gutxi gora behera. Eskuak burura eramaten ditugu
gertatzen diren bakoitzean.
Etxean sartzen garenean,
nahiz eta mugimendurik ez
egon, mugitzen denaren sentsazioa daukat. Sekula ez ditut
pilulak behar izan lo egiteko,
baina orain gertatutako guztia
datorkit burura eta hartu egin
behar ditut.
- Normala…
Dena albo batetik bestera nola mugitzen zen gogoratzen
dut, nola oratzen nuen lehengusina, eta ez zait ahaztuko lurrikarak sortzen zuen zarata.
Gauzak lurrera erortzean zarata egiten zuten, baina ez zen
hori, zulagailu indartsu baten
zarata egiten zuen lurraren mugimenduak. Benetan ikusgarria
izan zen.
- Aipatu duzu urak gora egin
zuela eta gora egin behar
izan zenutela ondorioz.
Geunden herrian ez zen hain-

beste igarri, baina bost minutura
dagoen batean bai, asko.
- Horrelako gertakari baten
aurren kaosa gailentzen da.
Elikagaiak eta ura lortzeko
arazoak izan dituzue?
Zorionez badaukagu jatekoa
eta edatekoa. Etxeratze-agindua dago zehaztuta eta zaila da
edozer gauza lortzea.
- Herrialde guztian igarri zen
lurrikara?
Hainbat lekutan ez zen igarri,
baina Puricon, adibidez, 40 lagun hil ziren. Orain Santiago de
Chilen nago, orain momentuan
La Moneda Jauregian, eta hemengo alde zaharrean ere ikusten dira eraitsitako etxeak. Bidean, hala ere, lurra zabal-zabalik
ikusi dugu leku askotan eta baita herri hondatuak ere. Pelikula
batean ikusiz gero ezinezkoa
dela esango genuke, baina benetakoa da. Tristura ematen du.
- Noiz zara bueltatzekoa?
Ahal bezala gabiltza egun
hauek igarotzen eta espero dut
zapaturako bueltako hegazkina
hartzea.
...eta kitto! 10/III/5
712 zkia.
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t. 943 208 330

T. Anitua 16, behea
Tel. 943 20 73 57

OSASUN
BEGOÑA IZAGIRRE MENDIKUTE
DENTISTA
Untzaga 5 - 4. . . . . . . . . . . 943 70 23 85
EGUNERO

HORTZ KLINIKA
Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

Patronato
Eibarrés
Errehabilitazioa
eta Fisioterapia
ZENTRUKO SENDAGILEA: Ibarra doktorea

Ikusten ez den ortodontzia

Ortodontzia
ume eta
helduentzat
Mª Dolores Olaizola Doktorea

Urkizu 9 - behean

EGUNERO

(08.00 - 19.30)

Tfnoak. - 943 12 12 80 eta 943 12 03 58
Faxa - 943 12 03 58

Estetika klinika
Barizeak
Kirurgia Estetikoa
Dietetika eta Nutrizioa
Gorputz Birmoldaketa
Fotodepilazio Medikoa

E IB A R KO ZE NTR O MED I KOA
Ur k i zu , 13 (Or b e a k o Do r r e a k )
T el f .: 94 3 120 200 - 94 3 4 25 706
www .ma r i a do l o r es ol a i zo l a .c o m
RPS 336/05

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.

943-702896
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g r u p o

✓
✓
✓
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i n n o v a

Inplanteak
Ortodontzia
Zuritzea
Hortz-estetika
d e n t a l

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
E GU N E RO

Calbeton 19 - 3. ezk.

Tfnoa: 943 20 72 17

GASTESI

Hortz-Klinika
J es u s Mª Ga s t esi - An e Ga st es i
Odontologia orokorra / Ortodontzia / Laser Teknologia

Bidebarrieta, 10 - 2. eskuma

943 70 00 90

RPS 04/02

J. Etxeberria, 12 – 1. esk.
Tel. 943 208552
A. Zulueta, J. Etxaniz eta S. Sierra DOKTOREAK

ZERBITZUAK: Ortodontzia - Protesiak - Inplanteak
Hortz-Estetika - Haurrentzako Tratamendua
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ANE MENDIA

Untzaga, 2 - 1. Eskuma
Tfnoa. 943 70 25 92

970 Kolegiatu zbkia.

Erre habil itazioa

ARRAGUETA, 20
TLF: 943 53 06 42
ane_mendia@hotmail.com

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA
✽

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽

Logopedia

✽

Inkontinentzia urinarioak

✽

Kirol medikuntza

✽

Ama izateko prestakuntza

Muzategi 2

(EIBAR)

Tfnoa. 943 20 34 46

San Ignacio 2

(ELGOIBAR)

Tfnoa. 943 74 33 74

ENEKO MAILAGARAI
901 kolegiatu zkia.

San Agustin, 2-4 - M lokala
Tel. 622 14 58 58

– fisioterapia
– osteop atia

– errehabilitazioa

Manu Sánchez FISIOTERAPEUTA

Juan Gisasola, 14
943 12 70 78

Bista Eder, 19 - behea
Tel. 943 70 00 82
943 20 84 75

Telefonoa:

eibartarren irribarrea pizten

GIDA

Kirol medikuntza
KIROL MEDIKUNTZA
ERREHABILITAZIO ETA KONTSULTA ZENTRUA

• Odol analisiak
• Elektroterapia
• Fisioterapia
• Urgentziak
• Esfortzu probak

• 3. adinekoen mantenimendua
• Kontsulta medikoak
• Errekonozimendu medikoak
• Masaje terapeutikoa
• Kirol masajeak
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• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak

ELENA
AIZPUN

POD124
OL
OGOA
kolegiatu zenbakia
HELBI DE BER R I A
T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
943 12 14 93

O
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ulliis
stta
ak
k

●

BIDEBARRIETA, 48
EIBAR
943 203050

ERDIKO KALE 54
ARRASATE
943, 799746

Jos e A lbe rdi Alb erd i

OKULISTAK
egunero arratsaldez

San Juan 11 - solairuartea
Tfnoa: 943 20 19 82

AROR

PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA
(Ume eta helduendako)
Ana Artamendi
- Afasi ak

- Dis fon iak
- Dis lal iak

ERA GUZTIETAKO MUTUA ETA ASEGURUEKIN KONTZERTATUA

Diputazio, 8-10 48260 ERMUA • Tel. 943 17 21 12 - 943 17 21 16
Faxa: 943 17 21 12 • e-maila: indartu@euskalnet.net
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Beatriz Ortueta

- Di slexi ak

eta

- Hi zmo te lt asu na

- Esk ola ar az oak

- De g luz i o ati pi koa

T. Etxebarria 10 - 6. ezk. (EIBAR) Tel. 943 20 27 15
Artekalea 30 - 2. B (DURANGO) Tel. 94 681 90 79

UME ETA HELDUENDAKO
PSIKOLOGIA
KABINETEA

HAUR, NERABE ETA HELDUENTZAKO
TRATAMENDUAK

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)
Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

Bidebarrieta, 27-B (3. atea) 943 20 22 66

PODOLOGOA

Psikologia klinika eta
Psikoterapia zentroa

Maider
Lopez
Etxeberria

a_garitaonandia@terra.es

Oscar Mondragon Lili

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88

Urkizu, 13 - behea
Telf. 943 206823 eta 686 859023

65 Kolegiatu zbkia.
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I ñ ak i R i v e r o Z a ba l e t a

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)
Tel. 943 20 86 41

He m e n zu re t o k ia iza n n a h i b a d u zu
de itu 9 4 3 -2 0 6 7 7 6 te le fo n o ra

MADINA
RADIOLOGIA

– Mamografiak
– Dentsitometriak (osteoporosi
ikerketa eta balorazioa)
– Hortz-scanner 3D-etan
(inplanteak ezarri aurreko
hezur baloraziorako)

T R A U M A T OL O G O A K : A z k a r a t e
e t a G o nz á le z B os ch do k t o r e ak
T RA T AM EN D U AK h a z k u n t z a f a k t or e e t a n
a b e r at s a de n pl as ma r e k i n

Toribio Etxebarria, 4 - 1. ezk. 943-202857
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KIROLAK
Enduro eta kros-country txapelketak

DOMEKAN HASIKO DA ENDURO ETA KROS-COUNTRY DENBORALDI BERRIA
Zallan; goizeko 10.00etan hasiko den proba hori izango da
lehena 16 lasterketez osatutako karteldegian (sei enduro
modalitatekoak eta beste hamarrak kros-countrykoak). Iaz
debutatu zuen Escuderia Eibarko Mayer Outeiriñogoitiak
Husqvarna 300 wr 2010 azken belaunaldiko motorrarekin
lehiatuko du eta, espero dituen emaitzak lortzeko, Desguaces Deba eta Motos IRH Eibar
etxeen babesa izango du.

Asteburu biko xake eskola txapelketa

HERRIKO ESKOLARTEKO
XAKE TXAPELKETA JOKATUKO DA hilaren 7an eta 14an
LH-ko 3. mailatik hasi eta DBHko 2. mailara arteko ikasleentzat. Domeka bietan goizeko
10.45etan hasiko dira partidak
Deporreko lokaletan eta izenematea bertan egin beharko da.
Bestalde, zapatuan jokatutako norgehiagokei dagokienez,
Euskal Ligako taldeak bina
berdindu zuen 7. jardunaldian
Leioako Altzagarekin, Haritz
Garroren eta Edu Olaberen ga-

raipenekin. Gipuzkoako Ligako
taldeak zorte gutxiago izan
zuen eta 4-0 galdu zuen Andoainen, bertako Agustin de Leizarekin. Azken honek Zarautz
B jasoko du bihar Deporren,
Euskal Ligakoak Errenterian
jokatuko duen bitartean, hango
Fomento Culturalen aurka.

JON MONTIEL ETA AITOR VILLALBA IZANGO DIRA BIHAR ETA ETZI, Manu Agirre
entrenatzailearekin
batera,
Fuenlabradan jokatuko den jiujitsu judo modalitateko Espainiako txapelketako finalean.
Bestalde, zapatuan Kalamuako instalazioetan izandako ate
zabaleko lehenengo jardunal-

Kalamuako
ordezkari bi
estatuko
jiu-jitsu
finalean

dian, hainbat gizon eta emakume izan ziren emakumeendako defentsa pertsonalerako antolatutako ikastaroan; orain dela gutxi modalitate horretan gerriko beltza lortu duten Julio
Gallegok eta Manu Agirrek
emandako doaneko ikastaroak
jarraipena izango duela erabaki zuten guztien artean.

Ruibal saskibaloi taldeak
lidergoa izango du jokoan

Igor Romeroren garaipen berria

GAUR EGUN CAJA RURALEN DIHARDUEN MUTRIKUARRAK
GUERRITA TROFEOA irabazi du Murtzian. Bederatzi laguneko
ihesaldian sartuta, azken metroei itxaron gabe, aurrera egin zuen
Debabarrenan denboraldi bitan jardundako Romerok, proba irabazteko. 2005ean Gipuzkoako erlojuz kontrako txapela lortu ondoren, Orbearekin profesionaletara egin zuen jauzia Igorrek eta, handik bueltan, aurten Caja Ruralekin hasi da.

BIGARREN FASE HONETAKO HIRU PARTIDUAK IRABAZITA,
GOI-GOIAN DAGO Eibarko taldea, Hiercor-Goierrirekin berdinduta. Asteburuan euren arteko lehia jokatuko da Urretxun, hortik lider
bakarra ateratzeko. Azken jardunaldian garaipen argiak lortu zituzten gure herriko talde biek: Ruibalek Donostiako Cafés Aitonari 9744 nagusitu bazitzaion, Katu-Kale ez zen gutxiago izan eta, Zarautzi 66-41 irabaziz, fase honetako lehenengo garaipena eskuratu
zuen. Azken hauek ere kanpoan jokatuko dute oraingo jardunaldian, Azkuneren aurka.

Agirresarobe-Erik Udaberriko pilota finalerdietara

GARAIPEN ARGIA ESKURATU ZUEN
KLUB DEPORTIBOKO KADETE MAILAKO BIKOTEAK Astelenan jokatutako torneoko final laurdenetan; Agirresarobek eta
Erik-ek ondo aprobetxatu zuten etxean jokatzea (ligaxkako lehenak izanda lortutako
txartela) eta, Urretabizkaia-Zaldua Ataungo
bikotea 5-7 aurretik ipini bazen ere, azkenean 22-10 nagusitu ziren. Finalerdian Se10/III/5 ...eta kitto!
712 zkia.

gurako ordezkarien aurka neurtuko dituzte
indarrak.
Herenegun hasi zen, bestalde, aurten
Oñatiko Aloña Mendi klubak antolatzen duen
Deba Arroko edizio berria, LXIII.a. Deporreko kadeteak Aretxabaletan jokatu zuten jardunaldi hori. Gaur Astelenan (20.15) torneo
bereko partidua jokatuko dute Etxaniz-Egañak eta Elgetako Oskarbiko bikoteak.

KIROLAK
Arratek Alcobendasi irabazi behar dio
ur handiagoetan ez sartzeko

Musikarekin hasiko du denboraldia
Txirrindulari Elkarteak

DOMEKA EGUERDIAN COLISEOAN ESKAINIKO DEN I.
UDABERRI KONTZERTUAREKIN hasiko du denboraldi
berria Eibarko Txirrindulari Elkarteak. Ekitaldi berri horretan,
“lasterketetako musikaz” (polkak) betetako errezitala emango dute eta, tartean, “Txirrindularien Txirrinda” Sánchez Barbas-ek Eibarko Txirrindulari Elkartearendako egindako polka
entzun ahal izango da.
Urteroko egutegiari jarraituz,
hilabete osotua eskaintzen dute
beste behin Txirrindulari Elkartekoek eta hiru domeketan jarraian txirrindulariak ikusteko
aukera izango da gure herrian,
Arraten amaituko den Euskal
Herriko Itzuliko etaparen aurretik. Horrela, hilaren 14an Udaberri Sariaren XXXII. edizioa jo-

katuko da; jubenil mailako proba hori oraingoan Euskal Herria
Torneorako baliagarria izango
da eta, hori dela-eta, ohikoa
baino parte-hartze handiagoa
izango du. Hurrengo domekan,
21ean, kadeteentzako Abascal
Memorialaren 31. edizioa izango da jokoan. Eta hilaren 28an
Balentziaga Memorial handiaren eguna izango da, afizionatu
mailan estatuan dagoen lasterketarik garrantzitsuenarena;
aurten, gainera, zaletuendako
aukera berri batekin datorkigu,
I. Argazki Lehiaketa antolatu
baita, lasterketan ateratako argazki onenen egileei sari garrantzitsuak banatuko dizkiena.
Horrek guztiak jarraipena izango du Otxoa Memoriala, San
Juan Saria, Pedalaren Eguna
eta Txistorrarenarekin.

CUENCAN GALDU ONDOREN, GARRANTZI BEREZIA HARTU
DU ARRATEK GAUR jokatu beharreko partiduak. 21.00etan hasiko
da Ipuruan jokatuko den neurketa. 2. itzulian gauza asko erabakiko
dira kantxa horretan eta gaurkoari Arraterendako pisu handikoak
izango diren beste borroka batzuk jarraituko diote: Octavio Pilotes
(bertan daude LamariaTokic-ek ere jokorik onena
no Eibarko atezaina eta
eskaini beharko du.
Kobine eta Rudovic bezalako Arrateren jokalariohiak), Fraikin Granollers eta Antequera...
Hortik puntu gutxik egin
behar dute ihes, Arrateko zuzendari, tekniko eta
jokalarien asmoak betetzekotan, hau da, Asobal
Ligan jarraitzeko.

Lemona-Eibar bihar arratsaldean

GARRANTZI HANDIKO NEURKETA IZANGO DU EIBARREK
BIHAR LEMOAN arratsaldeko 17.00etan hasiko den partiduan.
Viaderoren taldeak puntu biko aldea murriztu zion azken asteburuan Ponferradina liderrari eta, azken honek etxean jokatzen duenez
Palentziaren aurrean, kalerik ez
egitea komeni zaie eibartarrei. Lemona ez da aurkari erraza izango,
4.a baitago sailkapenean eta multzoko talde goleatzaileena da, jaso
ere asko jaso baditu ere.

...eta kitto! 10/III/5
712 zkia.
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KULTURA
Tx a l o a n t z e r k i k o n p a i n i a r e n es k u t i k A n t h o n y
Shaf f ere n ‘A rr as t oa’ ant zezl ana s ai o b i k o it zea n
d a t o r k i g u C o l i s eo r a . A s i er H o r m a z a s a io b i et a n
i z a n g o d u g u et a eu s k e r a z k o a n R a m o n A g ir r e i z a n g o
b a d u k i d e , g a z t e l e r a z k o a n Ma n u e l G a l i a n a a r i t u k o d a .

Andra artistak Topalekuan

ASIER HORMAZA (aktorea):

“Jendea aulkian itsatsita
eusteko antzezlana da”

- Saio bitan, batean euskeraz eta bestean gazteleraz
hartuko duzu parte. Erronka
handia da?
Euskal Herrian bizitza osoan egin dugun kontua da. Kasu honetan, dena dela, gaztelaniaz ez du Ramon Agirrek
egingo, Manuel Galianak egiten du; beraz, hizkuntza bitan
aritu behar dena ni naiz. Baina ez da erronka; gure lana
Euskal Herrian horrelakoa da,
hizkuntza bitan lan egitea. Nolabait gure burua ohituta daukagu horretara.
- Hala ere, nola sentitzen zara erosoago?
Berdin zait. Hizkuntza batean zein bestean ondo moldatzen naiz. Biak erabiltzen ditut
nire bizitzan eta bietan eroso.
- Antzezlan bietan pertsonaia berdina egiten duzu?
Bai. Tokatu izan zait beste
antzezlanen batean hizkuntza
bitan paper ezberdinak egitea, baina normalena pertsonaia berdina egitea izaten da.
- Eta zein da zure papera antzezlan honetan?
Nire pertsonaia Milo Tindle
da, Andrew Wykek bere etxera gonbidatzen duen gaztea.
Hara gonbidatzen nau bere
emaztearekin afera daukadalako eta horretaz hitz egitera.
Proposamena egiten dit gure
bizitza hobetzeko asmoarekin

10/III/5 ...eta kitto!
712 zkia.

eta hortik aurrera bion arteko
nolabaiteko lehia sortzen da.
- Gaztelerazko bertsioan
Manuel Galiana moduko aktore batekin elkarbanatzen
duzu eszenatokia. Nola moldatu zara berarekin?
Ondo, oso ondo. Ez da ezberdintasunik nabaritzen, ez
tratuan, ez lan egiteko orduan.
Eroso egon naiz. Oso ondo
eramaten gara elkarrekin, bai
Ramonekin, bai Manuelekin.
Estilo ezberdinak dira, baina
oso ondo moldatu naiz.
- Ramon Agirrerekin batera,
bestetik, askotan aritu zara
lanean.
Bai, bai. Ramonekin antzerkian lan egin dut, telebistan
ere bai orain dela urte batzuk… Ramonekin oso ondo.
- Jendeari zerbait aurreratu
ahal zenioke ʻArrastoaʼ antzezlanaren gainean?
Komedia, intriga eta thrilerra batzen dira. Gauza gutxi
kontatu daitezke horren inguruan, izan ere, tranpak dituen
istorio horietakoa da. Bihurguneak ditu eta gidoiak bide bat
jarraitzen duela ematen duenean beste bide bat hartzen
du. Komedia, thrilerra eta misterioa uztartuz, ordubete eta
hogei minututan zehar jendea
aulkian itsatsita egoteko lana
da modu batean esanda, istorioan murgilduta.

AURREKO BARIXAKUAN TOPALEKUAN ZABALDU ZUTEN EIBARKO ZEIN KANPOKO 40 BAT andrazkoren artelanak batzen
dituen erakusketa. Margolanak, eskulturak, bitxiak eta beste teknika
batzuk erabilita sortutako lanak domekara arte egongo dira ikusgai,
gaur 19.00etatik 21.00etara eta bihar eta etzi, berriz, 12.00etatik
14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara. Hauek dira erakusketan parte hartzen diharduten artistak: Elisabet Eguren,Txaro Baglietto, Enriqueta Juaristi, Iratxe Irusta, Arrate Etxaburu, Marisa Arrillaga, Eiene de Jesús Santo (Brasil), Arrate Etxeberria, Virginia Lizarralde Azkoaga, Aurora Baskaran, Rosi Ramos, Rosa Izagirre, Isabel Sarriugarte, Nieves Dorrio, Cristina Azpiri, Carmen Arrizabalaga, Maite
Arriaga, Vanessa Ateca, Nerea Lazpita, Verónica del Hoyo (Madril),
Mónica Guerrero (Buenos Aires, Argentina), Charo Gil, Mary Hernández, Lourdes Aranburu, Marina Pérez, Mari Carmen Píriz, Marta Irusta, Mertxe Rodríguez, Esther Galarza, Irene Lekunberri, Juncal Ibeas Retenaga, Arantza Torre Sánchez, Sole Prieto Robillo,
Carmen Mostaza Méndez, Amaia Jaio, Concha Pérez Sarasketa,
Idoia Areta eta Nieves Maidagan.

Ikastolari buruzko erakusketa

JUAN ANTONIO MOGEL IKASTOLAK 50 URTE BETEKO DITU DATORREN ASTEAN, hilaren 11n eta, horren harira,
gaur arratsaldean, 19.00etan
erakusketa inauguratuko dute
Untzagako jubilatu etxean.
Bertan Eibarko ikastolaren
mende erdiko historiari errepasoa emango diote, horretarako
argazkiak zein bestelako elementuak erabilita. Erakusketa
martxoaren 14ra arte egongo

da martxan, ohiko ordutegian:
astegunetan 18.30etatik 20.30etara eta zapatu eta domeketan, berriz, 12.30etatik 14.00etara eta 18.30etatik 20.30etara. Bestalde, martxoaren 11n
mahai-inguru irekia egingo da
Untzagako egoitzan bertan eta
bi egun geroago, Untzagako
plaza biak beteko dituen jaialdia ospatuko da, puzgarri, tailer, musika eta beste hainbat
ekitaldirekin.

KULTURA

Karmele Igartua
euskaltegietako
ikasleekin

OTSAILAREN 24-AN, UDAL
EUSKALTEGIKO ETA AEKKO IRALE IKASLEAK PORTALEAN IZAN ZIREN. Ikasleek azaldutakoaren arabera,
“bertan, Karmele Igartua poeta
aretxabaltarrak bere poesiaren
nondik norakoak ezagutarazi
zizkigun. Berbei ahotsa ere jarri
zien eta, gure barruak astindu,
malkoren bat isurtarazi eta entzuleongan zirrara sortzea lortu
zuen”. Ikasleek izandako esperientziaren ondoren, Igartuaren
“Hitzak orbainetan” eta “Denbora enaren hegaletan” lan biek
“poesiara hurbiltzeko aukera
ederra” eskaintzen dutela azpimarratu nahi izan dute.
Bestalde, gogoan izan euskaltegi biek, Udalaren lankidetzaz, euskarazko berben lehiaketa antolatu dutela. Euskara

laburrak
Biziberritzeko Plan Nagusiaren
barruan antolatutako jarduerak
“euskaltegi bien instalazioak eta
zerbitzuak herritarrek gertutik
ezagutzeko aukera izatea” bilatzen du. Lehiaketan parte hartu
nahi duenak, euskarazko berbaren bat aukeratu (berarentzat
gozoena, bortitzena, zailena,
politena, arraroena... dena) eta
euskaltegi bietan lehiaketarako
bereziki ipini dituzten postontzietako batean sartu beharko
du. Antolatzaileen berbetan, “ez
da beharrezkoa aukeratutako
berba zergatik aukeratu den

arrazoitzea”. Posta elektronikoz
ere har daiteke parte, mezua
helbide hauetako batera bidalita: euskaltegiaeibar@telefonica.
net edo eibar@aek.org. Saria
Coliseoko emanaldi baterako 2
sarrera, Kalamuako Parlamentua jokoa eta “Eibar Oasi liberala” liburuak osatutako lotea izango da. Bestalde, parte hartzen
duten guztien artean Kalamuako Parlamentua jokoaren eta
“Eibar Oasi liberala” liburuaren 3
ale zozketatuko dituzte. Martxoaren 12ra arte har daiteke parte
lehiaketan.

Pirritx eta Porrotxen ikuskizun arrakastatsua
Pailazoek abesti berriak ekarri zituzten
Eibarrera. / MAIALEN BELAUSTEGI

PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS PAILAZOEN EMANALDIAK BENETAN ARRAKASTATSUAK izan ziren
berriz ere. Barixakuan zein zapatuan
Hezkuntza Esparruan jai giroa nagusitu
zen, “Irrien Lagunak” ikuskizunaren musika alaiaren erritmora. Ikuskizunaren
lau emanaldiak antolatzeaz arduratu
den ...eta kitto! Euskara Elkarteak eskerrak eman nahi dizkie ikuskizunaren antolaketan lagundu dieten guztiei eta, nola ez, pailazoak ikustera joan ziren ume
eta guraso guztiei.

Durangoko
Orfeoia.

Sostoaren
kontzertua

ZAPATUAN, 20.00-ETATIK AURRERA, ABESBATZA-KONTZERTUA HARTUKO DU KARMENGO AMAREN ELIZAK. Sostoa
abesbatzarekin batera, Durangoko Orfeoiak jardungo du. Durangoko Orfeoiak ibilbide luzea egin du: 2007an bere sorreraren 125. Urtemuga ospatu zuen, Mila Milikuaren zuzendaritzapean eta, urteroko jarduerez gain, Durangoko San Frantzisko monasterioan lehenengo CD-a grabatzeko aprobetxatu zuten urtemuga. Sostoa abesbatzak, berriz, bere sorreraren 25. urteurrena ospatu zuen iaz, urte
osoan garatutako ekitaldi bereziekin.

Bertso astea
Kultun

EGUENEAN, HILAREN 11-N
EKINGO DIO BERTSO ASTEARI ARRATE KULTUR
ELKARTEAK, tabernako saioarekin: Arkaitz Estiballes eta
Beñat Gaztelumendi bertsolariek jardungo dute Kultun,
19.00etatik aurrera. Gainera,
iazko bertso saioetan Jose
Luis Irigoienek ateratako argazkiekin osatutako erakusketa egongo da martxan ta-

MA T R A L L A K O IR R A T IA
Gaur 20.00etan urteroko
bilera egingo du Matrallako
Irratiak Legarreko lokaletan
(Eibarko musika taldeek
entseguetarako erabiltzen
dituzten lokaletan,
Arratebide 17-bisean).
Parte hartu nahi duen
jende guztia gonbidatuta
dago bilerara eta norbaitek
irratsaioren bat egin
nahiko balu ongietorria
izango da.
P R OD UK TU EK OL OG IK OA K
Eibarren produktu
ekologikoen sarea
osatzeko bilera irekia deitu
dute eguaztenerako,
hilaren 10erako. Arrate
Kultur Elkartearen lokalean
egingo den bilera irekia da
eta gaian interesa duen
edonork har dezake parte.
A K UA R E L A K E L A MB IGÚN
Elisabet Eguren Garaizabal
artistak 12 akuarelaz
osatutako erakusketa
dauka martxan El Ambigú
tabernan (Julian
Etxeberria, 12). Martxoa
amaitu bitartean ikusgai
izango den erakusketan
batez ere paisaiak
nagusitzen dira.

bernan. Eta hilaren 13an (eta
ez 20an, guk aurreko asteko
alean txarto kaleratu genuen
eta) bertso-bazkaria egongo
da Kultun bertan, Amets Arzallus eta Xebastian Lizaso bertsolarien parte-hartzearekin.
Gaiak jartzen, berriz, Hankamotxak Eibarko bertso eskolakoak ibiliko dira. Bazkarirako txartelak Kultu tabernan
bertan eros daitezke.
...eta kitto! 10/III/5
712 zkia.
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18 ANTZERKI
JARDUNALDIAK

M a r t x o a r e n 12 r a
arte
5 B A R IX A K UA

XXXIII.
Antzerki
Jardunaldiak

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
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. Eszena batzuk direla-eta,
ikuslego helduarentzat gomendatutako ikuskizuna.

8 A S TE L E H E NA 20.30 Laboralean
“ H n u y Il l a ”
Kukai, Tanttaka
/ Gipuzkoa
Dantzariak: Jon Maya,
Alain Maya, Eneko Gil,
Ibon Huarte, Urko
Mitxelena, Nerea
Vesga, Vanesa Castaño
Zuzendaria:
Mireia Gabilondo

6 Z A PA TUA 20.30 Coliseoan
“ Oua u m p l u t e”
Teatro Che y Moche / Zaragoza
Antzezleak: Eugenio
Arnao, Kike Lera,
Teresa Polyvka,
Joaquin Murillo
Zuzendaria: J. Murillo
Ijito orkestra bateko
musikari baten aitonaren
ehorzketaren inguruko
istorio dibertigarria eta
lotsagabea. Argumentu
literarioekin batera,
ukraniar, hungariar, judutar eta errusiar doinuz osatutako
jai barregarria. Umorez eta ustekabez betetako saioa,
musikak eta antzerkiak bat egiten duten argumentuaz.

9 MA R TITZ E NA 20.30 Coliseoan

Joseba Sarrionandiaren poema batzuetan oinarritutako
dantza ikuskizuna da. Euskal dantza tradizionala
eskaintzen da, egungo joeren ukituekin. Max Sarien iazko
edizioan, “Espectáculo Revelación” saria jasotako lanean
iradokizuna, freskotasuna eta lilura batzen dira.

“ L a H u el l a ”
Txalo Producciones /
Gipuzkoa
Antzezleak:
Manuel Galiana,
Asier Hormaza
Zuzendaria:
Begoña Bilbao

1 1 E G UE NA 17.30/21.00 Laboralean
“ Fo r a s t e r o s ” p e l i k u l a
Antzezleak: Anna Lizaran,
Joan Pera, Joan Borrás,
Dafnis Balduz, Aida Oset
Zuzendaria: Ventura Pons
Berrogei urte lehenago pasatutako
egoera biziko du berriro ere
familia batek: euren kideetako
baten heriotza. Sasoi bateko
traumari beste bat gehitzen zaio
oraingoan, goiko etxebizitzan
etorkin atzerritarrak bizitzen jarri direla-eta. Filma drama
soziala da, familiarteko harremanetaz eta ezezagunari zaion
beldurraz diharduena.

1 2 B A R IX A K UA 20.30 Laboralean
“ R o s a s r o j a s ” La Papa Teatro / Bizkaia
Antzezleak: Rosa Mtnez.-Alcocer, Izaskun Asua,
Ricardo Combi. Zuzendaria: R. Combi
10/III/5 ...eta kitto!
712 zkia.

Muturreraino eramandako
intrigaren bitartez,
hausnarketa sakona
proposatzen zaigu gure
jokaeraz bizitzaren antzerkian, errealitatea erlatiboa dela
erakutsiz. Gaztelerazko bertsioaren estreinaldia izango da
Eibarkoa. Azken urteotako antzezlan txalotuena mundu
osoko eszenatokietan.

1 0 E G UA Z TE NA 20.30 Coliseoan
“ A r r as t o a”
Txalo
Producciones
/ Gipuzkoa
Antzezleak:
Ramon Agirre,
Asier Hormaza
Zuzendaria:
Begoña Bilbao

laztanak
emoten...

Zorionak, AIORA, atzo
urtia bete zenduan-eta.
Muxu bat aitta, ama
eta famelixaren partez.

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.

Astelehenian zortzi
urte beteko dittu gure
printzesak. Zorionak,
MADDI, etxeko danon
partez.

Zorionak, ENEKO,
txapeldun! zure 4.
urtebetetzian. Muxu
potolo bat famelixa
guztiaren partez.

Ongi etorri otsaillaren
27ttik gure artian
daguan DANEL
Alonsori. Lehengusu
eta osaba-izekon partez.
Zorionak, MAIALEN eta BEÑAT,
zuen laugarren eta lehelengo
urtebetetzian. Laztan haundi bana
aitatxo eta amatxoren partetik.

Zorionak, NAIA,
gaur bost urte
betetzen dozuzelako.
Muxu bat Jontxu
eta bestion partez.

AGENDA
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Zorionak, UNAX Alonso
Etxeberria, bixar hiru
urte egingo dozuz-eta.
Muxu potolo bat
etxekuen partez.

JAIOTAKOAK

- Andoni Olcoz Gerardi. 2010-II-18.

- Maddi Bartolomé Bolunburu. 2010-II-19.

- Xagit Bartolomé Bolunburu. 2010-II-19.

- Ana Hernández Fernández. 2010-II-23.
- Unai Santiago Inziarte. 2010-II-25.

HILDAKOAK

Zorionak, GORKA Bordas, zure
5. urtebetetzian. Aitta, ama,
zure arrebia Amaia eta Ane
zure lehengusiñaren partez.

zinea Coliseoan
”Shutter Island”

Zorixonak, AMA.
Ondo-ondo pasau
bixarko eguna,
eta segi gogor
urte askuan.
Zure seme-alabak.

Zorionak, BEÑAT
Garate Amorrosta,
domekan urte bi
egingo dozuzelako.
Gurasuen eta
famelixaren partez.

- Maritxu Alberdi Agirregomezkorta. 92 urte. 2010-II-25.
- Dolores Zuñeda Soriano. 85 urte. 2010-II-26.
- Concepción Cid Plaza. 81 urte. 2010-II-27.

- Cayetano Menárguez Vegara. 88 urte. 2010-II-28.
- Javier Sologaistua Elizburu. 83 urte. 2010-III-1.

- Jose Anton Txurruka Atxa-Albizuri. 79 urte. 2010-III-2.

5ean, 20.30etan; 6an, 19.45 eta 22.30etan
7an, 20.00etan; 8an, 20.30etan

”Invictus”

”Up in the air”

”Transformers 2”

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

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: Michael Bay
Aktoreak: Shia LaBeouf,
Megan Fox, Josh Duhamel,
John Turturro…

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...

Nelson Mandela presidentea
eta Sudafrikako errugbi selekzioko
kapitaina aberria aurrera ateratzeko
zelan elkartu ziren 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…

Transformeseko batailaren ondoren,
Sam Unibertsitatera bueltatzen da.
Irudipenak izaten hasiko da eta,
handik gutxira, Autobots-en
eta Decepticons-en arteko borroka
erdian aurkituko da. Bera, lagunen eta
gurasoen laguntzaz, izango da gakoa.
...eta kitto! 10/III/5
712 zkia.
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horoskopoa
A R IE S
Beste pertsona bat konpromezuan
lagako duzu eta ez da pozik egongo
zurekin. Zurekoia zara eta horrek
eragingo du egoera.

Barixakua 5
HITZALDIA

JARDUNALDIA

IKASTAROA

19.00.- Gazte Jardunaldi

10.00.- “Teknologia

15.00.- Enpresendako
ikastaroaren 1. saioa.
Debegesan.

Independentistak: “Palestina
eta Txiapas” hitzaldia.
Arrate Kultur Elkartean.

zabalkunde jardunaldia.
Komunikazio bateratuak”.
Armeria Eskolan.

ANTZERKIA

EMAKUMEAREN
EGUNA

19.30 eta 22.00.-

TA UR US
Zorrak kitatzeko ordua heldu da.
Eskerrak lagunekin dituzula zor
horiek, bestela bankuak ezer barik
lagako lizuke. Ea, hasi aurrezten.

“Mercado libre” (Teatro
Español, Madril).
Hezkuntza Esparruan.

G E MINI
Lanerako gogo gutxi izango duzu
eta ez da momentu egokia
alperkerietan ibiltzeko. Pilak
kargatu eta tira lanera!

20.00.- Matrallako

CA NCE R
Urduri ipiniko zara tontakeria
batengatik eta ez zara ausartuko
egoerari aurre egiten. Ez zaitez holan
jarri, ez da hainbesterainokoa.
L EO
Lagun berezi hori kalean ikusi
eta asko lotsatuko zara. Gorri-gorri
jarriko zaizu aurpegia eta ez duzu
jakingo nora begiratu. Ai bihotza…
V IR G O
Festarako gogoa edukiko duzu.
Ondo pasatzea, lagunekin barreak
egitea, gorputza mugitzea…
biharamuna izango da okerrena.
L IB R A
Lagun biren arteko liskarraren erdian
sartu beharko zara eta zure papera
berebizikoa izango da dena
konpontzeko. Diplomatikoa izan!
S COR P IUS
Gauzei txikiak badira ere, euren
zentzua hartuko diezu eta baloratzen
jakingo dituzu. Gauza guztien atzean
dagoen lana zein den jakingo duzu.
S A G ITTA R IUS
Edozer gauza entzunda ere,
barrezka hasiko zara. Umorea
izango da nagusi zugan
eta barrerako gogoa edukiko duzu.
CA P R ICOR NI US
Nortasun handiko pertsona zara eta
horrek lagunduko dizu astelehenean
gertatuko zaizun gauza batean.
Benetako adorea erakutsiko duzu.
A QUA R IUS
Intentzio onenarekin egingo duzu,
baina laguna izorratuko da horregatik.
Trankil, berak badaki oso pertsona
ona zarela eta ez duzula nahita egin.
P IS CIS
Atzera begiratu eta gauzak zenbat
aldatu diren konturatuko zara. Baina,
orain zer? Aurrera jarraitzeko gogo
biziz egongo zara, ikusiko duzu!.

10/III/5 ...eta kitto!
712 zkia.

Eguaztena 10

Astelehena 8

MATRALLAKO
Irratiaren bilera irekia.
Legarreko musika lokaletan.

TALLARRAK 8 URTE
21.30.- Bertso afaria.
Bertsolariak: Beñat
Ugartetxea, Oihana Bartra
eta Eneritz Zabaleta. Gai
jartzailea: Aimar Goenaga.
Sarrerak Montekan,
Deporren eta Areton.
Tallarra gaztetxean.

Zapatua 6
ATEAK ZABALIK
10.00.- Zientzia
eta teknologia azoka.
10.30.- Ateak zabalik.
13.00.- III. ProiektEibar
Lehiaketako sari-banaketa.
Ingeniaritza Eskolan.

BILERA IREKIA
19.00.- Eibarren
produktu ekologikoen sarea
osatzeko bilera, interesa
duten guztientzat. Arrate
Kultur Elkartean.

13.00.- Kontzentrazioa.

Untzagan.
19.00.- “Eibar con
Perspectiva de Género”
hitzaldia. Portalean.

ANTZERKIA
20.30.- “Arrastoa”
(Txalo Produkzioak,
Gipuzkoa). Coliseoan.

ANTZERKIA
20.30.- “Hnuy Illa”
(Kukai, Tanttaka, Gipuzkoa).
Hezkuntza Esparruan.

Eguena 11

Martitzena 9

ANTZERKIA
17.30 eta 21.00.Antzerkia Zineman:
“Forasteros” (Zuz: Ventura
Pons). Hezkuntza Esparruan.

IKASTEN
10.00.- “Corsarios
vascos” hitzaldia, J.A.
Aspiazuren eskutik. EPAn
(Isasi, 39).

MAHAINGURUA

19.00.- Okupazioaren
8. urteurren jaia. Untzagan.

19.00.- Ikastolaren 50.
urteurrenaren inguruko
mahaingurua. Untzagako
jubilatu etxean.

ANTZERKIA

BERTSO ASTEA

TALLARRAK 8 URTE

19.00.- Tabernako
saioa, Arkaitz Estiballes
eta Beñat Gaztelumendiren
eskutik. Kultu tabernan.

20.30.- “La huella”

(Txalo Produkzioak,
Gipuzkoa). Coliseoan.

MAHAINGURUA

KALEETAN KANTUZ

11.00.- Gazte Jardunaldi

19.30.- Entsegua. San
Andres elizako lokaletan.

Independentistak: “Gazte
mugimenduaren bilakaera”
mahaingurua eta luntxa.
Montekasino tabernan.

BATZAR NAGUSIA
19.30.- …eta kitto!
Euskara Elkartearen Urteko
Batzarra. …eta kitto!-n.

KONTZERTUA
20.00.- Sostoaren eta
Durangoko Orfeoiaren
kontzertua. Karmelitetan.

ANTZERKIA

20.30.- “Oua Umplute”

(Teatro Che y Moche,
Zaragoza). Coliseoan.

Domeka 7
KONTZERTUA
12.30.- Cielito Musika
Banda. Coliseoan.

UMEENDAKO ZINEA
17.00.- “Transformers 2,
la venganza de los caídos”.
2’80 euro. Amaña Kultur
Aretoan.

A UR R E K O A R E N EM A I TZ A

DENBORAPASAK
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eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

– Martxoaren 7ra arte

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

EMAKUME ARTISTEN lanak.
Topalekuan.
IKASTOLAREN 50. URTEURRENAren inguruko
erakusketa. Untzagako Jubilatu Etxean.

JOSE LUIS IRIGOIENen iazko bertso saioen
inguruko argazki erakusketa. Kultun.

– Martxoaren 28ra arte

”NESKA ARTEAN” EHUko Arte Ederretako ikasleen
artelan erakusketa. Portalean.

– Martxoaren 31ra arte

“URBANISMOA GENERO IKUSPUNTUTIK”
informazio puntua. Juan San Martin liburutegian.
ELISABET EGURENen akuarelak. El Ambigún.

telefono jakingarriak

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

5, barixakua

EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

6, zapatua

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

7, domeka

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

8, astelehena

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

9, martitzena

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

10, eguaztena

EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor.,

11, eguena

12, barixakua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

46)

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, Debegesan.

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).

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.

- 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.
...eta kitto! 10/III/5
712 zkia.
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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. 626-203838.
– 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

– Conilen (Cadiz) apartamentu zoragarria alokagai. Garajearekin. Tel.
653-733457.
– 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.
– Eibarko bikote batek etxea hartuko
luke alokairuan. Tel. 646-566278 edo
626-821620.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Urkizu aldean. Merkea. Tel. 648-196651.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 646-048823 edo 636430546.
– Logela alokagai emakume bat edo
birentzat. Tel. 690-311429.
– Logela alokagai, Untzagatik gertu.
Kalefakzioa eta wifia. Tel. 620633434.
– Eibarren pisua alokagai. Bariantetik
gertu. 3 logela, egongela, sukalde-jangela eta bainugela bi. Gas naturala.
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. 943207019.

3.2. Alokagai

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

10/III/5 ...eta kitto!
712 zkia.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. 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. 681-228427.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak edo umeak
zaintzeko. Tel. 685-761979.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 608-147559.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 627-213134.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 699-609190.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 637180723.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketak egiteko. Tel.
943-531608.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketak egiteko.
Tel. 638-344377 edo 943-530795.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketak egiteko.
Tel. 652-446228 edo 943-530795.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 699-653874. Cristina.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta beste edozein
lanerako. Esperientzia. Tel. 646394857. Celia.
– Neska eskaintzen da interna edo
externa moduan eta orduka lan egiteko. Tel. 665-301550. Charlotte.
– Neska eskaintzen da lan egiteko, interna edo externa moduan. Tel. 679910991. Sagrario.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko: paseatu etabar. Tel. 648143804.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu edo garbiketa lanerako. Baita
gauez eta asteburuetan ere. Tel. 686435056.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaindu edo garbiketa lanerako. Baita
gauez eta asteburuetan ere. Tel. 656493864.

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

– Mutila eskaintzen da nagusiei lagundu edo garbiketa lanerako. Tel. 638513253.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari
laguntzaile moduan. Esperientzia. Tel.
637-180723.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaindu edo garbiketa lanerako. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 626329979.
– Emakumea eskaintzen da interna
moduan nagusiak zaintzeko. Tel. 618096628.
– Neska euskalduna eskaintzen da
etxeko lanetarako. Tel. 687-114707.
– Mutila eskaintzen da edozein lanerako. Tel. 943-254118 edo 628526642.
– Mutila eskaintzen da garbiketak
egin, sukaldean jardun, nagusiak
zaindu edo igeltsero laguntzaile moduan. Tel. 638-465098.
– 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
608-474923.
– 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. 638344377 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.
626-329979.
– Mutila eskaintzen da banatzaile moduan edo eraikuntzan igeltsero laguntzaile lanerako. Tel. 689-985800.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketa lanerako.
Tel. 645-719725.

4.2. Langile bila

– Estetizista behar dute Elgoibarko
estetika zentro batean. Tel. 943531636.
– 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. 653019962.
– Sukalde-laguntzailea behar da jatetxe baterako. Tel. 943-121262.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Brother Fax-2820 faxa salgai. Berria. Ia erabili gabe. 180 euro. Tel.
637-835588.
– Logela klasikoa salgai. Armairua,
ohea eta mesilla bi. Metro biko sofa
oparitzen da. Tel. 670-497061.
– 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.
943-120030.
– Ume jaio berriarentzako kotxe-silla
salgai. Arrue markakoa. Egoera oso
onean. 200 euro. Tel. 609-737591.

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.

TEORIKA ATERATZEKO
IKASTARO TRINKOAK
Materia arriskutsuak / C.A.P.
Merkantziak eta bidaiariak garraiatzeko
nazioar teko agentzia ziur tagiriak
lortzeko ikastaroak

GIDATZ EK O
KARNET
G UZ TIAK

SOLOZABAL

autoeskolak

Estaziño kalea, 8
Tel. 943 70 23 78

BERRIA
T. Etxebarria, 7
Tel. 943 70 23 84

Bista Eder Hortz Klinika
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