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“Edalontziak eta
botilak edukiontzi
berean bilduz gero,
eskuz bereizi beharko
lirateke, denak ezin
baitira elkarrekin labe
batean sartu eta
botilak egiteko beira
berria lortu. Beraz,
iglu berdean botilak
bai, edalontziak ez “

MARIAN IRIARTE, KIMIKA IRAKASLEA)
(M

“Jon Mirande
lehenbiziko modernoa
da euskal literaturan:
eskandalua sortu zuen.
Lehenbiziko aldiz
aipatzen ditu erotika,
lesbianak, mozkorrak.
Sekulako zentsuran
bizitu da Euskal
Herria, apezek dena
kontrolatu baitzuten“

(TXOMIN PEILLEN, IDAZLEA)

“Euskal Herrian
martxan dagoen hiru
ereduetako hezkuntza
sistema bat ezarriko
bagenu Katalunian,
gizartea zatikatzeko
arriskua izango
genuke. Horregatik,
nik ez nuke halako
sistema bat nahiko
Kataluniarentzat“

(VICENÇ VILLATORO, IDAZLEA)

“Tarteka hanka sartu
izan dut. Amets
Txurrukaren kasuan,
konturatu naiz gauzak
ez nituela behar
bezala egin, baina
kirol irizpideak soilik
hartu nituen kontuan
bera eta Belasko
taldetik kanpo uzteko.
Modua aldatuko nuke“

(IGOR GLEZ. GALDEANO, MANAGERRA)

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
J AIOT ZAT IK.- Berezkoa. “Hónek katalanok, izan be, jaiotzatik dira tratulari aproposak”.
J A IO T Z AT I K E KA R R I .- Jaiotzez izan. Berez izan. “Jaiotzatik dakar herrena”. Gaztelerazko ' d e
n a c i mi en t o ' .
J AI X AK.- Jai nagusia. Gehienetan pluralean, nahiz eta egun bakarreko jaia izan. “Eibarko jaixak,
Sanjuanak eta Sanandresak”.

eskutitzak
S A I AT U G A I T E Z E N G U R E E S K U D A G O E N A E G I T E N
Aurreko asteko ...eta kitto!-n, Mikel Larreategik
idatzi zuen zutabean, bete betean jo zuen gaur
egun puri purian dagoen gaia. Gutxienez bi puntu
garrantsitsuenetan bat nator berarekin. Zaborren
gaia guztiz politizatu dutela (edo dugula) eta birziklatzea derrigorrezkoa izan behar lukeela.
Betidanik guk okupatzen dugun Lurra bakarra da,
eta bere baliabideak mugatuak. Daramagun abiadurarekin, laster bukatuko dira baliabide horiek,
eta ondoren etorriko direnei ez dakit zer laga behar diegun. Gure ardura da guk aurkitu genuen bezala edo hobeto lagatzea ondorengoei. Hori lortzeko, lurrari zer kentzen diogun kontu haundiz begiratu behar genuke. Ez dugu ba pentsatuko erabiltzen dugun guztia zerutik euria bezala jausten dela?
Nire ustez, egin beharreko lehen gauza gutxiago
kontsumitzea izango litzateke. Eta, ondoren, erabiltzen dugun hori ahalik eta gehien birziklatu, lurrari gutxiago kendu behar izateko. Gaur egun birziklatze hori gero eta errazago jartzen digute: baditugu kolore guztietako edukiontziak. Baina, gure
ahaleginik gabe, denak alferrik daude.
Eibartarrak beti izan dute gauzak ondo egiteko
fama. Beraz, lortu dezagun ditugun edukiontziekin
behar adineko birziklatze neurrietara iristea. Beste

herri batzuetan, atez ateko sistema erabiliz, ehuneko 75 edo 80 lortzen omen dute. Ba saiatu gaitezen Eibarren, ditugun edukiontziekin, hori edo
gehiago birziklatzera bidaltzea.
Baina kontu bat argi edukiz: ez badugu lortzen,
atez atekoa edo beste sistemaren bat inposatu beharko dela. Beti ere irizpide tekniko, ekonomiko
eta ingurumenari lotutakoak erabiliz.
Errazena gure hondakin guztiak errauskailu edo
zabortegi batera bidaltzea litzateke, baina inork ez
du bere etxe ondoan horrelakorik nahi. Eta, gainera, erretzen denarekin ezinezkoa da gauza berririk
sortzea eta, ondorioz, berriro lurrari bere baliabide gero eta eskasagoak ateratzen jarraitu beharko
genioke gure “beharrak” asetzeko. Buruz jokatu dezagun, Ama Lurrak eta ondorengoek eskertuko digute-eta.
Mikeleri kontutxo bat ere esan nahi nioke: ez da
politikaria izan beharrik irtenbideak bilatzeko.
Edozeini dela ere, ideia on bat baldin badu, hondakinak hobeto kudeatzea ahalbidetuko duena,
ez dut uste inon bere partehartzea ukatuko diotenik. Azken finean, herritar guztiok gara politikariak
geure erara.
ANT TON AL DAL UR IR I GO I EN
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EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak
diruz lagundutako aldizkaria
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Karmelo
Urdangarin

IK4-Tekniker-en
instalazio berriak
Teknikerrek instalazio
berriak ditu; ia hirukoiztu
egiten dute Otaola hiribidean
zuten eraikina, eta horrek
22 milioi euro inguruko
inbertsioa ekarri du. Aldi
berean Gipuzkoako Parke
Teknologikoan integratu da,
Eibarko Parke Teknologikoa
izena hartuz. Hala ere,
gertutasunarengatik,
Azitaingo industrialdearen
parte gisa hartuko da.
Lehenik eta behin
azpimarratuko nuke
eibartarrak soilik direla
tamaina horretako proiektu
bati aurre egiteko gauza;
proiektu horrek Erisonoko
mendi-mazela nabarmen
aldatuko du, eta horrek
dakartzan arriskuak -enpresa
zein hirigintzarekin
lotutakoak- bere gain hartu
beharko ditu, eta hori guztia
horrelako proiektu baten
finantziaziorako oinarrizko
diru-laguntzei zuzenean
eragiten dien krisi-sasoi
honetan.
Zaila da azaltzea nola XX.
mendeko hirurogeigarren
hamarkadako Armeria
Eskolaren laborategia Euskal
Autonomi Erkidegoko
teknologia-zentrorik
garrantzitsuenean bihurtu
den. Urteetan egindako lan
onak soilik argitu dezake
hain eboluzio arrakastatsua.
Gipuzkoako Parke
Teknologikoan integratzeak
bailaratik haratago doazen
planteamendu zabalagoen
mende jartzea badakar ere,
Tekniker-ek gertuago
duenaren zerbitzura egoten
jarraituko du, eta orain arte
gertatu den moduan,
kanpo-harremanekin uztartu
beharko du, gure zentro
teknologikoak ekoizten
jarraituko duen zerbitzusalmentara iritsi arte.

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

Ekitaldixa amaitzerakuan, famelixa-argazkixa egin zan saritutako guztiekin. SILBIA HERNANDEZ

Armerixa Eskoliaren Mendeurrenari agur
Eguaztenian agurtu eben 2012xan zihar urte
osuan hamaika ekitaldirekin ospatu dan Armerixa Eskoliaren sorreraren mendeurrena,
eskolako areto nagusixak hartu eban ekitaldixan. Iñigo Urkullu lehendakarixarekin, Martin
Garitano ahaldun nagusixarekin eta Miguel de
los Toyos alkatiarekin batera 300 bat lagun batu ziran ekitaldixan. Eguaztenian egindakuarekin eskolako irakasle guztieri errekonozimendua egin nahi izan zetsen Ignacio Aldalur
irakasliari emondako oroigarrixaren bidez eta,
horrekin batera, eskerrak emon zetsazen diruz

lagundu detsen 100 bat enpreseri, bereziki iaz
50 urte bete zittuan Soraluce S.Coop enpresiari. Goruntz abesbatzak "Agur Jaunak" kantauta agurtu eben areto barruko ekitaldixa,
baiña eskolatik urten aurretik egunian bertan
inaugurau eben "Eskuadra Zaharra" museua
bisitatzeko aukeria izan eben gonbidatuak.
Ekitaldixa hasi aurretik, Alfako bihargiñak eskola pareko parkian protesta baketsua egiñ
eben eta Urkullu lehendakarixari euren egoeriaren barri emoten daben gutuna helaraztia
lortu eben.

Odol-emaillien erauzketak anbulategira
Gaurtik hasitta Gipuzkoako
odol-emotaillien alkartekuak
aste birik behiñ egitten dittuen odol-etaratziak anbulategixan egingo dira (2. pisuan) eta ez oiñ arte egitten
eben moduan, alkartiak Pagaegi kalian dakan egoitzan.
Neguan lokalian egitten eban
hotzak eragin dau toki-aldaketia. Izan be, Pagaegi kaleko
egoitzan ez dago kalefakziñorik eta odola emotera juaten
ziranak hotza pasatzen eben.
Gaiñera, anbulatorixua herrixaren erdialdian egotian, alkarteko arduradunak jende

gehixago erakartzia espero
dabe. Azken urtian odol-emotaillien kopuruak %12 egin
dau behera: 2011n 935 odoletaratze egin zittuen eta
2012xan 822 baiño ez. Odola
emon ahal izateko bete biharreko baldintzak 18 urtetik gorakua izatia eta gitxienez 50
kilo pisatzia dira. Alkarteko
ordezkarixak jendia odola
emotera animau nahi dabe,
"oso gauza erraza eta segurua
dalako eta horri esker medikuntza arluan daguazen premiña askori aurre egittia posible dalako".

Debegesak 22 enpresa sortzen lagundu dau
Atzo goizian aurkeztutako datuen arabera, 2012xan 22 enpresa sortzen lagundu zeban Debegesak
eta, horri esker, 33 lanpostu barri be eratu ziran. Enpresak sortu zittuenen artian gehixenak 25 eta
35 urte bittarteko gazte langabetuak zirala be argittu eben. Debegesako Enpresa Barrixen Sorreriandako Zerbitzuak iaz 172 konsulta jaso zittuan, 2011an baiño % 12'41 gehixago. Halanda be, zerbitzu horren bittartez sortutako enpresa barrixak 2011n baiño 4 gitxiago izan ziran iaz. Sortu barri
dittuen enpresa gehixenak, 12 hain zuzen be Eibarren dagoz eta gaiñontzekuak inguruko herrixetan eratu dittue (4 Elgoibarren, 3 Mutrikun eta bat Deban). Enpresa bakotxerako egindako inbersiñua, bestalde, bataz beste 30.000 euruen bueltan ibilli da.
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autuan
AURREKONTUAK
Aurtengo udal aurrekontuak, iazkuarekin konparauta %6ko jaitsieria eukiko dau: 28 millioi euro ingurukua izango da presupuestua, iazkuak baiño bi millioi
gitxiagorekin. Hortik urtian zihar
egitteko inbersiñuak 2'8 millioi
hartuko dabe.
Ubitxako
luperixan ez zan
zauritturik egon.
BELEN ULAZIA

Luperixa bi eragin dittu eurixak
Aurreko astian, eguaztenetik eguenera bittarteko goizaldian luperixa bi gertatu ziran
gurian: 04.30ak aldera Matsarixako basarribidietako batian gertatu zan lehelengo luperixia eta Zerbitzu saillari bidia garbitzeko abisua emon zetsen; bigarrena 06.20xak
aldian gertatu zan Ubitxa kaleko 19-21-23

zenbakixen atzealdian. Pasau zanaren barri
jaso eta zerbitzu teknikueri abisua emon
zetsen, inguruan eguazen kaltiak ikustera
juan eta hórren gaiñeko baloraziñua egitteko. Zorionez, ez batian ez bestian ez zan
iñor zaurittu eta ez zan bestelako kalterik
gertatu.

MOGEL ISASI BHI
Atzo eguardixan jaso eban Mogel
Isasi BHI ikastetxiak "Eskola Jasangarrixaren Ziurtagirixa" dakala aditzera emoten daben banderia. Miguel de los Toyos alkatiak emondako bereizgarrixa "eskola jasangarrixa eta ingurumenarekin konprometidutakua" izatiagaittik eskuratu dau ikastetxiak eta ekitaldixan, alkatiarekin batera, Juan Angel Balbás
Debegesako zuzendari-gerentiak
eta Jon Garaizabal ikastetxeko
zuzendarixak hartu eben parte.

27.541 biztanle dagoz Eibarren

INMIGRAZIO PLANA

Eibarrek 27.541 biztanle dittu, 2013ko urtarrillaren 1ian Udal Idazkaritza sailleko Estadistika atalak emondako datuen arabera. Hórretatik
14.180 andrazkuak dira eta, beraz, gaiñontzeko 13.361ak gizonak. Jatorrixari begiratzen badetsagu, 1.898 lagun atzerritarrak dira, 65 herrialde
diferentietan jaixotakuak hain zuzen be. Eibarrek 2011. urtian 27.523
biztanle zittuan eta hórretatik 1.599 ziran atzerrixan sortutakuak.

Abenduan presentau eben "Inmigrazioa eta Aniztasuna Kudeatzeko II. Tokiko Plana (2012-2016)"
Eibarko Udalaren webgunian
(www.eibar.net) nahi dabenak
konsultatzeko moduan dago.

-

Pin-ak
Metxeroak
Kamisetak
Boligrafoak...

☎ eta faxa: 943 70 14 97

PUBLIZITATE ARLOKO eta
ENPRESETAKO OPARIAK
Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

BARRIO autobusak eta mikrobusak

www.autocaresbarrio.es
info@autocaresbarrio.es
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bihargiñ izan dira azken
urtian gure herrixan ERE edo
enplegu erregulaziñorako
espedientia jaso dabenak.
Debabarrenari begira, Debak
izan dittu gehixen (546) eta
Elgoibarrek be (392) Eibarrek
baiño gehixago izan dittue.
Soraluzen 65-ek bakarrik.

Eibarri
buruzko
dokumentala
Oiñ urtebete "Pyrenees Pirineos" France 3 telebista kanalerako dokumentala grabatzen jardun eben gure herrixan eta grabaziñotik ekoitzi
daben dokumentala hamendik egun gitxira, otsaillaren
3an estrenauko dabe. "Eibar,
ville des fusils et de la mécanique de précision" ("Eibar,
armen eta prezisiño-mekanikaren hirixa") izenburuko ikusentzunezkuak 7 miñutu pasatxoko iraupena dauka.

Eibar, Alzheimerrarekiko
Hiri Solidarioa
Afagi Gipuzkoako alzheimerdunen eta bestelako dementziadunen famelixa eta lagunen alkartiak Eibarko
Udalari bere deklaraziñuarekin bat egitteko eskaeria
egiñ eta honek astelehenian aho batez onartzia erabagi eban Bozeramaillien Batzarrian. Holan, “Alzheimerrarekiko Hiri Solidarixo” izatia erabagitta, Udalak
"arazo larri horren gaiñian dakan kezkia" aditzera
emon nahi dau.

Asier Cuevasi omenaldixa txotx-ean
Iruki sagardotegixak programa berezixa preparau dau gaur arratsalderako, Eibarren txotxa zabaltzeko. Ekitaldixak 19.00etan hasiko
dira, herriko erdialdian Agirrebeña anai-arrebak alaittuko daben
kalejirarekin. 19.30xetan herri kirolak hasiko dira: Ernesto Ezpeleta "Bihurri" aizkolarixak eta Dioni
Kortina harrijasotzailliak erakustaldixa egingo dabe, Iruki sagardotegi parian daguan parkian. Sagardo-dastaketia, barriz, 20.00etan hasiko da,
Egoitz Zapiraiñen eskutik eta afarixa eta Asier
Cuevas korrikalarixari omenaldixa, barriz, 21.00-

ak aldera hastia dago aurreikusitta. Jarraixan,
erromerixia egingo dabe han bertan, Agirrebeña anai-arrebekin.

Mus Txapelketako kanporaketia
Euskal Herriko V. Mus Txapelketia martxan dago eta Eibarko kanporaketia domekan, hillaren 27xan,
jokatuko da 16.00etatik aurrera Klub Deportibuan. Eibarko txapeldunak Gipuzkuako kanporaketan
jardun biharko dabe ondoren (otsaillaren 23an, Seguran) eta Euskal Herri maillako finala, barriz, Aguraiñen (Araban) izango da 2013ko martxuaren 9xan.
Parte hartu nahi daben bikotiak Deporreko tabernan emon biharko dau izena eta bikote bakotxak 20
euro pagau biharko dittu izena emoteko momentuan bertan. Horretarako epia kanporaketia jokatzen
hasi baiño ordubete lehenago amaittuko da. Informaziño gehixago nahi dabenak 943207044 telefonora deitzeko aukeria dauka edo, bestela, www.euskalherrikomusfederazioa.org webgunera jo leike.

F E L I X G A R AT E A Z K A R AT E
( 1 . U RT E U R R E N A : 2 0 1 2 - I - 2 7 )
B e r e a l d e ko u r t e u r r e n M E Z A e g i n g o
d a z a p a t u a n , h i l a re n 2 6 a n , 1 9 . 0 0 e t a n
h a sita , S an Andres eli zan.
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JOSE Mª VAQUERO ( sendagilea)

“Kolesterolak
eragin zuzena du
arrisku kardiobaskularretan”
Datorren eguaztenian, hilaren 30ean, kolesterolari eta
arrisku kardio-baskularrari buruzko hitzaldia eskainiko
du Jose Mª Vaquero Mendaroko barne-medikuntzako
eta Eibarko Osasun Zentroko sendagileak. Azken zentro
horrek, bere 25. urteurreneko ekitaldien artean, hilero
eskaintzen dituen hitzaldietakoa da hain zabalduta
dauden gaitz horiei buruzkoa eta Vaquero saiatuko da
“ahal denik eta ulerterrazen egiten azalpen hori”.
- Zer adierazten ah alegindu ko
zara Portalean eskainiko duzun
hitzaldian?
Azalpen xumea egin nahiko
nuke, edozeinek ulertzeko modukoa. Zentratuta kolesterol
gehiegi izateakdakartzan arrisku
faktoreez; batez ere, garunean,
bihotzean, hanketan eta giltzurrunetan.
- Gero eta gehiago entzuten bada ere, jendea nahiko sentsibilizatuta dago gai horretaz?
Inoiz baino informazio gehiago dago eta jendeak, orokorrean, kontuan hartzen ditu aholkuak eta ahalegintzen da kolesterol gutxiko elikadurari eusten.
Gero eta gehiago dira dietari jarraitzen dietenak eta pilulak
hartzen dituztenak.
- Kolesterola gutxitzeko produktuak zenbateraino dira mesedegarriak?
Kalterik ez dute egingo; izate-

kotan, ondo... baina ez dakigu
zein neurritan, ez baitago daturik iragartzen dizkiguten emaitzak ziurtatzen dizkigutenik.
- Alde handia dago gizonezkoen
eta emakumezkoen artean kolesterolari dagokionez?
Ez hainbeste. Emakumezkoen kasuan kopurua baxuagoa da
orokorrean, estrogenoaren babesa dutelako. Baina, menopausiaren ondoren, 65 urtetik
aurrera, kolesterol kopuruak parekatzen joaten dira.
- Neska-mutikoen kasuan e re
tratatu beharrekoa izango da?
Bai. Hor, gainera, lehenago
tratatzea komeni da eta balore
txikiagoekin, arriskua berdina
baita. Diabetesa ere tartean
izan daiteke horrelako kasuetan.
- Gizen egotearekin lotu daiteke kolesterola?
Ez zuzenean, baina bai dagoela arriskua diabetikoa eta hi-

pertentsoa izateko, lodiek koipe
tronkular gehiago dutelako eta
horrek metabolismoaren aldaketa ekarri dezakeelako. Gizenak, egia esateko, kolesterola
izateko boletoak erosten ditu.
- Arrisku kardio-baskularrari begira, zein kopurutik aurre ra komeni da neurriak hartzea?
Arrisku hori kalkulatzeko taula batzuk baditugu eta, kolesterol txarra 160tik pasatzen denean, tratamenduarekin hastea komeni da; 240tik pasatzen bada,
ordua da dietarekin hasi eta bizitza osasuntsuari ekiteko;
280tik aurrera, bestalde, tratamendu farmakologikoa erabiliko
dugu. Hori bai, gaixoa hipertentsoa edo diabetikoa bada, lehenago hastea hobe.
- Orokorrean, zer gomendatuko
zenioke jende ari koleste rolari
aurre egiteko?
Bizitza osasuntsua eramatea,

pisua kontrolatzea, ariketa fisikoa egitea astea 2/3 aldiz eta
dieta mediterraneoa jarraitzea.
Hori bai, alkohola eta tabakoa
baztertzea.
- Kolesterolaren aurkako pilulak
emaitza ziurtatzen dute?
Estatinak dira gehien erabiltzen direnak, botika erreginak
guretako eta oso ondo funtzionatzen dutenak. Guk deitzen
dugun “7ko erregelarekin” profil
lipidikoa aldatuko diogu gaixoari eta, berak bizitza berbera
eginez, kolesterol tasa jaistea
lortuko dugu.
- Gaixo tasuna jaiste n doan daturik badituzue?
Azkenak 2004ak dira eta egia
da, kolesterolak minik ematen
ez duenez, jendea erlaxatu egiten dela. Sentsazioa dut emakumeen kasuan gehiago arduratzen direla. Sintomak izan arte,
jendea ez da arduratzen.

DOLORES NARBAIZA ANSOLA
2013ko urtarrilaren 13an hil zen, 93 urterekin
FAMILIAREN IZENEAN, eskerrik beroena
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.
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geure gaia

1975ian Madrilgo gobernuak
Maroko eta Mauritaniaren artian
banatu eban Mendebaldeko Sahara.
Urte bereko urrixan Marokok
“Martxa berdia” dalakua abiarazi
eban. Holan hasi zan Maroko eta
Mauritaniaren inbasiño militarra
eta, horrek eraginda, saharar askok
hanka egin bihar izan eben. Frente
Polisariuak Marokoren
okupaziñuari aurre egin zetsan
eta herrittarren ihesaldixa
antolatziarekin batera,
errefuxiatuendako kanpamenduak
sortu zittuen Aljerian, Tindufeko
basamortuan. Harrezkero sahararrak
sakabanatuta bizi dira, oso egoera
latzian, eta euren bizimodua are
okerragua litzake, duda barik,
mundu maillako hainbat
erakundek eskintzen detsen
laguntasuna euki ezian.

ITXAROPENAK karabana
itxuria dauka SAHARAN
aguntasunaren zati bat "Sahararen
aldeko IX. Euskal Karabana: Piztu
Itxaropena" dalakuarekin batera ai-

L

llegauko jakue errefuxiaueri. Otsailla aldian
urtengo dau karabaniak, Alikanteko portuan ontziratu eta kanpamenduetaraiño ai-

Elikadurarekin lotutako gabezixak gaixotasunak eragitten dittue.

llegatzeko. Karabaniak, itxaropena ez eze,
errefuxiatuendako premiña-premiñazkuak
diran gauzak be eruango detsez: jatekuak
(arroza, pasta, azukria, lekaliak, atuna eta
sardiñak olixotan) eta konpresak, bestiak
beste. Karabaniak eruango dittuan hórrek
guztiak egunotan batzen dihardue Euskal
Herrikohainbat lekutan, hillaren amaiera
arte martxan egongo dan kanpaiñan.

Jatekuak batzeko kanpaiñia
Eibarren horretan dihardue oin dala urte eta erdi inguru jaixo zan Eibar-Sahara
alkartekuak. Bertako kidia dan Marian Irciok esan deskun moduan, "alkartia sortu
baiño lehenago be, 2005. urtiaz geroztik
janarixa batzen jarduten genduan. Nik
kanpamenduetako neska bat euki neban
etxian eta orduan ekin netsan Saharara

AN G E L G A L L A S T E G I A R AN BU RU “ Tr i ki ”

I . u rt e u r re n a – (19 4 2- III- 15 / 2012 -I- 25 )

Egunsentiak gaua bezela / Udaberriak negua
Urteurrena etorri zaigu / Gu laga gintuzula
Zutaz ez gogoratzea / Ez litzateke justua
Bihotzetikan bidaltzen dizugu / Gure besarkada estua (bis)

U RT E M E Z A u r t a r r i l a r e n 2 7 a n , d o m e k a n , e g i n g o d a
e g u e rd i ko 1 2 . 0 0 e t a n , E l ge t a ko e l i z a n .

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

geure gaia
bidaltzeko laguntasuna batziari, hasieran
bakarrik ikastolan eta sosiguz-sosiguz,
jende gehixago alkartzen juan giñan neurrixan, janarixa batzeko tokixak be ugaritzen juan ziran eta gaur egunian Eibar, Elgoibar eta Ermuko ixa supermerkau guztietan, ikastetxietan eta beste toki batzuetan biltzen dittugu jendiak Saharara
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bidaltzeko emoten dittuanak. Udalak be
laguntzen desku, gauzak jaso eta Bilboraiño eruatiaz arduratzen dira. Baiña alkartia osatuta edozertarako indar haundixagua eukiko genduala pentsau genduan
eta horregaittik eratu genduan. Gaur egunian dozena bat lagunek osatzen dogu Eibar-Sahara alkartia".

JAMILA DAMBAR, SAHARARRA:

"Nere herrixak bardin sufritzen
dihardu 1975az geroztik"
- Nolatan aillegau zara gure artera?
Gerria hasi zanian nere famelixia zatittuta geratu zan eta ni gurasuengandik
aparte, beste senide batzukin kanpamenduetan bizitzen egon nintzan,
2000. urtian handik alde egitteko aukeria euki neban arte. Izan be, kanpamenduetan bizi diran gehixenak moduan neu be gaixorik neguan, gultzurrun-kalkuluak nittuan eta, Andaluziako
famelixa baten eskintzari esker, bertara
sendatzera juateko aukeria euki neban.
Bisaua lortzeko ahalegiñetan hasi nintzan jarraixan eta, Kanarietan neba bat
nekala aprobetxauta, bertan 12 urte
emon dittut, oin dala pare bat hillebete, han biharrik ez egualako famelixarekin Eibarreraiño etorri naizenera arte.
- Zelakua da kanpamenduetako bizimodua?
Eskerrak emon nahi detsadaz euskal herrittareri, Saharari eskintzen detsen laguntasunarengaittik. Izan be, gaur egunian su-etena egon arren egoeria oso eskasa dalako oindiok be.
Han daguan jendiaren premiñak gero eta haundixaguak dira, lehen baiño bizimodu eskaxagua dake. Jendiak elikagai-gabezixa ikaragarrixak daka eta hortik sortzen diran gaixotasunak
sendatzeko medikamenduak be bihar dittue. Gaiñera, parte batek okupauta segitzen dau.
Bertara bisitan juaten garan bakotxian gitxienez pare bat ordu emoten dittugu aeropuertuan,
mugitzeko traba mordua ipintzen deskuez sahararrak izatiagaittik. Badagoz ikasi ezin dittugun karrerak; ikasten daben jendiari biharra etxetik urrun emoten detse eta holan gu sakabanatzia lortzen dabe; eta gazterixia alperrik galtzeko haxixa sartu dabe. 1975az geroztik nere herrixak bizi daben sufrimenduan ez da aldaketarik egon.
- Zuk, gaiñera, egoera benetan dramatikua bizi izan dozu, ezta?
Nere neba gaztiena, Said Dambar, ziberleku batera urten zan eta bueltan tiroz hill eben polizia marrokixak 2010eko abenduaren 22xan El Aaiún-en. Gurasuen etxera juan ziran, hankasartzia izan zala esatera eta famelixako beste kidiendako biharra eskintzera, baiña aittak ez
eban ezer hartu eta bialdu egin zittuan. 17 hillebetian hillotza ospittaleko gorputegixan euki eben. Kasua Genevaraiño eruan genduan. Gure salaketiak lortutako oihartzunari esker, sahararrek bizi dogun zapalkuntzaren kontrako borrokaren sinbolo bihurtu da.

Kanpamenduko bizimodua oso gogorra da
eta oiñarrizko gauzen premiñia dake.

Herrittarren eskuzabaltasuna
Oin momentuan bizi dogun egoera ekonomikuak holako kanpaiñeri mesederik ez
detsala egingo pentsauko dabe askok,
baiña aurreko urtietan jasotakua oiñarri
modura hartuta, oiñ arte ez dabe holako
aldaketa haundirik igerri: "Harrittuta gagoz
jendiaren erantzunarekin. Kanpaiña oindiok ez da amaittu, hillaren 31ra arte janarixa eta beste produktuak emoteko aukeria eukiko dau jendiak, baiña oiñ arte batutakua ez da aurreko urtietan batutakua
baiño gitxiago. Eta botikak be laguntasun
haundixa eskintzen dihardue, oso toki gitxitan eta gaiñera garesti saltzen diran helduendako ojaliak eta kanpamenduetako
dispensarixuetan banatzeko medikamenduak emoten".
Hortik aparte, baten batek karabania osatuko daben bigarren eskuko kamioiak erosteko eta permisuak-eta pagatzeko dirua
emon nahi badau, Euskadiko Kutxako 3035
0080 94 0800054177 kontu korrontian donaziñua egitteko aukeria daka. Kanpamenduetan itxaropena pizteko orduan laguntza
guztia ondo etorriko da, duda barik.

JUAN (2011-XII-5) eta FELISA (2012-I-29)
ZUBIAURRE ARRIZABALAGA
I. urteurren MEZA:
hilaren 26an, zapatuan, 19.00etan,
San Andres parrokian
...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.
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teen ajeak

gaztekitto

Deustuko unibertsitatean Komunikazioa ikasten diharduen
eibartarrak bost hilabete eman ditu Amerikako Estatu
Batuetan (AEBn), Erasmus beka batekin. Virginian,
Richmond-eko unibertsitatean egon da ikasten.
Etxera bueltan den 21 urteko gazteak bere
esperientzia nolakoa izan den azaldu digu.
- Zelan sortu zitzaizun Richmond-era joateko aukera?
Betidanik asko gustatu zaizkit AEBk, 15 urterekin egonda
nengoen eta han ikastea aukera ederra zela pentsatu nuen.
Ingeles titulua lortu eta berehala egin nuen eskaera. Onartuta zegoela jakin eta zelako
poza! Beste ikaskide batekin
batera abuztuan joan nintzen,
lehenengo San Frantziskora
eta handik Richmond-era. Lehenengo astean atzerritik joandako ikasleak elkar ezagutu
eta unibertsitateak nola funtzionatzen zuen ikusi genuen.
Lehenengo parranda ere orduan egin genuen, hori ere
Eramusaren parte da.
- Han topatutakoa zuk espero
zenuena izan zen?
Jendeari buruz, denetatik
dago. Batzuk klaseekin laguntzeko prest daude eta horren
konpetitiboak izanda ez nuen
horrelakorik espero. Badakite
ondo pasatzen, baina lanarekin arduratsuak dira. Atentzioa
asko deitu zigun “The honor
code” edo ohore kodea: pelikuletan moduan, ailegatu eta
zer egin zitekeen eta zer ez
zioen liburutxo bat eman eta
horri buruzko azterketa ere
egin ziguten. Denok dakizkigun gauzak dira (ez kopiatu, ez
lapurtu…), baina eurak konprometitu egiten dira; azterke-

ta bat irakasle barik egin genuen eta inork ez zituen begiak azterketatik jaso! Bestela,
gure antzerakoak dira.
- Hauteskunde kanpainak han
harrapatu zintuen. Zelako giroa zegoen?
Kanpaina barrutik bizitzea
oso emozionantea izan zen.
Gainera, horrekin lotutako irakasgai bat hartu genuen, prentsak hauteskundeetan betetzen duen papera aztertzeko.
Obama mitina ematera etorri
zen eta zur eta lur geratu ginen: 13.00etan hasi behar zen,
baina hara joateko 08.00etan
esnatu ginen. Demaseko jendetza zegoen, denak Obamaren ikurrekin eta denbora osoan "forward" (bere eslogana)
oihuka. Kontzertu baten itxura
zuen, merchandising-erako
postu eta guzti! Estatu Batuen
himnoa jarri eta denek eskumako eskua bihotz gainean
ipinita kantatu zuten. Obama
benetan karismatikoa topatu
nuen, asko poztu nintzen Obamak irabaztean.
- Eta zer moduz unibertsitatean ikasten?
Hasieran gogorra izan zen,
baina bigarren asterako dena
hobeto joaten hasi zen. Han
emandako denbora guztiz
aberasgarria izan da. Agian
egunen batean bueltan joango
naiz, han bizitzeko.

Andrea García Zulueta
(ERASMUS BEKADUNA AEB-N)

"Emozionantea izan
zen hautes-kanpaina
bertan bizitzea"

www.aldatze.org
...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.
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JESUS GUTIERREZ (historialaria)

“Trenak aukera
eman zigun
burua mundura
ateratzeko”
125 urte bete ziren 2012ko irailaren 19an trena
Eibarrera heldu zela. Hori dela-eta, Jesus Gutierrez
eibartarrak mende eta laurden horri errepasoa egin dio
orain gutxi kaleratutako liburuan, egun berean trena
lehen aldiz jaso zuten Eibar, Elgoibar eta Ermuko tren
inguruko bizitza hori kontatzeko. Eusko Jaurlaritzak
kaleratu du liburua eta bertan modu errazean
kontatzen da Eibar eta trena lotzen dituen historia.
- Zein ezaugarri ditu kaleratutako liburuak?
Hiru ataletan dago banatuta:
historia, azpiegiturak eta unitate berriak. Gertutasunetik idatzitakoa da, batez ere; eta Eibarko historia eta trena lotzen
ditu. Non gauden ulertzeko balio du. Ez da teknikoa eta, batez
ere, trenaren etorrerak sozialki
gurean izan zuen eraginean zentratzen da. Gure herritik irtetzeko aukera eman zigun eta, baita
ere, gurera etortzeko: produktuak ateratzeko zein ekartzeko.
- Sasoi hartarako ikaragarrizko
urratsa izan zelakoan zaude...
Kontuan izan Eibartik Donostiara joateak orduan bi egun eta
erdi eskatzen zizula. Trena etorri arte, animaliaren eta haizearen indarrez baliatzen ginen toki batetik bestera joateko. Sasoi hartako eibartar bat, bere
bizi guztian, Bergarara akaso
behin bakarrik joango zen: horrek egun osoa ezkatzen bai-

“Sasoi hartako
agintari eta
instituzio guztiek
egin zuten
trenaren alde”

tzion gurdian joateko eta beste
bat etortzeko.
- Orduko agintariak ho rretaz
ohartu ziren? Horrek bultzatu
zuen proiektuak aurrera egitea?
Sasoi hartako Diputazioek eta
udalek, denek bultzatu zuten
zentzu berean. Hala ere, izan ziren udalak eurendako kaltegarria izan zitekeela pentsatu zutenak: Elgeta edo Antzuola, kasu... Batez ere, ikusita ibaia eta
trenbidea lotuta zihoazela, eurak baztertuta geratuko zirelako
ustetan. Baina, erakundeekin
batera, dirudunak ere alde jarri
ziren hasieratik.
- Gure inguruko trenbideak, dena dela, erraztasun gutxi eskainiko zue n, ezta? Gurea ez da
lautada preseski.
Erronka izan zen eta, bakarrik
inguruko mendiak zulatzeko, lan
eskerga eskatzen zuen. Bilbo
eta Durangoren artekoa egin
zen lehenengo, Donostiarekin
lotu aurretik. Gero Durango eta
Zumarraga lotu ziren, Karkizanora 1877an heldu zen trena... Gurera trena 1887an heldu bazen,
Donostia eta Zarautzen artekoa
1895an amaitu zuten. Zatirik
bihurriena, esaterako, Deba eta
Zarautz artekoa izan zen.
- Eibarrera, Ermura eta Elgoibarrera aldi berean heldu zen trena? Egun berean?

Bai, hiru kasuetan 1877ko
irailaren 19an inauguratu zuen
trenbidea Maria Cristina de
Habsburgo-Lorena erreginordeak. Gurean, gainera, urte hartan egin zen erakusketa berezia
bisitatu zuen.
- Trenak beste bizitasun bat
eman go zion Estaziño kaleari
berari...
Bai, garrantzi handia hartu
zuen kale horrek, bizitasuna...
Gaur egun, oraindik, San Juan
jaiekin hasteko, Lizarrako dultzaineroak bertatik irtetzen dira. Dena dela, Ardantzakoa
-hasieran Ardantzan bertan kokatua- gerra sasoian Estaziñokoa baino gehiago erabili zen,
trena Ardantzaraino bakarrik
heltzen baitzen: Estaziñoko
geltokia egunero bonbardatzen
zutelako.
- Trena ezarri eta berehala izan
zuen arrakasta?
Eskaintzen zuen erosotasunak jendeak jakin izan zuen
aprobetxatzea. Dena dela, sasoiaren arabera, alde handiak
daude erabileran. Esaterako,
1907an, urtarrilean 3.301 eibartarrek erabili zuten, urte
horretako abuztuan 8.027 izan
ziren, eta abenduan, adibidez,
3.043.
- Tre netan noiz eto rri zen progresio handiena?

Elektrifikazioarekin: 1926tik
1930era arteko urteetan. Aurretik, lurrunezko lokomotorarekin,
tunelak kez betetzen ziren eta
horrek arazo bat baino gehiago
sortzen zuen.
- Maltzagako eta Altzolako estazioak gaur baino askoz ere pisu
gehiago izango zuten, ezta?
Altzolak sasoi batean garrantzi handia izan zuen, Debatik
eta Mutrikutik gertu egonik,
Gaztelako produktuak Europara
esportatzeko bidaia horretan.
Eta Maltzaga hiri txiki bat zen,
lau trenbide eta bi nasekin.
1912an estazio berria egin zuten
merkantziak garraiatzeko, lau
trenbide eta bosgarren bat -hila- 120 bagoi gordetzeko. Lokomotorak berraztertzeko tailerra,
kapera eta hiru plantako eraikina izan zituen.
- Azken aldian trenaren aldeko
jarrera nagusitu da berriro ere...
Apostu sakona egin da trenaren alde eta, autopista egiterakoan, trena desagertzeko bidean jarri zutenak ere, beste bide
batetik doaz gaur egun. Maiztasuna irabazi da, trenbideak bikoiztu dira, sasoi bateko puntualite-eza konpondu eta gazteentzat erreferente bihurtu.
Modernitatera ekarri gintuen
garraiobidea berrindartuta dugu berriro etorkizunari begira.

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.
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Udal Artxiboaren laguntzarekin

Sei urtetan %50
biztanle gehiago

XX. mende hasierako
egoera ezin da gaur
egungoarekin konparatu
eta ezta gaur ditugun
arazoekin.
e rr a ha si zen et ik ,
Ei ba rk o popu la zi oa % 40etik gora
i g o d a . Errealitate horrek arazoak sortu ditu eta, ondorioz,
oso gela gutxi ditugu herrian;
hainbesteraino heldu da larritasun hori, etxea aurkitu ezinik,
prestatuta zeuden hainbat ezkontza bertan behera laga behar
izan dituztela. Ideia bat partekatu nahiko nuke: zergatik ez
du Udalak hutsik dituen hainbat
departamentu alokatzen? Badira sorospen-etxea, anbulategi
antituberkulosoa eta musika
akademiarako zuzenduta zeuden hainbat espazio erabiltzen
ez direnak. Proiektuak izatetik
aurrera jo ez dutenez, gela horiek erabili ahal izango lirateke
gutxienez eta ez, orain moduan,
bertan arratoiak euren bizitza
egiteko.
Joaquin Orbea udaltzain-buruak, beti bezain atsegin, pasatu
dizkidan datuei erreparatuz, Eibarrek gaur egun 15.000 biztanle ditu: euretatik, 2.500 hirigunetik kanpo bizi dira eta beste
12.500 barruan. Datu horiek
1910ekoekin konparatuz, populazioa 5.000 lagunetan handitu
dela ikusiko dugu
1 9 1 6k o i r a i l a

G

Amuategi Batalloia Azittaingo frentian. Fotografixan, bestiak beste: Tomas “Txepetxa”, Ortiz de Zarate
“Txikito”, Unzetabarrenetxea, Izagirre, Felix Elkoroiribe, Markina, Agustin Etxeberria eta Garmendia.
EIBARKO UDAL ARTXIBOA. CASTRILLO-ORTUOSTE FONDOA.

XX. mendearen bueltan

Oiñ 100 urteko Sanjuanetan izan zan ekitaldi bat jendiaren kuriosidadia piztu zebana: abioneta batek herrixan egin
zittuan erakustaldixak. 2.000 pezeta ordaindu zetsen horregaittik pilotuari, bi epetan ordaintzekuak. Udalak dirua
jasotzeko, enpresa, kasino, kafe eta tabernetara jotziaz aparte (ohikua zana), alarde musikalerako sarrerak salgai
jarri zittuan, 0’50 eta 0’25 zentimotan. Hona hamen zelan jarraittu zan ikuskizuna orduko periodikuetan.

1913-VI-14

Gaur izan da gurian Marius Tercé abiadore ausarta, Jaixetako Komisiñuarekin Sanjuanetan gure herrixan
hainbat hegaldi egitteko kontratua siñatzeko. Kontratuan diñuanez, Tercék 24an arratsaldian egingo dau hegaldixa, zezen korridia amaittu eta gero; 25ian goizian
eta arratsaldian, musika alardiaren eta korridiaren ja-

1913-VI-23

rraixan; eta 29xan, San Pedro egunian, eguerdixan eskola jaixaren ondoren eta arratsaldian zezen-korridia
amaittutakuan. Jendia ikuskizuna noiz hasiko desiatzen
dago eta Jaixetako komisiñuak laudorixuak jaso dittu
horregaittik. Hangarra pitxoi-tiradak berifikatzen diran
tokixan montatuko da, zezen-plazaren onduan.

Gaur goizian, lehelengo trenian, heldu da gurera bixar, korridia amaittutakuan, Marius Tercék pilotatuko daben aeroplanua, azken egunotan Donostian egindako paregabeko hegaldixak eta gero. Eta arratsaldian heldu

dira, automobillez, Tercé abiadoria eta bere mekanikuak. Bihar latza izango da hegan egittia, baiña ez da txikixagua izan aparatua daguan estalperaiño heltzia, ehundaka neska-mutil jarraittu detse-eta bertaraiño.

Heldu zan jendiak hainbeste itxaroten zeban hegaldixaren ordua, jendiak
esperientzia ikusteko egokixak ziran puntu guztiak hartuta. Abiadoriak
makiña prestau eta aireratu egin zan, jendia txundituta lagata. Hegaldixa,
laburra izan arren, bikaiña izan zan, eta penia izan zan ezbiharrian amaitzia.. Lurra hartziak zittuan zailtasunak medio, Tercék oso goixan gerarazi
zeban motorra eta, lurra hartzian, bortitzegi jo zeban. Aparatuak txilinbuelta osua emon zeban, pilotua azpixan geratuz. Berehala juan zan jen-

dia laguntzera, istripua larrixa izango zalakuan; baiña Tercé bere kabuz
urten eban aeroplanuaren azpittik, eskuarekin ezer ez zekala adierazteko kiñua egiñaz. Berak ez zeban miñik hartu, baiña aparatua hondatuta
geratu zan, helizia eta ipurdialdia apurtuta. Jendiak bero-bero txalotu zeban. Oin pilotuak aberixia zenbatekua dan ikusi bihar dau eta, gaurko
konpontzeko gauzia bada, hegaldi ikusgarrixaguak eta zoriontsuaguak eskinduko deskuz.

Marius Tercék konpondu dittu aeroplanuaren aberixak, motorra probau
dau eta seguro dago dana ondo juango dala. Horrek esan nahi dau gure
zeruetan ikusiko dogula barriro be. Domekako esperientziarekin poz-pozik dago eta baitta jendiaren erantzunarekin. Oinguan hegaldi bi egingo

dittu: lehelengua, motzagua; eta bigarrena, ikustekua, ordu erdittik gorakua, 1.800 edo 2.000 metroko altueratik gorakua. Pilotuak esandakua
betetzen bada, aho-zabalik geratuko gara danok. Espero daigun bere
nahixa betetzia.

Jendia ikusmin berezixarekin dago zain bixar emongo dan abiaziño ikuskizuna. Hegaldixak goizeko 11.00etatik 12.00xetara eta arratsaldeko
18.00etatik 19.00etara egingo dira. Aparatua, aberixak konponduta, estal-

pera eruan da eta egindako proba guztiak bikaiñ urten dabe. Tercék filigranak egitteko asmua daka eta, haiñ animoso dago, 2.500 metrotik gora
igotzeko asmua dakala.

1913-VI-25

1913-VI-27

1913-VI-28

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.
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F O N T A N E R I A
BAINUEN INSTALAZIOA ■ SUKALDEA, GASA ETA KALEFAKZIOA ■
BAINUEN DISEINUA ORDENADOREZ ■ AIRE EGOKITUA

T. Anitua 12

Tel. 943 201 930

Jardiñeta, 11 B

Fontanería Jardines
fontaneriajardines@euskalnet.net

MUGICA
ITURGINTZA

Tfnoa.
Faxa.

943 20 10 30
943 20 72 24
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Hoztu edo berotu egiten duen teilatu a
eknologia mailako
berrikuntzak etenbarik sortzen dira
arlo ezberdinetan eta eraikuntza ez dago joera horretatik kanpora: Amerikako Estatu Batuetako
zientzialariek teilatuetan
erabiltzeko estaldura adimenduna sortu dute: estaldura horrek eguzki-izpiak erakarri edo aldaratzen ditu, etxearen barrualdea berotzeko edo
hozteko, urte sasoi bakoitzean gehien komeni zaigun tenperatura lortzeko
bidea zabalduta.
Estaldura
"fast-food"
edo janari lasterreko jatetxeetan erabiltzen duten olioarekin fabrikatuta
dago eta, asmatu duten ikertzaileen
arabera, termometro bat "irakurtzeko" gauza da. Gainera, eguzkiaren
beroa erakarri edo aldaratzen du mo-

T

–
–
–
–

Leihoak
Toldoak
Pertsianak
Garajeetako
ateak

du automatikoan, kanpoko tenperatura maila jakin batera ailegatzen denean, tokiko klimaren arabera.
Estatu Batuetako Kimika Elkartearen (ACS) urteroko 239. bilerako
lehen egunean aurkeztutako asma-

ETXEAN EGINDA

Bidebarrieta, 48
Bizkaia etorb., 10
faxa: 943 17 08 23
943 25 60 26
943 17 14 52
ventanas-izarraitz@hotmail.com
EIBAR
ERMUA

ELEKTIBAR, S.L.U.

ELE K TR I Z I TATE A
PROIEKTUAK
ARGIZTAPENA
INSTALAZIOAK

kizuna edozein teilatura
egokitzen da. Orain arte,
teilatu mota biren artean
aukeratu zitekeen: bata,
eguzki-argia
aldaratzen
duena, udan aire egokituaren faktura murriztu eta neguan berogailuarena handitzen duten kolore argiko teilek osatutakoa; eta bestea,
eguzki-izpiak erakartzen dituena, neguan berogailuaren gastua murriztu, baina
udan teilatua kiskaltzen duten teila ilunek osatutakoa.
Estaldura
fabrikatzeko
prozesuan, sukaldean erabiltzen den olioa tratatu egiten dute eta horren ondoren
plastikoaren moduan sendotzen den
polimero likidoa sortzen da. Produktua usaingabea, toxikotasunik gabea
eta suaren aurkakoa da eta edozein
tonutan (argia edo iluna) fabrikatu
dezakete.

G A S E TA K A LE FA K Z I O I N STA LA Z I OA
IT URGINT ZA / MANT ENIMENDUA
A I R E E G O K I TU A / ATE R AT Z E ETA A I R EZ TA PE N A

San Agustin, 2-4 - J lokala
Tel. 943 53 02 01 Faxa. 943 53 15 03

❋ Denetariko ERREFORMAK
❋ TELEKOMUNIKAZIOAK
❋ ATE AUTOMATIKOAK
❋ BERO URDINA

JOSU BENGOA

Indalezio Ojanguren 2, behea, 27 EIBAR
☎ 943 70 05 42
Faxa: 943 53 02 31
Aurrekontuak konpromezurik gabe

METALEZKO ERAIKUNTZAK ALUMINIOZKO ETA PVC-KO AROZTEGIA
1984an sortua. Aluminio, PVC eta aluminio-egurrezko
leihoen fabrikazioa.
Lan mota guztiak
honako esparruetan:
burdin eta altzairu
herdoilgaitza, ateak,
barandak, makinendako
babesak, tximeneak,
nabarrak, etb.

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

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

u l ma r
S.L.

ERAKUSKETA
Urkizu, 26
Tfnoak: 943 12 74 01

info@ulmar.net www.ulmar.net

metalezko
eraikuntzak

K A L E F A K Z I O

G E H I G A R R I A

Kalefakzio ari e te kinik han diena atera
txea berotzeko orduan kalefakzio instalakuntza egokia
izateak berebiziko garrantzia
dauka, baina ez ahaztu instalakuntza modu egokian erabiltzeak duen
garrantziaz. Izan ere, horren arabera tenperatura egokiaz gozatzeko
aukera izateaz gain, gure poltsikotik irten beharko den diru-kopuruan ere modu garrantzitsuan eragina izango du kalefakzioa erabiltzeko gure moduak. Horregatik,
hotza pasatu barik ahalik eta
gehien aurrezteko hainbat aholku
emango dizkizugu jarraian:
- Gure helburua lortzeko, kalefakzio-sistemaren tenperatura erregulatzeko gailua izatea oinarrioinarrizko baldintza da. Kalefakzioa noiz piztu eta noiz itzali behar den aginduko duen gailuak
guk aukeratu nahi dugun tenperatura lortzen eta horri eusten ere
lagunduko digu.
- Neguan etxe barruan eroso ego-

teko tenperatura ideala 20ºC-koa
dela diote adituek. Askok, gainera,
logeletan tenperatura hori 3 eta 5
ºC bitartean murriztea egokitzat jotzen dute. 23ºC-tik aurrera, berriz,
tenperatura igotzen den gradu bakoitzeko energia-kontsumoak %7
egiten du gora modu automatikoan. Horregatik gomendatzen dute
21ºC-ak kalean hotz handia dagoen egunetan baino ez gainditzea.
- Etxetik kanpora ordu asko igarotzen direnean, gutxieneko tenperatura jakin bati eusten dion tenperatura "ekonomikoa" 15ºC-tan kokatzen dute.
Jarraitzeko oso errazak diren
aholku hauei esker, eta Kontsumitzaileen Elkarteek egindako
ikerketetan oinarrituz, etxe batean urteko egiten den kalefakziogastua bataz beste 550 eurokoa
baldin bada, kalefakzioa egoki
erabilita 110 euro aurrezteko aukera daukagu.

E

I G A S. L. KRISTALDEGIAK

TA I L E R E TA B U L E G OA K : L e g a r r e , 1 5 – E I B A R –
Tfnoa. 943 70 25 41 eta 943 70 24 95
Faxa. 943 70 24 95 Mobila. 670 21 46 25

E R A K U S K E TA E TA S A L M E N TA :
B i r ji ñ a pe , 1 be h ea – E I B AR –
Tfnoa. 943 20 20 40

E R A K U S K E TA E TA S A L M E N TA :
Z e h a r k a l e a , 1 2 – E R M UA –
Tfnoa. 943 17 69 56

CLIMALITekin
isolatzaile onena
lortuko duzu
akristalamendu
bikoitzaz
TAILERRA
Errekatxu, 3

☎ eta faxa: 943 20 39 03 / c.acha@euskaltel.net

ERAKUSKETA
Arikitxaneko Zubian

Barrena, 26 -behea
tel. 943 121 642 / fax. 943 204 307
ec@electricidadcuadra.com

INSTALAZIO ELEKTRIKOAK
TELEKOMUNIKAZIOAK
INDUSTRIA MANTENIMENDUA
PROIEKTUAK
ERREFORMAK
KALEFAKZIOA

A R O Z T E G I M E TA L I K O A ,
P V C E TA M I S T O A .
K O N P O N K E TA E TA
M A NT EN I MEN DU
Z ER BITZ UA.
B i d eb a r r i et a , 2 8 - b e h ea
Tel. eta Faxa: 943 20 28 28
Mugikorra: 653 113 309 / 669 531 358
ventanas.ona@gmail.com www.ventanasona.com

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

K A L E F A K Z I O

G E H I G A R R I A

Alfonbrek ere berotu egiten dute
erez beroa ematen ez duten
arren, alfonbra eta moketak
oso lagungarriak dira hotzaren
sentsazioari aurre egiteko. Izan ere,
beroari eusten diote eta, gainera, soinu, hotz eta hautsaren isolatzaile bikainak ere badira. Etxe-barruko dekorazioa edozein dela ere, ondo
emango duen alfonbraren bat aurkitzea ez zaigu horren zaila egingo
gaur egunean merkatuan dagoen
aukera zabalarekin. Gelak apaintzeaz gain, askoz ere praktikoagoak diren beste funtzio batzuk ere badituzte eta, eskaintzen dituzten abantailak
aztertu eta gero, baietz etxeko toki
batzuetan ipintzera animatu!
Hasteko, zorua isolatu egiten dute
eta, horri esker, tenperatura egonkorrari eusten dion azalera epela zapaltzen dugu. Horrela, konturatu barik,
energia-gastua murriztea lortuko dugu eta, horrenbesteko hotzik sentituko ez dugunez, etxeko klimatizazioa
ere askoz ere leunagoa izango da.
Horrekin batera, alfonbra batek gelari giro atsegina ematen dio eta gelako soinuak arindu egiten ditu. Eta
hori gutxi balitz, alfonbra eta moketek aspiragailua erabilita oso erraz
garbitu daitezkeen partikulak euren
zuntzen artean harrapatzen dituzte.
Alfonbrak beti berriaren itxura izateko behar ditugun produktuak merkeak eta oso errez lortzeko modukoak dira: talkoa, bikarbonatoa eta ozpina, besterik ez da behar.

B

Bikarbonatoak hezetasuna eta
usainak xurgatzeko ahalmen ikaragarria dauka eta, beraz, ager daitezkeen orbanak kentzeko orduan oso
erabilgarria izan daiteke. Ohikoak
baino orban sendoagoak kentzeko,
horra ura eta talko-hautsak edo bi-

karbonatua nahastuta lortzen den
beste errezeta bat: hasteko eskuila
batekin orbanari eragin, ondoren erdia ozpin eta erdia ura duen nahasketa isuri, talkoarekin lehortu eta,
amaitzeko, xurgatu. Emaitzak harritu egingo zaitu benetan.

FABRIKA ETA ERAKUSKETA
Urtia Industrialdea- C1 pabilioia
ERMUA - BIZKAIA
Tfnoa: 943 170 184 Faxa: 943 170 571
e-maila: emankor@euskalnet.net
www.emankor.com

ERAGINKORTASUN ENERGETIKO ALTUKO ITXITURAK
ALUMINIO AROTZERIA

LEIHO ISOLATZAILEAK

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

BEIRATEAK

FATXADA ISOLATZAILEAK

ISOLAMENDU TERMIKOA

FATXADA AIREZTATUAK

kirola

Pilota partidua amaitzen
ez bada, apostuekin zer?

H

ori galdetu digu batek baino gehiagok aurreko domekako jaialdian gertatutakoaren ondoren. Erantzunaren bila
Aspe pilota enpresako apostuetako sekzioko arduradunarekin izan
gara eta Santi Agirrek berak ere
(Ermukoa eta pilotaria izandakoa)
ez du halakorik gogoratzen: “Niretzat lehenengo aldia da jaialdi berean partidu bi bertan behera geratzen direla. Negozio kaskarra izan
zen guretzat, egindako lanarengatik ezer gutxi atera baikenuen. HoSanti Agirre (eskua jasota) frontoian lanean.
ri bai, aurretik oso ondo aritu ginen
Apostuak jaitsi egin dira
lanean, mugimendu handia baitzegoen apostuetan”. Jaialdiko partidu nagusian, binakako
Agirrek dioenez, “asko jaitsi da 2007tik hona
txapelketakoa zenez horko puntua eta garaipeapostuen kontua: %80-90. Lehen beste alaitana erretiratu ez zirenentzat izan zen, baina
sun bat zegoen jokatzerakoan; gaur egun ez daapostu kontuetan ez da horrela jokatzen eta irago halakorik”. Aspen zortzi korredore edo artebazten zihoan bikotearentzat da garaipena.
kari daude: “Astelenan eta 1. mailako beste
Markagailua, dena dela, 16-15 zegoen partidua
frontoietan beti izaten gara zortzirak; bestelako
bertan behera laga behar izan zutenean Xalak
frontoietan erdiak, lau edo bost. Nik Mikel Beizandako lesioarengatik eta, hori dela-eta, galdu
rasaluzerekin eta Lukasekin egiten dut lan”.
zein irabazi zutenek jokatutako %14koarekin geAsegarcen, pilota profesionaleko beste enpreratu ziren (hortik dio Agirrek domekakoan kosan, hiru artekari dituzte.
rredoreek ez zutela negozio handirik egin).
Apostuak edo trabesak egiterakoan, jokatuJaialdiko lehen partiduan, bestalde, kopuru hotakoaren %16 da artekariek jasotzen dutena: “%9
ri %57ra iritsi zen, partidua bertan behera geraenpresarentzat da eta guretzat beste %7. Baditu zenean 19-15 zihoazelako. Zelan likidatzen
ra hamasei bat urte horrela dihardugula; lehen,
diren horrelako neurketak? Banaketa propor%16 horretatik, %5 jasotzen genuen guk; baina
tzional edo prorrateo bati segika. Erabili behadiruarekin jokatzean hartzen ditugun arriskuak
rreko formula honakoa da: aurkarien arteko tankontuan hartuta -izan daitezkeen okerrak etatuen aldea bider 100 eta hortik ateratako emaiakordio horretara iritsi ginen”. Jokatzerakoan ez
tza zatikatu egiten da galtzen doanari 22ra ailedago gutxieneko kopururik eta ezta gehienekogatzeko falta zaizkion tantuen artean. Hau da,
rik eta gero eta gehiago dira apostuak telefonoz
aurreko domekako lehen partiduan 19-15 zihoegiten dutenak: “Azken aldian oso ondo diharazenez, 19-15=4 / 4x100=400. Galtzen zihoazedugu lanean, batez ere binakako txapelketa hanei 22ra heltzeko, 7 tanto falta zitzaizkienez, husi denetik. Bikoteak parekatuta daude eta horrengo operazioa honakoa da: 400:7=57. Hortik
rrek zaletasuna berpizten du eta apostuak egilehen azaldutako zenbakia. Bigarren partiduan,
tera animatu. Gazteak ere hasi dira jokatzen eta
ostera, zenbaki kaskarragoa ateratzen da bikodirua eskuan dutela etortzen zaizkigu... Apostuteen arteko aldea tanto bakarrekoa zelako.
etxeen eragina izango da!”.
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Ez da hain zaila
Frontoira lehen aldiz doan
batendako zaila izan dakioke ulertzea trabesen jokoa. Baina ez da hainbesterako. Artekariek zuzentzen dute joko hori eta eurak arduratzen dira apostuak lotzen, bi ikusleen arteko apostuak gurutzatzen.
Jendeari botatzen dieten
hutsik dauden tenis pilotetan trabesak joaten dira,
egindako apostua paper
batean idatzita. Lan horregatik artekariek korretajea
kobratzen dute: apostuaren %16 gaur egun. Partiduaren martxaren arabera,
jokatuko diren momioak
ere aldatzen joango dira
eta, kantatzerakoan, esaterako, 100 urdin badio, hori
hartu nahi duenak 100 euro
jokatuko ditu gorrien alde.
Baina artekariak 100 70era
badio, horrek esan nahi du
behetik 70 emango duen
baten bila dabilela, 100
irabazteko aukera eskainiz.
Alderantziz, 50 100era kantatzen badu, horrek esan
nahi du baduela dirua behetik eskaintzen duenik
eta goitik eskainiko duenaren bila dabilela, hau da,
ea nor dagoen 100 emateko prest 50 jasotzeko elkartrukean. Eta partidua
bertan behera geratzen
bada eta biak berdinduta
badaude? Apostu guztiak
bertan behera geratuko lirateke: dena alperriko lana

BENITO MENDEZ MUÑOS
(I. URTEURRENA: 2012-I-24)

Z U R E irribarre eta samurtasuna
b e t i r a k o i z a n g o d i r a G U R E B I H O T Z E TA N .
T X A R O , M A D A E TA A M A I A
...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.
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kirola
Eski irteera otsailaren 2/3an

Erregeen Saria jokatu zen
Kalamuako instalazioetan
Ohikoa denez, aurreko eguenean Errege Magoen saria izan zen
jokoan Kalamua judo klubaren instalazioetan, bertara gonbidatutako Soraluzeko Ukaldi Klubeko partaideekin eta Eibarko
klubekoekin. Judokek zazpi mailatan lehiatu zuten, adinari eta
pisuari jarraituz eta honakoek eraman zituzten urrezko dominak etxera: Lucia Arrillaga, Iker Antolín, Koldo estenaga, Markel Simón, Asier Núñez, Asier Sebastian eta Markel Garitaonaindia.

LHko 5. eta 6. mailako eta
DBHko 1. eta 2. mailako ikasleentzat eta 18 urtetik gorakoentzat izango da Eibarko Klub
Deportiboak aurtengo denboraldian antolatzen duen bigarren eski irteera hori. Otsailaren 2tik 3ra Somportera joango
dira iraupen eskia egiteko eta
Astunera alpinoan jarduteko;
helduek Villa Anayet
hotelean ostatu hartuko duten moduan,
gazteenek Tritón aterpetxean geratuko dira.
Prezioa 62 eurokoa da
helduen kasuan (bidaia eta ostatua pentsio erdian sartzen dira hor) eta neska-muti-

Waterpolo taldeak gehiago
merezi izan zuen Portugaleten
Bigarren partidua berdindu dute jarraian Urbat-Urkotronikekoek, baina oraingoan beste
zapore bat lagata, ez orain dela
astebetekoa: Hernanikoan segada jarri zieten; oraingoan, berriz,
waterpoloan egin zuten. Eibartarrak aurretik joan ziren ia neur-

keta osoan, batez ere Basterrikak eta Mandiolak egindako jokoari esker, baina minutu baten
faltan Nauticako bizkaitarrek
6nako berdinketa eskuratu zuten eta horrekin konformatu behar (4-6 emaitzarekin hasi zuten
azken laurdena).

len kasuan 75 euro ordaindu
beharko dute (bidaia, ostatua
pentsio erdian, forfaita eta alokairua). Izena emateko, interesatuak Deporreko bulegotik
pasatu behar dira eguazten
edo eguenetan, 19.30etatik
20.30-etara; informazio gehiagorako, eski@deporeibar helbidean.

González-Zubieta vs
Olaizola II.a-Ibai Zabala
Pilotako binakako txapelketa presente izango da Astelenan
domekan jokatuko den jaialdian. Horko partidu nagusian,
Aspeko González-Zubieta eta Asegarceko Olaizola II.a-Ibai
Zabala bikoteek neurtuko dituzte indarrak. Aurretik, Apezetxea-Larrinaga eta Mendizabal III.a-Merino izango dira nor baino nor eta, amaitzeko,
Olazabal-Arruti eta Gorka-Cecilio bikoteen artekoa jokatuko da.
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ZERBITZUA

elkartea@etakitto.com

LORADENDA
– Lora eta landare natural
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

Tel. 943 20 33 29

kirola
Concepto Egile:
itzuli bat
partidurik
galdu gabe
Denboraldi bikaina dihardu
egiten Debabarrena areto-foballeko lehen taldeak. Horrela,
partidurik galdu gabe sailkapeneko goi-goian dago Concepto Egile eta, 2. B
mailan gol gehien sartu dituen taldea izateaz
gain, gutxien jaso duena ere bada. Azken jardunaldian, sailkapeneko hirugarren postuan
sailkatutako kantxan jokatutako partiduan,

berriak
EIBAR KE

4-7 nagusitu ziren Egilekoak, Alex, Buitre eta
Raulen bina golekin. Emaitza horrekin, Debabarrenak sei puntuko aldea kentzen dio
Zierbanari eta bederatzi Colo-Colo eta pinsequeri.

Eibar Rugbikoen garaipena liderraren etxean
Ezustekoak ematen jarraitzen dute Eibar
Rugbi Taldekoek eta, horrela, azken jardunaldian Sant Cugat liderrari nagusitu zitzaien
Katalunian bertan. Azken emaitza 15-18koa
izan zen eta goikaldeko multzo horri eusten
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jarraitzen diote Txema Isasaren mutilek eta,
behin hasieran zuten mailari eusteko asmoa
beteta, gozatzeko ordua heldu zaie. Gaizka
Arrizabalagak, Max Vegak eta Igor Sendinok
eskuratu zituzten eibartarren puntuak.
Domekan Barcelona Universitari Club hartuko dute Unben eta aukera handiak dituzte beste garaipen bat lortzeko,
kataluniarrek azken aurreko
postuan baitaude, eibartarrengandik 23 puntura.

Max Vega jokaldia
egiten.

Eibarrek Tudelano hartuko
du domeka arratsaldean Ipuruan, 17.00etan hasiko den
neurketan. Nafarrak talde indartsua osatzen dute eta sailkapeneko 6. postuan daude,
eibartarrengandik
hamar
puntura. Zaragoza B-rekin
Ipuruan izandako porrota
ahaztu eta ordura arteko bidetik jarraitzea komeni zaie
Garitanoren mutilei goiko
postuetan jarraitzeko.

FOBALLA
Eibartarrak foball taldearentzat asteburu bikaina izan da
azkena: talde nagusiak Mutrikuri 2-1 (Azpiazu eta Peñaren
golak) irabazi zion Unben Preferente mailako partiduan eta
Erregional 1. mailakoa 0-2 gailendu zitzaion Bergarari. Preferente mailako taldeak gora
egin du azken asteotan lortutako emaitzekin eta bigarren
taldea bere multzoko 2. postura igo da orain gutxi hasitako
Kopa torneoan.

A URR E M AT R IKULA Z ABA LI K
2013-2014 IKASTURTEA
Tfnoak. 943 202 133 / 943 121 698
www.lasalleeibar.com

Ur t a r r i l a r e n 2 8t i k o t s a i l a r e n 8r a
(biak barne)
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA (D eredua)
DBH (D eredua)

La S al l e I sa si e t a A z i t a i n I k a st e t xe et an

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.
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kultura
LEIRE ITURBE

LEO
HARLEM
(umoregilea)

Eibarren ere, Danborrada

"Iraintzen ez duen
umorea egiten dut"

Aurreko domekan Danborradaren Kontzertua eskaini zuten Cielito Musika Bandak eta Usartza Txistulari Bandak Coliseoan, Eibarko Danborradako barrilek lagunduta. Urtero San Sebastian inguruan eskaintzen duten kontzertuan, Sarriegiren doinuekin batera, Eibarko Danborradako beste batzuk ere entzun eta abesteko aukera izan zen.

Leonardo González Féliz (Matarrosa de Sil, León, 1962)
dago Leo Harlem gaitzizenez ezagutzen dugun
umoregilearen atzean. Lagunen adarjotzeak bere bizitza
goitik behera aldatu eta El Club de la Comedia saioko
3. monologo lehiaketaren finaleraino eraman zuen. Bihar
saio bikoitzean, 20.30etan eta 22.30etan Coliseoan
berarekin barre egiteko aukera izango du publikoak.
- Nolatan hasi zinen umorezko monologoak kontatzen?
Lagun batek orain dela 10 urte adarra jotzearekin batera hasi zen
dena. Egun batean hala esan zidan: "Hemen aktuatzen ipiniko zaitut". Nik txantxetan zebilela pentsatu nuen. Kontua da ikuskizuna
iragartzeko oso kartel polita egin zuela eta, behin hori ikusita, ez
zegoen atzera bueltarik. Ikuskizuna amaitu eta jendea aurrera jarraitzeko animoak ematen hasi zen, El Club de la Comedia-ra bideoa bidaltzeko... Finaleraino ailegatu arte fase ezberdinak pasatzen joan nintzen eta honetan dihardut oraindik ere.
- Zailagoa egiten da jendeari barrea eragitea eszenatokira bestelako errekurtso barik, norbera bakarrik irten behar denean?
Testuak onak baldin badira, ez da besterik behar. Batzuetan karakterizazioak ez dira ondo irtetzen eta pertsonajeak derrigortzea
ere ez da ona izaten, azken batean ez zarelako zu zeu. Sinesgarritasuna oinarri-oinarrizkoa da.
- Gaiak aukeratzeko orduan zertan inspiratzen zara?
Jakina, gidoia edo testua funtsezkoa da. Inspirazioa, berriz, edozein unetan etor liteke, baina testuak asko landu behar dira eszenatokira irten aurretik. Gero, gauzak probatzen eta zorrozten joan
behar... Ez da lan erraza izaten. Aukeratzen ditudan gaiak egunerokotasunean aurkitzen ditugunak izaten dira, edozeini gertatzen zaizkigun gauzak izaten dira eta, beraz, jende gehienarentzat ezagunak
diren kontuez jarduten dut. Gaiak jokoa ematea da kontua. Ez da
gauza bera fisika kuantikoaz edo taberna eta jatekoaz berba egitea.
- Zein da zure arrakastaren sekretua? Zergatik egiten du horrenbeste barre jendeak kontatzen dituzun gauzekin?
Denoi inoiz gertatu zaizkigun gauzen inguruan berba egiten dudalako, denontzat ezagunak diren gauzez jarduten dudalako. Jendeak "hori neri gertatu zait" esaten dit. Beste arrazoietako bat,
agian, politika eta erlijioa moduko gai polemikorik ikutzen ez dudala izan daiteke. Iraintzen ez duen umorea egiten dut.
- Ikuskizuna eskaintzen duzun tokiaren arabera publikoaren erantzuna ezberdina izaten da?
Jendeak toki guztietan barre asko egiten du, baina egia da iparraldean eta Euskal Herrian bereziki jendeak oso ondo erantzuten
duela. Ikaragarrizko umorea daukazue.

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

Ederto koko-jantzi tailerrean
Aurreko barixakuan primeran eman zuten arratsaldea koko-jantzi
tailerrera joandako umeek. Gurasoak Berbetan ...eta kitto! Euskara Elkartearen programaren barruan antolatutako ekimena izan
zen eta pare bat ordutan umeek eurendako koko-jantziak egin
zituzten eta horiek jantzita pozarren joan ziren.
LEIRE ITURBE

Lagun Taldearen
ikuskizun koloretsua
Aurreko zapatuan eskaini zuen Lagun Taldeak "Luces, cámara
¡¡¡Culebrón!!!" telenobela baten grabazioan oinarritutako izenburuko ikuskizun koloretsu eta arrakastatsua Hezkuntza Esparruan. Bigarren emankizuna bihar egingo dute 17.30etan. Sarrerak
euro bat balio du.
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kultura
Badatoz koko-dantzak
Otsailaren 2an, datorren asteko zapatuan ailegatuko zaizkigu koko-eskea eta koko-dantzak. Aurten Mandiola eta Gorosta aldean ibiliko dira goizean goizetik eta arratsaldean,
berriz, 19.00etan anbulategi parean
elkartuko dira koko-dantzari eta koko-marru guztiak, herri barruan kalejiran ibiltzeko. Iluntzeko kalejiran
parte hartzea nahi duen guztiarentzat zabalik dago eta Kezka dantza
taldekoek jende guztia animatu
nahi dute. Gainera animatzen diren guztientzat entsegu irekia egin dute martitzen ho-

laburrak
EUSKAL BASERRIA
Datorren asteko eguaztenean, hilaren 30ean "Txorixak galduta
egozenian" filmaren proiekzioa
eta Josu Gil Eibarko baserritar gaztearen solasaldi musikatua hartuko ditu Donostiako Okendo Kultur
Etxeak, 19.00etatik aurrera.

netan eta hurrengo martitzenean ere hala
egingo dute (20.00etan Portalean, 3. pisuan).

“Bide Zabalak” erakusketa Portalean
Gaur arratsaldean hasi eta otsailaren 24ra
arte "Bide Zabalak" izenburuko erakusketa hartuko du Portaleko erakusketa aretoak, martitzenetik domekara 18.30etatik
20.30etara. Erakusketak hamar artistaren
lanaren bidez baliabide berrien erabilpenaren aniztasuna agerian laga nahi du eta
horretarako Silvia Abella, Patxi Araujo,
Maialen Arozena, Xabier Barrios, Izaskun
Etxebarria, Xabier Idoate, Mariana Martín,
Silvia Ruiz, Jabier Villarreal eta Augusto
Zubiaga EHUko Arte Ederren Fakultateko
artisten lanak aukeratu dituzte.

LIBURU ARRAKASTATSUAK
Juan San Martin liburutegian, iaz
euskaraz gehien mailegatutako
liburuak Kirmen Uriberen "Bilbao-New York-Bilbao", Joseba
Sarrionandiaren "Moroak gara
behelaino artean?" eta Iñaki Irasizabalen "Igelak benetan hiltzen
dira" izan ziren.

EGUEN ZURI LEHIAKETA

Napoka Iria gaur Coliseoan
Gaur 20.30etatik aurrera Miren Narbaizak
eta Ander Mujikak osatutako Napoka Iriak
kontzertua emango du Coliseoan (sarrerak
5 eurotan bertan salgai ordubete lehenago). Emanaldian Maite Arroitajauregik txeloarekin eta Andoni Mujikak bajoarekin lagunduko die. Apirilean hurrengo lana grabatzen hasteko asmoa dute eta, horregatik,
ez dute zuzeneko emanaldi askoz gehiago
eskainiko, beraz aprobetxatzeko moduko
aukera gaurkoa.

Arrate Kultur Elkarteak XVI.
Eguen Zuri Argazki Lehiaketa antolatu du. Nahi duenak har dezake parte, Aratosteetako argazkiak aurkeztuta (egile bakoitzeko lau lan onartuko dituzte gehienez). Entregatzeko azken eguna
martxoaren 12a izango da,
21.00etan. Informazio gehiagorako arratekultu@gmail.com helbidera idatzi edo 943202299 telefonora deitu daiteke.

Tintalur

Kartutxo eta Toner Birziklaia eta Salmenta
Errebal, 12 - behea

Tel./Faxa: 943 531 809
tintalur@gmail.com www.tintalur.com

AUKERA BIKAINA: Aparteko pisua salgai
INMOBILIARIA

- ERAIKIN IA BERRIA URKIZUN, parkerako bistekin
eta dena kanpora begira / Igogailua kalean bertan
- Egongela, 2 logela (armairu enpotratuekin)
- 2 bainu eta sukaldea (guztiz ekipatuta)
Prezio ezinhobea: 188.000 € INFORMAZIOA: 690

61 07 15

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.
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kultura
Muñoaren olerkien diskoa salgai
Ibon Muñoa presoak
iaz argitara emandako "Ametsen txokoan
bizi naiz" poema liburuko olerki batzuk musikatu eta bertsionatu
dituzte Eibarko hainbat
taldek, dagoeneko kalean dagoen diskoa
grabatzeko: Eroa Nazan, Napoka Iria, Norman, Ekinocio, Josu Gil eta Mikel Arrieta musikariek hartu dute parte iazko udazkenean Legarreko lokaletan grabatu zen lanean eta, beraz, estilo ezberdinek bat egiten dute diskoan.
CD-arekin batera abestien letrak eta Mikel Za-

Ibarluzearen
lanaren
aurkezpena
Atzo aurkeztu zuten "Newtonen sagarretik esku-pilota
kuantikora. Berrikuntza eta
zientzia zabaltzen" Juan Luis
Ibarluzearen liburua Armeria
Eskolan. Lana Ego Ibarra batzordeak eman du argitara,
"Eibarko Koadernuak" sailaren barruan. Lau formatutan
editatu dute: alde batetik paperean, eta bestetik, PDF, mobi eta epub edizio digitaletan.

rrabe presoaren koadroen irudiekin osatutako liburutxoa kaleratu dute. Diskoan dauden abestiak "Askatu
barrura, barrutik mundura" (Mikel Arrieta),
"Mundu gaizto batean
II" (Norman), "Mundu
gaizto batean I" (Eroa
Nazan), "Zalantza" (Napoka Iria), "Mundu gaizto batean VIII" (Ekinocio) eta "Mundu gaizto batean III" (Mikel, Josu,
Pulgi) dira eta eskualde osoan 5 eurotan salgai
ipini dute, ohiko tokietan (Eibarren oraingoz
Karrika eta Areto tabernetan eros daiteke).

“Hárek umiak” kalean ipinitako argazkiak
martxoaren 3ra arte ikusgai
Aurreko asteko haizeak kalean ipinitako
"gerrako umeen" argazkietako batzuk bota
arren, oraindik zutik daudenak martxoaren
3ra arte ikusgai jarraituko dutela eman du
aditzera Ego Ibarra batzordeak. Hamabi
erretrato erraldoik iraun dute zutik: Jarkoveko umeena (Untzagako Jubilatu Etxearen
fatxadakoa), Toribio Etxebarria kalean dagoen Inglaterrako etxearena (Spanish Children’s Court, Bray Court) eta Kakalardo ondoan dagoen burdinezko horman dauden
umeenak. Haizeak botatakoak, berriz, udaletxeko arkupeetako laurak (abegi-herrialde bakoitzeko ume bana) eta "umeen" itzuleraren
ikur legez Untzagako harmaila gainean zegoena
dira. Bestalde, Ego Ibarraren webgunean "Há-

rek umiak (Gerrako Eibarko umeak)" argazkigaleria ‘ume’ haietako beste askoren argazkiak
jasotzen jarraitzeko gertu dagoela gogorarazi
nahi diote jendeari.

Aratosteetarako kartela aukeratu dute
Martitzenean batu zen Aratosteak 2013 kartel lehiaketako epai-mahaia eta irabazlea Conxita Honorato Blázquezen (Malgrat de Mar, Bartzelona) "Vístete de Carnaval" dela erabaki zuten. Umeetan, 11-14 urte bitartekoen mailan Afrika Santos Cid (11 urte) saritu dute "Festa" kartelarengatik eta
10 urtera artekoen mailan, berriz, Maitane Campos Fundazuri, "Pailazo zapatak" lanarengatik. Sari
banaketa ekitaldia otsailaren 9an, Aratoste Zapatuan egingo da 13.30etan Untzagan (karpan).

M A X I M O A R G O I T I A A R R I E TA
III. urteurrena (2010eko urtarrilaren 26an hil zen)

Beti izango zara
gure bihotzean
ZURE FAMILIA

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

agenda

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

Zorionak, NAHIA,
haraiñegun zure
lehelengo urtebetzia
ospatu genduan-eta.
Aitatxo, amatxo eta
famelixaren partez.

Zorionak, ALBA,
eguaztenian lau urte
beteko dozuzelako.
Laztan haundi bat
aitatxo, amatxo eta
famelixaren partez.

Zorionak, JUNE, gure
sorgintxua, urte bi
beteko dozuz-eta
astelehenian. Muxu
haundi bat etxeko
guztien partez.

Zorionak, GORETTI,
astelehenian 12 urte
egin zenduazen-eta.
Segi holan, irrifartsu
eta alai. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, JURGEN,
martitzenian urtetxo
bat bete zenduan-eta.
Patxo potolo bat aitta,
ama eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, AINHIZE,
etxeko sorgiñari,
hillaren 13an urtebete
egin zenduan-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, GAIZKA
Zubizarreta, hillaren
29xan bederatzi urte
egingo dozuz-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, JOSEBE,
haraiñegun 13 urte
egin zenduazelako.
Famelixaren partez.

Zorionak gure etxeko printzesak diran
HAIZEA eta PAULEri, hiru eta bi urte bete
dozuez-eta. Aitxitxa eta amamaren partez.

Zorionak, LANDER,
astelehenian lau urte
egingo dozuz-eta.
Laztan haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Igortxoren partez.

Zorionak, JORGE (hillaren 8xan urtiak bete
zenduazen) eta MARIA (gaur 13 egingo
dozuz). Ondo-ondo ospatu. Famelixa
guztiaren partez.
Zorionak, MIKEL (hillaren 14an)
eta JULEN (gaur bertan), 11 urte
bete dozuezelako. Etxekuen partez.

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
25ean: 22.30
26an: 19.45, 22.30
27an: 20.00
28an: 20.30

(2 ARETOAN)
25ean: 22.30
26an: 19.45, 22.30
27an: 20.00
28an: 20.30

(ANTZOKIAN)
25ean: 22.45
27an: 20.00
28an: 20.30

Zuzendaria: Cesc Gay

Zuzendaria: Julian Farino

Zuzendaria: Quentin Tarantino

”Una pistola en cada mano” ”La hija de mi mejor amigo”

”Django desencadenado”

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.
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agenda

BARIXAKUA 25

ZAPATUA 26

DOMEKA 27

EGUAZTENA 30

INDIANOKUA

BILERA

MUS TXAPELKETA

IKASTEN

17.00. Joko olinpikoa.
Indianokua gaztelekuan.

TXOTX-A

19.00. Kalejira erdialdean,
Agirrebeña anai-arrebekin.
19.30. Herri kirolak:
Ernesto Ezpeleta "Bihurri"
aizkolariaren eta Dioni
Kortina harrijasotzailearen
erakustaldia, Iruki
sagardotegi aldameneko
parkean.
20.00. Sagardodastaketa, Egoitz
Zapirainekin.
21.00. Afaria eta Asier
Cuevas korrikalariari
omenaldia. Jarraian,
erromeria Agirrebeña
anai-arrebekin.
Iruki sagardotegian.

AZKEN OSTIRALA

19.30. Giza-katea.
Untzagan.

KONTZERTUA

20.30. Napoka Iria.
Sarrera: 5 euro. Coliseoan.

09.30. Sortu-ren eratze
prozesuko 3. batzarra.
Kultun (aretoan).

INDIANOKUA

17.00. Erropa desfilea.
Indianokua gaztelekuan.

LAGUN TALDEA

17.30. "Luces, cámara…
¡¡¡Culebrón!!!" ikuskizuna,
Lagun Taldearen eskutik.
Sarrera: Euro bat.
Hezkuntza Esparruan.

ZINEMA

17.30. "Bolt" filma.
El Corte Inglés-ean.

ZAPATUKO IPUINA

18.00. "Basoko damaren
ipuin sorta: euskal
mitologia", Gurutz
Garmendiaren eskutik.
Umeen liburutegian.

16.00. Euskal Herriko
V. Mus Txapelketako
kanporaketa.
Klub Deportiboan.

ASTELEHENA 28
IKASTEN

10.00. "Mirando al cielo"
(astronomia). Beheko Toki
jubilatu etxean.

MARTITZENA 29
IKASTEN

10.00. "Fernando
Beorlegi. Gran maestro
de pintores", Mª José
Aranzastiren eskutik.
Aulas Kutxak antolatuta.
Armeria Eskolan.

11.00. Kafe-tertulia:
aseguruak. Untzaga
jubilatu etxean.

GURASOAK MARTXAN

14.30. "Educando
la afectividad y
la sexualidad", Arrateko
Andra Mari ikastetxean.
18.30. "Hablar y escuchar
con eficacia", Ignazio
Zuloaga institutuan.

HITZALDIA

19.30. "Colesterol y riesgo
cardiovascular", José Mª
Vaquero sendagilearen
eskutik. Antolatzailea:
Eibarko Medikuntza
Zentrua. Sarrera librea.
Portalean.

EGUENA 31
IKASTEN

10.00. "El intestino,
nuestro segundo cerebro",
Marisol Gisasolaren
eskutik. Armeria Eskolan.
18.00. Joskintza tailerra.
Portalean.

UMORE-IKUSKIZUNA

20.30 eta 22.30. Leo
Harlem umoregilearen
aktuazioa. Coliseoan.

lehiaketak
✔ Otsailaren 16ra arte
INDUSTRIA-ARGAZKILARITZA DIGITAL LEHIAKETA.
Lanak aurkeztea eta informazioa: Armeria Eskolako
Ikasle Ohien Elkartean (Isasi, 36).
MARTXOAK 8-KO EMAKUME LANGILEAREN EGUNAren
lan artistikoen lehiaketa. Lanak aurkeztea eta
informazioa: Arrate Kultur Elkartearen bulegoan.

✔ Otsailaren 28ra arte

✔ Martxoaren 12ra arte

HOROSKOPOA

XVI. EGUEN ZURI ARGAZKI LEHIAKETA.
Lanak aurkeztea eta informazioa: Arrate Kultur Elkartean
(arratekultu@gmail.com edo 943-202299).

ikastaroak
✔ Urtarrilaren 30era arte
EMOZIOEN KUDEAKETA (Sendian programa).
Non eta noiz: Otsailak 5, 7, 12 eta 14an,
15.00etatik 17.30etara Portalean.
Eskaerak eta informazioa: Pegoran.

ARIES
Aurreko astean ez zintuen haizeak
eramango, ezta? Eskerrak! Ze bihartik
aurrera gauzak oso ongi joango zaizkizu.

CANCER
Besteek egiten dutena oso erraza dela
iruditzen zaizu. Egin itzazu zuk gauza
horiek! Eskarmentu ederra hartuko duzu.

LIBRA
Zalantza asko dituzunean, balantza
batean jarri ondoren, erabaki. Ez eman
ebazpena dena ondo baloratu aurretik.

CAPRICORNIUS
Ez duzu zertan kezkatu, gaur egun
dituzun arazotxo horiek berehala
konponduko direlako. Zaindu zaitez!

TAURUS
Jaten duzuna gehiago zaindu beharko
zenuke, azken aldian edozer gauza jaten
duzu-eta. Ondo elikatzea garrantzitsua da.

LEO
Galdera sinple batek arazo asko konpon
ditzake. Inor ez da gutxiago beste bati
zerbait galdetzearren. Dena ezin da jakin.

SCORPIUS
Noizean behin ez dago gaizki minutu
bat eseri eta zeure buruaz pentsatzea.
Noiztik ez duzu horrelakorik egin?

AQUARIUS
Susto ederra izango duzu astelehenean.
Ez da oso larria izango, eskerrak!
Baina ez duzu luzaroan ahaztuko.

GEMINI
Noraezean ibili zara azken egunotan,
erdi galduta. Lagun on bat behar duzu
zure alboan, bidean ez galtzeko.

VIRGO
Txoratuta lagako dizun pertsona bat
ezagutuko duzu asteburuan. Berriro ikusi
ez arren, ezingo duzu burutik kendu.

SAGITTARIUS
Poz-pozik hasiko duzu datorren astea.
Ez da gutxiagorako, momentu ederra bizi
duzu-eta.: aukera paregabea benetan.

PISCIS
Noiz ikasiko duzu jaten? Beti zikintzen
zara. Adurretakoa ipini beharko duzu.
Hori da garbigailua erabiltzea, hori!

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

agenda
eguraldia (EUSKALMET.NET)

telefono jakingarriak

erakusketak

farmaziak

✔ Urtarrilaren 31ra arte

✔ barixakua 25

MARIA CAÑO. Argazkiak.
Portalea tabernan.
MARIA AGIRRE. Argazkiak.
Klub Deportiboan.
MARI SOL YABEN. Argazkiak.
El Ambigú tabernan.

EGUNEZ Elor za (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor.,

46)

✔ zapatua 26
EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón,
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

19)

✔ domeka 27

✔ Otsailaren 24ra arte

“BIDE ZABALAK” hamar artisten erakusketa.
Portalean.

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

✔ astelehena 28
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

✔ martitzena 29
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor.,

✔ eguaztena 30
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

✔ eguena 31

hildakoak

EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)

- Felix Bouzas Ferreiro. 54 urte. 2013-I-2.

- Juan Araujo Formoso. 86 urte. 2013-I-10.

✔ barixakua 1

- Kontxi Sáez Aliende. 57 urte. 2013-I-17.

EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

- Consuelo Fernández Rodríguez. 93 urte. 2013-I-18.
- Estanislao Sánchez Bernal. 79 urte. 2013-I-18.
- Angeles Maidagan López. 95 urte. 2013-I-18.

- Antonia Zigaran Elorza. 91 urte. 2013-I-19.
- Rosa Vila Airas. 65 urte. 2013-I-20.

jaiotakoak

- Mª Asunción González Varona. 81 urte. 2013-I-23.

- Aner Miguel Sánchez. 2013-I-9.

- Mari López Morante. 90 urte. 2013-I-22.

- Jose Luis Balzola Suinaga. 62 urte. 2013-I-22.
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- Garazi Zabalbeaskoa Etxaniz. 2013-I-5.

SUDOKUA

autobus ordutegiak

EI B AR -DONO STI A. Lanegunak: 07.00etatik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 20.35. DONO STIA-EI BAR .
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Zapatuak: 07.00, 08.30etatik 20.30etara orduro,
21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara
bi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00.
EI BA R- BI LBO . Lanegun eta zapatuak: 06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik
21.40etara orduro. BILBO -EI BAR . Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
E I BA R -G AS TEI Z . Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
G ASTEIZ- EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
EI BA R- IR U ÑEA . Lanegunak: 07.45, 13.30 eta
14.45. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegunak: 11.00, 17.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta
21.00.
E I BA R -A R R AT E. Lanegun eta zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00. AR RAT E- EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.
E IB AR -EL GETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta jaiegunak: 08.40, 13.40, 16.40 eta 20.40.
E I BA R -ME ND AR O. Lanegunak: 06.10 eta
07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Zapatuak: 07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.
Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta
22.15. MENDARO-EI BAR. Lanegunak: 06.15, 06.50etatik 21.10etara 20 minuturo eta 22.05. Zapatuak:
06.45etatik 20.45etara orduro, 22.05 eta 22.45.
Jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara eta 22.05.

tren ordutegiak

9

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

46)

S O S de i a k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
P e go r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 0
U da l e t x e a . . . . . . . . . . 9 4 3 7 0 8 4 0 0
P o r ta l e a . . . . . . . . . . . . . 9 4 3 7 0 8 4 3 9
U da l t z a i ng oa . . . . . . 9 4 3 2 0 1 5 2 5
M a n k o m u ni t a t e a 9 4 3 7 0 0 7 9 9
D eb eg es a . . . . . . . . . . 9 4 3 8 2 0 1 1 0
K I U B . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 2 0 38 4 3
E p ait e gia ......... ..943 0 3 34 0 0
I b e r dr o l a . . . . . . . . . . . 9 0 1 2 0 2 0 2 0
N a t ur g a s . . . . . . . . . . . . 9 0 2 1 2 3 4 5 6
D YA Lar riald iak ..943 4 6 46 2 2
G u ru t z e G o r ri a . . . 9 4 3 2 2 2 2 2 2
M e nd a r o o s p . . . . . . 9 4 3 0 3 2 8 0 0
A n bu lat e gia ..... ..943 0 3 25 0 0
T o rr e k u a . . . . . . . . . . . 9 4 3 0 3 2 6 5 0
E r re p id e ak ....... ..902 1 1 20 8 8
E r tz ain t za ........ ..943 5 3 17 0 0
E u s ko T r e n . . . . . . . . 9 0 2 5 4 3 2 1 0
P e sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 1 0 12 1 0
T a x i a k . . . . . . . . . . . . . . . 943 2 0 30 7 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 2 0 13 2 5
A lk oh o l.A n o n. .. ..629 1 4 18 7 4
A l - A n on / A l a t e e n . . 6 5 0 2 6 5 9 6 3

A U R RE K O A R E N E M A I T Z A

E IB AR -DO NO STI A. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13. DO NO STI A-EI BAR . Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak: baita 05.47 eta 06.47.
E IB AR -B I LB O. Egunero: 08.13etatik 22.13etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BI LBO-EI BAR. Egunero: 06.57etatik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

...eta kitto! 13/I/25 ● 833 zkia.

1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Babes ofizialeko pisua salgai Amañan. 70 m2. Garajea eta trasteroarekin. Tel. 636-458967 eta 650-497992.
Ricardo.
1.2. Errentan

– Senar-emazteek pisua hartu nahi
dute Eibarren errentan. Tel. 686739143.
– Egongela bilatzen dut errentan. Tel.
615-303314.

2. Motorra

2.1. Salgai

– Seat 600 salgai. Egoera ezinhobean barrutik zein kanpotik. Beti garajean gordeta. 4.000 euro negoziagarriak. leirehs@hotmail.com

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Lokala salgai Eibar erdialdean. Egoera onean. Tel. 671-258740.
3.2. Errentan

– Garajea alokagai Karmen kalean.
Itxita. 18 m2. Gauzak gordetzeko tokiarekin. Tel. 630-690317.
– Garaje itxia edo marraduna, trasteroarekin, hartuko nuke alokairuan.
Errekatxu, Sansaburu edo Bista Eder
inguruan. Tel. 636-322725.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688-341238.
– Neska eskaintzen da goizez garbiketak egiteko. Tel. 669-930282.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta nagusiak edo umeak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 638884104.
– Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 622-162798.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel. 617-571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, baita erresidentzian ere.
Geriatria-laguntzaile tituluarekin. Tel.
632-770872.

13/I/25 ...eta kitto!
833 zkia.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:
Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.
Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 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

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, baita erresidentzian ere.
Tel. 662-012834.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 686-739143.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Informeak. Tel.
681-041297.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
698-367223.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 688-884287.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko
eta lantegietan jarduteko. Geriatria-laguntzaile tituluarekin. Tel. 608-401590.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak egiteko eta umeak edo nagusiak
zaintzeko. Tel. 645-366850.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak eta etxeko lanak egiteko eta umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 654-349366.
– Neska eskaintzen da garbiketak eta
etxeko lanak egiteko eta umeak edo
nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
633-843512.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
660-041099.
– Erizaina eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 610-733490.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko eta eskoletako lanak egiteko.
Tel. 678-925568.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko, kamarera jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 676-078715.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 677-860971.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko, kamarera jarduteko eta garbiketak egiteko. Tel. 648-946077.
– Neska euskalduna eskaintzen da ileapaindegi batean lan egiteko. 11 urteko esperientzia. Tel. 610-096417.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 634-007292.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Baita gauez ere. Tel. 680121252.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 688-302653.

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 euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta pegorak garbitzeko. Tel. 617-571210.
– Mutila eskaintzen da jatetxeeetan
jarduteko, garbiketak egiteko, nagusiak zaintzeko eta gidari moduan. Tel.
698-467862.
– Emakumea eskaintzen da sukaldelaguntzaile edo kamarera jarduteko,
nagusiak edo umeak zaintzeko eta
garbiketak egiteko. Tel. 608-474923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta tabernan jarduteko. Tel. 689-926022.
– Gizona eskaintzen da gidari moduan
(nazionala, nazioartekoa eta bidaiariekin). Esperientzia handia. Tel. 697406210.
– Gizona eskaintzen da baserriak edo
etxeak garbitzeko eta nagusiak zaintzeko ospitalean zein etxean. Tel. 688812845.
– Emakumea eskaintzen da orduka
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko. Tel. 645-557141.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko. Tel. 608-376387.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 685-375377 eta 943257605. Jacqueline.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 688-234524.
– Gizona eskaintzen da kamarero zein
sukaldari laguntzaile jarduteko. Tel.
692-332871.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 686-052084.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
605-720298.
– Neska eskaintzen da arratsaldetan
nagusiak paseatzera ateratzeko, etxeak garbitzeko eta umeak eskolara eramateko. Tel. 639-611454.
– Mutila eskaintzen da arratsaldetan
nagusiak zaintzeko eta obretako laguntzaile moduan. Tel. 638-560617.

5. Irakaskuntza

5.2. Eskaintzak

– Euskarazko klaseak ematen ditut.
Maila guztiak. Azterketetarako prestaketa, profilak, HABE, EGA. Tel. 620608065.
– Atzerriko hizkuntzan diplomatuak
klase partikularrak ematen ditu LH eta
DBH mailakoentzat. Tel. 651-503971.

6. Denetarik

6.1. Salgai

– Mutikoarentzako bizikleta salgai (3tik
8 urtera). Berria. Urdina. Tel. 617256466.
– Lehen jaunartzerako marinel trajea
salgai. 14 tallakoa, krema kolorekoa.
Prezio onean. Tel. 630-686469.

Aurrematrikulak
HAUR, LEHEN ETA DER RIGOR REZKO B IGARREN HEZKUNTZAKO IK ASTETXEETAN
Nahi bezain
URRUN HELTZEKO.
Heziketa ZIENTIFIKOA.
Heziketa MODERNOA.
GIZA heziketa.
HIRU HIZKUNTZAKO
heziketa.

Itzio D.B.H.

943 70 22 89

mogel isasi D.B.H.

943 20 30 94

28tik
Otsailaren 8ra

Urtarrilaren

Amaña

943 20 72 50

2013
2014
ikasturtea
Arrateko andra maria 943 20 72 35

j.a. mogel ikastola

943 20 84 87

san andres

943 20 79 95

urkizu

943 12 17 78

ZERBITZUA

ADMINISTRAZIOA

BILERAK

GESTIOA

KOMUNITATEAK
T. E t x e b a r r i a , 1

- be he a

Te l .

943 20 42 99

5 eguneko Teorikako ikastaro trinkoak

ORDUTEGIA:
09.30-13.00
15.30-20.30

ZEZEN

BIDE
AUTO
ESKOLA

GIDA-BAIMENAK
San Andres, 1 ac
Tel. 943 20 34 45
EIBAR

