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Afariketan eta jolasetan
ibiltzeko irrikitan
Toribio Etxebarria, 1 - behea
943 20 42 99

ARTEKARITZA

AUTOAREN ASEGURUA
preziorik onenean

e

uskararen
transmisioa

egitar aua
08,45 - 09,00:
09,00 - 09,15:
09,20 - 10,15:
10,20 - 10,45:

10,50 - 11,15:
11,20 - 11,45:
11,50 - 12,10:
12,15 - 12,35:
12,40 - 13,25:
13,30 - 14,45:
14,45 - 14,50:
15,00:

maiatzak 25, astelehena
08,45 - 14,45
EIBAR PORTALEA

mintegia

Akreditazioa eta dokumentazioa.
ONGI-ETORRIA.
“Etxeko eta kaleko hizkuntza erabileraren arteko loturak: Lasarte-Oriako ikerketa bat”.
Pello Jauregi, Hezkuntza Zientzietan Doktorea. EHU.
“Familia bidezko transmisioa: guraso euskaldunen diskurtsoak”.
Malores Etxeberria. Hernaniko Udaleko euskara teknikaria.
Nekane Jauregi. Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara teknikaria.
“Gurasoak Berbetan: guraso eta familiei zuzendutako mintzapraktika taldeak”
Maider Aranberri. …eta kitto! Euskara Elkarteko teknikaria.
“Igandeak jai. Familia giroan euskaraz”.
Naroa Cuesta. Geu Elkarteko teknikaria.
ATSEDENA.
“Erreferenteen garrantzia. Prestigioaren transmisioa”.
Gaizka Garitano, Eibar Kirol Elkarteko entrenatzaileari elkarrizketa.
“Ahozkotasunaren transmisiotik hizkuntzaren erabilerara”.
Miren Artetxe, Euskal Filologian lizentziatua. EHU,
“Mahaingurua”.
Dinamizatzailea: Jaime Altuna. Urtxintxa Eskola.
AGURRA.
BAZKARIA.

IZEN EMATEA

Maiatzaren 4tik 21era
25€ bazkariarekin
15€ bazkaririk gabe
943 20 09 18
normalizazioa@etakitto.eus

Antolatzailea:

Babeslea:

Laguntzaileak:

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
ASTEAN
ESANAK
“Hego Euskal herriko
jendeak 53 minutu inguru
gutxiago egiten du lo,
Europan ohikoa dena baino.
Espainiari berez Erresuma
Batuko ordutegiaren arabera
funtzionatzea zegokion,
baina Francok Alemaniakoa
ezartzeko agindu zuen.
Hala egin zuten baita ere
Frantziak, Herbehereek,
Belgikak eta Luxenburgok.
Beste herrialdeek dagokion
garaira egokitzen jakin
dute; Espainiak, ordea, ez”

(EGUZKI URTEAGA,
EHUKO SOZIOLOGIA IRAKASLEA)

“Ebidentziak daude
erakusteko artrosiak,
minbiziak, bihotzeko
gaixotasunek, asmak eta
bronkitis kronikoak hobera
egiten dutela jarduera
fisikoarekin. Gomendioa da
egunean 7.000 urrats egitea
gutxienez, edo astean hiru
bider 30 minutuko jarduera
fisikoa. Hori egiten ez duzun
heinean, sedentarioa zara;
txarra da”

(JAVIER MARCO JUANA,
FAMILIA MEDIKUA)

“Krisiaren Atlasa lanean
ikerlariek leku ezberdinetan
krisiari nola erantzun zaion
arakatu nahi izan dute
ikerlariek. Hor Arrasate da
Espainian erresistentziarik
handiena duen udalerria.
Azterketa, baina, 2007 eta
2013 urteen artean
egindakoa da; ez ditu
kontuan hartu Fagor
Etxetresnen lurrikararen
ondorioak. Interesgarria
litzateke aztertzaileek
segida ematea ahaleginari”

(IVAN SANTAMARIA,
KAZETARIA)

“Gipuzkoarrak ezberdinak
dira, bereziak, gauza
batzuetan askoz ere
tradizionalistagoak. Eta
tradizio horiek nondik atera
dira? Asmatu egin dira;
beraz, asmatu ziren bezala,
berriz apurtu daitezke.
Andreak ezin joate hori, zer
deabru? Alardean, gainera,
duela zenbait urte emakume
asko sartzen zituzten
gizonezkoek ezkutuan: hori
egiten zuen taldea zegoen”

(AMAIA AROMA,
LEHEN EMAKUME TXISTULARIA PLAZAN)

KOIPE-GAZA / KOIPE-GAZAZKUA.- Pertsona delikatua. Gaztelerazko ‘cursi’ ere esan nahi du.
“Eurixa danian etxetik urten be ez dau egitten koipe-gaza horrek, prakak zipriztinduko ete dittuen
bildurrez”.
KOIPE-LUSTRIA.- Likina, gaztelerazko ‘pringoso’. “Berrogei lagunentzako arrautzak prijitzen jardun
dau, eta dana da koipe-lustria sukalde jiran”.

eskutitzak
HONDAKINEN GAIKAKO BILKETA
Hondakinen gaikako bilketa zer norabide hartzen
ari den ikusita, datozen Udal Hauteskundeetarako
eztabaidagai politikoa bihurtu baita, Gardenekook
garbi utzi nahi dugu zer pentsatzen dugun.
Jakina denez, 2013ko martxoko udalbatzarrean,
aho batez onartu zen (alegia, udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek onartu zuten)
Gardenek aurkeztutako mozio bat. Mozio horretan,
Eibarren hondakinak gaika biltzeko sistema 5.
edukiontzikoa deritzona izatea eskatu zitzaion
udalari.
Nahiz eta jakin sistema horrek beharbada gabezia batzuk dituela, haren alde egiten dugu beste aukeren aurretik, zenbait ezaugarri kontuan izanda
(Eibarko orografia, zenbait tokitako biztanle-dentsitatea, kostuak, erosotasuna, eta abar) eta sinetsita arduraz eta profesionaltasunez jokatuz gero
haren emaitzak beste edozein sistemaren parekoak izan daitezkeela.
Sistema hori bultzatzeko, Udalarekin elkarlanean jarduteko zeregina jarri genion geure buruari.
Zenbait bilera egin ostean, Eibarko Hondakinen
Mahaia izenekoa jarri zen martxan, eta bertan parte hartzen dugu. Ahalik eta hondakin gehien gaika
biltzea beste helbururik ez daukagu, eta ahalik eta
azkarrena biltzea, jakina. Guretzat, ez da nahikoa
Europar Batasunak jarritako epeak betetzen joatea: zenbat eta gehiago aurreratu, horrek are bizikalitate hobea ekarriko du eta kostuak nabarmen

jaitsiko dira, eta aurrezpen hori beste esparru batzuetan erabil daiteke.
Eibarko Hondakinen Mahaian, ekarpenak egiten
ditugu, gure ustez oraintxe azaldutako helburuak
betetzen laguntzen dutenak (edukiontzi berdeari
txipa jartzea, informatzea eta sentsibilizatzea, dinamizatzaile bat kontratatzea, kronograma zorrotzagoa izatea, zer hondakin eta non utz daitezkeen
azaltzen duten eskuorriak banatzea, eta abar). Beti
ez dugu lortzen gure proposamenek harrera ona
izatea. Hala ere, astiro-astiro, emaitzak hobetzea
lortu da, nahiz eta lehenbailehen gainditu beharreko geldiune bat gertatu den azken hilabeteetan. Azpimarratu nahi dugu azkarrago aurrera egingo genukeela eta askoz emaitza hobeak lortuko genituzkeela parte-hartze handiagoa izango bagenu, Mahaian bertan esan izan dugun bezala.
Azalpen honen ondoren, eta aukera politiko guztietatik aparte dihardugula argi eta garbi utzita –gure iritzirako, gai tekniko bat baita-, politikariei eskatzen dieguna hauxe baino ez da: ez dezatela segi gai hau politika-eztabaidetako gaitzat erabiltzen
datorren udal hauteskundeetan eta etorkizunekoetan; ez dezatela gai hau erabili ezta lortutako
emaitzaren ondoreneko harrokeriaz ere; arma jaurtigaitzat ere ez; ezta sistema honen babesletzat ere.
Eibar garbiago eta Hondakinen Gaikako Bilketan
laguntzaileago baten alde. Denok batera.
GARDEN

OHARRA: Maiatzaren 1a barixakuan jausten denez, datorren asteko alea eguenean,
hilaren 30ean, kaleratuko dugu. Hori dela-eta, edozein informazio edo zorion-agur
kaleratu nahi baduzue, martitzen gauerako bidali beharko diguzue.
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GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
EIBARKO
UDALA

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak DIRUZ LAGUNDUTAKO ALDIZKARIA

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.

4 danon ahotan
PP-k alkategaixa presentau dau
Eguazten goizian aurkeztu eban
PP alderdixak udal hauteskundietarako alkategaixa: Javier Nuñez
42 urteko eibartarrak azken hamasei urtietan alderdi popularraren zerrendaburua izan dan Carmen Larrañagaren tokixa hartuko
dau. Alkategaixak zortzi urte
emon dittu ziñegotzi karguan Soraluzen eta beste horrenbeste Elgoibarren eta erronkari "ilusiño
haundixarekin" ekingo detsala
azaldu eban. Alderdixak Eibarren
oiñ arte egindakuari segiduko detsala aurreratu eban, "beti be herrixaren eta eibartarren hobebiharrian". Zerrendan bigarrena
Cristina Baz eibartarra da eta udaletxian hamasei urte emon di-

Javier Gorosabel
astrofisikua
hil da
ttuan Carmen Larrañaga be badoiala azaldu dabe. Programia
prest dake eta javiernuñez.com
helbidian edozeiñek irakortzeko
moduan egongo da.

La Salle Astia
Aurten be La Salle Astia ospatuko dabe Isasin zein Azittaiñen. Eguaztenian, 11.30xetatik 13.00era, play-backian parte hartuko dabe Azittaingo
ikastetxeko gela guztiak. Eta eguenian, La Salleko San Juan Bautistaren
egunian ekitaldi nagusixa ospatuko dabe eskola bixetan: eguna eukaristiarekin hasiko dabe eta, 10.15etan bokadilluak banatu eta jarraixan,
herri kirolak eta jokuak egingo dittue. Azittaiñen 11.30xetan bakillau txapelketia hasiko da eta, jarraixan, Argazki Rallyko lanen erakusketia ikusteko aukeria eukiko dabe. Irabazlieri sarixa banatu eta gero, irakasliak alkarrekin bazkalduko dabe Isasiko eskolan.

Javier Gorosabel Eibarko astrofisikua Donostian hil zan
martitzenian. 45 urte baiño ez zittuan, baiña halanda be
benetan txapela kentzeko moduko ibilbidia egin eban
berak zientzia munduan landutako arluan. 2003tik, NASAk kontratatuta, Baltimoren daguan Hubble espazio-teleskopixuaren zientzia institutuan jardun eta gero, 2006tik
hona Andaluziako CSIC-en egin eban biharra zientifiko titular moduan, Granadan bizi zala. Aurretik, Amsterdameko Unibersidadian, Berkeleykuan, Harvard-en, Alemaniako Max Planck institutuan, Txileko Obserbatorixo Astronomiko Australean, Milanekuan, Tautenburg-ekuan,
Edinburgoko Astronomia Zentruan... egin zittuan hainbat
ekarpen. 200 artikulotik gora idatzittakua, bere ikerketak
7.000 aitormen baiño gehixago izan dittue. Eibarren behin
baiño gehixago emon zittuan hitzaldixak, azken urtiotan
Ikasten alkartekuak gonbidatuta. Gure aldizkarixan
2012ko urrixaren 31n, 823. alian kaleratu genduan berarekin egindako azken alkarrizketia.

Parte-hartziari
buruzko hitzaldixa
Datorren eguaztenian 19.00etan, Arrate Kultur Elkartean
"Herritarren partaidetza. Nola eta nork" hitzaldixa emongo dau Piuran (Perun) CIPCA, Nekazarixen Ikerketa eta Sustapenerako
Zentruko gobernabilidade demokratikua zuzentzen daben Rosa Prieto
Mendozak. Hitzaldixa Egoaizia eta Alboan GKE-iak antolatu dabe.

Rosalio Lejardi Zenarruzabeitia
2015eko apirilaren 14an hil zen, 83 urterekin
FAMILIAREN IZENEAN, ESKERRIK BEROENA
gure nahigabean lagundu diguzuen
guztioi eta azken agurra ematera
etorri zinetenoi
...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.

danon ahotan 5
San Andres eskolakuen bazkarixa
Bixar 50. urteurrenaren harira bazkarixa
egingo dabe San Andres eskolako ikasle ohiak. Bazkaldu aurretik, 13.30xetan
Topalekuan alkartuko dira, aurreko barixakuan inaugurau eben argazki eta bideo erakusketia ikusteko. Eskoliaren
historixiari errepasua emoten detsen
irudixak domekara arte egongo dira
ikusgai, gaur 19.00etatik 21.00xetara eta
bixar eta etzi, barriz, 12.00xetatik
14.00xetara eta 19.00etatik 21.00xetara.
Erakusketia ikusi eta gero, 14.45ian talde argazkixa egingo dabe Txomon eta,
jarraixan, 15.00etan ikastetxeko gimnasixuan bazkalduko dabe.

autuan
HITZALDIXA
Datorren eguaztenian, 18.00etan
"Lanbide Heziketa, lanerako bide
zuzena" izenburuari jarraittuta
hitzaldixa emongo dabe
Indianokua gaztelekuan
Elgoibarko MEKA Lanbide
Eskolako Soldadura eta
Galdaragintza mintegiko kidiak.
Hitzaldixa euskeraz izango da
eta gaztiendako ezeze, heldu,
langabetu eta interesa daken
guztientzat be izango da.

Domekara arte dagoz ikusgai eskolako irudixak
Topalekuan. LEIRE ITURBE

Pointe de
Graveko
gudarixeri
omenaldixa
Aurreko asteburuan II. Mundu Gerran Alemaniako nazien kontra borrokatu ziran Pointe de Grave-ko gudarixak omendu zittuen
Iñigo Urkullu lehendakarixak eta Akitaniako presidentiak. Omendu zittuenen artian

2010ian 92 urterekin hil zan Andres Prieto
eibartarra dago. Gernika batalloiko kidien
artian hiltzen azkena izan zan gudarixa naziak garaitu zittuan ejerzitoko komandantia
izan zan.

1985-IAN JAIXOTAKUAK
Urte horretan jaixotakuak
ekaiñaren 6xan batuko dira
alkarrekin bazkaltzeko: 13.00ian
Oishi tabernan alkartuko dira
zuzenian taldiaren erretratua
Untzagako harmailletan egitteko.
Bazkarixa 15.00etan izango da,
Ipur sagardotegixan eta
bazkalostian musikia eukiko
dabe. Izena emon nahi dabenak
Laboral Kutxako ES 84 3035
0023920230087143 kontu
zenbakixan 50 euro sartu biharko
dittu, izen-abizenak ziheztuta.
Horretarako azken eguna
maiatzaren 10a izango da.
Zalantzak argitzeko
eibar1985kintada@gmail.com
helbidera idatzi leike.
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6 danon ahotan
Hezkuntzaren alde

asteko

812
datua
lagunek jasotzen dabe
Eibarren DBE (RGI)
dalakua eta 400dik gora
etxebizitzarako laguntasun
osagarrixa, 413 andrak
eta 399 gizonek danera.
Erdixak, 412-k Espaiñiako
nazionalidadia dake.

Astelehenian abiatu zan Hezkuntzaren Aldeko
Munduko Ekintza Astia eta, azken urtiotako
martxari jarraittuta, aurten be horren harira
hainbat ekitaldi berezi antolatu dittue Eibarren:
domekara arte kanpaiñiari eskindutako interes
gunia egongo da liburutegixan, Egoaizia GKEiarekin alkarlanian antolatuta. Kanpaiñiari lotutako ekitaldi nagusixa atzo goizian egin zan Untzagan: "Nazioarteko Parlamentuaren Batzarra,
danondako hezkuntza aldarrikatzeko" goiburuari jarraittuta, antzezlana egin eben Aldatze
eta Amaña eskoletakuek eta Garagunekuak,
bestiak beste.

Dispertsiñuaren kontrako
ekitaldixak

Joste Eguna
Bixar Gure Esku Dago-ren
eskutik Joste Eguna egingo
da gurian: goizian 12.00xetatik 14.00etara eta arratsaldian 18.30xetatik 19.30xetara Untzagan oihalak josiko
dira. Horrekin batera, materixala saltzeko mahaixa,
oihalak, saretze-txartelak,
txapak, kamisetak, umiendako puzgarrixak, musikia, trikitilarixak, batukadia eta
bestelakuak egingo dira eta,
eguna agurtzeko, 19.30xetatik aurrera, festa giruan
Oihaljira abiatuko da.

APIRILA
Apirilak 25, zapatua:
Gernikako Bake Museora irteera
eta egun pasa Eibarko berbalagunekin.
Apirilak 30, eguena:
Illunabarrian programaren barruan,
Euskal Memoria Fundazioaren
“Euskara, ospela eta egutera” dokumentala,
19.00etan …eta kitto!-n.

MAIATZA
Maiatzak 10, domeka:
- Gurasoak Berbetan eguna. Kultur ibilbidea
Eibarko alde zaharrean Arantxa Lasaren
eskutik. Ondoren, bazkaria eta jolasak.
- Herri Urratsera autobusa. Senpere.
Maiatzak 12, martitzena:
“Euskera eta kirola”
mahaingurua. Alex
Txikon, Bihurri eta
Maite Maiora.
Moderatzailea:
Ana Ramos kirol-kazetaria. 19.30etan
…eta kitto!-n.

Aurreko zapatuan Eibarko Sarek antolatuta Dispertsiñuaren Kontrako Eguna egin zan Untzagan. Goizetik hasitta egun osuan dispersiñuarekin amaitzia eskatu eben kantu, bertso eta bestelakuen bittartez.

Egun osua hartu zeban Eibarko Sarek antolatutakuak. LEIRE ITURBE

Maiatza 13, eguaztena:
Ipurterre ipuin-lehiaketako sari-banaketa,
10.00etan Unibertsitate Laboralean.
Eriz magoaren ikuskizuna

Maiatzak 19, martitzena:
Illunabarrian programaren barruan
“Gatazkarik gabeko teknologia”
dokumental-hitzaldia, Alboan elkartearen
eskutik. 19.00etan …eta kitto!-n.
Maiatzak 22, barixakua:
Barixakuak Jolasian eskulan-tailerra guraso
berbalagunentzat. 17.30etan …eta kitto!-n.

Maiatzak 25, astelehena:
Euskeraren transmisioari
buruzko V. Mintegia.
09.00etatik 15.00etara
Portalean.
Maiatzak 25, astelehena:
Guraso berbalagunentzat haurren
haserrealdiei buruzko hitzaldia., Nerea
Mendizabal psikopedagogoaren eskutik,
18.00etan …eta kitto!-n.
Maiatzak 30, zapatua:
Mintza Egunera irteera (Beran).
Maiatzak 31, domeka:
Ibilaldira autobusa. Bilbo.

Ekainak 18, eguena:
Barixakuak Jolasian, zirko-tailerra
eta ikuskizuna Urkizun. 17.00etatik aurrera.

Ekainak 19, barixakua:
Ikasturte amaierako afari-merienda,
Berbetan-eko partaideentzat.
Ekainak 23, martitzena:
San Juan Sua, 23.00etan Untzagan.
Dantza Garaikidearen ikuskizuna.

EKAINA
Ekainak 3, eguaztena:
Illunabarrian programaren barruan
“Udarako azala nola prestatu” hitzaldia.
Zaloa Otaduiren eskutik,
19.00etan …eta kitto!-n.
Ekainak 14, domeka:
Araba Euskerazera autobusa. Gasteiz.

Ekainak 25, eguena:
Euskal Jaialdia, herri-kirol erakustaldia.
19.30etan Untzagan.

elkarrizketa

IMANOL ELORZA, artista:

7

Joan den eguaztenera arte ikusgai egon da
Untzagako jubilatu-etxean Imanol Elorza
eibartar artistaren “Eibar-Bartzelona”
erakusketa. Nagusien hamabostaldiaren
barruan antolatutako erakusketa horretan,
Bartzelonako hainbat lekutako oleo-erliebeak
erakutsi ditu Imanol Elorzak, futbol-jolakari
bezala dituen hainbat argazki zaharrekin batera;
izan ere, Eibar, Urko eta Arrate futbol
taldeetako atezaina izan zen 50. hamarkadan.
Gainera, Eibar Futbol Taldeak Bartzelonarekin
batera egindako ibilaldi fotografikoa ikusi ahal
izan da Untzagako erakusketa aretoan.

“Bezeroekin emozioak
konpartitzea gustatzen zait”
ainbeste urtetan egindako lanaren ondoren, munduko museo, arte-galeria
eta partikular askoren etxeetan aurki
daitezke Imanol Elorzaren koadroak. Gaztetan margotzen hasi zenean, berak zerbait desberdina egin behar zuela erabaki zuen: “Beti
izan dut gauza berriak asmatzeko gogoa, eta,
Brasilen bizitzen egon ginen hiru urteetan, indijenek egiten zituzten tallak ezagutu ondoren,
oleo-erliebeak egitea pentsatu nuen”, azaldu
digu Imanolek. Oleo-erliebea, beraz, berak
sortutako teknika da; euskeraz “oliozkolanak”
hitza erabiltzea gustatzen zaio. Egurra eta altzairua erabiltzen ditu, eta oleoarekin margotzen ditu. Koadro hauetan detaile guztiak oso
ondo landuta daude, produkzio-denbora oso
luzea izaten dute. Batzutan urteak eman ditu
horrelako lanak egiten, eta, aldi berean, laupazbost koadro lantzen jarduten du. Atentzioa
ematen dute lan hauen sakontasunak eta bolumenak, eta perspektiba desberdinetatik
ikusteko gogoa sortarazten dute.
Elorzak azaldu digunez, “lehenengo bertara
joaten naiz (paisajea, edifizioa, baserria... dagoen lekura), argazkia atera eta takimetroarekin neurriak hartzen ditut. Bozetuak egiten ditut, dibujo lineala egiten dut eta perspektiba

H

diferenteak aztertzen ditut”. Armeria Eskolan
Maisutza Industrialeko ikasketak egin zituen
eta oso ondo gogoratzen du Lizundia maisuarekin marrazketa eta perspektibari buruz ikasitako guztia: “Han marrazteaz gain, mekanika
ere ikasi nuen. Tailerra izan nuen 10 urtetan Eibarren, Industrias Sao Paulo”.
Industria-munduan ibili eta gero, pausu garrantzitsua eman zuen Elorzak: bere familiaren
oneritziarekin, bere benetako pasioa, artearen
aldeko apostua egin zuen.
Lan ugari egin ditu bere bizitza osoan. “Euskal Herriko historiari buruz egindako 2x8 metroko kuadroa daukat: `Gure Herria´. Estilo picassianoa du, Picassori egindako omenaldia da
eta euskaldunei buruz hitzegiten duen kuadroa da. Telan dago eginda. Leku askotan egon
zen, Argentinara eramateko prest geundenean, Malvinetako gerra hasi zen eta, azkenean, ezin izan genuen hara bidali”.
Bere ibilbide artistikoan gai asko landu ditu;
paisajeak, baserriak, eraikin erlijiosoak, Getariako historia... Sarritan antzokiak irudikatu
ditu: Donostiako Victoria Eugenia antzokia,
Bilboko Arriaga antzokia eta Bartzelonako Lizeoari buruzko lan ikaragarriak egin ditu. Hainbeste maite duen Bartzelona hiriaren ome-

Imanol Elorzak “Bartzelonako Elkano eraikina” obra eman dio Eibarko Udalari, eta
“Bartzelonako Canaletaseko iturria” Eibar Kirol Elkarteari. Ezkerreko argazkian, Miguel
de los Toyos alkatearekin eta, eskumakoan, Mikel Larrañaga Eibar KEko aholkulariarekin.
Ekitaldi hunkigarri horrekin amaiera eman zitzaion “Eibar-Bartzelona” erakusketari.

nez, balio handiko “Bartzelonako Lizeoa” lana
egin zuen. 1989an hasi eta 1992an amaitu zuen.
Jakina denez, zoritxarrez 1994an Lizeoa erre
egin zen. Lizeoa berreraikitzeko Elorzaren kuadroa erabili zuten. 2x1,5 metroko kuadroa da,
fibra-optiko bidezko argiztapena dauka eta
soinua ere eskaintzen du kaudroak: “Lizeoko
zuzendariak handik pasatutako musika-pasarte politenak bildu zituen, eta koadrotik musika irtetzen da”. Elorzak hain ondo lantzen
duen oleo-erliebearen teknikak disziplina
asko uztartzen ditu: pintura, mekanika, talla,
elektrizitatea, soinua... Imanolen esanetan,
“lan asko egin ditut, niretzako inportantea da
egitea, nik egiten disfrutatzen dut. Eta bezeroekin emozioak konpartitzea gustatzen zait;
hori oso inportantea da”.

Eibar, Bartzelona, Brasil, Getaria, Donostia
Imanol Elorza 1929an jaio zen Eibarren, Elgeta kalean. Armeria Eskolan ikasi zuen. Hiru
urte Brasilen egon zen lanean (hiru alabetako
bat han jaio zen). Handik etorri eta enpresa
bat sortu zuen Eibarren. Aspaldi Donostian bizi da. Gaur egun bertan dauka tailerra baina
40 urtetan Getarian izan du bere tailerra, eta
arte-galeria. Getariko lokaletan, gainera, haur,
gazte eta nagusi askoren irakaslea izan da.
Bartzelonarekin harreman berezia izan du:
gerra zibilaren garaian, umea zenean, Hiru urte pasa zituen bertan. Bartzelonan erakusketa
mordoa egin ditu. Bere kuadroetan hango leku
asko irudikatu ditu: La Sagrada Familia, Canaletaseko iturria, Lizeoa, las Ramblas, Camp
Nou, La Masia... Azkeneko bi hauek Bartzelona Futbol Taldeko museoan daude. Bartzelona
Futbol Taldearentzat egindako lana eskertzeko
“Diploma de la Fe Culé” eman zioten. EibarBartzelona partidua ikusten egon zen, jakina!
Hala ere, ze ekipokoa den galdetzerakoan ez
dauka zalantzarik: “Ni Eibarkoa naiz!!!”.

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.
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Konturau orduko ikasliak beste
ikasturte bat agurtuko dabe eta,
horrekin batera, aisialdixari
eskintzeko ordu mordua eukiko
dittue aurretik. Guraso bateri baiño
gehixagori burukomiña eragiten
detsan egoera horreri, baiña,
primerako etekiña etaratzen detse
umiak eta, gaiñera, azken urtiotan
gero eta aukera gehixago eskintzen
detsez libre dittuen ordu hórretan
era guztietako jarduerak egitteko:
atzerriko hizkuntzak ikasi, kirol
ezberdiñetan trebatu, abenturazko
aktibidadietan parte hartu… gaur
egunian edozelako udalekuak
topau geinkez herrixan bertan zein
hamendik kanpora be. Udalak,
Astixaren bittartez, umien eta
gaztien aisialdixa euskeraz
betetzeko eskintzari ekin zetsala
urtiak pasau dira eta aurten be
udaleku ireki modura planteatutako
jardueretan ederto ibiltzeko aukeria
egongo da.

U

rteroko martxiari jarraittuta, Oporrak Afariketan eta Udan Jolasetan
udaleku irekixak egingo dira. Ekimenak hasiera-hasieratik harrera ezinhobia euki eban ume zein gurasuen aldetik
eta urtetik urtera eskaeriak gora egin dau

Afariketan
eta jolasetan
gozatzeko sasoian
etenbarik: 2008xan 350 umek hartu eben
parte udaleku irekixetan (311 umek Oporrak Afariketan-en eta 39k Udan Jolasetan-en) eta iaz ixa kopuru hori bikoizteraiño aillegau ziran. Programa bixak alkartuta, 642 umek hartu eben parte jar-

Isasi, 31
Ogi ARTISAUA eta
943 207 737
BASERRIKO ogia
E t o r r i !t x i a n
Eibarko prezio
Zure e zara!!
merkeenetan!!
egongo
KAFETEGIA
OKINDEGIA

dueretan (557 umek Oporrak Afariketanen eta 85k Udan Jolasetan-en). Antolatzailliak azaldutakuari jarraittuta, "gaur
egun eskintzen dogun plaza kopuruarekin goixa jo dogu, nekez antolatu geinkez
talde eta txanda gehixago". Izan be, Opo-

J.A. MOGEL IKASTOLAKO GURASOEN ELKARTEA

autobus
08.30etan
Goizeko

IRTENDA

Aire berriak!

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.

Estaziño, 4
943 254776

...ETA

KITTO!

EUSKARA ELKARTEA

zerbitzua

Arratsaldeko 19.00etan

12€

BUELTATZEKO

geure gaia
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Azken urtiotan etenbarik igo dira parte hartzeko eskaeriak.

ko 60 euro ordaindu
rrak Afariketanen 36 bat talde osatzen dibiharko dira.
ttue eta, hórretxekin, 40tik gora begiralek
Udan Jolasetan, barriz,
jarduten dabe. Garatuko dittuen behinsei urteko umiendako Umiak kalian zein barruan jolas diferentiak egitten dittue.
betiko jarduerak izena emoten daben talkixaguak izatian, Eibarren bertan garatzen
(2009xan jaixotakuendako) pentsautakua
dien eta lagunen arabera aldatu leikez,
dittue aktibidadiak, Amaña eta Jazinto
da eta ekaiñaren 29tik uztaillaren 10era
baiña urtetik urtera errepikatzen diran
Olabeko ludoteka bixetan eta Urkizu eta
eskinduko dabe, goizeko 10.00etaik
txanguak, Deba, Gorbea eta Pagoetara
Sansaburu eskoletan. Hezitzailliekin ba13.00ak arte (matrikuliak 40 euro balixo
egitten diranak, adibidez, programan
tera, umiak alkar ezagutzeko jolasak, ipuin
da). Gurasuendako billeria ekaiñaren
egongo dirala aurreratu dabe.
harrigarrixak, igerilekuetara txangoak, es9xan, 18.00etan egingo dabe Portaleko
Aurtengo eskintzari begira, Oporrak
kulanak, kaleko jolasak, jaialdixak eta,
areto nagusixan. Kasu honetan, umiak txiAfariketan LH-ko 1. maillatik 6. mailla arudia ondo baiño hobeto hasteko umiendako izango da
teko beste hamaika jarduera
eta txanda bi antolatuko digehixago preparau dittue.
ttue: lehelengua ekaiñaren
29tik uztaillaren 10era eta
Izen-emotia interneten
bigarrena, barriz, uztaillaren
Programa batian zein bes6tik uztaillaren 17ra. Guratiak izena emoteko Indianosueri azalpenak emoteko bikua gaztelekura (Muzategi,
llerak Portalean, areto nagu3ra juan biharko da, maiatzasixan izango dira: ekaiñaren
ren 4tik 8ra, goizez 10.30xeta9xan, 19.00etan 1. maillatik 13.00era eta arratsaldez
kuak; ekaiñaren 10ian, 18.0016.00etatik 18.00etara. Eta
etan 2. maillakuak; egun beegun gitxi barru, lehelengoz
rian (10ian), 19.00etan 3. eta
internet bidez izena emoteko
4. mailletakuak; eta ekaiñak
aukeria eskinduko dabe,
11n, 18.00etan, 5. eta 6. maiwww.astixa.eus helbidian.
lletakuak. Eta ume bakotxe- Sanfermiñetako txupinazua bete-betian bizitzen dabe Untzagan.

ANTONIO BARRIO GUEDE
II.

URTEURRENA: 2013-IV-26

“Bi
“Bi urte
urte badira
badira ere
ere
laga
laga gintuzula,
gintuzula,
gure
gure bihotzetan
bihotzetan
zaitugu
zaitugu egunero”
egunero”

EIBARBUS-eko gerentzia eta lankide guztien partez
...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.
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gaztekitto

teen ajeak

Joseba Martin eibartarrak, Josu Lopezekin batera,
TweetMeLot aplikazio mugikorra sortu du: horri esker
Twitterren gaiak, kontuetako argazki eta estekak...
denbora errealean jarraitu daitezke eta, gainera,
erabiltzaile-profila aldatu eta Twitterren dituen
jarraitzaileetara sartzeko aukera ere ematen du.
Horrez gain, Twitterren kontua duten irrati gustokoenak
entzun daitezke aplikazioa erabiltzen den bitartean.
Zortzi hizkuntzatan eskuratu daiteke AppStoren eta
erabili dutenak oso pozik daude.
- Zergatik erabaki zenuten
TweetMeLot aplikazioa sortzea?
Sare sozialen inguruko azterketa egin genuen eta, Twitter erabilienetakoa izan arren,
erabiltzaileek keja ugari zituztela ikusi genuen. Besteak
beste, sarritan pertsonak aurkitzea oso zaila izaten da, kontuaren izen zehatza jakin behar delako. Zer hobetu zitekeen begiratzen hasi eta horrela
sortu genuen aplikazioa.
- Zertan datza zuek sortutako
aplikazioa?
TweetMeLot Twitter sarearen erabilpena errazteko asmoz sortu dugu. Aplikazio mugikorra da, telefono, tableta eta
horrelakoekin erabiltzeko pentsatutakoa eta Twitter konturik
ezagunenak eta gehien erabiltzen diren traola edo hashtagen inguruko elkarrizketak erraz
jarraitzeko zerbitzua ematen
du. Aplikazioari esker, kontuak
eta traola ofizialak gaika ordenatuta ageri den menu bisual
batean aurki daitezke: telebista programak, kirolak, prentsa… Klik bakarrarekin bila ari
garena aurki dezakegu.
- Eta nolakoa izan da aplikazioa sortzeko beharra?

Luze jo du, urtebete inguru
eman dugu profil, hashtag eta
bestelakoen inguruko datuak
pilatzen. Denak batu eta gaika
ordenatu ditugu. Gaur egun
1.000 bat profil inguru pilatu
ditugu.
- Zaila izan da Apple etxeak
aplikazioa onartzea?
Apple-k onartzeko, aplikazioak parametro oso zehatzak
bete behar ditu eta horiek betetzea zaila izaten da. Hala
ere, guk hasieratik Apple-k
onartzea nahi genuenez, bete
beharreko parametroak zeintzuk ziren aurretik ondo begiratu genituen, aplikazioa horiei
jarraituta sortzeko.
- Orain arte nolako harrera egin
diote?
Aplikazioa otsailaz geroztik
eskuratu daiteke App Storen,
0'99 zentimotan, eta orain arte jendea oso ondo erantzuten ari da, deskargatu eta
erabili dutenek puntuazioa
oso ona ematen diote behintzat. Bestalde, aplikazioan
hobetu daitekeen ezer dagoela pentsatuz gero, erabiltzaileek horren berri eman
eta guk horri erantzungo diogu. Orain doaneko bertsioan
ari gara beharrean.

Joseba Martin
(INFORMATIKARIA)

“Aplikazioak
Twitter erabiltzea
errazten du”

JAVIER GOROSABEL URKIA “FIRI”
2015-IV-21

Gure bihotzeko zati bat zurekin eraman duzu
zuk beti maite izan dituzun izarretara
AITOR, BITTOR, GAIZKA, IÑAKI ETA XABIER ZURE LAGUNAK

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.
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Maiatzaren 1a: EGUN BEREZIA sindikatuentzat
125 URTE DIRA MAIATZAREN LEHENA OSPATZEN
HASI ZELA. Urte asko dira
langileen eskubideak aldarrikatzen, baina azken aldian
gero eta beharrezkoago egiten dira halakoak, hainbeste
borrokatu ondoren izandako
lorpenek atzerapauso sakoLAB sindikatuak Maiatzaren 1eko
nak izan dituztelako.
ekitaldia aurkeztu zuen. SILBIA H.
Gure herrian, azken urteesindikatuak eta, horregatik, “omenaldi xutakoei jarraituta, ekitaldi bakarra izango da
mea” egingo diete militante zaharrei. 25
Langileen Egunean, LAB-ek prestatutakoa.
herritan egingo dituzte gurean moduko
Martitzenean egindako prentsaurrekoan
ekitaldiak.
azaldu zutenez, “eskualde mailako manifestazioa egingo da Eibarren, 12.00-etan
ELA, UGT eta CCOO hiriburuetan
Untzagatik abiatuta. Handi ordubetera,
ELAk Bilboko Jesusen Bihotzean egingo
13.00etan, ekitaldi politikoa hasiko da. Eta
du bere ekitaldi nagusia. Mitina 11.45etan
15.00etan herri-bazkaria egingo da Untzahasiko da eta manifestazioa handik ordu
gan”. Tiketak salgai daude Eibar, Bergara
erdira, 12.15etan. “Prekarietatearen aurkaeta Arrasateko egoitzetan: 10 eurotan gazte
ko Maiatzaren Lehena” izango da ELArena,
eta langabetuendako eta 15 eurotan beste
“jai-giroko errebindikazio-eguna, enpresaguztiendako. Aurten 40 urte betetzen ditu

rien helburu nagusia prekarietate laboral eta soziala zabaltzea dela” salatzeko. Horren
aurrean, “langile-klase antolatuan” ikusten du indarra sindikatuak.
CCOO-ek eta UGTk elkarrekin egingo dituzte ekitaldiak:
Bilboko Jesusen Bihotzean
11.30etan eta Donostiako Alderdi Ederren eta Gasteizko
Amabirjina Zurian 12.00etan. Sindikatu horiek “Europan burututako murrizketen eta
puntako austeritatearen politikaren porrota” salatu nahi dute eta, aldi berean, “hazkunde ekonomikorako eta elkartasunerako
bestelako estrategia bat” eskatzen dute.
Apirilak 28
Aurretik, martitzenean, Lan Segurtasunaren eta Osasunaren nazioarteko eguna ospatuko dute. Horren harira, hainbat protesta antolatu dituzte sindikatu guztiek.

HORRELA EZ

gara krisialditik irtengo
PERTSONAK LEHENA DIRA

2015eko
Maiatzak 1
BILBO: Jesusen Bihotza, 11.30etan
GASTEIZ: Amabirjina Zuria, 12.00etan
DONOSTIA: Alderdi Eder, 12.00etan

MODU ERAGINKORREAN MOBILIZATZEN GARA
LAN ETA GIZARTE ESKUBIDEAK
ERREBINDIKATU, BABESTU ETA HOBETZEKO

1
maiatzak

MANIFESTAZIOA
DONOSTIAN
Alderdi Eder-en, 12.00etan

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.
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ANTENAK

ELEKTRIZITATEA
Ego-Gain, 9 ac.

instalakuntzak eta konponketak
antenak - telebista
Tfnoa. 943 20 05 08
Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

Faxa.

Tfnoa. 943 12 73 50
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONAL AK

ARGIZTAPENA,
KONPONKETAK
ETA INSTALAZIO
ELEKTRIKOAK

raimonibarra@gmail.com
677 51 24 62
943 20 06 97

943 20 04 94

Ego Gain, 2 - Bac

ERAIKINEN MANTENUA

943 530 356
688 674 242
669 934 964

ERREFORMAK
INSTALAZIOAK ETA
MANTENIMENDUA
iparelek@gmail.com

PROIEKTUAK-ERREFORMAK-BERRIKUNTZAK

AROTZAK

SUKALDE ALTZARIAK
✸
AROZTEGIA
Iparragirre Anaiak
F. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27
Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92
Mobila: 657 79 56 78

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
baita toldoak, gortinak, estoreak etabar
Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50
ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

A RRAGUETA 12 -Eibar-

TELEKOMUNIKAZIOAK
ELEKTRIZITATEA
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
Juan Gisasola, 4

24 orduko
urgentziak

943 257 869
610 532 922

Tel. 943 20 06 98

ROSARIO 15 -Elgoibar-

Tel. 943 74 40 19

Informazio gehiagorako

943 20 67 76
GARBIKETAK

ITURGINTZA

Limpieza
Multiser vicio
Eibar
Superfizie
mota guztietako
garbiketa eta
mantenimendu zerbitzua

MUGICA

Tfnoa. 943 031 082
Mobila 688 609 171
www.multiservicioseibar.com Barrena, 21 - 1. F

TREJO
GARBIKETAK S.L.

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

Garbiketa eta
mantenimendua

ITURGINTZA

A IRE E GOKITUA , I TURGINTZA ,
G AS INSTALAZIOA , KALEFAKZIOA ,
PETROLIO - PRODUKTUAK , BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR …
HANSGROHE KANILEN BANATZAILEA
Z ORU ERRADIATZAILEA
E GUZKI - ENERGIA

PINTURAS
ARRATE, S.L.

●

Nexa
Autocolor

●

Pintura
industriala

●

3M
produktuen
banatzailea

MATS A R IA , 34 behea - A
info@pinturasarrate.com
Tel. 943 20 41 04
Faxa: 943 70 06 89

Egigurentarren, 18
Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24

KRISTALAK
IGELTSEROAK
Eraikuntza
Erreformak
Igeltseritza

Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
w w w. i r a z a b a l . n e t

TAILERRA: ERREKATXU, 3an
K R I S TA L A R L O K O S O L U Z I O A K
ERAKUSKETA
info@cristaleriaacha.com
☎ eta faxa: 9 4 3 2 0 3 9 0 3 Arikitxaneko Zubian

Bista Eder, 3

Tel.

943 20 34 09

P inturas A rregui D ecoracion

PINTURAK
Sostoa, 16 ac behea
Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa
PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Tfnoa. eta Faxa.
Kortinak
943 20 05 94
Etxerakoak
Osagarriak
T. Etxebarria, 8 - behea

baglietto
PINTOREAK

Zoru mota guztiak
Pinturak
Dekorazioa
Errebal, 21
Tel/Fax: 943 201 922 bagliettoeibar@kaixo.com

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396

VICTOR GONZALEZ FRAIZ
PINTURA
OROKORREAN

BARNE eta KANPOko
dekorazioa eta pintura,
FAT X A D A K , P I N T U R A B E R E Z I A K ,
E N PA P E L AT U A K , G O T E L É . . .
Bizkaia Etorbidea, 9 -ERMUA696-565394 / 943-030540
victor-fraiz@hotmail.com
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kirola

Eibarko nesken foball taldea
2. mailara igo da
Denboraldi amaiera bikaina
egin dute Felix Reciok prestatutako neskek eta Leioan, bertako Leioako Emakumeak taldeari 0-2 irabazita, 2. mailara
igotzea lortu zuten. Nerek bere atean eta Irati Lazkanok lortutako golek erabaki zuten lidergoan berdinduta zeuden
talde bien arteko lehia, modu
horretan, eta jardunaldi baten
faltan, Euskal Ligari agur esateko azken bi denboraldietako
bidaiari. Eibartarrek 18 partidu

irabazi dituzte, bost berdindu
eta bi bakarrik galdu, 56 gol
sartuta eta 14 jasota; 59 puntu
dituzte, Leioakoek baino hiru
gehiago eta Gasteizko Neskak
sei puntura daude. Denboraldia amaitzeko, etzi Tolosa hartuko dute Unben, arratsaldeko
17.00etan, ospakizuna bihurtuko duten partiduan.

Eibartarrak Leioako partidua amaitu eta txapela ospatzen.

Urkiko neskak ere lidergoan
Paula Suarezen eta Iraia Tardioren golei esker, Urkiko in-

fantil mailako neskek 2-0 irabazi zioten Mondragoni eta,
emaitza horrekin, bakarrik geratu dira lidergoan eurekin

berdinduta zeuden mutrikuarrek bosna berdindu zutelako
Azkoitiko Anaitasunaren aurkako partiduan.

Eibartarrek bere egin zuten
Elgetako bolatokia
Josean Urkiak, Josean Blancok eta Sonia Gomezek Gipuzkoako hiru txirlo txapelketako 4. jaurtialdiko podiuma osatu zuten aurreko zapatuan Elgetan. Asola-Berrikoen plenoa izan zen, beraz, 64
bolarik parte hartu zuten
jardunaldian. Urkiak eta
Blancok bosna txirlo bota
zituzten eta Gomezek eta
San Andreseko Iñaki Burunzak launa. Emaitza horiekin,
San Migueleko Imanol Osorok jarraitzen du lidergoan,
21 txirlorekin, eta bat gutxiagorekin jarraitzen dio
Asola-Berriko Ganix Rodriguezek. Bosgarren jaurtialdia Soraluzeko San Andres
bolatokian jokatuko dute
bihar 17.00etan.

Somos Eibarrek igotzeko
promozioa jokatuko du
Santoñari Ipuruan 34-27 irabazita, eibartarrek Ohorezko B mailara igotzeko fasean jokatzeko giltza eskuratu zuten. Orain, bi jardunaldiren faltan, Fernando Fernandezena edo Anaitasuna, bietatik zein izango den ligako txapelduna dago jokoan. Somos Eibarkoek Zumaian jokatuko dute bihar, Pulporen aurka, eta azken
jardunaldian Tolosa indartsua (3.a sailkapenean) hartuko dute Ipuruan. Santoñaren
aurkako partiduan, Xabi Luke -sei golekineta Aitor Telletxea -bostekin- nabarmendu
ziren. Territorial mailako Haritzak, bestalde, gogor hasi du Gipuzkoako Kopa eta
Donostiako Sallekori irabazi zion 20-43.

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.

Urbateko txikienak Azpeitian
19 igerilari besterik ez ziren joan Eibartik Azpeitian jokatu zen
KZL-ko bosgarren eta azken jardunaldira, baina emaitza oso onak
lortu zituzten estilo probetako distantzia guztietan. Denboraldia
amaitzeko Txantxiku Saria izango dute eta alebin eta infantil mailako Gipuzkoako eskolarteko jokoetan izango dira. Urbateko federatuei dagokienez, asteburu honetan Gipuzkoko Igeriketa Federazioko II. Trofeoa izango dute jokoan Donostiako Paco Yoldi
kiroldegian.

Edu Oiartzun EH-ko
V2 beteranoen
mailako txapeldun
Euskal Herriko duatloi txapelketa jokatu
zen aurreko zapatuan Azkoitian eta Eibar
Triatloi Taldeko Edu Oiartzunek V2 beteranoen mailako txapela jantzi zuen, 53.
postuan helmugaratu eta gero. Roberto
Gartzia gertu izan zen, 58.a, eta atzetik
sailkatu ziren Xabi Arrieta (80), Joseba Ortega (113) eta Iñaki Serrano (136).

kirola
Durangorentzat Kiroljokoa foball-zaletu liga
Bizkaitarrek ez zuten kale
egin eta, EzDok Deikari 5-0
irabazita, beste txapel baten
jabe egin dira jardunaldi bakarraren faltan. Koskor ere,
kostata izan arren, Ipur indarberrituari 3-2 nagusitu zitzaion eta bigarren postuan
amaituko du; eta Txoko izango da hirugarrena, Alkidebari 4-3 irabazita.

motzean
FOBALLA

Sei domina Kalamuakoentzat
Andorrako judo torneoan
Izen handiko Andorrako judo torneoan izan
ziren Kalamuako judokak aurreko asteburuan eta baita sei dominekin bueltatu ere.
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Nazioarteko torneoaren 25. edizioa izan zen
jokoan, zapatuan junior eta seniorrentzat eta
domekan kadete, infantil eta oinarrizko mailakoentzat. Nekane Muguruzak eta Josu Olmosek
zilarrezkoa eskuratu zuten eta Eneko Loresek,
Julen Ramonek eta Mikel
Marinek brontzezko bana. Domina horiekin, Manu Agirrek prestatutako
taldeak hirugarren postua
lortu zuen. Domekan,
bestalde, Iker Martinezek
urrezko beste domina bat
bereganatu zuen.

Eibar Foball Taldeak partidu
erabakigarria izan daitekeena
jokatuko du domekan Almerian
17.00etan, talde andaluziarrak
markatzen duelako jaitsiera
muga une honetan. Garitanoren
mutilek hiru puntu ateratzen
dizkiote liga amaitzeko sei
jardunaldiren faltan; beraz, ez
galtzea aurrerapausu handia
izango zen mailari eusteko.
Bestalde, Sevillaren aurka
Ipuruan jokatu beharreko
hurrengo partidurako sarrerak
salgai daude Ipuruan datorren
asteko eguaztenera arte. Klubak
“Ipurua lepo” kanpainarekin
jarraitzen du eta abonatuek
euren sarrerak beste bati laga
diezaiokete (saltzen bada %40
jasoko dute trukean).

WATERPOLOA
Urbat-Urkotronik-eko senior
taldeari espero zutena baino
gehiago kostatu zitzaion Getxori
irabaztea igoera faseko azken
aurreko partiduan (11-8).
Orain Maristas izango dute aurkari Bilbon eta, igoera
zuzena lortzeko, garaipena
beharrezkoa izateaz gain,
Larrainak bere partidua galdu
behar du. Bestela, promozioa
izango dute zain eibartarrek,
1. mailako aurkari baten kontra.

Kalamuakoak sariekin.

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.
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kultura

Dantza ikuskizuna zapatuan
Elirale konpainiak "Ka dira" dantza ikuskizuna eskainiko du bihar
17.00etan Coliseo antzokian, hiru urtetik gorako bertsioan (sarrerak 5 euro balio du). Maialen Maritxalarrrek zuzenduta, Pantxika Telleriaren koreografiari jarraituko diote Arantza Lannes, Aurélie Genoud eta Anne Laure antzezleek.

ARANTXA ERASUN
(Euskal Memoria Fundazioa):

“Euskararen aldeko
mugimendu zabalaren
bilakaera ikusiko dugu”
Apirilaren 30ean, eguena, “Euskara, ospeletik eguterara”
dokumentala ikusteko aukera izango dugu ...eta kitto!-ko
lokaletan, 19:00etatik aurrera. Helburua euskeraren
eta euskal hiztunen kontrako bazterkeriaren gakoak eta
testuingurua ezagutaraztea da, besteak beste.
- Nola laburbilduko zenuke dokumentalaren edukia?
Dokumental honen bitartez euskararen kontrako zapalkuntzaren
kontakizuna ekarri dugu, azken mendeari begiratuta bereziki. Euskaldun izateagatik jazarpena bizi izan dutenen testigantzek ahotsa
jartzen diote errealitate gordin baina oraindik ezezagun horri. Dena
den, egoera horri Euskal Herriak nola erantzun dion ere jaso dugu,
eta euskararen aldeko mugimendu zabalaren jatorria eta bilakaera
jaso dugu, protagonista nagusien ahotan. Geure hizkuntzaren historiaren alde ilunak, beraz, baina baita biziraun dezan egindako eginahal herritar zabala. Ospela eta egutera, alegia.
- Nondik sortzen da proiektu hau gauzatzeko ideia?
Egitasmoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Euskal Memoria
Fundazioaren arteko elkarlanaren ondorioa da. “Euskararen kate
hautsiak” argitalpenarekin hizkuntza zapalkuntzaren memoria ezagutarazteko bidea jarri genuen 2013an, Dabid Anautek egindako lanari esker. Horren ostean Gipuzkoan oroimen hori ezagutu eta ezagutarazteko bideak zabaltzeko nahia adierazi zigun Aldundiak, eta
elkarlan horri esker “Euskara, ospeletik eguterara” programazioa jarri genuen abian, dokumentala eta erakusketa euskarri berriak sortu eta herriz herriko ekimenei leku eginez. Euskaldunoi gertatu zaiguna jakin dezagun. Hala, testigantza berriak eskuratzeko eta memoria hori zabaltzeko aukerak sortzen doaz, era berean.
- Zer da Euskal Memoria Fundazioa? Noiz sortu zen? Zeintzuk dira
bere proiektu edo egitasmoak?
Geure memoria historikoa berreraikitzeko bitartekoak eskaintzen
dituen fundazioa da. Kontatzeke dagoena, errepresioaren ondorioak alegia, biltzeko eta zabaltzeko pausoak eman ditugu 2009an abiatu ginenetik. Dokumentazioa eta dibulgazioa ditugu zeregin, urtero
lan monografikoak argitaratzen ditugu (frankismoa, tortura, gerra zikina, hizkuntza zapalkuntza) modu herritarrean jasotzen dugun dokumentazio oinarri, eta Dokumentazio Gune digitalaren bitartez
iraunkorki eskuragarri jartzeko pausoak ematen dihardugu. Geure
iraganaren alde ez onartuak eta ezkutatuak hurrengo belaunaldiei
eskaintzeko bitartekoak izan ditzagun.

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.

Selena Lizarbururen lanak
Bihar eguerdian inauguratuko dute Selena Lizarburu Gallastegi
artista bergararraren olio, ikatz-marrazki eta tenpera erakusketa
Untzagako jubilatu etxean. Erakusketa maiatzaren 2ra arte egongo da zabalik, astegunetan 19.15etatik 21.15etara eta asteburu
eta jaiegunetan, berriz, 12.00etatik 14.00etara.

Kirol-mahaingurua maiatzean
Datorren maiatzaren 12an, martitzena, kirolarloan zeresana ematen diharduten kirolariak elkartuko ditu …eta kitto! Euskara Elkarteak, Illunabarrian programaren barruan:
Alex Txikon, Bihurri eta Maite Maiorak euskera eta kirolaren inguruan jardungo dute,
Ana Ramos ETB-ko kirol-kazetari eibartarraren gidaritzapean. Mahaingurua arratsaldeko 19.30etan izango da …eta kitto!-n.

Legarreko bertso-bazkaria
Aurreko asteburuan, zapatuan, ederto ibili ziren Legarreko jai batzordeak antolatutako bertso bazkarian. Hankamotxak bertso eskolakoek ondo baino hobeto girotu zuten bazkalostea eta jendeak gustora entzun zituen bata bestearen atzetik bota zituzten
bertsoak.

kultura
Euskal gatazkari buruzko antzezlana
Gaur 20.30etan Proyecto 43-2 taldeak "La mirada del
otro", Euskal Herriko gatazkari buruzko trilogiarako
sortu duen bigarren lana estreinatuko du Coliseo antzokian. Aurreko lanean gaiaren inguruko pertzepzioak islatu zituzten eta bigarren honetan, berriz, ETA-ko
kide ohien eta biktimen arteko topaketak dokumentatu nahi izan dituzte. Horretarako aurrelan handia
egin dute, besteak beste Txema Urkijo, Maixabel Lasa, Jaime Arrese, Iñaki Garcia Arrizabalaga eta beste
hainbatekin elkarrizketak eginda. Ruth Cabeza, Pablo
Rodriguez eta Maria San Miguel antzezleek Chani Martinen zuzendaritzapean jardungo dute. Sarrerak 8 euro balio du.
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laburrak
CIELITOREN KONTZERTUA
Cielito Musika Bandak
kontzertua emango du
domekan, 12.30etan Coliseoan.
Carlos Sanchez Barbak
zuzenduta, egitarau honi
jarraituta joko dute: "Certamen
Levantino" (pasodoblea,
P. Markina), "Los Gavilanes"
(zarzuela, J. Guerrero), "Ezpata
Dantza de Amaya" (kanta,
J. Guridi), "Rivieren Cyclus"
(suite, Malando, Vlak) eta
"Ross Roy" (bandarako
obertura, J. de Haan).

Perlak, Belekon
zuzenean
Gaur 22.30etatik aurrera Perlak taldearen kontzertua hartuko du Beleko tabernak. Zarautzen 2013an sortutako
taldea Maite Perlak, Patxi Perlak, Ilargi Perlak eta Oihane Perlak osatzen
dute. Taldeak post-punka egiten du eta lehen diskoa 2013, urte amaieran Mungiako Gaua estudioan grabatu zuten. Iazko apirilean Zarauzko UdaberriFest jaialdian aurkeztu zuten diskoa
eta Gazteako maketa lehiaketako bost finalisten artean egon ziren, epaimahaiak aukeratuta.
Harrezgero Euskal Herriko hainbat aretotan ibili dira diskoa aurkezten eta gaurko kontzertuan euren lana zuzenean entzuteko aukera egongo da.

ESTHER GALARZA
Apirilaren 29ra arte Esther
Galarza eibartarraren akuarelak
ikusteko aukera izango da
Hondarribiko Otzazki Aretoan.

Black Redding bihar Ez Dok-en
Zapatuan 23.30etatik aurrera Black
Redding taldeak kontzertua emango
du Ez Dok tabernan. Lehen urratsak
Legarreko musika lokaletan eman zituen taldea Arrate Garitaonaindiak
(ahotsa), Rikar Txabarrik (bajua), Carlos Airasek (gitarra) eta Javi Cebrianek (bateria) osatzen dute 2011az
geroztik eta gaur egun Ermuan dauka
egoitza. Pure Redding lehen grabazioa taldearen webgunean (blackredding.bandcamp.com) entzun eta
eskuratu daiteke.

Herrixa Dantzan Elgetan
Domekan Txertubi taldearekin dantzaldia
egingo da Elgetako Espaloia Kafe Antzokian, 19.00etatik 21.00etara, Herrixa Dantzan egitarauaren barruan. Saioak berezitasun bat izango du: Txertubi taldeak YouTube kanala estreinatu berri du 'Molina-

txo' bideoarekin eta domekan bideoa aurkeztuko dute. Herrixa Dantzan ekimenak,
dantzan elkartzeko formatu berria antolatu du: dantza-afari tematikoak. Lagun arteko afari pasa eta dantza, Europako lurralde bat edo dantza genero bat hartuta.

Lehenengo saioa maiatzaren 8an da egitekoa, Elgetako Espaloia Kafe Antzokian eta
gaia Portugal izango da. Izena aldez aurretik eman beharra dago. Dantzan.eus webgunean horren inguruko informazioa aurkituko duzue.

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.
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kultura
Argazki munduak hartuko du berriro ere Eibar

Eibarko Klub Deportiboko Argazki Taldeak antolatuta, Argazkilaritza Maiatzaren
edizio berrirako egitaraua prest dago honezkero. Urtero lez, banakako eta taldekako erakusketekin batera, "Argazkiak kalean
itxaroten gaitu” jardunaldia, Argazki Rallya
eta Santos Morenok eskainiko duen Argazki-Tailerra izango dira programan.
Maiatzaren 16ko jardunaldian erakusketa kolektiboa aire librean, doaneko erretratuak argazki estudioetan egiteko aukera eta
“Argazki artistikoaren” salmenta stand-a
egongo dira, Eibarko Antzerki taldeak eskainiko duen "La novena" lanarekin batera. Argazki Rallya maiatzaren 31n egingo da
eta, hauteskunde egitarauaren ondorioz,
Santos Morenoren Argazki-Tailerra ekainaren 6ra atzeratuko da. Aurre-inskripzioa
apirilaren 7an zabaldu zen, e-maila bidalita: argazkilaritza@deporeibar.com
Bestalde, taldekako erakusketak maiatzaren 1etik 31ra arte ikusi ahal izango dira: 2014ko Gipuzkoa Nazioartekoa Saria
(Untzagako Jubilatuen Etxean), Argizaiola

Trofeo Gipuzkoa Internacionaleko Marco Bartoliniren lana Untzagako Jubilatuen Etxean ikusi ahal
izango da, beste askorekin batera.

Saria (Deporren) eta Deporreko Argazki
Taldearena (Ambigú eta Portalea tabernetan). Eta banakakoak hilaren 8tik 31ra arte
egongo dira ikusgai: Luis Alberto Franke
argentinarra, Mikel Mitxelena eta Andres
Indurain Portaleko Erakusketa Aretoan,
eta Enrique Lorenzo Arrate Kultur Elkarteko Topalekuan.
Ekainaren 6ra arte
Aurreko urteetan hilabete osoa betetzeko moduko egitaraua prestatu ondoren,
oraingoan -hauteskundeak direla eta- astebete luzatuko da eta Morenoren tailerra
ekainean egingo da. Argazkilaritza kaleratzeko ahaleginean, bestalde, Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldekoek oraingoan,
eta berritasun moduan, “La Novena” antzerki taldearen ekitaldia ekarriko digute.
Aipatzekoa da ere egun berean salgai ipiniko diren “argazki artistikoen” stand-a.
Ahaztu barik urtero bezala guztiok izango

dugula doaneko erretratuak egiteko aukera, bi argazki estudioetan gainera (bat klasikoa eta bestea iaz inauguratutako kamara minutulariarekin).
Ohikoa denez, Portaleak jasoko ditu argazkilari ospetsuenen lanak eta han izango
dira Luis Alberto Franke argentinarraren lanak (Patagonia, mugalde australaren ingurukoak), Andres Indurainenak (hau Ohorezko Saria azken I. Ojanguren lehiaketan)
eta Mikel Mitxelenarenak (Jaizkibelen ateratakoak, “kolore eta formen sinfonia” sortuz). Enrique Lorenzok, bestalde, Topalekuan erakutsiko ditu bere lanak.
Argizaiola Trofeoan sarituen argazkiak Eibarko Klub Deportiboan bertan ikusi ahal
izango diren bitartean, Deporreko Argazkilaritza Taldekoen kolektiboak El Ambigú
eta Portalea tabernetan izango du tokia.
Eta Morenoren tailerrean parte hartu nahi
duenari lehenbailehen izena ematea komeni zaio, plaza mugatuak izango baititu.

J AV I E R L E G U I N A T E L L E R I A
1. URTEURRENA (2014-IV-30)
Joan zara gure ondotik,
inoiz ez gure bihotzetatik.
Zure Familia

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.

agenda

laztanak
emoten...

Zorionak, NOA!!
Gaur bost urte bete
dozuz, zelako neska
haundixa!! Patxo
haundi asko famelixa
guztiaren partez.
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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, UNAX!!!
Domekan bederatzi
urte egingo dozuz
eta ondo pasau!!
Patxo haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, IRENE, bixar
zortzi urte beteko
dozuz-eta. Muxu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, URKO,
domekan urtetxua
egingo dozu-eta.
Muxu haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Anerren partez.

Zorionak, MARKEL,
gure txapeldunak
hillaren 28xan 7 urte
potolo beteko dittueta. Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, LUCIA,
martitzenian 12 urte
egin zenduazen-eta.
Laztan haundi bat
famelixaren partez.

hildakoak
- Mª Pilar Rielo Errasti. 78 urte. 2015-III-31.
- Rosario Goenaga Askasibar. 86 urte. 2015-IV-17.

Zorionak, PABLO, aste
honetan bi urte bete
dozuz-eta. Muxu
haundi bat etxekuen
eta, batez be, Asier
eta Mikelen aldetik.

Zorionak, AINHIZE
Egurrola Mugerza,
bixar zazpi urte egingo dozuzelako.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, NEREA eta MARIA, bixar zuen
17. eta 6. urtebetetzian. Patxo haundi bat
etxekuen partez.

- Gloria Bartolome Garcia. 88 urte. 2015-IV-19.
- Fernando Lekunberri Garrido. 75 urte. 2015-IV-20.
- Javier Gorosabel Urkia. 45 urte. 2015-IV-20.
- Elena Lopez Larrea. 92 urte. 2015-IV-21.

jaiotakoak
- Ibon Cuende Uzuriaga. 2015-IV-11.
- Zakaria El Bakkali Aghbalou. 2015-IV-13.
- Mikel Garcia Murgoitio. 2015-IV-14.
- Victoria Nunes Mariano. 2015-IV-15.
- Oier Errekalde Ares. 2015-IV-18.
- Leandro Tabares Dos Santos. 2015-IV-19.

Zorionak, BITTOR, eta ongi-etorri,
ELENE. Zelako bikote ederra!!
Patxo potolo pillua lehengusu
eta lehengusiña guztien partez.
Mua eta Paaaaaaaaa.

Zorionak, MIGUEL eta DOMINICA!
Atzo, eguena, 55 urte ezkondu
ziñaziela!!! Etxeko guztion partez!

Apirillian gure altxorrak urtiak
betetzen dittue: MIKELEK 5 egitten
dittu eta ARRATEK 10. Zorionak!!!

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
25ean: 19.45, 22.30
26an: 17.00, 20.00
27an: 20.30

(2 ARETOAN)
25ean: 17.00, 19.45, 22.30
26an: 17.00, 20.00
27an: 20.30

(ANTZOKIAN)
25ean: 19.45, 22.30
26an: 20.00
27an: 20.30

(1 ARETOAN)
25ean: 17.00
(ANTZOKIAN)
26an: 17.00

”Calvary”

”El nuevo exotico hotel...”

”El maestro del agua”

”Disney Junior Party”

Zuzendaria: John Madden

Zuzendaria: Russell Crowe

Zuzendaria: Norton Virgien

Zuzendaria: J.M. McDonagh

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.
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agenda

BARIXAKUA 24
GAZTELEKUA
16.30. Sexu-aholkularitza.
Indianokuan.

BILERA
18.30. Sanjuanak
prestatzeko bilera irekia,
Jaixak Herrixak
Herrixandakok deituta.
Txaltxa Zelaiko kioskoan.

GURE ESKU DAGO
19.00/20.00. "Erabakia
ehuntzen" ekimenerako
oihalak etab. saltzea.
Deporren.

ANTZERKIA
20.30. “La mirada del
otro. Conversaciones
en la carcel. Proyecto 43-2"
(8 euro). Coliseoan.

POESIA GAUA
21.00. Afaria eta poesia
saioa, Itzamna Poesia
Tailerrekoen eskutik,
Nathali Chuchonek
musikarekin lagunduta.
Kili-Kili kafetegian.

KONTZERTUA

HOROSKOPOA

22.30. Perlak taldea.
Beleko tabernan.

ATE IREKIAK
11.00/14.00. Gerra
Zibilaren interpretazio
zentrua ezagutzeko ate
irekien jardunaldia.
Arrateko kolonian.

GURE ESKU DAGO
12.00/14.00. Joste Eguna
Eibarren, Gure Esku
Dago-ren eskutik. Oihalak
jostea. Materialen mahaia,
oihalak, saretze-txartelak,
txapak, kamisetak,
umeendako puzgarriak,
musika, trikitilariak,
batukada…
18.30/19.30. Oihalak
jostea. Untzagan.
19.30. Festa giroan
Oihaljira.

BAZKARIA
13.30. San Andres
eskolaren 50. urteurren
bazkarirako elkartzea
(Topalekuko erakusketan).
14.45. Argazkia (Txomon).
15.00. Bazkaria.
ikastetxeko gimnasioan.

DANTZA
17.00. "Ka dira", Elirale
konpainiaren eskutik
(5 euro). Coliseoan.

GAZTELEKUA

ZAPATUA 25

17.00. Diskoteka,
4. urteurrena ospatzeko.
Indianokuan.

EIBARLAB’S

ZAPATUKO IPUINA

09.30/13.30 eta
14.00/19.30. "Altzarien
diseinu eta fabrikaziora
sarrera" teknologia berrien
inguruko tailerra, Hirikiten
elkartearen eskutik.
15 urtetik gorakoentzat
Biharrian (Ubitxa,16an).

18.00. "Ipuin lotsatiak"
ipuin kontakizuna, Odei
Arregiren eskutik. 3 urtetik
gorakoentzat. Sarrera doan.
Umeen liburutegian.

BERTSO AFARIA
21.00. Julio Soto eta Iker
Zubeldia bertsolariekin,
Santa Kurutzeko jaien
harira (28 euro). Ixua
jatetxean.

DOMEKA 26
KONTZERTUA
12.30. Cielito Musika
Bandarena. Coliseoan.

GAZTELEKUA
16.30. Play/Wii.
Indianokuan.

MARTITZENA 28
JOSKINTZA-PUNTO
TAILERRA
17.00 eta 18.30.
Portalean.

EGUAZTENA 29
HITZALDIA
18.00. "Lanbide Heziketa,
lanerako bide zuzena",
Elgoibarko MEKA Lanbide
Eskolako Soldadura eta
Galdaragintza mintegiko
kideen eskutik (euskeraz).
Indianokuan.

HITZALDIA
19.00. "Herritarren
partaidetza. Nola eta nork",
Rosa Prieto Mendoza,
CIPCA Piurako Nekazarien
Ikerketa eta Sustapenerako
Zentroko zuzendariaren
eskutik Egoaizia eta Alboan
GKE-ek antolatuta. Arrate
Kultur Elkartean.

EIBARKO KANTUZALEAK
19.00. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokalean.

DANBORRADA
19.00. Umeen
danborradarako entsegua.
Beistegi eraikinean
(Bittor Sarasketa kalean).

IKUS-ENTZUNEZKOA
19.30. “Aste Santuko
irteera Ribagorzara”,
Periko Iriondoren eskutik.
Deporren.

EGUENA 30
ENPLEGU-TAILERRA
10.00/12.00.
"Elkarrizketarako prestatu".
Portalean (ikastaro gelan).

DOKUMENTALA
19.00. "Euskara, ospeletik
eguterara" emanaldia
eta Dabid Anaut-en
"Euskararen kate hautsiak"
liburuaren egilearen
mintzaldia. ...eta kitto!-n
(Urkizu, 11 solairuartean).

KALERATZEAK STOP
19.00. Plataformako bilera
irekia. Portalean.

KALEETAN KANTUZ
19.30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

lehiaketak
✔ Li (buru-hausgarriak)
Apirilaren 8tik aurrera. Juan San Martin liburutegian.

✔ Sanjuanak Eibarren 2015 Kartel Lehiaketa
Maiatzaren 8ra arte. Informazioa eta lanak aurkeztea: Pegoran.

✔ Alkohol larregi ez edateko umorezko pegatina
Maiatzaren 8ra arte. Informazioa eta lanak aurkeztea: Pegoran.

ARIES
Zuretzat asko esan nahi ez badu ere,
berarentzat asko da. Poztu egingo da
egin duzuna ikusita eta eskertuko dizu.

CANCER
Ez pentsa mundua zuk sortu duzunik.
Apalagoa izatea ez litzaizuke txarto
etorriko. Gogoan izan aholkua egunotan.

LIBRA
Zertarako animalia bat etxean? Ez duzu
nahikoa eskuartean dituzun gauzekin?
Txukundu zure bizitza lehenbailehen.

CAPRICORNIUS
Etorkizunera begira jarriko zara eta egin
nahi duzun guztian pentsatzen. Hala
ere, astroak zure alde izango dituzu.

TAURUS
Hainbat gauza ospatzeko aitzakiak
izango dituzu datorren astean. Irten eta
gozatu! Horrelako aukerak... gutxitan!

LEO
Ederra sustoa hartu duzuna. Konponduta
zegoela pentsatzen bazenuen, arazoa
hasi besterik ez da egin. Aurrerakoa...

SCORPIUS
Dei garrantzitsua jasoko duzu eta erabat
aldatu beharko dituzu astebururako
planak. Plan berria hobea izango da.

AQUARIUS
Gauzak egun batetik bestera okertu
daitezke: beraz, prest egon zaitez.
Datorren astea zaila izango da, benetan!

GEMINI
Lasaitzeko unea heldu zaizu, asteotako
estresa atzean lagatzeko momentua.
Zutaz pentsatu eta aurrera begiratu.

VIRGO
Aspaldiko argazkiak ikusi eta atzean
laga duzunaz jabetuko zara. Hala ere,
baikorra zara eta aurrera begiratu!

SAGITTARIUS
Urduritasun uneak pasatuko dituzu,
kirioak dantzan, baina astelehenetik
aurrera dena bere onera itzuliko da.

PISCIS
Berri onak, bai ekonomia aldetik eta
baita familia arloan ere. Azkenean nahi
zenuen hori lortuko duzu, ezustean!

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.

agenda

21

eguraldia
telefono jakingarriak

erakusketak

farmaziak

✔ Apirilaren 30era arte

✔ barixakua 24
EGUNEZ

JAVIER ALONSOREN “Bilbao B&N” argazki
erakusketa. El Ambigu-n.
MIKEL URIONAGUENAREN “Txonta” argazki
erakusketa. Portalea tabernan.
JUAN ANTONIO PALACIOS-EN “Paisajes
naturales” argazki erakusketa.
Soraluzeko erakusketa gelan.

Lekunberri (Isasi, 31)

✔ zapatua 25
EGUNEZ

Iraundegi (Sostoatarren, 10)

✔ domeka 26
EGUNEZ

Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ astelehena 27
EGUNEZ

✔ Apirilaren 25etik maiatzaren 2ra arte

Larramendi (Calbeton, 19)

✔ martitzena 28

SELENA LIZARBURU GALLLASTEGIREN
olio, ikatz-marrazki eta tenpera erakusketa.
Untzagako Jubilatu Etxean.

EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

✔ eguaztena 29

✔ Maiatzaren 3ra arte

EGUNEZ

autobus ordutegiak

Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

✔ eguena 30

IGNACIO ZULOAGA INSTITUTUKOEN
“Egungo Islak” erakusketa. Portalean.
EIBARKO ARTISTEN ELKARTEAREN
erakusketa. Portalean.
“SAN ANDRES ESKOLA 1965-2015”
antzinako argazki eta bideoen erakusketa.
Portalean.

EGUNEZ

Zulueta (S. Agustin, 5)

✔ barixakua 1
EGUNEZ

Mandiola (S. Agustin, 3)

GAUEZ BETI

-2015EAN-

Elorza (J. Gisasola, 18)

ikastaroak
✔ Argazki-tailerra: “Workshop: retoque y edición digital”
Ekainaren 6an. Informazioa: argazkilaritza@deporeibar.com

✔ Jabetze Eskola
Apirila eta ekainera bitartean. Amodioa eta sexualitatea bizitzaren bigarren erdian (maiatzaren
8an); Autodefentsa Feminista II (maiatzaren 22an); eta Autodefentsa Feminista gazteentzat
(maiatzaren 29an). Izen-ematea: Pegoran.
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SOS deiak ........................112
Pegora .............................010
Udaletxea ..........943 70 84 00
Portalea.............943 70 84 39
Udaltzaingoa ......943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa ..........943 82 01 10
KIUB .................943 20 38 43
Epaitegia ...........943 03 34 00
Iberdrola ...........901 20 20 20
Naturgas............902 12 34 56
DYA Larrialdiak ..943 46 46 22
Gurutze Gorria ...943 22 22 22
Mendaro osp......943 03 28 00
Anbulategia .......943 03 25 00
Torrekua ...........943 03 26 50
Errepideak.........902 11 20 88
Ertzaintza ..........943 53 17 00
Eusko Tren ........902 54 32 10
Pesa ..................902 10 12 10
Taxiak ...............943 20 30 71
........................943 20 13 25
Alkohol.Anon. ....629 14 18 74
Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63

SUDOKUA

3 9
6
2
3
1

EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 21.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 21.35. DONOSTIA-EIBAR.
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 22.30etara orduro. Zapatuak:
07.00, 08.30etatik 22.30etara orduro. Jaiegunak:
08.30etatik 18.30etara bi orduro eta 19.30etatik
22.30etara orduro.
EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak: 06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik
21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 08.45, 12.45, 16.45 eta 20.45.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 07.15, 08.00, 12.00, 16.00 eta 20.00.
Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
EIBAR-IRUÑEA. 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.
EIBAR-ARRATE. Lanegun eta zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00. ARRATE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.
EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 13.40 eta
20.40. Jaiegunak: 12.00 eta 20.00. ELGETA-EIBAR:
Jaisteko: 20 minutu geroago.
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatuak eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara orduro eta 21.55.
EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 08.35, 11.35,
14.35, 17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero:
06.45, 09,45, 12.45, 15.45, 19.15 eta 23.15.

tren ordutegiak

3
2
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4
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AURREKOEN EMAITZA

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro. Lanegunak: baita
05.47 eta 06.47.
EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

...eta kitto! 15/IV/24 ● 927 zkia.

1. Etxebizitza
1.2. Errentan
– Pisu berriztua alokatzen da Santo Domingo
de la Calzadan udarako edo ikasturterako.
San Ignacio konplexuko edifizio berdean. Tel.
645-716847.
– 3 logelako pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 652-532589.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
3 logelakoa. Tel. 652-532589.
– Eibarko mutil batek pisua edo buhardila hartuko luke alokairuan (1/2 lagunentzako). Tel.
665-705978.
– Pisua alokagai Jardiñeta kalean, Sakunen.
2 logela. 100 m2. Gasa eta beheko suarekin.
Berriztua. Lursail txiki batekin. Kanpora begira,
bista ederrekin eta eguzkitsua. Tel. 943254948 eta 651-678454.
– Pisua alokagai Ermua erdialdean. 2 logela,
egongela, sukaldea eta komuna. Tel. 648643715.

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

4. Lana
4.1. Lan bila

2. Motorra
2.1. Salgai
– 200 edo 400 cc.-ko motorra erosiko nuke.
Gauez deitu. Tel. 654-601946.

3. Lokalak
3.1. Salgai
– Garajea salgai Txomon. 14 m2. Komuna eta
autoa garbitzeko lekuarekin. Tel. 686-611957.
– Taberna traspasatzen da Eibarren. Alokairua: 900 euro. Traspasoa: 6.000 euro. Tel.
630-644175. Maria.
– Garaje itxia salgai Untzaga plazan. Tel. 688678934.
3.2. Errentan
– Gazteentzako lokala alokagai Jardiñetan.
132 m2. Berriztuta. Etxerik ez ondoan. Tel.
656-756485.

15/IV/24 ...eta kitto!
927 zkia.

– Esperientziadun ekonomilaria eskaintzen
da errenta aitorpenak egiteko. Prezio onean.
Tel. 688-856459.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 638338816.
– Emakume arduratsua eskaintzen da etxeko
lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
653-010861.
– Mutila eskaintzen da sukaldari-laguntzaile
jarduteko. Esperientziarekin. Tel. 622321095.
– Mutila eskaintzen da baserrian lan egiteko.
Gidatzeko baimenarekin. Tel. 622-321095.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Erresidentzietan eta etxeetan lan egindakoa.
Tel. 622-037598.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Gauez, orduka edo ospitalean. Tel. 652587259.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Gauez, orduka edo ospitalean. Tel. 632966192.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Esperientzia eta erreferentziekin. Tel. 650513412.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak
eta premia berezia dituzten pertsonak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia.
Tel. 688-639371.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko, garbiketa lanak egiteko eta
ileapaintzaile jarduteko. Tel. 632-692463 eta
688-394038.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
gaixoak zaintzeko. Erreferentziak eta esperientziarekin. Tel. 662-252150.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 672-867999.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko, etxeak garbitzeko eta dendari jarduteko. Tel. 632-426847.

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

4.2. Langile bila
– Tabernaria behar da esperientziarekin barran eta sukaldean. Tel. 637-440511.
– Neska euskalduna behar da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 688679682.
– Sukaldean eta barran eskarmentua duen
pertsona behar da Eibarko taberna batean.
Tel. 650-409249. Txomin.

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 602-123667.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta sukaldari-laguntzaile jarduteko. Tel. 602146153. Fatima.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
etxean zein ospitalean. Esperientzia. Tel. 631506763.
– Emakumea eskaintzen da etxeko garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 680808125.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lanetarako: lorezain, artzain, zaindari, pintore, igeltsero, garbitzaile, banatzaile... Tel. 631066712. Ahmed.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia
handia. Tel. 659-330026.
– Emakume euskalduna eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 606-502567.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 646-441190.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 652587259.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
620-258708.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 628765929.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 672-076852.
– Emakumea eskaintzen da sodiedadeak eta
bulegoak garbitzeko. Tel. 638-421827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta ostalaritzan lan egiteko. Tel. 645194423.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko: pisuak, soziedadeak, pegorak, tabernak... Esperientzia. Tel. 638-221948.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen nagusiak zaintzeko.
Interna. Tel. 681-055905.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Klase partikularrak ematen ditut LH eta
DBH mailatan. Euskeraz. Tel. 610-980628.
Irati.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– TVP ordenagailua salgai, diru-zorro kaxa
eta inpresorarekin. Prosicar programa barne.
Tel. 618-272930. Asier.
6.3. Galdu/Aurkitu
– CD batzuk aurkitu ditut B. Sarasketa kalearen hasieran, edukiontzien parean. Tel. 688801567.

ORBEA

HAURRESKOLA
Bittor Sarasketa, 11
943 20 03 84
orbea.eibar@haurreskolak.eus

Matrikulazioa:

4 13

tik
maiatzaren

ra

2 MILIOI euro
DEBABARRENA
hobetzeko
Egin zure proposamena
www.aurrekontuahobetzen.eus
webgunean
eta parte hartu
zure herriko
tailerrean

EIBARREN
Maiatzaren 5ean
asteartean
Portalean, 19:00etan
Zuk erabakitzen duzu!

