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JARIXO.- Isuria, itogina. “Pitxar honek jarixua daka”. 
JARKERA.- Jarrera desegokia, destaina. “Jarkera zatarrak dittu beti harek”. Dantzan eta, gorputzak
hartzen duen postura, jarrera. “Aurreskurako beti jarkera politta erakusten dau”.
JARKI.- Oldartu, norbaiti aurre egin. “Hori entzunaz, jarki jatan jan bihar banindu bezela”. Zeozertara
egin, ohitu. “Astua makillara leztxe, jarki da zure orruetara”. Zakarkeria, destaina. Gaztelerazko
‘desplante’. “Ez jata ondo jausi kaka-ume haren jarkixa”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
ASTEAN
ESANAK
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Eibarko Udalak,  Gipuzkoako Foru Aldundiak,
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak eta Kutxak

diruz lagundutako aldizkaria

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO

SAILBURUORDETZA)

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU 
ALDUNDIA
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“Donostiako neraberi
telebistako euren
gustuko pertsonaiei
buruz galdetuta, ez
dituzte boterea eta
edertasun fisikoa
dituztenak aukeratu,
sormena eta
ingurukoei laguntzeko
borondatea zutenak
baizik“

(IDOIA ETXEBERRIA, KAZETARIA)

“300 bat sismo neurtu
dira azken bi
hilabeteetan Erreniega
mendien inguruan,
Iruñetik gertu. Azkena
bost kilometroko
sakoneran eta, adituen
ustez, egondako
prezipitazioekin lotuta.
Dardarek sanferminak
arte iraungo dute“

(KOLDO NUÑEZ, ENPRESA AHOLKULARIA)

“Ikusten dugu
Venezuelan jendea bi
taldetan zatituta eta
muturreko jarrerak
hartuta, eta ulertzen
dugu hori Venezuelan
gertatzea. Bada gu ez
gara hain desberdinak,
Alardearekin ikusten
denez. Maltzurkeria
gizakion baitan dago“

(ENEKO OLASAGASTI, ZINEMAGILEA)

“Hauteskunde sindikal
ilegalak egiten
zirenean, zerrenda
irekiak zeuden.
Langileek aukeratzen
zituzten bere ustez
onenak zirenak,
afiliatu gabeak tartean.
Sindikatu legalak iritsi
zirenean, zerrendak
itxi egin ziren“

(KOLDO IZAGIRRE, IDAZLEA)

eskutitzak
1886ko maiatzaren lehenean Chicagon eta

Ameriketako Estatu Batuetako hainbat hiritan
beharginek eguneko lan jarduna zortzi ordutara
mugatze aldera greba gogor bati ekin zioten. Eta
larrutik ordaindu. Ordutik gaurdaino, kapitalis-
moak dakarren gizakien esplotazioa eta natur
baliabideen suntsiketa ez bada erabatekoa izan,
planeta osoan izan diren tokian-tokiko erresis-
tentziengatik izan da.

Botere ekonomikoek ez digutelako ezer opa-
ritu: gizarte segurantza, lan hitzarmenak, gu-
txieneko soldata... langileriaren borrokaren on-
dorio zuzena dira. Eta indar korrelazioaren ara-
bera sakondu ditzakegu eskubide horiek edo
zeharo galdu. Horrela, azken urteotan era gor-
dinean egin dugu topo errealitatearekin: kapi-
talismoa pizti aseezin bat da eta, krisiaren ai-
tzakipean, gutxieneko eskubideak jasotzen di-
tuzten arauak modu basatian aldatzeari ekin
diote, liberalismoaren doktrinak gomendatzen
duen ildoari jarraiki. Beraz, azken mende eta er-
dian izerdia eta odola isuriz izandako lorpenak

banan banan defendatu beharrean gaude, ata-
ka latzean. 

2013an, euskal herritarron eskubide sozialak
garatzeko bide bakarra independentzia da. Egu-
nez egun behar dugu ekin, erresistitu, alternati-
bak eraiki. Baina, beti ere, norabidea argi edu-
kiz, jai baitugu Espainia eta Frantziaren menpe-
an. Independentzia lortu eta sozialismorako bi-
de propio bat jorratzea da munduko langileriari
egin diezaiokegun ekarpenik handiena. Espai-
niako kaleetan, Colombiako oihanen sakonean
edo Hegoafrikako meatzeetan zutik dirauten
anai-arrebekin batera, herri bakoitzak bere bi-
dea aurkituz, noizbait kapitalismoa eta berau gi-
datzen duten botere ekonomiko-finantzieroen
diktadura iraganeko amets-gaiztoa izan daitezen.

Urteko egun osoak dira langilegoaren egunak.
Tartean, maiatzaren lehena. LAB sindikatuaren
leloari jarraiki, aldarrikatuko dugu “borrokatu,
matxinatu eta irauli Euskal Herria”, Untzagan
eguerdiko 12etan.

EIBARKO SORTU

2013KO MAIATZAREN LEHENA
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4 danon ahotan

Hekimen, Herri Ekime-

neko Euskal Hedabide-

en Elkarteak, Lander Ar-

belaitz Argia-ko kazetari-

xari alkartasuna adierazi

nahi detsa, Donostian

AskeGunea hustutzera

juandako ertzaiñak tra-

tau eben moduarengai-

ttik. Ertzaintzaren jarrera

gaitzetsi eta, horrekin

batera, "kazetarixak nahi
daben ikuspegittik infor-
matzeko daken eskubi-
dia" be aldarrikatu dau

alkartiak. Hekimenen

idatzixak diñuanez, "Ar-
gia aldizkarixa Hekime-
neko sortzaillietako bat
da. Hekimenen helbu-
ruetako bat euskal heda-
bidiak gizartian daken
eragiña areagotzia da eta
horretarako gero eta ka-

lidade hobia dakan infor-
maziñua eskintzia ezin-
bestekua da. Pentsatzen
dogu Lander Arbelaitz
informaziño zuzena emo-
teko ahalegin betian
ziharduala Ertzaintzak,
eskuan zaroian akredita-
ziñua kontuan hartu ba-
rik, lurrera bota, astindu
eta bertatik etara ebe-
nian". Kazetarixari gerta-

tutakua gaitzestiarekin

batera, "guztiz ezegoki-

tzat" jo dabe kazetarixak

gune itxi eta berezixan

sartzeko Ertzantza-bu-

ruek hartutako erabagi-

xa, "kazetarixen oiñarriz-
ko eskubidia dalako in-
formaziñua ahalik eta
gertuen eta batez be
nahi daben ikuspegittik
emotia".

Hezkuntzaren Aldeko Mundu-

ko ekintza-astia (HAMA) izan

da hau eta, horren harira, EAE-

ko 80 eskolatako 1.500 ikaslek

azken egunak horren inguru-

kuak prestatzen jardun dabe.

Aldarrikapen nagusiña 2015.

urtian Lehen Hezkuntza uni-

bersala, hau da, danen eskura

izatia da, baiña hori lortze-

ko munduan 1'7 millioi irakasle

gehixago bihar dira. Izan be,

114 herrialdetan Lehen Hez-

kuntzarako irakaslien premi-

ñian dagoz (bakarrik Afrikarako

millioi bat irakasle bihar dira).

Egunotan hezkuntzaren al-

deko ekitaldixak egitten

dihardue Bilbon, Donostian

eta baitta Eibarren be. Hórrek

antolatzen HAMA arduratu da,

baiña hainbat alkarteren la-

guntasuna jaso dau (tartian Ei-

barko Egoaizia GKE-rena) eta

aurpegi ezagun askok be bat

egin dabe kanpaiñiarekin

(bestiak beste Maider Unda

eta Unai Basurko kirolarixak

eta Goenkaleko Eriz Alberdi

eta Naiara Arnedo aktoriak).

Eibarren, Asier Serrano idazle

eta abeslarixarekin batera, Al-

datze Ikastetxeko ikasle eta

irakasliak etara eben aldarri-

kapena kalera, atzo eguardi-

xan Untzagak hartu eban eki-

taldixan. Kanpaiñaren gaiñeko

informaziño guztia www.cme-

espana.org helbidian eskura-

tu leike.

Hekimenen alkartasuna 
Lander Arbelaitzekin

Gaur eta bixar bittartian pasarela

gaiñian erakutsiko dittue modako

erropa diferentiak modelo modura

jardungo daben 3 eta 16 urte bii-

tarteko 50 umek. Desfilia El Corte

Inglés-eko aretuan izango da egun

bixetan 18.00etatik aurrera, eta

merkataritza guniak umiendako

salgai dittuan markak jantziko di-

ttue: barixakuan Brotes, Free Style,

Tizzas eta Sfera eta zapatuan

Tommy Hilffiger, Pepe Jeans, Desi-

gual, Gocco eta Grupo Zannier.

Bestalde, aurreko astian atzera be

zabaldu dabe El Corte Inglés-ak

Toribio Etxebarria kalian (Eibarko

Bizikleta Plazaren azpixan) oin da-

la hilliak itxittako dendia.

Umien moda desfilia

Atzera be zabaldu dabe T. Etxebarriako dendia. SILBIA HERNANDEZ

Mundua irakasle premiñan dago

Eguazten goizian Debabarreneko metaleko delegauak kotxe-karabanan ibi-

lli ziran Eibar, Soraluze, Elgoibar eta Mendaron, "Gipuzkuako metalgintza-
ko negoziaziño mahai-
xak ez atzera ez aurrera
segitzen dabelako eta
maiatzerako aurreikus-
ten diran greba deialdi-
xetarako girua berotze-
ko". Bixen bittartian,

LAB sindikatuak pen-

tsautako kalendarixuari

segiduko detsa.

Metaleko hitzarmenaren alde
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Martitzen eguardixan Kaleratze-

ak Stop Desahucios Debabarre-

na plataformiak alkarretaratzia

egiñ eban Kutxabankek Toribio

Etxebarria kalian dakan bule-

guaren parian. Izan be, bertan

hipotekia dakan Mutrikuko la-

gun baten etxia, azken orduko

aldaketarik egon ezian, gaur goi-

zian enkantera etaratzekuak zi-

ran, jabiak hipotekia pagatzeko

modurik ez izatian ordaintziari

laga detsalako. Alkarretaratzia, oiñ arte egindakuak lez, lasaixa eta ixilla izan zan, baiña ha-

landa be ertzain morduak jardun eben buleguaren kanpoaldia eta Kutxabankeko beste bu-

leguetako inguruak zaintzen eta Toribio Etxebarriako trafikua be moztu egiñ eben. Platafor-

mako kidiak enkantia bertan behera lagatzeko eskatu dabe epaitegixan eta Kutxabanken,

baiña oiñ arte ez dabenez aldeko erantzunik jaso salaketia egitteko ekimenekin segitzeko

asmua dakela diñue. Plataformakuekin kontaktuan ipiñi nahi dabenak horretarako aukeria

dauka astero, martitzen eta eguenetan Portalean 19.00etan egitten dittuen billeretara juan-

da edo stopdesahuciosbajodeba@gmail.com helbidera idatzitta.

autuan

Astelehenian 19.00etatik
aurrera DBH-ko 4. maillako
ikaslien gurasuendako
orientaziño-saiua antolatu dabe
Aldatze ikastetxekuak. Bertako
orientadoria dan Cynthia
Arrizabalagak "Hainbat adimen
etorkizuna bideratzeko"
izenburuari jarraittuta egingo
dau berba eta interesa dakan
edozeiñek izango dau juateko
aukeria.

GURASUENDAKO SAIUA

Kutxabank-eko bulego parian protestan

Ekingune ekintzaillien arteko
alkarlana bultzatzeko alkartiak
ideia eta enpresa proiektuak
garatzeko lehiaketia deittu dau.
Parte hartu nahi dabenak
maiatzaren 20rako entregau
biharko dau proiektua.
Informaziño gehixagorako
ekingune@ekingune.com
helbidera idatzi edo 943208420
telefonora deittu leike.

ON EKIN LEHIAKETIA

maiatzaren 
2tik 13ra,
biak barne

Haurreskolak Partzuergoko 
HAUR HEZKUNTZAko zentroetan
0 eta 2 urte bi tar teko haurren 

IZENA EMATEKO epea:

Eibarko Haurreskolak
Orbea / Arrateko Andra Mari / Amaña

Eskaerak haurreskolan bertan lagako dira.
Informazio gehiago: www.haurreskolak.net

Datorren astian ipiñiko dabe merkadillua azkene-

koz Eibarko Txikiton, hurrengo astetik aurrera Erre-

balen, aparkalekuan ipiñiko dabe-eta. Edozelan be,

datorren astian eguna kanbixau egingo dabe, eguaz-

tena jai eguna dalako eta, horrelakuetan egitten da-

ben moduan, azokia egun bat atzeratu eta hurrengo

egunian, eguenian ipiñiko dabe. Aste honetan,

eguaztenian aparkalekuan postu bakotxerako tokixa

lurrian margotzen jardun eben eta, horregaittik, apar-

kalekua itxitta egon zan pintturia lehortu bittartian.

Merkadillua Errebalera maiatzaren 8xan
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J.A. Mogeleko proiektuari ekiteko billeria
Martitzen eta eguaztenian

"ZenN" (Nearly Zero Energy

Neighborhoods) programa eu-

roparrari ekiteko billeria egiñ

eben Tecnaliaren egoitzan (Za-

mudion) bertan parte hartzen

diharduten lau proiektuetako

ordezkarixak, tartian Eibartik

juandakuak. Izan be, programa

horren barruan dago Juan Anto-

nio Mogel auzua birgaitzeko

proiektua, Grenoblen (Frantzia),

Malmon (Suedia) eta Oslon (No-

ruega) garatuko diran beste hirurekin batera. Bi-

lleraren aitzakixarekin Europako ordezkarixak

Eibarren bisitan egon ziran martitzen arratsal-

dian eta, Armagintzaren Museua ikusi eta gero,

Juan Antonio Mogel auzora gerturatu ziran,

proiektua bertatik bertara ezagutzera.

Eibarko Udala, Debegesa, Eusko Jaurlaritza

eta Tecnalia bazkide dittuan proiektuari ja-

rraittuta, J.A. Mogel auzoko 21 pegoratik 15 bir-

gaitzeko asmua dake, horretarako emon di-

ttuen diru-laguntzak aprobetxauta. Bestiak

beste igogaillua ipiñiko dabe, eraikiñaren iso-

lamendua hobetzeko fatxadia eta teillatuak

barrittuko dittue eta ura berotzeko eguzki-pla-

kak eta akumuladoriak osatutako instalaziñua

egingo dabe.

Maltzaga eta Azitain batzeko bidegorrixa egitteko eskatzen dihar-

due legealdixaren hasieratik Eibarko Bildukuak eta atzera be es-

kaeria berretsiko dabe hurrengo plenuan moziñua sartuta.

Proiektuaren garrantzixa azpimarratzen dabe: "Gaur egun pasiau,
antxitxiketan egiñ edo bizikletan ibiltzeko derrigorrez kotxia har-
tu bihar da Arratera edo Aixolara juateko edo, bestela, bariante
aldamenetik pasiau". Batzar Nagusixetatik "Gipuzkoako Bizikle-
ta Bideen Lurraldearen arloko plana" jaso dabenian, baiña, Ego

Baillararako asmuak atzeratu eta 2. lau urterako lagako dabela

ikusi dabe. Horregaittik, udalak astelehenian egingo daben udal-

batzan moziñua aurkeztiarekin batera, alegaziñuak egingo detsez

Batzar Nagusixak biharrak atzeratzeko planari.

11.300 siñadura batu dittue
Eibarren ospittala egittiaren

alde. Ospittalaren aldeko
plataformia alkartek osatzen

dabe eta siñadurak
babestutako eskaeria
atzo entregau eben
Eusko Jaurlaritzan.

asteko

datua
11.300

Gaurtik hasitta barixakuero

batzar irekixak egingo dira

Montekasino pareko parkian,

19.00etan, Jaixak Herrixak He-

rrixandakok deittuta. Asmua,

San Juan jaixetarako egitaraua

preparatzeko biharrian hastia

da eta, horregaittik, horretan

parte hartu nahi daben guz-

tiak billeretara juatia animau

nahi dittue. Horrekin batera,

jaixetan gaztiak jantziko di-

ttuen kamiseten diseiñua au-

keratzeko lehiaketia antolatu

dabe. Diseiñoren bat presen-

tauta parte hartu nahi dabe-

nak maiatzaren 23ra arteko

tartia eukiko dau eta bete-

biharreko baldintzak eta bes-

telakuak posta elektronikoz

bialduko detsez, jaixakherri-

xakherrixandako@gmail.com

helbidera idatzi eta eskaeria

egittian.

Bilduk 
bidegorrixa 
egittia 
eskatuko 
dau

JOSE MARI GALARRAGA BEREZIARTUA
2013ko apirilaren 24an hil zen,
84 urterekin

FAMILIAREN IZENEAN, ESKERRIK BEROENA
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 

eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

Sanjuanak 
preparatzen 
juateko 
batzarrak
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7erreportajea

Maiatzaren Lehena Langileen Nazioarteko Eguna da, 1889an II.

Internazionalak Parisen hala izatea aldarrikatu zuenetik. Hiru ur-

te lehenago, 1886ko maiatzaren 1ean sindikalista anarkista ba-

tzuek grebari ekin zioten Chicagon, zortzi orduko lanaldia eska-

tzeko, baina hiru egun igarota amaiera beltza izan zuen grebak:

8 behargin epaitu eta bost heriotza-zigor ezarri zizkieten gaur

egun behargin gehienok oinarrizkotzat jotzen dugun eskubide-

aren alde borrokatzeagatik. Hain zuzen ere, eta Chicagoko "mar-

tiri" modura ezagutzen diren haiek gogoan, horrelako egunean

beharginen aldarrikapenak kalera atera ohi dituzte sindikatuek.

Eta une honetan, krisi ekonomiko larria tartean dela, lan mun-

duan gertatu diren guztiak kontuan hartuta, aurten ere kalera ir-

tetzeko deia egin dute sindikatu guztiek, beharginak euren es-

kubideen alde borrokatzera animatzeko goiburu eta mezuak za-

balduta.

Datorren eguazteneko mobilizazioetan ELA-k eskubide sozia-

len aldeko oihua aterako du kalera eta, horretarako, mobilizazio

sozial eta sindikala ezinbestekotzat jotzen ditu: "Maiatzaren Le-
hena aukera egokia da euskal langileriak zurrunbilo neoliberal
eta zentralistari aurre egiteko, daraman borroka saiatu eta mili-
tantea aitortzeko".

LAB sindikatukoek diotenez, "Euskal Herrian egoerari buelta
eman behar diogu lantokietan, ikastetxetan, herrietan indarrak

bilduz, mobilizatuz, gure herri eta eskualdeetako enplegua eta
etorkizuna defendatuz. Hemen lan egin, hemen bizi, hemen era-
baki. Eskualdeko behargin guztiei dei egiten diegu Maiatzaren
1ean 12.00etan Eibarren egingo dugun manifestazioan parte har-
tzeko". Ondoren herri-bazkaria egingo dute Untzagan (tiketak LA-

Beko egoitzan salgai).

UGT-k langabeziari aurre egiteko ekonomiaren suspertzea es-

katuko du eta, horrekin batera, lanerako eta hitzarmen kolekti-

borako eskubidea eta babes sozial handiagoa aldarrikatuko ditu.

Eta CC.OO.-ek lan arloko eta gizarte eskubideak babestu eta ho-

betzeko borrokarekin aurrera jarraitzeko asmoa azaldu du. Mani-

festazioa Donostian egingo dute, 12.00etan Alderdi Ederretik ir-

tenda (autobusa 10.30etan Ego-Gainetik irtengo da).

Beharginen 
eskubideak

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

MANIFESTAZIOA

DONOSTIAN

Alderdi Ederren, 12.00etan
Autobusak Ego-Gainetik: 10.30etan 1m

a
ia

tz
a

k

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

Eskualdeko manifestazioa
12.00etan UNTZAGAtik

Herri bazkaria
14.30etan UNTZAGAn

TIKETAK SALGAI LABEKO EGOITZAN

Maiatzaren 
1erako ardatza

Beharginen 
eskubideak

Maiatzaren 
1erako ardatza
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Ekitaldixa Maite Bilbao
FE.VI. Euskadiko Emaku-
me Alargunen Elkartien

federaziñoko presidentiak ha-
si eban. FE.VI. 1977. urtian jai-
xo zan eta gaur egunian EAE-
ko hiru probintzietako hamai-
ka alargun alkartek, Eibarko Al-
tzoa tartian, osatzen dabe. Fe-
deraziñoko presidentiak azken
urtian egindako proiektu eta
ekimeneri errepasua emonda
eta alarguneri eragiten detsen
arazo nagusixak gogora ekarri-
tta eta, jarraixan, batzarrera
juandakuak euren galderak eta
kezkak plazaratzen hasi ziran.

Galderetako askotan gaixak
errepikatu zirala azaldu des-
kue Altzoakuak: "Kezka asko
osasun arluari lotutakuak dira:
sendagaixen kopagua dala,
protesi eta horrelakuetarako
diru-laguntzetan egon diran
murrizketak dirala, kasu ba-
tzuetan dirua norberak aurre-
ratu biharra dala… Gizarte-
kintza arloko laguntasunak ge-
ro eta murritzaguak dira eta
horrekin kezkatuta dagoz alar-
gun asko".

Horrekin batera, alargunak
betidanik eukitzen daben bes-
te kezka nagusixa pensiñuen
ingurukua da. Kasu bakotxa di-
ferentia izaten dala esplikau
deskue, baiña arauak agintzen
dabenari jarraittuta, alargunak
senarrak kotizau ebanaren %52

jasoko dau bera hill eta gero.
Halanda be, alargun askori ge-
ratzen jakon pensiñuak ez dau
ezertarako aukerarik emoten:
"Askok esan be ez dabe egi-
tten, lotsia emoten detselako,
baiña 150-175 euroko alargun-
tsa pensiñuak be dagoz oin-
diok. Izan be, alargunak 60 ur-
te bete arte %65a kobratzeko
eskubidia dauka bakarrik eta
hortik aurrera igotzen juaten
dira. Pentsa, gaur egunian nora
zoiaz holan eta, gaiñera, asko
oindiok seme-alabak etxian di-
ttuala alarguntzen dira. Politi-
kuak esaten dittuenak esanda
be, gure erosketa ahalamenak
urtetik urtera behera egin dau,
hori da errealidadia. Pensi-
ñuak igo dittuela esaten dabe
albistegixetan, baiña bakarrik

gitxien kobratzen dabeneri igo
detse zeozer, 400 euro inguru-
ko pensiñua jasotzen dabene-
ri. Kontua da danondako igoe-
ria agindu ebela aspaldi, sena-
rrak kotizautakuaren %70era ai-
llegau arte, eta oindiok be zain
segitzen dogula. Gauzak holan,
praktikan gure pensiñuak gero
eta gitxiago balixo dabe". 

Danori eragiten deskun kri-
sixak, jakiña, ez detse mese-
derik egiñ alarguneri: "Ume-
zurtz-pensiñua seme-alabak
25 urte betetzen daben egu-
nian bertan desagertzen da.
Adiñ horretan euretako asko
oindiñok ikasten dabiz eta gu-
rasuen etxian bizi dira, are
gehixago gaur egunian daguan
egoera ekonomikuarekin. Eta
azken urtiotan, gaiñera, etxetik

Aurreko domekan 
Coliseuan batu ziran 
Laudio, Gasteiz, Santurtzi,
Durango, Basauri, Gernika
eta Eibarko alargunak,
Euskadi maillako 
batzarrian. Eurekin batera
Miguel de los Toyos 
alkatia eta Ana Rodriguez
Fouz Gizartekintzako 
ziñegotzixa egon ziran,
alargunak gaur egunian 
bizi daben egoeria euren
ahotik zuzenian entzuten
eta premiñarik haundiñen
barri jasotzen. 
Urteurrenetarako tartia be
izan zan, batzarrak berak
25. ediziñua bete ebalako
eta Altzoa Eibarko 
alargunen alkartia sortu
zala 18 urte diralako.

Hemezortzi urtian alarguneri 
Altzoa eskintzen

Senidekoen izenean, 
ESKERRIK ASKO hileta-elizkizunera joan 
eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi.

FELISA ANTXUSTEGI JAIO
(2013ko apirilaren 23an hil zen, 75 urterekin)

Domekako batzarrian Altzoako bazkidietako askok bat egiñ eben Coliseuan. LEIRE ITURBE
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kanpora juandako askok gura-
suenera bueltia egitten dihar-
due, langabezixak eta bestela-
kuak derrigortuta. Gauzak ho-
lan, alargun askok pensiñuari
laguntzeko biharren batian ha-
si bihar dira, bestela kobratzen
dabenarekin aurrera egitteko
modurik ez dagualako".

Aldarrikapen eta eskaeriak
ezagutzera emon eta gero, San-
turtziko alargunak kantatzera
animau ziran eta Udalak alkarte
bakotxari emondako oparixak
jasota amaittu eben batzarra.
Handik batzuk mezetara juan
ziran eta dantzaldixa eta guzti
euki eban bazkarixarekin agur-
tu eben egunerako plana.

Altzoak 18 urte
Arrate Aranzeta, Arrate Ota-

lekurekin batera, Altzoa alkar-
tiaren sortzaillia izan zan oin
dala hemezortzi urte. Eurekin
batera, zuzendaritza Marian

Hernandez, Celsa Diaz, Mari
Paz Fdez. de Maruri, Mª Ange-
les Iriondo eta Josefa De la
Fuentek osatzen dabe. Sor-
tzailliak diñuanez, "oin dala
hemezortzi edo hogei urte se-
narra hiltzian askoz be bakar-
dade haundixagua bizi eban
alargunak. Sarrittan alargunak
seme-alabak bere kargura zi-
ttuan, toki batzuetara bakarrik
juatia txarto ikusitta egoten
zan eta kasu askotan alargu-
nak etxe barruan geratzen zi-
ran, kalera zein beste toki as-
kotara juan barik. Gaiñera, ad-
ministraziñuarekin gestiñuak
egitteko ohitturarik ez zeken
askok eta beste hamaika kon-
tutan euren burua galduta to-
patzen eben. Horregaittik, Al-
tzoa sortzia oso mesedegarri-
xa izan zan askorendako eta,
gaiñera, taldiaren babesa eu-
kitziak indar haundixa emoten
dau. Altzoa alkartera gertura-

tu diranen artian lagun taldiak
be osatu dira".

Urteko martxiari begira, Al-
tzoa alkartian gaur egunian 100
bat lagun dagoz eta, bestiak
beste, martitzenetan gai ezber-
diñen gaiñeko eskulan tailla-
rrak egitten dittue Portalean
eta eguenetan, barriz, alkartia-
rekin lotutako kontuak komen-
tau eta lantzeko billeria egitten

dabe, Ipuruako jubilauak ber-
tan lagatzen detsen txokuan.
Eurak kontautako moduan, ba-
tek baiño gehixagok sorpresia
hartu dau Altzoara gerturatzera
animau danian: "Ikastaruetako
batera etorri zan batek esaten
zeskun tristuria topauko ebala
pentsauta etorri zala, baiña
tristuria barik kontrakuarekin
topo egiñ ebala".

...eta kitto! 13/IV/26 ● 845 zkia.

Euskadiko alargun alkartietatik be etorri ziran batzarrera. LEIRE ITURBE

Inoiz ez da azkarregi

heziketarik onena jasotzeko

batxilergoa

A U R R E M A T R I K U L A

Apirilaren 22tik
maiatzaren 3ra

Maiatzaren 2tik
14ra arte

Inoiz ez da azkarregi

heziketarik onena jasotzeko

www.aldatze.org
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10 gaztekitto

La Salle Azitaingo 2. DBH-ko ikasleak Elgoibarren egon dira orain dela

egun batzuk eskalada ikastaroa egiten eta, jarraian, ikasitakoa praktika-

tzen. Irakasleek diotenez, "eskalatzeko teknikak eta kirola segurtasunez

egiteko behar diren materialak ezagutzeaz gain, elkarrekin goiz zoragarria

pasatzeko aukera izan zuten gazteek".

La Salleko ikasleak 
Elgoibarren eskalatzen

Gaztetan Udaberrian 2013 programari jarraituta, DLH-ko

5. eta 6. mailako ikasleek Donostiako akuariumean gau

bat arrainekin batera lotan emateko aukera izango dute.

Programaren arduradunek prestatu duten plana, gaine-

ra, biribila da: maiatzaren 17an (barixakua) Donostiara

joateko trena arratsaldean hartu eta gaua akuariumean

arrainen artean lo egiten igaroko dute gazteek. Hurren-

go egunean, berriz, Errealaren Museoa ikusi eta Zarau-

tzen bazkaldu eta gero, etxera bueltatuko dira. Txango-

ak 30 euro balio du eta izen-ematea domekan (hilaren

28an) itxiko dute. Joan nahi dutenek Indianokua gazte-

lekuan eman dezakete izena, 18.00etatik 20.00etara. Bi-

lera informatiboa maiatzaren 7an 17.30etan egingo da In-

dianokua gaztelekuan. Bestalde, eskaintzen diren pla-

zak baino eskaera gehiago jaso ezkero, zozketa egingo

dutela aurreratu dute antolatzaileek.

Donostiako akuariumean 
gaua emateko irteera

Eibarko Gazte Asanblada Barrixak antola-

tuta, bihar zapatua Udaberri Fest jaialdia

ospatuko da bigarren urtez jarraian:

11.00etatik aurrera Urkizuko parkean truke-

azoka zabalduko dute. Eguerdian, berriz,

Untzagan batu eta handik abiatuta triki-po-

teoari egingo dute gazteek. Bazkaria, berriz,

14.30etan hasiko da, Urkizuko parkean ber-

tan. Bazkalosterako hainbat joko prestatu

dituzte eta, jaia amaitu aurretik, Madarika-

tu kantautorearekin erromeria egingo dute.

Bazkarirako txartelak 5 eurotan eros daitez-

ke Depor, Karrika eta Juanito-Manuel ta-

bernetan (joan nahi duenak aldez aurretik

erosi beharko du txartela).

II. Udaberri Fest 
bihar Urkizun

MARIXABEL IBARRA GARITAONANDIA
1. URTEURRENA (2012-IV-7)

E T X E K O E N  PA R T E Z

Gure albotik juan ziñan,
baiña zure irribarrea eta 
maittasuna beti egongo 

dira gure bihotzetan.
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- 2013an Txirrindulari Elkarte-
ko presidente kargua hartu
duzu. Zer moduz orain arte?

Orokorrean oso ondo, nahiz
eta ardura handiko postua
den. Lantalde bikaina dugu
eta lana eginez, denon artean,
aurrerantz goaz.
- 42. Valenciaga Oroitzarrea
izan da aurtengoa; lasterketa
garrantzitsua Eibarren.

Lasterketa garrantzitsua da,
bai, jendeak interesa agertzen
du, eta egun horretan oso giro
polita egoten da herrian. Jaki-
na, ahalegin handia eskatzen
duen lasteketa da, baina me-
rezi du.
- Zein aurrekontu izan du aur-
ten lasteketak?

336.000 euro ingurukoa.
- Eta nola egin diozue aurre
horri?

Eibarko Udalak Sari Nagusia
babesten du eta horrez gaine-
ra, maillotak eta hainbat sari-
rentzat dirua ematen diguten
beste hainbat kolaboratzaile
fin ere baditugu. Hala ere, ai-
patu nahiko nuke denboral-
dian antolatzen ditugun las-
terketa guztiak defizitarioak
direla. Desfase horiek estal-
tzeko zozketak, loteria eta San
Juanetako zapiak saldu eta
Txistorra Eguna antolatu be-
har izaten dugu. Bestetik gure
bazkideen aportazioa ere
ezinbestekoa dugu Elkarteak
aurrera egin ahal izateko.

- Eibartar moduan, zer esan
nahi du zuretzat Elkarteko
presidente izateak?

Oso harro sentitzen naiz eta
poztasun handia ematen dit
ikusteak, lan asko eginda, isi-
lean, nola irteten diren gauzak
aurrera, hala nola, Pedal Egu-
na, Txistorra Eguna, Musika-
bandarekin egiten dugun uda-
berriko kontzertua… Jendeak,
kalean, eskertu egiten digu
lan guzti hori.
- Eibar eta txirrindularitza be-
tidanik egon dira oso lotuta,
berezia da harreman hori gure
herrian.

Bai, ikustea besterik ez da-
go zenbat jende bildu zen las-
terketa pasatu zen lekuetan,
podiumean bertan. Oso pozik
gaude jendearen erantzunare-
kin, zaletasun handiari eusten
dio gure herriak.
- Proiektu berezirik baduzue
esku artean?

Momentuz ez, dugunari
eusten nahikoa dugulako. Bai-
na lerro hauek aprobetxatu
nahi ditut gure babesle guz-
tiei eskerrik beroenak emate-
ko. Bestetik, laguntzeko prest
dagoenari gure ateak zabalik
ditugula esango diet, bai diruz
eta baita antolaketan ere la-
gundu nahi duena gustora har-
tuko dugu, errelebo-premia
ere ikusten dugu-eta. Pagaegi
3 Behean gaude, nahi duena-
rentzat.

“Betiko zaletasun handiari
eusten dio Eibarrek”

Moises Artaetxebarria
Eibarko Txirrindulari Elkarteko presidentea

- Valenciagako zuzendari gisa
lehenengo urtea izan duzu
aurtengoa. Nolakoa izan da
debuta?

Ez nuen sekula imajinatuko
horraino iritsiko nintzenik. As-
te gogorrak izan badira ere,
oso pozik nago lortutako
emaitzarekin. 
- Txirrindularitzan esperien-
tzia baduzu, ezta?

Bai. Kadeteetan hasi nin-
tzen Elgoibarko Txirrindulari
Eskolan. Bi urte egin nituen
jubeniletan Mutrikun, Laxy
taldearekin, eta zaletasuetan
ere jardun nuen urtebete Pa-
nocho-Bizkaibus taldean. Hori
txirrindulari moduan, eta 1999.
urtean Euskal Bizikletan hasi
nintzen kolaboratzen.
- Urte asko, beraz, txirrindula-
ritzaren inguruan.

Bai, nire etxeko kirola izan
da. Nire aita ere txirrindularia
izan zen eta jaio nintzenetik
eraman naute lasterketak
ikustera. Ordu asko eman di-
tut errepidean txirrindularien
zain, parte hartzen eta antola-
ketan.

- Mendaroko batek zer egiten
du Eibarko txirrindularitzaren
inguruan lanean?

Ez dakit, egia esan. Asko-
tan galdetu diot nik hori neu-
re buruari baina erantzunik
ez dut.
- Ardura handiko kargua hartu
berri duzu…

Bai, eta Eibar moduko hiri
batean are gehiago, txirrindu-
laritzaren inguruan betidanik
egin da-eta maila altuko lana.
- Zein funtzio betetzen ditu
lasterketa-zuzendari batek?

Lasterketaren azpiegitura
osoaren ardura daukat. Baina
lanik zailena aurrekontuari au-
rre egitea dela esango nuke.
Gero eta zailagoa da babesle
berriak aurkitzea. Hori da pun-
turik garrantzitsuena, diru ba-
rik ez dugulako ezer.
- Zelan baloratuko zenuke
zure estreinaldia?

Oso balorazio positiboa egi-
ten dut, jendearengandik ba-
bes handia jaso dut, eta ho-
rrek indar handia ematen dit
hurrengo Oroitzarrea antola-
tzen hasteko.

“Aurrekontuari aurre egitea 
da zeregin zailena”

Enekoitz Lazarobaster
Valenciaga Oroitzarrearen lasterketa-zuzendaria

Eibarko Txirrindularitza Elkarteak hainbat aldaketa izan
ditu aurten eta, horrela, urtarrilaren 4ean Javier Ziaranek
presidente kargua laga zuen, karguan 11 urte eman eta
gero. Bere tokia Moises Artaetxebarriak hartu du, hainbat
urtetan aurreko direktibako partaide izan ondoren.
Gauza bera gertatu da Valenciaga Oroitzarrea proban ere,
eta orain arte lasterketako zuzendari kargua zuen
Jose Antonio Larreak lekukoa pasatu dio Enekoitz
Lazarobasterri. Bi debutatzaileekin izan gara.  



URTE OSOAN GURE AUTOAREN EGOERA EZINHOBEA
IZAN BEHARKO LITZATEKE, baina egia da udara begi-
ra, kilometro kopuru handiagoa egiten dugula eta, kon-
tu handiagoa izaten dugula autoaren egoera dela eta.
Gainera, hori jakitun, behin baino gehiagotan jartzen
dituzte auto konponketa enpresetan egun hauetarako
prezio bereziak, beraz, tentu egon. Hau guztia kontuan
izanda, begiratu beharreko hainbat gauzatan jarriko du-
gu oraingoan indarra:

ARGIAK: Askotan berandu konturatzen gara argietako bat
ez dugula behar den moduan, inguruko norbaitek esaten di-
gunera arte. Hori dela eta, autoa geldi daukagun edozein
egunetan, jaitsi bertatik eta begiratu guztia behar den mo-
duan dagoela. Eguna asko luzatu da, baina ia guztiok
egingo dugu uda honetan kilometro bat baino gehiago
gauez, beraz, ondo begiratu. Gainera, honekin batera, au-
toaren bateria begiratzea oso interesgarria da.

OLIOA: Gehien begiratzen den gauzetako bat omen da.
Olio aldaketa eta gero, ematen diguten papertxoak gogo-
ratzen ei digu askotan aldaketa tokatzen den ala ez. Hala
ere, bidaia luzea egin behar baldin badugu, ez da ezer
kostatzen begiratzea; gaur egun autoek duten teknologia-
ren arabera, olio mota bat edo beste erabiltzen dute, be-
raz, hori ere kontutan izan beharko dugu.

Autoa udara begira prestatzen: hainbat neurri

OTAOLA, 9 - 2. esk. Tel./Fax. 943 206 552

AUTOEN g e h i g a r r i a

31. 
zkia.

● Mekanika - Elektrizitatea
● ITVrako errebisioak
● Frenoak - Amortiguazioa
● Mantenimendua - Erroberak

Urtzaile, z/g 20600 EIBAR
Telefono eta Faxa: 943 20 80 65 (Gipuzkoa)

AURRERA
AUTO KONPONKETAK

Tfnoa. 943 20 73 74 / 94 671 02 77

G A S O L E O E N  B A N A K E T A

ZERBITZU
ONENAREN

SARIA

Otaola etorbidea, 13 -Bis GAUEZ ZERBITZU 
AUTOMATIKOA



BALAZTAK: Gure autoaren
segurtasuna zaintzeko ga-
rrantzitsuenetakoa da segu-
ru asko. Balaztak ondo iza-
nez gero, autoa gelditzeko
beharko dugun metro kopu-
ruak behera egingo du. Ez
dago esan beharrik, errepi-
dean izan dezakeen ga-
rrantzia azpimarragarria
dela oso.

ERROBERAK: Bai presioa
bai errobera bera. Kontuan
izan noiz aldatu genituen
azkenengoz gurpilak. Erro-
beran dagoen ildoak 1,6
milimetro izan behar ditu gutxienez, hala ere, badaezpa-
da teknikoren batek begiratzea inoiz dator txarto. Presio-

ari dagokionez, bidaia ha-
si aurreko egunean, bada-
ezpada, begiratu presioa,
inguruko gasolindegietan
horretarako makinak badi-
tugu eta.

MOTELGAILUAK: Edo amor-
tiguadorea. Erroberak ba-
tzen du autoa eta bidea,
baina motelgailuak lagun-
duko digu autoaren direk-
zioa egokiena izaten.
Hauek begiratzea ere ezin-
bestekoa da, hor ere segur-
tasuna da nagusi eta. Auto
marka bakoitzak motelgailu

mota desberdinak eta maila desberdinak izaten ditu kon-
tuan, beraz, teknikoak erreparatuko dio egokien horri ere.

Tailer profesionalak

Torrekua, 2
20600 EIBAR

Tel. eta Faxa
943 20 62 48
Tel. 943 20 70 31
eseibar@facilnet.es

www.estaciondeservicioeibar.com

ESTACION
DE SERVICIO
EIBAR, S.A.

FURGONETEN ETA AUTOMOBILEN GARBIKETA

AUTOMATIKOA ETA PRESIOAREKIN

LUBRIFIKATZAILEAK

GASOLEOEN ZUZENEKO BANAKETA

24 ordutan zabalik
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Klub Deportiboko taldearen

ordezkariak zortzi onenen ar-

tean sartu da Euskaldun Tor-

neoko proba guztietan (Valen-

ciaga Memoriala kenduta) eta,

horrela, sailkapenaren goi-

goian dago. Zapatuan Lazkaon

jokatutako proban hainbat al-

diz ahalegindu zen ihes egi-

ten, baina azkenean beste

bost lagunekin helmugaratu

zen, esprintean Reyno de Na-

varrako Moreiraren atzetik bi-

garren postuan sartzeko. 

Domekan Duranan jokatuta-

ko lasterketan, bestalde, Na-

turgaseko Alain Gonzalezek

irabazi zuen eta bere atzetik

helmugaratu zen taldetxoan

izan ziren Debabarreneko Jo-

kin eta Beñat Etxabe anaiak

(15. eta 16. postuetan). Dato-

rren asteburuan berriro bitan

banatuko da Juanjo Sebastia-

nek zuzentzen duen hamalau

kideko taldea: batzuk Arabako

Bi Egunetan izango dira eta

besteak Kantabrian jokatuko

den Rodriguez Iguanzo Me-

morialean.

Debabarreneko Abasolo
liderra Euskaldun Torneoan

Azken laurdeneko hasieran egindako kontraeraso bikainek era-

baki zuten Getxo eta Urbatekoen arteko partidua, azkenean ei-

bartarrak 10-13 nagusitzeko. Modu horretan, hiru puntu horiek

asko leunduko dute aurreko astean Orbeako igerilekuan Askar-

tzak eragindako “tsunamia”. Lehen plater horren ondoren, senior

mailakoen igoera play-offak prestatzen dihardu Urbat-Urkotroni-

kek: maiatzaren 11n Orbean izango da lehenengo partidua eta

hilaren 18an eta 25ean Getxon.

Eibarko Klub Deportiboa -

Kalamua taldeko zortzi kide

izan ziren zapatuan Bizkaiko

Zaramillo herrian jokatutako

Apuko Extren Ultra trailean.

Guztira 240 parte-hartzaile

izan ziren Enkarterrietako

mendi nagusienak zeharka-

tzen eta euretatik 180k amai-

tu zuten proba, tartean Ei-

barko zortziak. Juanra Rodri-

guezek 31. postuan amaitu

zuen (12 ordu, 12 minutu eta

57 segundo) eta bere atzetik

sailkatu ziren Iosu Elejalde

(54.a), Igor Azurmendi (81),

Ivan Arriola (82), Iñaki Lopez

de Gereñu (108), Jabi Aldai

(115), Asier Garde (146) eta

Natxo Garai (148). 83 kilome-

troko ibilbidean, guztira

6.800 metroko desnibel po-

sitiboa gainditu behar izan

zuten.

Eibar-Kalamuakoak Apuko
Extrem Ultra trailean

Waterpoloko kadeteen
garaipena Getxon

Zaramillon parte hartu zuten eibartarrak. Ezkerretik eskuinera: Iñaki,
Igor, Iosu, Juanra, Natxo, Asier, Ivan eta Javi.

Ohorezko B mailako bi multzoen sailkapen bateratuan 9. pos-

tuan amaitu zuten Hierros Anetxekoek, asteburuan Caceresen

Atletico Portuenseri 7-38 irabazi eta gero. Senior taldekoek ga-

raipen bikain horrekin amaitu dute denboraldia eta bihar Multi-

kirolekoek agurtuko dute Unben aurtengo sasoia, hamar jardu-

naldi errugbia praktikatzen egin ondoren.

Errugbilariak nagusi Caceresen

33 lagun batu ziren Klub Deportiboko urteroko mendi-eski irtee-

ran, fisikoki zein teknikoki ahalegin handia eskatzen duen dizipli-

nan jarduteko benetan kontuan izate-

ko kopurua. Eguraldi bikainarekin, za-

patuan Pont d’Espagnetik abiatuta,

Marcadeau lepotik pasatu eta inaugu-

ratu berria den Bachimañako errefugio

dotorera iristeko. Domekan ere, pri-

merako giroak lagunduta, Panticosarai-

no jaitsi ziren, izoztutako laku gainetik

abiatu eta mendian gora egin ondoren.

Inoizko talderik jendetsuena
mendi-eski irteeran
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Denboraldia amaitzeko lau jardunaldiren fal-

tan, Eibar KE Alavesengandik puntu bira ger-

turatu da eta lehenengo postua lortzeko bo-

rrokan sartu da buru-belarri. Lehia hori ez da

erraza izango eta lehe-

nengo etapa domekan

izango du Garitanoren

taldeak, Ipuruan Amore-

bietaren aurka jokatu

beharreko partiduarekin

(18.00etan). Neurketa

horretan lortu dezakete

eibartarrek play-offeta-

ko txartela eta zaletuak

hasi dira fase hori girotu

nahian; horrela, bihar

egun osorako jaia antolatu dute Eskozia la

Bravakoek. I. Herri-Parrillada ospatuko duten

honetan, goizeko 10.55etako txapliguarekin

ekingo diote egitarauari; 11.15etan txosna za-

balduko dute, patata-

tortila eta txorizo egosi-

ko pintxoekin, guzti ho-

ri musikaz girotuta.

Arratsaldean. bestalde,

herri-parrillada (txori-

zoa, odolostea, hiru-

giharra, saiheskia eta

hanburgesak) izango

da, gaueko 23.00ak arte

iraungo den musika gi-

roarekin batera.

berriak

Asteburu honetan amaituko
da foball-zaletuaren liga eta
Txokok puntu bakarreko al-
dea ateratzen dio Garajes
Garcia.com taldeari. Liderrak
Fontaneria Mujika izango du
aurkari eta bigarrenak Alki-
deba (partidu biak domekan:
liderrak 12.00etan eta biga-
rren sailkatuak 09.00etan).

FOBALL ZALETUA

Eskozia La Brava play-offetako giroa berotzen

Atzo Zaragozan hasi zen txapelketa

horretan dabiltza Elene Varela, Ma-

len Txurruka, Teresa Miguel eta

Nahia Arguiz infantil mailako gim-

nastak. Bestalde, 150 parte-hartzai-

leekin Ipuruan asteburuan jokatuta-

ko amateur mailako Gipuzkoako

txapelketako bigarren fasean, Ipu-

ruako jubenil mailako taldeak 2.

postua lortu zuen eta Graxi Arregik

lidergoa; kadeteetan, Lorea Armen-

dariz bigarrena da eta Nerea Deza

hirugarrena.

Ipuruako lau gimnasta Espainiako 
banakako oinarri txapelketan

Somos Eibar Eskubaloiak zai-
la izango du Zilarrezko Oho-
rezko Mailara igotzeko pro-
mozioa jokatzea, baina borro-
kan jardungo du ligako azken
jardunaldira arte. Asteburuan
amaituko da liga eta, eibarta-
rrek Erromo Ipuruan hartuko
duten bitartean, Zaragozako
Dominicos bigarren sailkatuak
Anaitasuna talde nafarra jaso-
ko du etxean. Puntu bakarre-
ko aldea dute aragoiarrek bi-
garren postuan jarraitzeko.

ESKUBALOIA

Gipuzkoako txapelketako bigarren fasean parte hartu
duen Ipuruako jubenil mailako laukotea.

Osasuna 
jateko

naturalbiodenda@gmail.com

naturalbiodenda.com

BIO ● DENDA

943 56 71 59

Bidebarrieta, 6 

Benjamin mailako Ligako bos-
garren jardunaldia jokatuko
dela-eta, bihar arratsaldez
Ipuruako igerileku estalia itxi-
ta egongo da 16.00etatik
20.00ak arte.

IGERIKETA
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Gorka Aizpurua eibartarrak hiru sari eskuratu ditu 2013ko Anua-
ria Espainia eta Portugalgo nazioarteko diseinu grafiko sarietan,
bakoitza atal batean: produktu edo zerbitzu baten logotipo one-
nari saria, "Chicken Kitchen" lanarekin; korporazio-identitate pro-
grama onenari saria, hori ere "Chicken Kitchen" lanarekin; eta es-
kuorri, postal, flyer… onenari saria, "Superstición" lanarekin. Aiz-
puruak urteak daramatza Bartzelonan bizi izaten eta bertan dihar-
du beharrean eta aurretik ere hamaika sari jasotakoa da.

Anuaria sari hirukoitza 
Gorka Aizpuruarentzat

Zarzuelari keinuka 
Zumarragan

- Nola sartu zinen argazkilaritzan?
Badira hamaika bat urte Eibartik alde egin eta Granada aldera

joan nintzela bizi izatera. Argazkilaritzak betidanik erakarri nau
eta han horretan trebatzeko aukera suertatu zitzaidan. Urte biko
modulo batean laborategi eta irudi kontuak ikasi nituen eta, egia
esan, ikasten emandako denborari etekina atera diot, besteak
beste urte pare bat argazkilaritza denda batean, estudioan zein la-
borategian beharrean jardun dut-eta.
- Zure lehenengo erakusketa da hau?

Eibarren bai, baina aurretik beste erakusketa batzuk egin ditut
Granadan.
- Nolakoak dira erakusketarako aukeratu dituzun argazkiak?

Granadan bizitzen nengoela, performanceak eskaintzen zituen
Freack Factory izeneko taldekoak ezagutu nituen eta kasu gehie-
netan euren ikuskizunetan hartutako irudiak dira Topalekuan ikus-
gai ipini ditudanak. Oro har, argazkiarengatik beragatik zein lortu-
tako efektuengatik jendeari gogorrak egiten zaizkiola pentsatzen
dut, baina askori gustatu zaizkio eta baten bat saldu ere egin dut.
- Erakusketaren inaugurazioa behintzat berezia izan zen, ezta?

Aurreko zapatuan, arratsaldez zabaldu genuen erakusketa eta,
horretarako, Topalekuko leihoaren parean ebakuntzetan inspira-
tutako performance-a egin genuen zuzenean eta, egia esateko,
orduan parean zebilen jendearen arreta erakarri zuen. Ikuskizuna
grabatu nuen eta erakusketan proiektatzen dihardut. Horrelako
zerbait egiten dudan lehen aldia izan da, baina bideoa nola geratu
den asko gustatu zait eta hurrengo bat egiteko irrikitan nago.
- Argazkietan oso efektu ezberdinak lortu dituzu. Zaila da Pho-
toshop moduko programa puntu horretaraino menperatzea?

Ikasten duzunera arte dena izaten da zaila, baina dakitenek
esandakoak ondo entzun eta orduak sartuta norbera ere ikasten
joaten da. Filtro, textura eta horrelakoak probatzen, efektu bat
beste batekin nahastuta-eta, horrela lortu ditut argazkietan ikus-
ten diren emaitzak. Nire azken bildumako argazki hauekin oso
gustora nago eta kostatuko zait hurrengo bilduma hobea izatea
lortzea.

"Kostatuko zait hurrengo
bilduma hobea ateratzea"

Aurreko zapatuan zabaldu zuen Topalekuan "Kuork" izen-
buruko argazki erakusketa Idoia Areta eibartarrak. Photos-
hop programarekin landutako argazkiek osatzen dute era-
kusketa eta horietan lortu dituen efektuak benetan ikusga-
rriak dira. Martitzenera arte ohiko ordutegian zabalduko
ditu ateak Arrate Kultur Elkartearen erakusketa aretoak,
astegunetan 19.00etatik 21.00etara eta zapatu eta dome-
kan 12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.

IDOIA ARETA (argazkilaria)

Zumarragako Udalak antolatuta, domeka honetan "Zarzuelari Kei-
nua" ikuskizuna eskainiko du Sostoa abesbatzak, 12.30etatik au-
rrera Zelai Arizti antzokian. Aurreko emanaldietan egindakoaren
bidetik, asteburu honetan eskainiko duten emanaldian ere Bar-
bieri, Chapí, Sorozabal, Vives, Zapirain eta beste hainbatek ida-
tzitako zarzueletako piezak abestuko dituzte eibartarrek.

Euskal Herriko Ahotsak proiektuaren barruan jasotako lekukota-
sun asko 1936ko gerraren ingurukoak izan direla ikusita, horiek
webgune berezituan batu eta erakutsi nahi izan dituzte proiek-
tuaren arduradunek: Gerrako Ahotsak (gerra.ahotsak.com) web-
gunean Gerra Zibilaren inguruko 2.000 bideotik gora daude, bizi
izan zutenek zuzenean kontatutako testigantzekin. Lekukotasun
guztiak www.ahotsak.com webgunean ere badaude ikusgai, bai-
na webgune berri honetan bideoei eman diete lehentasuna eta
gerrarekin zuzenean lotutakoak bakarrik erakutsi dituzte.

Gerrako Ahotsak 
webgune berezitua
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laburrak

Datorren asteko barixakuan
hasiko dira Santa Kurutzeko
jaiak eta, besteak beste,
maiatzaren 3rako bertso afaria
antolatu dute (Ixua jatetxean,
21.00etan) Beñat Gaztelumendi
eta Julio Soto bertsolariekin.
Txartelak 28 eurotan daude
salgai jatetxean bertan
(hurrengo egunerarako
bazkarirako tiketak ere bai).

SANTA KURUTZEKO JAIAK

Gaur iluntzean, 20.30etan Ruper Or-

dorikak “Hodeien azpian” diskoak

biltzen dituen doinuak zuzenean es-

kainiko ditu Coliseoan. New Yorken

grabatu eta Elkarrek 2011an argitara

emandako lanak abeslari oñatiarrak

azken urte bietan sortu dituen kan-

tuak biltzen ditu. Izan ere, 2009an

“Haizea garizumakoa” kaleratu eta ja-

rraian ekin zion abesti berriak konposatzeko

beharrari. Sarrerak 10 euro balio du eta ema-

naldiaren aurretik antzokiko leihatilan eros-

teko aukera izango da.

Ruper Ordorikaren “Hodeien azpian” 
gaur Coliseoan

Maiatzaren 14an 18.30etan
Vicente Tercero naturopatak
hitzaldia emango du Portalean
(ikastaro gelan), Defibel
elkarteak antolatuta, izenburu
honi jarraituta: "Nola ematen da
azidifikazioa gure gorputzean
eta zein garrantzi du gure
osasunean? Zer da PH-a”.

DEFIBELEN HITZALDIA

Juan San Martin Udal Liburutegiak "Liburu-

tegia, topalekua" proiektuarengatik Maria

Moliner saria jaso du. Irakurzaletasuna sus-

tatzeko ekimenak garatzeagatik, 50.000 biz-

tanletik beherako udalerrietako liburutegien

lana eskertu nahi du sari horren bitartez Es-

painiako Hezkuntza, Kultura eta Kirol minis-

terioak. Gipuzkoa osoan liburu-sorta ederrak

osatutako saria jaso duen liburutegi bakarra

Eibarkoa izan da (EAEn bederatzi saritu izan

dira guztira). Saria emateko oinarritzat erabi-

li duten txostenaren arabera "Juan San Mar-
tin liburutegiak ahalegin berezia egiten du
irakurketa bultzatzeko programak sendotzen
eta jorratzen, erabiltzaileen artean irakurke-
ta sustatzeko bidezkoenak iruditzen zaizkion
ekitaldi edo jarduera iraunkorrekin, beti ere
bezeroen artean nolabaiteko irakurketa ohi-
tura sortzearren". Hain zuzen ere, ekimen ho-

rietako bat Zapatuko Ipuina da eta bihar

18.00etatik aurrera Zurrunka antzerki talde-

ko Eñaut Gorbeak saioa eskainiko du ume-

en liburutegian, "Aldrebeskeriak eta beste

kontu batzuk" izenburuari jarraituta (3-10 ur-

te bitarteko haurrentzat).

Maria Moliner saria liburutegiarentzat

Eñaut Gorbeak “Aldrebeskeriak eta beste
kontu batzuk” eskainiko du bihar.

Denda ixten 
dugulako

LIKIDAZIOA
%50 %30 %20

%15 urrean
– Bidebarrieta, 10 –
Tlf. 943 20 80 45
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Aurten XI. edizioa beteko duen Juan San

Martin bekak Kazetaritza hartuko du

ikerketa esparrutzat. Deialdia Udalak

egin du, Udako Euskal Unibertsitatearen

laguntzarekin eta helburuak lehen edi-

zioko berberak dira: euskarazko ikerke-

ta sustatzea eta Juan San Martin euskal-

tzale eta ikertzailea omentzea.

Bekarako proiektua, azterlana eta me-

moria euskaraz egin beharko dira, gehie-

nez 18 hilabeteko tartean eta horretarako

9.000 euro emango dizkiote beka irabaz-

ten duenari. Eskaerak Pegoran aurkeztu

beharko dira, 2013ko irailaren 2tik urria-

ren 11ra bitartean. Bete beharreko bal-

dintzak eta bestelako argibideak www.ei-

bar.net helbidean eskuratu daitezke.

Kazetaritza da JSM
bekarako gaia

Aurtengo Ipurterre lehiaketako irabazleak

aste honetan aukeratu dituzte epai-ma-

haiko kideek: LH-ko 1. eta 2. mailetako

ikasleen atalean Joanes Lazarobaster Arri-

zabalaga saritu dute; LH-ko 3. eta 4. mai-

letan, berriz, Maddi Sarasua Iturrioz izan

da irabazlea; eta LH-ko 5. eta 6. mailetan

saria Irati Alvarez Malaetxebarriak eraman

du. Hiru hauek Juan Antonio Mogel ikas-

tolako ikasleak dira. DBH-n La Salle Azi-

taingo Idoia Lahidalgak irabazi du 1. eta 2.

mailetako atalean eta 3. eta 4. mailakoen

artean, berriz, saria Mogel Isasi BHI-ko Lo-

rea Urkiarentzat izan da. 

…eta kitto! Euskara Elkarteak antolatu-

tako lehiaketako irabazleei saria emateko

ekitaldia maiatzaren 15ean egingo dute,

10.00etatik aurrera Hezkuntza Esparruko

aretoan. Sariak banatzeaz gain, Maddiber

magoaren ikuskizunarekin ederto pasa-

tzeko aukera izango dute ikasle guztiek.

Ipurterre irabazleak
aukeratuta

Maiatzaren 7an "Euskararen transmisioari buruzko III.

Mintegia" egingo da Portalean, …eta kitto! Euskara

Elkarteak antolatuta, eta bertan parte hartu nahi du-

tenentzat izena emateko epea amaitzear dago, dato-

rren asteko barixakua (maiatzaren 3a) horretarako az-

ken eguna izango da-eta. Interesa dutenek normali-

zazioa@etakitto.com helbidera idatzi dezakete (izen-

abizenak, enpresa edo erakundea, telefonoa eta pos-

ta elektronikoa adierazita) edo, bestela, 943200918

telefonora deitu. Egun guztirako mintegiaren prezioa

25 eurokoa da, bazkaria barne, eta nahi izanez gero goizez edo arratsaldez bakarrik joa-

teko aukera ere badago (15 euro).

Transmisio mintegirako
izen-ematea ixtear

Maddiber 
magoa.

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

Irteera: 09.30etan Buelta:  19.30etan
Prezioa: 10 euro

Orain T. Etxebarriako
El Corte Inglés-ean ere

DENDA
LORA

JJ ..AA..   MMooggeell   IIkkaassttoollaakkoo  GGuurraassooeenn  EEllkkaarrtteeaa
.. .. ..eettaa  kkii tt ttoo!!   EEuusskkaarraa  EEllkkaarrtteeaa

943 20 88 47       
688 67 89 34Isasi, 10
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laztanak
emoten...

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, IBAI, gaur
urte bi betetzen
dozuzelako. Patxo
haundi bat famelixaren
eta, batez be,
Maialenen partez.

Zorionak,PAUL Alberdi
Carracedo, haraiñegun
zazpi urte egin 
zenduazelako. Laztan
haundi bat irribarre
horrengaittik.

Zorionak, BITTOR,
etxeko txikixak atzo
urtetxua egin zeban-
eta. Patxo potolua
famelixaren eta, batez
be, lehengusu/iña
kuadrillaren partez. 

Zorionak, MARKEL,
domekan bost urte
egingo dozuz-eta. Segi
hain zalamero! Muxu
haundi bat aitta, ama
eta Alazneren partez.

Zorionak, NAIMA,
hillaren 16xan lau urte
bete zenduazen-eta.
Laztan haundi bat
famelixaren eta
lagunen partez.

Zorionak, ADOLFO,
astelehenian urtiak
egin zenduazen-eta.
Kuadrillarez partez.

Zorionak, UNAX,
gaur zazpi urte
betetzen dozuz-eta.
Ondo-ondo pasau!
Millaka patxo potolo
etxekuen partez.

Zorionak, NEREA (atzo hamabost urte)
eta MARIA (atzo be, lau urte) lehengusiñeri
urtiak egitterakuan. Muxu haundi bat
etxekuen partez.

hildakoak
- Teodora Martinez-Blanco De Marcos. 83 urte. 2013-III-27.
- Mª Teresa Gutiérrez Puente. 86 urte. 2013-IV-5.
- Jesus Hernandez Calvar. 76 urte. 2013-IV-19.
- Adela Gonzalez Menendez. 79 urte. 2013-IV-19.
- Clara Seco Moran. 99 urte. 2013-IV-21.
- Miren Oruesagasti Gurrutxaga. 77 urte. 2013-IV-21.
- Angela Gorrotxategi Marzelina. 91 urte. 2013-IV-22.
- Felisa Antxustegi Jaio. 75 urte. 2013-IV-23.
- Jose Ramon Conde Cid. 62 urte. 2013-IV-23.
- Jose Mª Galarraga Bereziartua. 84 urte. 2013-IV-24.
- Mª Carmen Ulanga San Vicente. 71 urte. 2013-IV-24.
- Rosa Villoria Sanchez. 82 urte. 2013-IV-24.

jaiotakoak
- Kenai Beitia Sanchez. 2013-IV-13.
- Uxue Iturbe Angiano. 2013-IV-16.

(1 ARETOAN)
26an: 22.30
27an: 19.45, 22.30
28an: 20.00
29an: 20.30

(2 ARETOAN)
26an: 22.30
27an: 19.45, 22.30
28an: 20.00
29an: 20.30

”Bestias del sur salvaje”
Zuzendaria: Benh Zeitlin

”Un lugar donde refugiarse” 
Zuzendaria: Lasse Hallström

”Grandes esperanzas”
Zuzendaria: Mike Newell

zineaColiseoan

(ANTZOKIAN)
27an: 19.45, 22.30
28an: 20.00
29an: 20.30
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BARIXAKUA 26
INDIANOKUA
16.30. Party lehiaketa.
Indianokua gaztelekuan.

BATZARRA
19.00. Jaixak Herrixak
Herrixandakok deituta,
sanjuanak prestatzeko
bilera irekia. Montekasino
pareko parkean. 

AZKEN OSTIRALA
19.30. Azken Ostirala,
Eibarko Herrirak deituta.
Untzagan. 

KONTZERTUA
20.30. Ruper Ordorika,
"Hodeien azpian" diskoa
aurkezten. Sarrera: 10
euro. Coliseoan.Coliseoan.

ZAPATUA 27
TXANGOA
09.30. Arditurrira eta
Oiartzungo Herri
Musikaren Txokora
txangoa, Arrate Kultur
Elkartearekin. Autobusaren
irteera Ego-Gaineko
geltokitik.

I. HERRI-PARRILLADA
10.55. Irekiera-txapligua.
11.15. Txosna, patata-
tortila eta txorizo egosiko
pintxoekin.
18.15/23.00. Herri-
parrillada. Untzagan.

H
O

R
O

S
K
O

P
O

A

ARIES
Seguru ez zarela inoiz galduko. Denari
aurkitzen diezu irtenbidea eta edozer
konpontzeko gai zara. Zure burua?   

TAURUS
Lekuren batera puntual heltzen zarenean,
ez zaizu itxarotea gustatzen. Hori normala
da, baina besteei ere ez zaie gustatzen.   

GEMINI
Negar eginez ez duzu ezer lortuko: altxa
burua eta egiozu aurre egoerari. Zuk ez
baduzu egiten, beste inork ez du egingo.   

CANCER
Berri garrantzitsua asteburuan jasoko
duzuna. Eragin handia izango du zugan.
Ea ba ondoriorik ateratzen diozun.     

LEO
Lasaitu zaitez, ez da hainbesterako-eta!
Ez duzu uste badagoela bizitzan gauza
garrantzitsuagorik? Tira, segi zure bidea.     

VIRGO
Estutasun handi batetik salbatuko duzu
lagun bat datorren astean. Eskerrak
sasoiz helduko zaren: bestela, akabo!   

LIBRA
Asteburua duzu aurretik tartetxoa hartu
eta botata duzun guztia ordenatzeko.
Mesedea egingo diozu zure buruari.     

SCORPIUS
Oso ondo dago lan egitea, baina ez da
hain gogor egin behar. Oso fina zara,
benetan; baina pixka bat lasaiago, hobe.        

SAGITTARIUS
Sasoi bikainean zaude: indartsu, sendo,
osasuntsu... Gaixotasunek zu ikustean
hanka egiten dutela dirudi. Ikustekoa!         

CAPRICORNIUS
Bikotekidea baduzu, asteburu zoragarri
eta erromantikoa pasatuko duzu. Laster
pertsona zoragarria izango duzu ondoan.                    

AQUARIUS
Denak dauka amaiera bat: hori ezin da
ekidin. Hala ere, egindakoarekin
konforma bazaude, ez zaitez kezkatu.           

PISCIS
Alperrontzi! Zugatik izango balitz, egun
osoa egongo zinateke sofan botata. Jate-
ko dirurik ere ez zenuke izango! 

DOMEKA 28
INDIANOKUA
17.00. Play/wii.
Indianokua gaztelekuan.

EGUENA 2
IKASTEN
10.00. "Nuevos
desarrollos (autobús
eléctrico) y experiencia en
mercados internacionales"
hitzaldia. Esperientzia
Eskolarekin batera
antolatuta. Armeria
Eskolan.

IKASTEN
18.00. Joskintza tailerra.
Portalean.

ODOLA ATERATZEA
18.30. Odola ateratzeko
saioa, odol-emaileentzat.
Anbulategian. 

KALERATZEAK STOP
19.00. Stop Desahucios
taldearen bilera irekia.
Portalean. 

KALEETAN KANTUZ
19.30. Kaleetan
Kantuz-ekoen entsegua.
San Andres elizako
lokaletan.

ASTELENA 29
NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
11.00. Gisatu-lehiaketa.
14.00.- Herri-bazkaria.
Legarreko frontoian.

ikastaroak
✔ Matrikula: apirilaren 30era arte

EIBARKO JABETZE ESKOLAKO IKASTAROAK.
- Autodefentsa feminista / - Atakapa,
gazteei zuzendutako talde feminista /
- Dantza eta mugimenduaren bitartez
gure gorputzera bueltatuz

II. UDABERRI FEST
11.00. Truke azoka.
Urkizuko parkean.
12.00. Triki-poteoaren
hasiera, Untzagatik.
14.30. Bazkaria. Ondoren
jokoak eta Madarikatu
kantautorearekin
erromeria. Urkizuko
parkean.

BERTSO-KANTU
BAZKARIA
14.30. Bertso-kantu
bazkaria. Bertsolariak:
Mikel Arrillaga, Beñat
Ugartetxea eta Julen
Zelaieta. Gai-jartzaileak:
Asier Ibaibarriaga
eta Arrate Gisasola.
Legarre Gain elkartean.

INDIANOKUA
17.00. II. urteurren jaia
(DJa). Indianokua
gaztelekuan.

ZAPATUKO IPUINA
18.00. Eñaut Gorbea ipuin
kontalariaren saioa:
"Aldrebeskeriak eta beste
kontu batzuk". Umeen
liburutegian.

MARTITZENA 30
IKASTEN
10.00. "Filosofia y valores
éticos" hitzaldia, Marisa
Iglesias-en eskutik.
Armeria Eskolan.

NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
16.00. Txokolate-jana.
San Andres zaharren
egoitzan.

KALERATZEAK STOP 
19.00. Stop Desahucios
taldearen bilera irekia.
Portalean.

EGUAZTENA 1
MAIATZAK 1
10.30. Donostian, Alderdi
Ederren 12.00etan hasiko
den manifestaziora joateko
CC.OO-en autobusaren
irteera. Ego-Gainetik.
12.00. Eskualdeko
manifestazioa, LAB
sindikatuak deituta.
Untzagatik hasita.
14.30. Herri-bazkaria.
Untzagan.
19.00. Kontzertuak.
Neallta Fola eta Azkaiter
Pelox taldeak. Gaztetxean.



lehiaketak
✔ Maiatzaren 2ra arte

EIBAR KE-REN 75. URTEURRENERAKO LOGOA
ETA ESLOGANA. 1940-2015@sdeibar. com
helbidean.

✔ Maiatzaren 3ra arte
IXUAKO PASUA ARGAZKI LEHIAKETA. Eibarko
Txirrindularien Elkartean (Pagaegi, 3) edo
ccc@clubcliclistaeibarres.org helbidean.

✔ Maiatzaren 10era arte
SANJUANAK 2013 EIBARREN KARTEL LEHIAKETA. Pegoran.
ALKOHOL LARREGI EDATEAREN KONTRAKO PEGATINA LEHIAKETA. Pegoran.

✔ Maiatzaren 20ra arte
ON EKIN! ENPRESA PROIEKTU ETA IDEIA LEHIAKETA. ekingune@ekingune.com edo 943-208420.

✔ Maiatzaren 23ra arte
KAMISETEN DISEINURAKO LOGOTIPO LEHIAKETA. jaixakherrixakherrixandako@gmail.com

21agenda

...eta kitto! 13/IV/26 ● 845 zkia.

erakusketak
✔ Apirilaren 28ra arte

EIBARKO ARTISTEN ELKARTEKOEN
erakusketa. Portalean.
IGNAZIO ZULOAGAREN EGUNGO ISLAK
erakusketa. Portalean.
2012KO BALENTZIAGA OROITZARREA -
IXUAKO MENDATEA. Argazki lehiaketako
lanak. Untzagako Jubilatu Etxean.

✔ Apirilaren 30era arte
ARATOSTEAK 2013 erakusketa.
El Ambigú eta Portalea tabernetan.
JOSE A. ANDRES FERRIZ. Argazkiak.
Klub Deportiboan.
IDOIA ARETA. Argazkiak. Topalekuan.

eguraldia (EUSKALMET.NET)

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

telefono jakingarriak

EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 20.35. DONOSTIA-EIBAR.
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Za-
patuak: 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. 
EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak: 06.40-
etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik
21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaie-
gunak: 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: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-eta-
ra orduro eta 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. La-
negunak: 11.00, 17.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta
21.00.
EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-
TE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.  
EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta
jaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. ELGETA-
EIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago. 
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta
07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Za-
patuak: 07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.
Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta
22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50-
etatik 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.
EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 09.50, 13.50,
17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero: 07.15,
11.15, 15.15, 19.15 eta 23.15.

autobus ordutegiak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro. 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 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

3 2 7
7 6 5

4 3
5 6 4
6 4 1 3 7 9

7 2 3
5 2

8 3 9
9 2 1 AURREKOAREN EMAITZA

SUDOKUA

farmaziak
✔ barixakua 26

EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

✔ zapatua 27
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

✔ domeka 28
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

✔ astelehena 29
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

✔ martitzena 30
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ eguaztena 1
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Barandela (Z. Agirre, 4)

✔ eguena 2
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Lekunberri (Isasi, 31)

✔ barixakua 3
EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)



1. Etxebizitza

– Mutil arduratsua eskaintzen da edo-
zein lan egiteko. Tel. 639-611454.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari
laguntzaile jarduteko, nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 608-
474923.
– Mutila eskaintzen da kamarero jar-
duteko, nagusiak zaintzeko eta igel-
tsero-laguntzaile moduan. Tel. 618-
298636.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da umeak edo nagusiak zaintzeko
13.00etik 17.00etara. Tel. 618-
875007.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Baita asteburuetan ere. Tel. 699-
232823.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, etxeko lanak
egiteko eta sukaldari jarduteko. Tel.
626-946905.
– Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko orduka. Tel. 627-768684.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Baita asteburuetan ere. Tel. 645-
702766 eta 636-841158.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
etxean edo ospitalean zaintzeko. In-
terna. Tel. 625-895460.
– Emakumea eskaintzen da etxeko la-
nak egiteko. Tel. 636-423493.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta pegorak garbi-
tzeko. Tel. 680-808125.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta pegorak garbi-
tzeko. Tel. 686-918962.
– Emakumea eskaintzen da orduka
umeak edo nagusiak zaintzeko eta
etxeko lanak egiteko. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile moduan, nagusiak edo
umeak zaintzeko, garbiketak egiteko
eta hoteleko kamarera jarduteko. 608-
474923.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, garbiketak egiteko eta su-
kaldari-laguntzaile moduan. 637-
294236.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak  zaintzeko, garbiketak egi-
teko eta sukaldari-laguntzaile mo-
duan. 680-873866.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak  zaintzeko. 602-068313.

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

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

1.1. Salgai

– Pisua salgai Soraluzen. 60 m2. 2 lo-
gela, egongela, sukaldea eta bainua.
Dena kanpora begira. Berriztuta. Tei-
latu berria. Kalefakzio urdina. 66.000
euro. Tel. 617-207672 (deitu 18.30eta-
tik aurrera).

1.2. Errentan

– Senar-emazteek pisua hartuko luke-
te alokairuan Eibarren. Tel. 632-
450278.
– Conilen (Cádiz) 2 logelako  aparta-
mentua alokagai. Hondartza inguruan.
Tel. 653-733457.
– Valle Ramalesen (Kantabria) txaleta
alokagai urte osorako. Tel. 653-
733457.
– Logelak alokagai Eibarko erdialde-
an. Logela argitsu eta handiak, sukal-
de eta bainugelarekin. Tel. 670-
793312.
– Pisua alokagai Elgoibar erdialdean.
2 logela. Berriztua, jantzita eta sartze-
ko moduan. 400 euro. Tel. 660-
056240.
– Pisua errentan hartuko nuke. Tel.
615-458103.
– Pisua errentan hartuko nuke Eibarko
erdialdean. Tel. 618-354218.
– Etxea konpartitzen da Arraten. Tel.
627-040419.

13/IV/26  ...eta kitto!
845 zkia.

3. Lokalak

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
639-962219.
– Emakumea eskaintzen da orduka
zainketak egiteko eta garbiketa lane-
tarako. Tel. 690-783065.
– Haur Hezkuntzako goi mailako tek-
nikari euskalduna eskaintzen da lan
egiteko. Esperientzia. EGA eta FIRST
tituluak. Tel. 660-522271.
– Neska eskaintzen da ostalaritzan lan
egiteko, nagusiak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko. Tel. 600-728437.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta edozein lan egiteko. Tel.
663-609994.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta edozein lan egiteko. Tel.
631-372707.
– Lehen Hezkuntzan lizentziatua es-
kaintzen da nagusiak zaintzeko. Es-
perientzia. Tel. 675-765376 eta 943-
031697.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Interna. Tel.
672-853930.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko, garbiketak egiteko
eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Or-
dutegi zabala. Tel. 632-054894.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, sukaldari-laguntzaile moduan
eta garbiketak egiteko. Tel. 666-
008974.
– Gizona eskaintzen da kamaroteak
edo etxebizitzak garbitzeko, traslado-
ak egiteko eta igeltsero zein margola-
ri jarduteko. Furgonetarekin. Tel. 660-
213652.
– Neska euskalduna eskaintzen da ile-
apaindegian lan egiteko. Esperientzia.
Tel. 610-096417. Nerea.
– Gizona eskaintzen da kamaroteak
edo etxebizitzak garbitzeko, traslado-
ak egiteko eta igeltsero zein margola-
ri jarduteko. Furgonetarekin. Tel. 637-
207806.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko. Tel. 603-
608317.
– Mutil euskalduna eskaintzen da ka-
marero jarduteko eta edozein lan egi-
teko. Esperientzia. Tel. 688-819010
eta 688-628863.
– Neska arduratsua eskaintzen da
garbiketa lanak egiteko. Baita astebu-
ruetan ere. Esperientzia. Tel. 639-
611454.

– Garaje itxia alokagai Urkizuko do-
rreetan. Tel. 616-959625.

3.1. Salgai

6. Denetarik

5. Irakaskuntza

– Sei hilabeteko umearentzat silla ero-
siko nuke. Tel. 687-261144.
– Umearentzat silla morea (Stokke
2011) eta sonbrilla eta sillarako zakua,
Maxi-Cosirako adaptadorearekin sal-
gai. 700 euro. Tel. 646-555413.
– Nagusiak mugitzeko garabi eta ohe
artikulatu ortopedikoa (alboetako ba-
rrekin) salgai. Osagarri guztiekin. Tel.
94-4232377, 675-712737 eta 943-
702654.
– Yorkshire txakurkumea salgai. Txiki-
ertain tamainakoa. Merke. Tel. 696-
509360.

6.1. Salgai

– Neska euskalduna eskaintzen da
Kontabilitate eta Administraritza lanak
egiteko. Orduka edo zapatu goizetan.
634-627461.
– Mutila eskaintzen da kamarero jar-
duteko. 5 urteko esperientzia eta erre-
ferentziak. 678-294450.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. 680-121252.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak
egiteko. 632-054894.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak zaintzeko, tabernak edo sozie-
dadeak garbitzeko eta etxeko lanak
egiteko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. 660-073781.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta pegorak garbi-
tzeko. 617-571210.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta edozein garbike-
ta lanetarako. Asteburuetan ere bai.
689-436454.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta edozein garbike-
ta lanetarako. Asteburuetan ere bai.
631-004374.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da portuges
edo ingeles klaseak emateko. Fran-
tsesezko klaseak jasoko lituzke berak
trukean. Tel. 662-134523.
– Arkitekto euskaldunak DBH eta Ba-
txilergoko klase partikularrak ematen
ditu: Matematikak, Fisika, Kimika eta
Marrazketa Teknikoa. Tel. 615-
704540.
– Alemaniera klase partikularrak ema-
ten ditut. Kalean eta lan munduan era-
biltzeko metodoa. Hutsetik hasita mai-
la egokia azkar eskuratzeko. Tel. 690-
025579.
– Klase partikularrak ematen ditut.
DBH, Batxilergoa, Unibertsitatea: Ma-
tematikak, Estatistika, Kontabilitatea.
Tel. 685-739709.
– Gitarra elektrikoko klaseak ematen
dira. Baita etxean ere. Merke. Tel. 679-
740061.

5.2. Eskaintzak

– Garajea alokagai Txomon. Tel. 658-
710898.

3.2. Errentan

2. Motorra

– Karabana salgai. Guztiz ekipatua
eta Mutrikuko Santa Elena kanping-
ean gordeta. 2 girokoa eta 5 plaza.
Abanze finkoa: sukaldea, garbigailua,
hozkailua... Prezioa adosteko. Tel.
607-230077. Edu.

2.1. Salgai

– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel.
627-652870.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Ordutegi zabala. Tel. 631-
385949. Carmen.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 686-739143.
– Klinika laguntzaile euskalduna es-
kaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita
asteburuetan eta gauez ere. 3 urteko
esperientzia. Tel. 616-181118. – Urtebeteko Gorbeiako artzain-txa-

kurra oparitzen dut. Emea. Oso alaia.
Tel. 695-716229.

6.2. Eman
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LA SALLE AZITAIN IKASTETXEA
2013-2014 ikasturterako eskaintza
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