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ASTEKARIA

Txirrindularitza
za l e e n
gozamenerako
sasoia
Zure bizikletarendako ZENTRU TEKNIKOA
Bisita

g ai t za z u!

700 metro ZIKLISMOARI
ESKAINIAK

Barrena, 32 Eibar
943 121895

Hortzordeekin arazoak?
Goiko
hortzordeak
✓ Janarien zaporea blokeatzen du
✓ Plastiko artifiziala
✓ Itsasgarri likatsuak
✓ Hozkada ahula
✓ Goragaleak
✓ Egoera deserosoak

Goiko aldeko
inplanteak
✓ Ahosabai garbia
✓ Plastikorik gabe
✓ Itsasgarririk gabe
✓ Hozkada indartsua
✓ Goragalerik gabe
✓ Ustekaberik gabe

De i tu i g uz u 9 0 2 4 6 8 2 0 9 r a e ta k or r e o z
bi da l i ko d i z u gu b e s te l a k o i n f or m a z i o gu z ti a.

Jan eta barre egitea zoragarria izan daiteke berriro!

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

...eta kitto!-ren

itzulpen
tzutzu
tzu
zerbitzua

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

Zure hortzordeek jaterako oztopo bihurtu zaizkizu eta zure irribarrea
eta itxura lehengoak ez izatea ekarri dizkizute? Orduan, zertarako
xahutuko duzu zure dirua adabakietan? Badira soluzio BERRIAK
inplanteetarako aurrez baztertutako lagunentzat.
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– Urte askotako
ESPERIENTZIA dugu.
– Bezeroaren
beharretara
EGOKITUko gara.
elkartea@etakitto.com
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EIBARKO
UDALA

G A I Z K I H A Z I . - Gaizki erakutsi, gaizki edukatu. “Gaizki hazitako umiak dittu,
eta ez daki zer buru-bide atarako daben”.
G A I Z K I EGI N. - Kalte egin. Zeozer modu txarrean egin. “Zori Diabruana,
gaizki egin gurarik, onerako jarduntzia”. “Gaizki egin gauzak, ondo egittia
bardiñ kostatzen danian, zorakerixia”.

ESKUTITZAK

Gutun honen bitartez gure eskerrik beroena adierazi nahi diogu J. A. Mogel ikastolaren 50. urteurrenaren
inguruko ospakizuna posible egin duten guztiei. Modu
berean, eskerrak eman nahi dizkiogu Untzagako jubilatuen egoitzari, argazki erakusketarako baliabideak
eskaintzeagatik eta baita Armeria Eskolari ere, umeen
jaialdia egiteko eskolaren instalazioak lagatzeagatik;
eta ezin ahaztu antolatutako ekitaldietara gerturatu ziren guztiak, eskerrik asko horiei ere.
Irakasle, ikasle-ohi, guraso eta ikasleek laguntasun
osoa eman dute, ekitaldietako bakoitza ahalik eta modurik egokienean geratu zedin. Horregatik guztiarengatik eskerrik asko, aurrerantzean egingo direnetan
ere zuen babesa izatea espero dugu, bai zuen laguntzarekin bai zuen parte-hartzearekin.
Beste barik, Juan Antonio Mogel ikastolako Gurasoen Elkartea osatzen dugunon zein zuzendaritzako kideen agurrik beroena jaso ezazue.
J.A. MOGEL-EKO GURASOEN ELKARTEA ETA ZUZENDARITZA

IKA ST OLAKO EN ESK ER ONA

Tarte hau aprobetxatu nahi du Eibarko El Corte Inglés-aren lan inguruan aste batzuetatik hona ematen
ari diren gertaera batzuk salatzeko. Aurrez lan esperientziarik ez duten gazteak eta enpresa horretako lan-

KA LERAT ZEAK EL CORT E INGLÉS-EA N

gileak kaleratuak izan dira bidezkoa ez izateaz gain
irrazionala ere baden moduan.
Azken kasua bere eguneko lana amaitu eta, nahasita, langileentzat gordetako atetik irten beharrean, bezeroak erabiltzen dutenetik irten zen mutil batena da. Kaleratu zuenak berarekin pozik zeudela esan zion, baina
ezin zutela onartu langile batek “hain garrantzi handiko”
araua ez betetzea. Azpimarratu behar da El Corte Inglés-eko Pertsonal Saila izan dela mutil hori eta beste
batzuk kaleratzea erabaki duena, izatekotan azpikontratazioa izan beharko zuenean horrelako erabakiak hartu
beharko lukeena. Ezin dugu ahaztu gazte hauek baldintza ezegonkorretan dihardutela beharrean. Zama eta
hustuketa lanetan dihardute goizeko 06-00etan hasita,
lau ordu egunero, martitzenetik zapatura, hilero 350 euro kobratzeko. Estatuan indarrean dagoen hitzarmenari
jarraitzen diote, Gipuzkoakoa baino baxuagoa denari.
Arauzko jantziak eta oinetakoak ez zaizkie garaiz eman.
Hemendik sindikatuei deitzen diet behargin hauengana gerturatu daitezen, euren laguntza eskainiz, eta
dituzten eskubideak errespetatuak izan daitezen borrokatu dezaten eta, aldi berean, enpresak dituen obligazioak bete ditzala exijitu dezatela. Eta gazteei gomendatuko nieke amorerik ez emateko, enpresari guztiak
hain arduragabeak ez direlako, eta euren eskubideak
errebindikatu ditzatela. Animo eta besarkada bat!
INES CARBALLO

OHARRA: Aste Santuan, ohikoa denez, ez da astekaririk izango. Horregatik, HURRENGO ALEA
APIRILAREN 9-AN izango duzue zuen buzoietan. Bitartean, ondo pasa oporrak.

asteko

HEMEROTEKA

“ Tor tur arek in amaituk o dugu tek nik ok i epaileei
erantzuk izunak esk atzek o posibilitatea esk aintzen
diguten egunean. Horrelak o egoeretan epaileak
planto egingo balu esanez `lasai, ez zaituztet k ar tzelaratuk o, baina nire k asuetan halak orik ez da berriro ger tatuk o´, ez liok ete inolaz ere adarrik jok o. Neronek k onprobatu dut hori nire aurrean epaile batek
Gobernu Zibilera deitu zuenean esanez hurrengoan
ez zuela bark atuk o. Erremedio santua izan zen”
(Francisco Etx eberria, an tropologo foren sea)

GIPUZKOAKO
FORU
ALDUNDIA

esaldiak

“ Lehen banak etak elk arrek in bizitzen hasi eta 7-8
ur tera ematen ziren; orain bost ur te baino lehen, edo
hir u egin gabe. Posmodernitateak autonomia eta esk ubideen defentsa bezalak o balore garrantzitsuak
ek arri dizk igu, baina baita erabili eta botatzek o k ultura. Eta merezi dituzten gauzak ahaleginarek in lortzen dira beti. Hori da bik ote baten ar tek o harremanean egon behar dena: ahalegina, baina inoiz ere
ez sak rifizioa, hau ez litzatek e sanoa izango-eta”
(Walt er Riso, psik ologoa)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO
SAILBURUORDETZA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria
...eta kitto! 10/III/26
715 zkia.
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autuan
ENPRESEN ELKARTE
BERRIA
Europako Batasunak

eraiki nahi dituen
azpiegitura zientifiko
handien hornikuntzan
parte hartzea helburu
duen elkartearen
sorrerarako hitzarmena
sinatu berri dute
Gipuzkoako 9 enpresak
Foru Aldundian. Ineustar
izeneko elkartean oso
arlo ezberdinak lantzen
dituzten enpresak batu
dira, tartean doitasun
handiko ekipamenduen
garapenean beharra
egiten duen AVS
eibartarra.

PORTALEA ITXITA
ASTE SANTUAN
Apirilaren 1etik 5era

bitartean, Aste Santua
dela eta, Portalea
eraikina itxita egongo
dela eman dute aditzera
eta, beraz, egun horietan
ezin izango da bertako
zerbitzurik erabili.

Aldaketak fatxada eta igogailuentzako diru-laguntzetan

FATXADAK ZAHARBERRITZEKO, IGOGAILUA IPINTZEKO EDO BERRITZEKO ETA KOMUNITATEETAKO IGOGAILUEN MANTENTZE-LANETARAKO Udalak ematen dituen dirulaguntzak eskatzeko programaren edizio berriari
ekin diote eta aurten aldaketak izango direla aurreratu dute agintariek.
2010eko aurrekontuan fatxadak berritzea erabakitzen dutenei laguntzeko 50.000 euroko partida aurreikusi dute eta igogailuekin lotutakoentzat
aurreikusitako partida, berriz, 100.000 eurokoa
da. Aldaketarik nabarmenena honakoa da: orain
arte eskaeren tramitea beharrak hasi aurretik egiten zen, baina, aurrerantzean, ez da tramiterik
hasiko beharrak amaituta egon arte.
Udal arduradunen berbetan, “igogailuen kasuan, orain arte proiektua idaztean aurkeztu behar ziren eskaerak, baina proiektua idazten zenetik obra amaituta egon arte sarritan bizpahiru urte igarotzen ziren”. Ondorioz, Udal kontuetan desorekak sortzen ziren eta horrelakoak saihesteko
helburuarekin aldatu dituzte irizpideak.
Beste aldaketarik ere izango da: pertsona fisikoek ez ezik, aurrerantzean pertsona juridikoek ere
izango dute diru-laguntzak eskatzeko aukera. Eta
orain arte partidak bereizi egiten bazituzten ere,
irizpide berriei jarraituta dena partida bakarrean ba-

10/III/26 ...eta kitto!
715 zkia.

tuko dute. Dena dela, irizpide berriak udalbatzak
onartzea falta da oraindik, azken orduko aldaketak
zehazten dihardute-eta. Fatxadak zaharberritzeko
beharren %10erainoko edo zaharberritutako metro
karratuko 4 euroko laguntza ematen du Udalak.
Igogailuen kasuan, diru-laguntzak ezin izango ditu
6.000 euroak gainditu, igogailua lehenengoz ipiniz
gero, eta 3.000 eurotik beherakoa izango da igogailu zaharra berriarengatik aldatzen dutenentzat.

Klima aldaketaren aurkako itzalaldia

ZAPATUAN, MARTXOAREN
27-AN, 20.30AK ETA 21.30AK BITARTEAN MUNDUKO
MILAKA HIRITAKO monumentu, kale, enpresa eta etxetan argiak amatatuko dituzte,
World Wild Fund elkartearen
“Planetaren ordua 2010” izen-

Toribio Etxebarria Sarirako finalistak

APIRILAREN 26-AN BANATUKO DITUZTE AURTENGO
TORIBIO ETXEBARRIA SARIAK, COLISEOAN EGINGO
DEN EKITALDIAN eta epaimahaiak atzo bertan eman zituen
ezagutzera lehiaketan finalista
geratu diren proiektuak. Enpresa Berrien atalean “Gorosabel:
Akualur” akuikultura arloko
proiektua (Mendaro), “Anboto”
(Derio) makina eta gizakien arteko komunikazio inteligentea
helburu duen proiektua, “Matz
Erreka: Intu” torloju ultrasoniko-

Aurrerantzean udal tramiteak obrak amaitu ostean hasiko dira. / BELAR

aren inguruko proiektua (Antzuola) eta “NEM Solutions”
(Donostia) garraio, energia eta
osasun arloetako mantenurako
proiektua aukeratu dituzte eta
Enpresa Ideien atalerako, berriz, “Blue Agro” (Zigoitia), “Desmoplat” (Donostia), “Innovate &
Transport” (Donostia), “Lexinder” (Donostia) eta “Tires-Textiles” (Donostia). XX. Edizioa betetzen duen lehiaketara 31
proiektu aurkeztu dituzte, 17
Enpresa Ideien atalean eta 14
Enpresa Berrien atalean.

buruko ekimenarekin bat eginda. Klima aldaketaren arazoari
erantzuteko orduan denok zeresana daukagula agerian lagatzeko asmoarekin antolatutako ekimenaren arduradunek
mila milioi lagun baino gehiagoren parte-hartzea eta munduko 6.000 hiriren babesa
izatea
espero
dute.
2009an 88 herrialdetako
4.159 hirik egin zuten bat
ekimenarekin, bakoitzeko
monumentu
esanguratsuenen argiak itzalita. Elkartearen
webgunean
(www.wwf.es) ekimenarekin bat egiteko modu ezberdinak azaltzen dituzte,
bestelako informazio interesgarriarekin batera. Eibarren, Ezker Batua-Aralar koalizioak Udalari ekimenarekin bat egiteko eskaera egin dio eta, egoki
ikusiz gero, gaia aztertzeko bozeramaileen batzarra lehenbailehen deitzeko
eskatu dute.

DANON 5
AHOTAN
Ikastaro
berriak
Debegesan

LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO GOI MAILAKO
TEKNIKARIAK TREBATZEKO IKASTAROA HASIKO DA
apirilaren 7an Debegesan.
Ikastaroa aurretik esparru horretako ikastaroren bat egin dutenentzat eta berezitasunen
bat egiteko faltan daudenentzat eta etorkizunean homologazioren bat amaitu nahi dutenentzat pentsatuta dago. Kontuan izan behar da enpresek
gero eta interes handiagoa dutela horrelako gaietan trebatutako giza baliabideetan, teknikari bakoitzeko behargin kopuruan gehienezko kuota ezartzekotan dabiltzalako. Informazio gehiagorako 943052849 telefono zenbakira deitu daiteke.
Elkarte eta boluntarioentzat
Bestalde, apirilaren 12tik aurrera boluntarioei eta irabazi asmorik gabeko erakundeetarako
kideei zuzendutako beste ikas-

auzorik auzo
taro bat emango dute. “Proiektu
eraginkorrak zelan diseinatu
eta landu” izenburuko ikastaroaren helburua elkarteei proiektuak hobetzen lagunduko dien
tresna bat eskaintzea da. Hau
da, elkarteetan dihardutenak
euren proiektuen kudeaketa
antolatzen eta administrazioaren aurrean aurkezten eta justifikatzen ikasteko moduak eskaintzea. Klaseak Portalean,
ikastaro gelan izango dira, apirilaren 12an, 14an, 19an,
21ean eta 26an, 17.00etatik
20.00etara. Interesa dutenek
izena eman behar dute Debegesako 943 82 01 10 telefono
zenbakira deituta (Itziar) edo
nagusiak@debe
gesa.com
posta elektronikora idatzita.

Aralarren errekurtsoa aurrera

Martxoaren 16an jakin zuen Aralarrek Udalak eta SPV Eibar
Boulevard enpresak Errebaleko auzian adostasunez konpontzeko erresoluzioaren kontra ipinitako errekurtso kontentzioso-administratiboak aurrera egingo duela eta, beraz, tramitera onartu diotela. Aralarrekoen berbetan, “urtarrilaren 25eko udalbatzak onartu zuen txostenak jasotzen dituen hiru arrazoietatik
bat ere ezin dugu onartu, Mundu mailako krisi ekonomikoak, EBAralarrek birparzelazio proiektuari ezarritako kontentziosoak edo
proiektuaren diseinua egin zuten arkitektuen eta SPV Eibar Boulevard-en arteko arazoak, horietako bat ere ez da arrazoi nahikoa
adostutako erresoluzioa justifikatzeko. Guk argi daukagu erabaki
horretarako motibazioa zein izan den: Gobernu-taldeak hasieratik amaierara arte egin duen kudeaketa negargarria”.
Aralarrek begi onez ikusten du lurzorua Udal eskuetara bueltatzea, “beti ere interes publikoaren mesedetan egitekotan eta ez,
kasu honetan bezala, interes pribatuen mesedetan jarduteko”.

600.000 euro jaietarako

UDALAK AURREKO ASTEAN EMAN ZUEN EZAGUTZERA IAZ
JAIEN ANTOLAKETARAKO ERABILITAKO ZENBATEKOA:
2009an 607.715 euro gastatu ziren Eibarren egindako jaietarako
ekitaldietan. Kopuru horretan, baina, Udalak gastatutakoa eta herriko beste talde batzuek ordaindutakoa batuta daude. Bereiztuz gero, Udalak egindako inbertsioa 368.016 eurokoa izan zen, iazko aurrekontu osoaren %0ʼ92. Herriko elkarte eta taldeek, berriz, ia
295.000 euro gastatu zituzten jaiak antolatzen. Hala ere, elkarteek
erabilitako diru horretatik 55.300 euro Udalak taldeei emandakoak
izan ziren. Antolatutako ekitaldiak, berriz, 338 izan ziren (108 Udalak zuzenean antolatu zituen eta beste 230 jarduerak, berriz, elkarteek). Biztanle bakoitzeko 13ʼ42 euro gastatu ziren iazko jaietan.

3 milioi euroko laguntza

Gobernu Zentralak Eibarko Udalak Enplegu eta Sostengarritasun Fondoari aurkeztutako bost proiektu gauzatzeko 2.972.500
euroko laguntza eskainiko duela baieztatu du. Horren bitartez, Astelena frontoiko aireatze eta erreforma lanak, Karmen kaletik Iparragirrerainoko igogailua, Jardiñetako eskilara mekanikoak, Ipurua
foball zelaiko eguzki plaken kokapena eta Udaleko kudeaketa elektronikorako oinarrizkoen moduluen ezarpena egingo da.
...eta kitto! 10/III/26
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Gaur itxi dute Eibarko NAN bulegoa

asteko

27.419
datua

biztanle zituen
Eibarrek iazko urtearen
amaieran. Azken urte
bietan ez da aldaketa
handirik eman biztanle
kopuruan, baina
bestelako egoerarik
bizi izan da: 1980 eta
1986 bitartean urteko
mila bat biztanle
galtzen zituen herriak;
biztanle gehien,
39.561, 1978an izan
zituen; 1850ean 3.500
biztanle zegoen, 1900.
urtean 6.500, 1940an
11.800, 1960an 31.700
eta 1965ean 35.617;
urte horretan jaiotako
umeak, berriz,
915 izan ziren, inoiz
baino gehiago.

EIBARREN N.A.N. EGIN EDO
BERRITZEKO AUKERARIK
EZ DA IZANGO AURRERANTZEAN, GAUR BERTAN ZERBITZUA ESKAINTZEARI LAGA DIOTE-eta. Gobernuaren
Ordezkariordetzak Gipuzkoako
Probintzian duen bulegotik helarazitako idatzian azaldutakoaren arabera, “muga teknikoak
direla eta, maiatzaren 26an Espainiako Poliziak NAN bideratzeko zerbitzua eskaintzeari lagako dio Eibarko bulegoan”.
Zerbitzua bertan behera lagatzea eragin duten muga teknikoak horrela azaltzen dituzte: “Toki batetik bestera mugitzeko zailak diren makina konplexuak behar dira eta, horrez
gain, komunikaziorako lineak
ere bereziak dira eta ez dira
erraz lortzen. Gainera, NAN
egiteko prozesu osoan interesatua bertan egotea beharrezkoa da eta, beraz, orain arte
Eibarren epe bitan, astelehenean eta eguaztenean agiria
egiteko moduari jarraitzea ezinezkoa da. Horregatik, nortasun agiriaren berritzea bakarrik Espainiako Poliziaren bulegoetan egingo da”.

Muga teknikoek zerbitzua ez dutela ahalbidetzen adierazi dute arduradunek. / EKHI BELAR

Gaurtik hasita, beraz, eibartarrek Donostiara, Irunera edo
Bilbora joan beharko dute karneta egin edo berritzera, aldez
aurretik hitzordua eskatuta (internet bidez edo 902247364 telefono zenbakian). Aipatutako
bulegoetan egun bakarrean eskuratuko da agiri berria: 30 urtetik beherakoen kasuan 5 urteko epean izango du balioa,
30 urtetik gorakoen kasuan 10
urteko epean eta 70 urtetik gorakoen kasuan, berriz, balio
iraunkorra izango du.
Bestalde, norbaitek ezohiko
arrazoiak bitarte agiria eskuratzeko aparteko presa izango

balu, eta horretarako arrazoiak
justifikatu baditzake, aldez aurretik hitzordua eskatu barik komisariara joateko aukera izango du.
NAN berriak txipa dauka eta
bertan hatz-marka informatikoki inprimatuta darama. Horri
esker administrazio publikoarekin, enpresekin zein beste
hiritar batzuekin internet bidez
hainbat gestio (besteak beste,
lan-historiala edo langabezialaguntzak eskatzea, zergak
ordaintzea eta on-line bankara sarbidea izatea) modu eroso eta seguruan egiteko aukera dago.

Itsuen premietara
egokitutako kutxazainak

Lorontziak Ertzaintzaren segurtasunerako

ROMUALDO GALDOS KALEAN,
MARKESKUA JAUREGIAREN INGURUAN LORONTZIAK IPINI DITUZTE,
aldaparen alde horretan aparkatzeko
aukerarik ez lagatzeko. Udalak erabaki
hori hartzeko arrazoia zein izan den
ezagutzera eman du, inguruan bizi direnak behin baino gehiagotan kexatzen jardun eta gero: Ertzaintzak hor
aparkatzea galerazteko neurriak hartzeko eskaera egin zion Udalari, bere
10/III/26 ...eta kitto!
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egoitzaren segurtasun-neurriak indartzeko. Eskaera horri nolabait erantzuteko, aparteko kosturik ez duen neurria, automobilak aparkatu ohi ziren tokietan lorontziak ipintzearena hartu dute. Azken hilabeteotan Eroskin eta igerilekuetan egiten diharduten beharren
ondorioz hainbat aparkaleku desagertu
dira inguru horretan eta bizilagunek ez
dute begi onez ikusi aparkatzeko toki
gehiago galtzea dakarren neurria.

IKUSMENAREKIN ARAZOAK DITUZTENEN
ZEIN ITSUEN PREMIETARA EGOKITUTA DAUDEN 5 KUTXAZAIN ipini zituen martxan Kutxak
orain hilabete inguru. Toribio Etxebarria, Urkizu,
Untzaga Plaza, Juan Gisasola eta Errebal kaleetako bulegoetan dauden kutxazainei ahots bidezko
softwarea edo aplikazio informatikoa gehitu dizkiete eta, horri esker, bezeroek aurikular bidezko konexioa egin dezakete kutxazainarekin, behar duten
operazioa egin ahal izateko. Eibarren 40 afiliatu
dauzka ONCE elkarteak, baina bertako ordezkaritzaren menpean dauden afiliatuak 90 dira eta kutxazainetan egindako hobekuntza horri esker euretako askok eguneroko gestioak egiteko orduan autonomia handia eskuratu dutela azpimarratu dute
elkarteko arduradunek.

Hil ostian gorputza lurperatu edo erretziaz gain
badago beste aukera bat: zientziari emotia
estudixo eta ikerketarako. Ez da ezer ordaindu
bihar eta ez da bape kobratzen bez, modu
altruista batian egitten dan zeozer da.
Hori bai, hildakuak aurretik argi laga bihar
dittu beraren nahixak zeintzuk diran.

KALEKO 7
INKESTA

Zure GORPUTZA
ZIENTZIARI
lagako zetsazun?

J UA N MA NUEL R ÍOS
85 u r t e
j ub il a u a

J AV IER A L D AY
66 u r t e
j u b i l au a

Egixa esan ez dakitt nere gorputzak askorako balioko daben,
gaztiagua izango banintz... Pentsatzen dot famelixak ikusi biharko leukela zer egin nere gorputzakin hiltzen naizenian. Pentsatzen dot ikertzeko ondo daguala,
baiña ez dakitt nik utziko nebanik.

Ondo ikusten dot ideia hori eta
nere gorputza emongo nentsake
zientziari. Gorputzak ez dau ezer
balixo hiltzen zaranian, holan, ez
jata ardura zer egitten daben berarekin. Zientzialarixek ikertzeko
edo beste batek gorputz atalak
bihar badittue, eurendako izango
zan gorputza.

Mª J E S US A R R I L L A G A
5 8 ur t e
e t x ek o a n d r i a

MA R IA N GA R A TE
53 u r t e
a d min is t r a r i x a

Ez dakitt ba, zalantzak dittut.
Ideia moduan ondo daguala begittantzen jata eta bakotxak ikusiko
dau bere gorputzakin zer nahi daben egin, baiña neri ez jatan asko
gustauko. Ez dakitt, kontzientziaren barruan daguan zeozer da,
erreparo pixkat emoten desta.

Gauza interesgarrixa dala begittantzen jata eta pentsatzen dot
nere gorputza lagako netsala
zientziari. Gehixago kostatuko jatan famelixakoren baten gorputza
lagatzia, baiña neria bai, idatziz
lagako neban ipiñitta. Oso ondo
begittantzen jata ideia.

...eta kitto! 10/III/26
715 zkia.
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Aste Santua beti da
santu, oporrak
dakenentzat bai
behintzat. Baiña
batzuentzat oraindik
eta santuago, herri
batzuetan ospakizun
erlijiosuak bizi-bizirik
jarraitzen dabelako.
Hortik zihar -Andaluzian,
Gaztela-Leonen,
Levante aldian- indar
haundixagua badake be,
Euskal Herrixan bertan,
kilometro batzuk
bakarrik eginda, topau
geinkez tradiziño
handiko ospakizun
erlijiosuak.

A

Balmasedako antzezlanak herri osuaren inplikaziñua eukitzen dau eta, horrez aparte, kobrau be egitten da ikustiarren.

Tradiziñoz betetako Aste Santu-Santua

skotan, urteko egunik gogoangarrixenak izaten
dira Aste Santukuak bertako herritarrentzat: Jesus gurutzian hil zala eta gero berpiztu
zala gogoratzen dabe, hura lau
txanponen truke saldu ebala-eta
Judas zigortzen dabe... Ekitaldi
serixuak izaten dira gehixenak,
herri osuak deboziñuarekin jarraitzen dittuanak. Hamen jarraixan dozuez batzuk, ospetsuenak, baiña badira beste batzuk
be: Berantevillan barixaku gabian
nazareno batek 100 kiloko katiak
eruaten dittu arrastaka eta hanka
hutsik, bittartian beltzez jantzitta-

ko ehun andrak suzirixen argixaren artian kantuan diharduten
artian; eta Kanpezun herriko hiru gazte belauniko ibiltzen dira
hiru ordu laurden, aurpegixa estalitta eta tunika moriarekin, hori bai, hamabi kiloko gurutzia
gaiñian dakela... azken fiñian,
Eibarren ez hainbeste, baiña fetxa berezixak dira.

BALMASEDA:
herri baten pasiñua
Gurutze-bide bizidun hori da
Euskal Herriko antzezpen ospetsuena. 500dik gora herritar
Nazareteko Jesusen bizitzako

Segurako prozesiñuan haurrak parte-hartze zuzena dake zelebraziñuetan.
10/III/26 ...eta kitto!
715 zkia.

azken orduak antzezten dittue,
antxiñako erara jantzitta. Eguen
Santuan azken afaria, baratzeko otoitza eta Jesusen atxiloketa egitten dira (20.00etan); eta
barixakuan Judasen urkatzia,
Pilatosen epaiketia eta gurutzerako bidia (09.30xetan). Ordaindu egin bihar da antzezpenak
ikusteko.

BILBO:
prozesiño faltarik ez
Donibane elixatik ipintzen da
martxan Aste Santuko prozesiño
illaria. Elixa hori Atxurin eguan
hasieran, Bilboko ospittalaren
onduan. 1554. urtetik egitten dabe, Egixazko Gurutze Santuaren
Kofradixia sortu eta urtebetera;
gero beste zortzi ermandade
gehittu jakozen horri ermandadeorri. Alde Zaharretik Abandoibarraraiño doiazen prozesiño
mordua dagoz Bizkaiko hiriburuan, Aste Santuko egun guztietan egitten diranak; ospetsuenen artian dago be Erramu domekako Astotxuarena.

SEGURA:
prozesiño berezixa
Prozesiñuetan, Gipuzkuako
ospakizun relijioso berezixene-

takua da. 300 lagunek hartzen
dabe parte: santu-eramailliak,
hamar paso eramaten, eta paso
bizidunak: nazarenuak, damutuak, soldadu erromatarrak eta
aingerutxuak. Lehen egunian
segurarrak beila egitten dabe,
txandaka, egunez eta gabaz;
hurrenguan, Jesus gurutzetik
jaisten dabe. Eguen eta barixakuan, 17.00etako mezaren ondoren, elixatik irteten dau prozesiñuak.
HONDARRIBIA:
soldaduak, lurrera
Barixaku Santuko prozesiñuan Jesusen nekaldixa eta heriotza irudikatzen dabe, baiña
pazko domekakua da ospakizun bitxixena: 21 soldadu erromatar sartzen dira elixan eta altariaren aurrian jartzen dira.
Apaizak Gloria in excelsis Deo
esatian, ziplo jausten dira lurrera eta, mezia amaitzian, alde
egitten dabe, ezpatak behera
begira dakela. Soldaduen eroriko hori domekako 10.00etako
mezan egitten da.
AZKOITIA:
Barixaku Santu betia
Kristoren hilkutxa eta Andra

Maria Doloretakua eramaten dittue herriko kalietatik egun horretan, sakoneko isiltasuna lagun dakela. Armatus-ak dira
isiltasun hori apurtzen daben
bakarrak, euren lantzak lurraren kontra jotzen hastian.

GASTEIZ:
hiriburuaren xarma
Gasteizen Eguen eta Barixaku Santuetan 300 bat nazareno
batzen dira lau mendetik gora
daken Isiltasunaren eta Jaunaren Hillobiratziaren prozesiñuen
inguruan. Eta Erramu Domekan
katedral barrixan ospatzen dan
palmen bedeinkapenian hartzen dabe parte fededunak.

TUTERA:
aingeruaren jaitsieria
Bi ospakizun berezi egitten
dabe Aste Santuan. Zapatuan
Judaren heriotza irudikatzen
dabe; holan, goizeko 10.00etan
hasten dan Volatin jaixan, egurrezko panpiña airian ibiltzen
dabe eta helduak arropia kentzen detse. Gozokixak, baloiak
etabar botatzen dabe Erlojuaren Etxeko balkoietatik. Domekan, ostera, aingeruz jantzittako
haur bat Ama Birjiñarengana
jaisten da, sokatik behera; Aleluia ohiukatuz eta, tarteka aittaren egiñez, manteliña kentzen
detsa Ama Doloretakuari. Jesus
berpiztu da.
GESALTZA-AÑANA:
sua traidoriari
Judaren epaiketia antzezten
da hor. Bi kofradixen prozesiñuak plazara iritsi orduko, Juda
zintzilik dago. Ama Birjiñaren
eta Jesusen irudixak aurrez-aurre jartzen dittue eta Mariak
manteliña galtzen dau semia

berpiztu dala ikustian. Orduantxe emoten detse sua Judari
eta bere barruan
gordetako petardo
eta trakak ikaragarrizko
zalapartia
sortzen dabe. Dantzan juaten dira danak elizara eta
abesten eta dantza
egitten pasatzen
dabe
arratsalde
osua, hori bai, pasta opillak jaten.

GEURE 9
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SAMANIEGO:
makillan zintzilik
Hamen be Judaren epaiketia egi- Eibarren 1948xan egindako prozesiño bateko irudixa. Gure herrixan ez dago prozesiñuak egitteko tradiziño handirik,
baiña 1960. hamarkadaraiño egiñ izan ziran. / EIBARKO UDAL ARTXIBOA. BENEDICTO DOMÍNGUEZ BILDUMA.
tten da. Hamar metroko makillaren puntan jartzen
dabe lastozko panpiña, epaitu
egitten dabe eta, zelan ez, beti
Beste elixetan be Aste Santuko zelebraziñuak egingo diran arren,
San Andres parrokixako eta Arrateko santutegiko ordutegixak jakida errudun. Hainbat tiro jo, mañarazi deskue. San Andresen, Erramun Domekan 12.00xetan
killatik jaitsi eta haurrak ostikoizango da mezia eta jarraixan prozesiñua egingo da; bestelako
ka hartzen dabe. Gero, arrastameza ospakizunak Eguen Santuan (19.00etan), Barixakuan
ka eliza ondora eraman eta su
(17.00etan), Zapatuan (20.00etan eta gau-bela) eta Pazku Domeemoten detse; egun horretan
kan (09.00xetan eta 12.00xetan) izango dira.
Arrateko santutegixan Erramun Domekan 12.30xetan ospatuko
ohittura dago be anisezko
da mezia eta, ondoren, bedeinkapena egingo da. Apirillaren 1ian,
erroskillak bedeinkatzeko. PazJaunaren Afariko meza santua egingo da 18.00etan; 2xan, Jaunako domekan egitten dabe,
ren Nekaldiko ospakizuna 17.00etan; 3an Pazku gau-bela
eguerdixan herriko plazan epai18.00etan; eta 4an, 12.30xetan, betiko moduan. Bestalde, hillaren
tuz, meza nagusixaren aurretik.
10etik aurrera, udako ordutegixa jarriko da indarrian; hau da, zapatuetan 18.00etan eta domeketan 12.30xetan izango da mezia.
CABANILLAS:
lapurra, balkoitik balkoira
ketia egitten dabe. Prozesiñuan
piztua alkartzen diran momenProzesiñua eta Judaren epaiAma Birjiña eta bere seme bertua irudikatzen dabe; jarraixan,
seriotasuna barria bihurtzen da,
Judasen heriotzaren parodia
dator-eta. Herriko gazte batek
egitten dau Judasena eta balkoittik balkoira ibilliko da, lapurretan eta soldadu erromatarrengandik ihesian. Udaletxeko
balkoian emakume erromatarrak egoten dira zain, soldaduak traidoria noiz harrapatuko,
haurreri gozokixak botatzen.
Azkenian, soldaduak lepua moztuko detse Judasi. Pazko domekan egitten da,
eguerdixan, herriko plazan.

Z E L E B R A Z IÑUA K EIB A R R E N

Bilbo da Euskal Herriko
hirixen artian prozesiño
gehixen hartzen dittuana.
Iparraldian, bestalde,
Aste Santuak ez daka
tradiziñorik.

...eta kitto! 10/III/26
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teenajea

“Umeen garapenerako eta komunikazio gaitasuna garatzeko,
narratiba eta irakurzaletasuna lantzea ezinbestekoa dela
uste dugu”. Horiek dira Atartekoen berbak eta hortan
ahaleginduko dira Aste Santuan Juan San Martin
liburutegian lau saiotan zehar.

ATARTEA Kultur Elkartea:

“Umeek igotzen dute
estatuko irakurle indizea”

- Zer da Aste Santuko saioetan egingo duzuena?
Literaturaren inguruko jardueren bidez dibertitu eta bilaketa gogoa bultzatuko dugu.
Partaideak 4 egunetan etorriko dira liburutegira eta bertan
jolasten dugun bitartean hainbat alor landuko dira: liburutegiaren erabilera, komunikazioa, munduko ipuingintza,
errespetua, aniztasuna, ahozko literatura...
- Nahikoa irakurtzen dute
umeek?
Dauzkaten ereduen arabera:
umeek imitazioz ikasten dute
eta helduok ez badugu irakurtzen, umeek ez dute irakurriko.
Beraz, gugandik hasi behar dugu. Dena dela, ikastetxeetan
eta liburutegietan oso lan garrantzitsua egiten ari dira zentzu horretan, eta horri esker,
umeak dira estatuko irakurle indizea igotzen dutenak. Orain
teknologia berriekin, irakurtzeko era desberdinak sortzen ari
dira: hipertextoa, pantailak, irudiak irakurtzea...
- Zer egin daiteke hori bultzatzeko?
Irakurtzeak zerbaiterako balio

San Andres
Gozotegia
Toribio Etxebarria, 4
10/III/26 ...eta kitto!
715 zkia.

duela sentitzea eta bizipen atsegina izatea dira gakoak.
- Irakurzaletasunean nolako
papera dauka euskarak?
Eibarren konkretuki, 2009 arte nahiko parekatuta egon da
euskarazko eta gaztelerazko liburuen mailegua umeen artean, baina azken aspaldian,
gaztelerazko materialaren mailegua igo egin da. Esan beharra dago, gazteleraz askoz ere
material gehiago publikatzen
dela euskaraz baino eta, gainera, komunikabideetan indar
handia daukate gaztelaniazkoak diren marrazki bizidun eta
pertsonaiek, eta umeek hauek
agertzen diren ipuinak nahi izaten dituzte.
- Liburutegia arrotza egiten
zaie umeei?
Gure esperientzia propioan
oinarriturik, txikitatik liburutegira ez bazara joaten, heldua zarenean ez duzu zuretzako moduko espazio bezala ulertzen
eta erabilera murritzagoa da.
Umeek, liburutegiak eskaintzen
dizkioten aukera guztiak ezagutzen dituztenean oso pozik
joaten dira eta erabiltzaile bilakatzen dira.

tartak
● enkarguak
etxera
●

Bidebarrieta, 28
☎ 943 20 79 73

Gaztelekua: kokapen eta izen berria
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E r r o t a g a z t el ek u a k K a r m en k a l ea n d i t u en
l o k a l a k l a g a k o d i t u e t a Mu z a t e g i n k o k a t u k o
d a . B a i n a h o r i ez d a i z a n g o a l d a k et a
b a k a r r a , i z a n er e , a l d a k et a eg i t en d en et i k
a u r r er a Mu z a t eg i- In d i a n ok u a iz en ez
ez a g u t u k o d a g a z t eg u n e e k i p a m en d u b er r i a .
A b e n d u a n em a n g o d a a l d a k et a .

E

rrebal eta Jardiñeta kaleen artean, Muzategin,
lanean dihardute Tailer
Eskolakoak gazteleku berria
prestatzen. Bertan kokatuko
da 2010. urtearen amaierarako ʻMuzategi-Indianokuaʼ izeneko gaztegune ekipamendu
berria, beraz, Karmen kaleko
Errota gaztelekua itxi egingo
da (nahiz eta ordura arte martxan egongo den).
Haur, nerabe eta gazteen
heziera prozesua, heldutasunera iristeko prozesua eta
emantzipazio prozesua errazteko bideak eskaini nahi dira

Muzategi-Indianokuaren bitartez. Horretarako, zerbitzu
hauek eskainiko dira: informazioa, orientazioa, asia hezitzailea, adierazpenerako eta
partaidetzarako bideak, eta
sorkuntzarako eta produkziorako bideak.
Leku aldaketa honekin gazteak erakarri nahi dira gaztelekura. 12 eta 16 urte bitarteko
gazteei egongo da zuzenduta
ekipamendua, nahiz eta ordutegiarekin bateragarri den neurrian beste adin tarte batzuei
ere eskainiko zaien ekipamenduaren zati bat erabiltzeko au-

Muzategi-Indianokua gaztegune ekipamendu berriak Errotaren tokia hartuko du. / EKHI BELAR

kera (besteak beste: Afariketan, Kezka, Musika Eskolatik
sortutako taldeak, Break Dance taldeak…).

Lau gune
Muzategi-Indianokua gaztegune ekipamendu berriak lau
gune edukiko ditu. A guneak
40 metro karratu izango ditu,
eta informazio eta orientazio
gunea jarriko da bertan. B gunean KZgunea egongo da. C
guneak harrera-lekua, elkarretaratze gunea, besaulkiak, ordenagailua, ikasteko guneak
eta abar batuko ditu. D gunean, azkenik, areto nagusia,
dantzarako pista, sukaldea eta
mostradorea, eskena-tokia, jokuak eta jolasak (mahai-jola-

sak, futbolinak, ping-pong, mahaiak, Play Stationa…), eta
tailerrak egiteko guneak egongo dira.
Gaztelekuaren arduradun
bezala dinamizatzaile bat
egongo da eta, horrez gain, hiru hezitzaile egongo dira aste
osoko zuzeneko jardunari
erantzuteko. Ordutegiari dagokionez, bestetik, urtarriletik
abendura arte egongo da zabalik gaztegunea arratsaldero
(ekainaren 39etik irailaren
15era arte izan ezik) astelehenetik eguenera 18.00-20.00;
barixakuetan 17.00-20.30; zapatuetan, domeketan eta jaiegunetan 16.30-2030; eta Aste
Santu eta Gabonetako oporretan egunero 16.30-20.30.

He lbide a

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

U R K I Z U PA S EA L E K U A , 1 3
O rb e a k o d o r re e t a k o
1 . so l a i r u a
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

K O N F E K Z I O A K
☎ 943 20 22 33

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

NTRA. SRA. DE BEGOÑA
EHORZKETA-BEILATOKIA
●

K OR OA K

●

ES KELA K

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

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

Z ULOAGATARREN , 7

●

H I L A R R IA K

●

AGIRIAK

ZERBITZU IRAUNKORRA:
☎ 943 201095 Faxa: 943 202564

1
2
3
4
5
6
7

8 Pediatria
Kardiologia
9 Psikiatria
Zirugia
10 Radiologia
Dermatologia
Dietetika eta Nutrizioa 11 Traumatologia
12 Barne Medikuntza
Analisi Klinikoak
13 Koloproktologia
Ortodontzia
14 Erizaintza
Otorrinolaringologia
15 Zoru pelbikoaren
BERRIA:
errehabilitazioa
Foto-depilazio Unitatea
...eta kitto! 10/III/26
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IRITZIA
Nafarroan Euskaraz
Bizitzeko Eskubidea
Na fa r r oa k o eu s k a l d u n a k g o r r ia k ik u s t en a r i
d i r a a z k en b o l a d a n . D u el a b i u r t e l u z e n a fa r
G o b er n u a k E u s k a r a b i d e a - E u s k a r a r en
Na fa r In s t it ut u a s o r t u i za n a k it x a r o p en a
p i z t u z i o n b a t b a i n o g eh i a g o r i , b a i n a
p r a k t i k a n , h u r a s o r t u z en et i k g e r o
e t a o l d a r k o r r a g o a S a n z e n G o b er n u a k
e u s k a r a r en k o n t r a d a r a m a n p o l i t i k a .
H o r r en a u r r e a n , Na f a r r oa k o eu s k a l g i nt z a k o
e r a g i l eek b a t e g i n et a m a n i fes t a z i o d ei a l d i a
e g i n d ut e m a ia t z a r e n 1 5er a k o . Na fa r r oa k o
T op a g un ek o a r d ur a d un a d en Os k a r Z a p a t a
d ei a l d i a eg i n z u t e n e n a r t ea n eg o n z e n .
- Oskar, deialdian esaten duzue ulertezina dela Nafarroako Gobernua nola ari den
euskaldunon kontra. Zergatik diozue hala dela? Zertan
gauzatzen da euskararen
kontrako jarrera hori?
Kontra ari da, euskararen
sustapena babestu eta lagundu
beharrean, oztopoak baino ez
dituelako jartzen: legalak, politikoak eta ekonomikoak. Lau
adibide: Gobernuaren ildoko
hedabideetan gaur eguneko
euskaldunok ez gara existitzen,
ez bada gauza folkloriko edo
arkaikoekin lotuta. Gobernuak
ez du aukerarik eskaintzen sare publikoan haurrak eta gazteak euskaraz matrikulatzeko,
Tafallan, esaterako. Iaz, hedabideentzako diru laguntzarik ez

zen egon. Aurten aisialdi-kultur-sentsibilizazio arloak sustatzeko 18.000 euroko aurrekontua ditu banatzeko guztien artean: iraingarria, ezta?
- Nola eragiten die horrek Nafarroako euskaldunei?
Eskubide murrizketa garbia
pairatzen dugu. Administrazioarekin euskaraz ezin gara komunikatu. Euskararen sustapena
kontzienteki baldintzatzen dute
txarrerako: haur, gazte edo helduentzako kultur- aisialdi proiektuak ez dira finantzatzen. Eraikita dugun hori, dela hedabide
bat, dela euskaltegi bat, dela
mintzapraktika… ekonomikoki
ito ez dezaten ahaleginak eta bi
egin behar ditugu. Zertarako
egiten dute? Nekea, etsipena,
tristura, amorrua, … eragiteko.

- Manifestazio deialdia egin
duzue maiatzaren 15erako. Zer
helburu du manifestazioak?
Gobernuari esatea: aski da!!
Gainerako alderdi politikoei:
eskubideak ditugu eta horiek
errespetatu daitezen lan egin
ezazue. Gizarteari: nafar euskaltzaleak asko gara, gero eta
gehiago, gurekin kontatu behar da Nafarroa anitzagoa eta
demokratikoagoa eraiki nahi
bada, atera zaitezte kalera,
erakutsi ezazue euskara bizirik
nahi duzuela, babestu ezazue
Nafarroako euskalgintza.
- Manifestazio horrez gain,
bestelako lan ildorik markatu
duzue? Zer lortu nahi duzue
zehazki Gobernutik?
Manifestazioa abiapuntua
izatea nahi dugu. Bai Nafarroako euskalgintzako agenteen
artean harremanak estutzeko

baita alderdi politiko zein gainerako gizarte eragileengan
eragiteko. Gobernutik? Badakigu ez dutela egin nahi, baina
errekonozimendua eta laguntza hori da Nafar Gobernuak
zor diguna.
- Norbanako atxikimendu asko jaso dituzue jadanik, eta
orain elkarte, alderdi eta bestelakoena ere bilduko duzue.
Zer egin behar da atxikimendua adierazteko? Nafarroatik
kanpoko euskaldunek ere lagundu ahal dute? Nola?
Atxikimenduen zerrendara
izena emateko aukera onena
aztertzen ari gara. Dakigunean
jakinaraziko dizuegu, lasai. Nafarroatik kanpokoak? Ea ba,
geuk zainzuriak, orburuak eta
piperrak jarriko ditugu, baina
txakolina eta sagardoa zeuek
ekarri behar dituzue. Ados?

DORI BRAVO VICENTE
MODESTO BASTARRIKAREN
(M

3.

URTEURRENA

EMAZTEA)

ZURE irribarre
eta samurtasuna
betirako izango dira
GURE ARTEAN.

B er e a ld e k o M e z a o sp a t uk o d a a p i ri l a re n 4 e a n ( d om e ka ) ,
eg ue rd i ko 1 3 . 0 0e t a n, K a rm e n go A ma r e n p a rr ok i a n.
10/III/26 ...eta kitto!
715 zkia.

EZTEIEN
GEHIGARRIA

23. zenbakia

2010eko UDABERRIko gehigarria
PUBLIZITATEA: Itziar ALBIZU eta Belen ULAZIA
Telefonoa. 943 20 67 76
Faxa. 943 20 28 72
publizitatea@etakitto.com
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Kolorea amabitxien soinekoetan
emea edo alaba ezkontzen dela
esan bezain laster, amarendako
buruhauste handia sortzen da: zer
nolakoa izan behar da nire soinekoa?
Aukera handia izaten dute amabitxiek;
egun horretan zoragarri egotea izaten da
helburu eta laguntzeko prest izango dituzte dendako bihargin guztiak. Amabitxiendako jantziak ere asko aldatzen dira modaren arabera eta 2010ean badirudi inoiz baino kolore gehiago izango dela emakumezkoen jantzietan, orain arte
gutxi erabiltzen ziren koloreak barne.
Amabitxia zara; aprobetxatu kolorea
erabiltzeko, soineko luzeagoa jantzi beharko zenuke, gainetik beroki luze bat
edo jaka batek lagunduta. Aurten, aspaldiko partez, urdin kolorea asko ikusiko
dugu, baina izango da bereziki zabaldu
den eta modan dagoen kolorea: morea.
Kolore indartsua da, begirada guztiak
bereganatuko dituzu eta egun horretan
merezi duzun arreta izango duzu.
Soinekoa zure gorputzaren araberakoa izango da, oihal bereziarekin

e&m argazkilaritza
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egindakoa, zeta eta horrelakoekin bereziki. Soinekoa arina izatea oso gomendagarria da, egun osoa emango
baituzu berarekin; gaineko jaka edo
berokia landuagoa izan daiteke eta pisutsuagoa. Gogoratu horrelako egunetarako badaudela beroki fin-finak, berorik ez pasatzeko, baina bereziki jantziak direnak.
Behin kolorea eta estiloa erabakita,
zapatak eta esku-zorroa aukeratzea bai-

no ez zaizu geratuko. Horrelako egunetan zapatak soineko edo jakaren oihalarekin egindakoak izatea oso ohiko da.
Eta gogoratu zapatak erosita eduki beharko dituzula soinekoaren barrena behar den moduan hartzeko. Esku-zorroari dagokionez, ohikoa da kolore berdina
erabiltzea, baina gaur egungo protokolo
eta modak ez du horrelako neurri zehatzik ezartzen. Bakoitzak bere erosotasuna ikusi behar du, beti ere.

Senargaiak
eta ezkontzako
gonbidatuak janzteko

PRESTATUTA
GAUDE

ZULOAGATARREN, 1 (EIBAR)

Telefonoa: 943 20 22 33

F. CALBETON, 16
-EIBAR-

943 202335

R
O
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Bidebarrieta, 18

M
IXPIL
MIXPIL
LENTZERIA
KORTSETERIA

Ez kont z a
eg uner ak o
g u z t ia . ..
.. . z u re e s k u !

BAINUJANTZIAK

TEL.
943 20 80 06

EZKONGAI
TRAJEETAN
ESPEZIALISTAK

TFNOA.

943 20 74 17

E zko nt za eg un ea n
ezi n ho be t o
ja nt zit a eg ot e n
l ag un d uko di zu gu

SALMENTA

Arragueta, 1-3
ERAKUSKETA

Arikitxaneko zubia, 1

2010 kolekzioa
esklusiban
SASOIKO MODA
GUZTIA ETA EGUN
BEREZIETARAKO
EZTEIAK ETA
JAUNARTZEAK

ARRAGUETA 9
TEL. 943 12 71 06

J. Gisasola, 2

LENTZERIA

943 821308 MERTZERIA
EULOGIO GARATE, 1

943 20 06 73

EZKONTZA
EGUNERAKO
LENTZERIA
BEREZIA BAITA BESTE EGUNETARAKO ERE
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Gonbidapena eta oparitxoa... aukerak mila!
amilia eta lagunei zure asmoaren berri emateko aukera izaten da gonbidapenarena, baina beti gordetzen dira horrelakoak egun hori gogoratzeko eta hau ere gero
eta gehiago zaintzen den detailea bilakatu da. Antzina, gonbidapenaren orriaren kalitatea eta testuarendako tipografia baino ez ziren kontuan izan behar, baina gaur egun merkatuan
dagoen aukera amaitezina da.
Herriko inprenta eta kopia-dendetan nahi besteko aukera
izango duzu. Denborarekin egin beharreko kontua da, denborarekin banatuko baituzu. Oraindik ere letra etzaneko eta
pergamino papereko gonbidapenak egiteko aukera tradizionalak aurrera darrai, baina zure gonbidapenean bestelako aukerarik baduzu. Eskuz egindako lorak, marrazkiak, koloretako paperak, bizikleta gainean jarritako bikotea, egunkari bateko notizia izango balitz maketatutako gonbidapena… au-

F

F. PASCUAL

E Z K O NT Z A E G UNE K O O PAR I T XO A
Oraindik ere askok aukeratzen dute opari tradizionala: gozokiak eta purua. Baina egia da, beste gauza guztiekin gertatzen den moduan, oparitxoetan gero eta originalagoak izatea nahi izaten dugula. Abanikoak, makilajea, norberak egindako bitxiak, boligrafoak, argazkiak jartzeko euskarriak,
kandelak, liburuetako orri markatzaileak… Era guztietakoak
dira. Hori bai, opari xumeak izaten dira eta, ahal izanez gero, txikiak: kontuan izan emakumearen esku-zorroan edo gizonezkoaren jakaren poltsikoan gorde beharko dela. Katalogoak gero eta gehiago dira, eta presupuesto guztien araberakoak.

Arane, 6
Telf. 943 20 61 64
Faxa. 943 20 85 43
20600 EIBAR

V I R G I N I A PA S C U A L
Zubiaurre, 36 (behea)
Tel. eta Faxa: 943 17 68 28
www.cocinaspascual.com
48260 ERMUA

S U KA L D E A L T ZA R I A K
B AR N E R A KO

kerak mila dira. Denbora baino ez duzu beharko, beste guztia merkatuan badago.

EZ KON TZ A ta rt ak
e ta
de s p ed i de t a r a k o
( E NK AR G U Z )
DEGUSTAZIOA
-T. ETXEBARRIA, 13Tel. 943 20 63 22

Loiola auzoa, 24

AZPEITIA

Telefonoa: 943 81 56 08 Faxa: 943 15 03 62
E-maila: kiruri@wanadoo.es

Birjiñape, 1

Isasi, 16

San Juan, 1
Tel. 943 20 33 29

-ARRAGUETA, 14Tel. 943 56 85 43
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tartak
k
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t e
presta
ditugu
Bidebarrieta 28 - 20600 EIBAR
Tel. 943 20 79 73

LORA

DENDA

943 20 88 47
Bidebarrieta, 1

r
a
m
u
La

Tel. 943 20 16 26

Arrate Gaina, 4
279 Postakutxa
20600 EIBAR
943 121 262
943 127 334

Edozein
ospakizunetarako
aukera

EZKONTZAK
BATAIOAK
JAUNARTZEAK

w w w. k a n t a b r i a j a t e t x e a . c o m

ARRATEKO
SANTUTEGIAREN
ondoan aurkitzen gara

Ezkontzak, bataioak, jaunartzeak,
zilarrezko ezkontzak, urrezko ezkontzak,
karta, enpresa bazkariak…

s

Argazkilaritza digitalak guztia aldatu du
torkizunean zure ezteiak gogoratzeko ezinbesteko
tresna bilakatuko da argazkilariak egingo dizun bilduma. Orain urte batzuk bideo erreportaiek guztiz aldatu zuten oroitzapenak gordetzeko tresna hori. Gaur egun, argazkilaritza digitalak berriro ere aldaketa nabarmena ekarri
du, bildumak gero eta ikusgarriagoak baitira eta gordetzeko
formatoak ere izugarri aldatu baitira.
Denborarekin egiten den zeozer da argazkilaritzarena, ezteiaren inguruan gertatzen den gauza gehienekin moduan. Argazkilaria kontratatu bezain pronto, zurekin behin baino
gehiagotan hitz egin nahi duela esango dizu. Arrunta da hartueman hori sortu nahi izatea, zure gustoko gauzak lehenbailehen ezagutzea nahiko baitu argazkilariak… gustoko lekuak,
argazki erromantikoagoak edo modernoagoak nahi dituzun.
Horrelako informazioa ezinbestekoa zaio argazkilariari.

E

EZKONTZA DIGITALEN ALBUMA
50/ 60 ORRIALDE – 30X40 – TAPA ITXIA

Calbeton, 17

943 12 15 00

Argazkiak egiteko lekuak hitzartu eta egunean bertan ahalik
eta lasaien egotea nahiko du argazkilariak. Gonbidatuen erretratuak hitzartu eta bereziki zuekin emango du eguna. Orokorrean
argazkilari bat baino gehiago izango da zuekin eta, zuek konturatu orduko, ehundaka izango dira izango dituzten argazkiak.
Bilduma bera egiterako orduan, argazkilaritza digitalak asko aldatu du gaur egungo eskaintza. Kolore biziak tartekatzeko aukera dago, fondoak ere aldatzeko aukera, diseinu eta maketazio lan izugarriak, orri biko argazkiak… Aspaldi gainditu
da orain arteko orri osoko argazki arrunta.
Eta euskarriak ere gehitu dira. Bilduma eta bideoa jasotzeaz gain, gaur egun DVD batean argazki horiek jasotzeko aukera ere izan daiteke, gero gonbidatu eta familiak zure etxeko
telebistan lasai-lasai egun horretako oroitzapenak zurekin batera gogoratu ditzan.

s

Zure estiloaren araberako orrazketa aukeratu
orbere eguna da eztei eguna. Gaur egungo modak
gero eta aukera gehiago eskaintzen du eta asko eta
asko dira egunerokotasunaren araberako soinekoa
aukeratzen dutenak. Mozorrotuta ez egotea izaten da soinekoa aukeratzerakoan helburu nagusienetakoa. Ideia horri jarraitu dakioke orrazketari dagokionean ere. Gaur egun era
guztietako orrazketak egiteko aukera dago, eta ile-ordeak ere
erabiltzeko ohitura asko zabaldu da. Ile soltea edo bilduta?
Mototsa bai edo ez? Ile laburrarekin zer egin? Galdera asko
sortzen da. Baina erantzuna erraza dela esan dezakegu: erosotasuna bilatu, zure ohiko look-etik ahalik eta gertuen dagoen estiloa aukeratu.
Ohikoenetan melena solte eramaten baduzu, egun horretarako ere egin ezazu berdina. Aldaketa txikiren bat egin nahi
izanez gero, ile erdi bildua oso modan dago, bereziki ile kiskurra duten nesken artean. Mototsak ere oso modan daude:
era guztietakoak egiteko aukera dago, gainera, ile-ordeak erabilita. Motots italiarra buruaren goialdean orrazten den azkenengo moda da; baina aurpegi borobila baldin baduzu ez da
aukerarik egokiena, hobe motots baxua horrelako kasuetan.
Eta ilea motza izanez gero, derrigor erabili behar dut ile-ordea? Ez; are gehiago, zure burua ez duzu ezagutuko horrelako baten eta hobe ilea motz laga, kolorea aldatu askoz jota eta
erabili apaingarri bat. Ile motzarekin, gainera, apaingarria
handiagoa izan daiteke, buruko protagonista. Lorak, tiarak,
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harribitxiak, lumak… apaingarrien mundua ere izugarri handitu da, era guztietakoak daude, betiko beloa eta kapela ahaztu barik. Apaingarria orrazketarekin batera aukeratu beharko
dugu, orrazketak indar gehiago izatea nahi badugu; apaingarria izan dadila txikia, apaingarri handiagoa gustatu baldin bazaigu, izan dadila orrazketa arruntagoa. Bateratasunean dago
gakoa.

ILEAPAINDEGIKO PRODUKTUAK:
Plantxak / Ile-lehorgailuak
Makinillak / Luzapenak / ...

ezkongai
ezkongai eta
eta gonbidatuetan
gonbidatuetan adituak
adituak
Makillajea
FEATHER

styling
touch
therapy

TOCADOS

esklusiban
Manikura

943
702024
Urkizu, 11
Solairuartea

DOLLS
E STI L ISTAK

9 4 3 0 3 3 9 67
J . Et x e b e r r ia , 5 - b e h e a

◆ Gorputz

tratamenduak

◆ Solariuma

ESTETIKA
ZENTRUA

◆ Pedikura

◆ Laser

medikoa

◆ Aurpegi

tratamenduak

◆ Gorputz

tratamenduak
Bakunterapiare-

San Juan kalea, 11
Tfnoa. 943 70 18 28

Bidebarrieta, 20 (Galeria Komertziala)

Punta-puntako orrazkerak
● Ile tratamentuak
●

GIZONEZKOEN

ILEAPAINDEGIA
ORDUA
HARTZEKO:
Tel. 943 20 16 48

C
A
P
I

OSTEO
PATIA
KIRO
MASAJEA

REFLEXO
LOGIA
GEL
AZAZ
KALAK

AURPEGI
FOTO
GAZTETZEA

LASER
FOTODEPILAZIO
SAIOAK

Ordutegia:
09.00-13.00
14.30-20.00 Zapatuetan: 09.0013.00

BIDEBARRIETA, 5
943 201 547

LASER
DEPILA
ZIOA

ezpainak ...................................... 10 €
besapeak ..................................... 50 €
izterrondoak + besapeak.......... 100 €
besoak ....................................... 120 €
hanka erdiak ............................. 120 €
hanka erdiak + izterrondoak ... 160 €
hanka osoak ............................. 200 €
hanka osoak + izterrondoak ... 250 €
bizkarra/bularra ........................ 120 €

Ilea zaintzen profesionalak. Ilea osasuntsu
eta distira naturala edukitzeko lan egiten dugu.
Probatu produktu naturaleko gure gama berezia.
Eskatu sinestezinezko deskontuak lortzeko gure
txartel bereziak. Extentsioak: grapa, keratina
eta pegatzekoa (teknika berria).

943 207 047

Calbeton, 1

1. solairua

Depilazioa
Diodo laserrarekin
Luzapenak
Visajismoa
Emaztegaiak
Makillajea, Argazkilaritza eta Bideoa
VENTAGLIO SISTEMA IRAULTZAILEARI
ESKER, SAIO BAKARREAN ILE PERFEKTUA,
OSASUNTSUA, KIZKURTU GABEKOA ETA
MOZTU BARIK. ZURE ILEARENDAKO
GAZTETASUN TRATAMENDU BERRITZAILEA.
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Klasikoa berritzen
itxien munduan klasikoa izan da
ezteietako aliantza, baina hemen
ere aldaketa nabarmenak izan
dira. Klasikoak klasiko, urre gorriaz
egindako aliantzak indartsu jarraitzen
dute merkatuan. Hala ere, urreak ere koloreak badituela erakutsi dute azkenengo urteetan bitxidendetan.
Denbora beharko duzue bitxidendan
ere. Eskaintza izugarri handia da, aliantza guztiak ez dira berdinak eta norberaren izakerarekin lotura handia izan dezakeela ikusiko duzue. Aliantza egiteko
urrea da nagusi oraindik ere; urre gorriari, urre zuria gehitu zitzaion lehenengo, indartsu gainera. Azkenengo urtean, berriz, urre larrosak hartu du indarra; hori da nobedade nagusia 2010eko
aliantzak aukeratzeko orduan. Ez dira
gutxi, gainera, era desberdinetako urreak batzen dituzten ezkonkideak eta urre
gorria, zuriarekin edo arrosarekin konbinatu. Hala ere, azken aldian, urreari
zilarra edo altzairua gehitu zaizkio aukeraketa egiterako orduan.

B

San Agustin, 4

Bitxiak merkeak ez direla izaten argi dago, baina gaur egun edozein moduko aurrekontuak egiteko aukera dago. Gainera, gero eta aurrekontu handiago izan, badago horrelako bitxietan
pisua hartzen duen materiala: diamantea, hain zuzen ere.
Harribitxien artean gehien erabiltzen
dena izaten da diamantea. Distira bere-

zia eskainiko dio diamanteak zure bitxiari. Gainera, gizonezkoetan ere gero
eta gehiago erabiltzen da diamantea.
Orokorrean, emakumezkoen eraztunek
diamante kopuru gehiago izaten dute;
baina, aurrekontuak lagaz gero, bi kasuetan gutxienez brillante txiki bat sartzeko ohitura asko zabaldu da ezkonkideen artean.

943 20 16 47

M E N A J E A K R I S TA L A O PA R I A K
Inprimategia

A pi ri l e an % 15 e k o de sk o nt ua
EZK ONT ZA GONBI DA PENET AN

fasprintei@yahoo.es - www.imprentafasprint.es
Ego Gain 11 ac - EIBAR - Tel./Faxa: 943 20 16 13

T. Etxebarria, 24

20600 EIBAR

Tel. 943 20 73 04

OPARIETARAKO IDEAK

ELKAR 23
HIZKETA

Interneteko sare
sozialen hedapena
geldiezina da eta
horrelako fenomeno
baten aurrean,
gazteen presentzia
hain nabaria izanik,
gurasoak erne jarri
dira. Horretarako,
Garbiñe Arrizabalaga
pedagogoak ‘Zer jakin
behar dute gurasoek
sare sozialen
gainean?’ saioak
eskainiko ditu
Gurasoak Martxan
ekimenaren barruan.

- Zer jakin behar dute gurasoek interneteko sare sozialen gainean?
Lehendabizi, interneteko sare sozial horiek zer diren eta
nolako komunikazio motak izatera heltzen diren. Gero, sare
sozial horiek ezagutzea, baina
ez bere existentzia ezagutzea,
baizik eta horietan ibiltzea, perfila egin eta barrutik ezagutu
pixka bat. Bestetik, segurtasun
eta pribatutasunaren gaineko
kontuak jakin behar dituzte, eta
oso garrantzitsua da hori. Gainera, seme-alabendako zer
den komenigarria eta zer ez
ere jakin beharko lukete.
- Sare sozialek arriskuren
bat ekarri dezakete gazteentzat?
Bai, ekarri dezakete; argi
eta garbi esan behar da.
- Zein motako arriskuak izan
daitezke?
Batetik, pribatutasunaren aldetik ez dago benetako segurtasunik. Bestetik, profila nola
egin jakin behar da. Horrela, lehenik eta behin, profila egiteko
erabiltzen dugun posta elektronikoa sare sozialetan soilik erabiltzeko izan behar da, ez beste ezertan. Profilean zein datu
jartzen dugun aztertu behar dugu, argazkia ez jartzea komenigarrigoa eta webcam-a ez erabiltzea izango litzateke onena,
besteak beste. Garrantzitsuena
profilaren kontua da eta, bestetik, taldeak egitea. Hau da,
zeintzuk diren lagunak, zeintzuk diren soilik ezagunak eta

GARBIÑE ARRIZABALA, pedagogoa:

“ G a z t eek k o n t z i e n t z i a
g u t x i r ek i n er a b i l t z en
d it uzt e s ar e s ozial ak ”
zeintzuk diren nortzuk diren jakin barik gure kontura atxikitu
ditugunak. Informazioa nola kudeatu, nori bidali eta nori ez jakin behar da.
- Gazteek sare sozialak gaizki erabiltzen dituztela esango zenuke?
Gaizki ez, berba potoloa
baita. Esango nuke nahiko
kontzientzia gutxirekin erabiltzen dituztela. Ez da berdina
pertsona bati zerbait esaten
eurak biak soilik dauden toki
batean, edo gauza bera esatea pertsona askok gauza hori
entzun edo irakurri dezaketen
lekuan. Zein datu pertsonal
sartu kontrolatu behar da, izan
ere, sare sozial batzuek datu
horiek saldu egiten dituzte.
Posta elektronikoa, sakeleko
telefono zenbakia eta NAN
zenbakia ez ematea gomendatuko nuke.

- Gurasoei zuzendutako
saioak eskainiko dituzu Portalean, baina gazteek ere
ikasi beharko lukete sare sozialak erabiltzen?
Bai. Beharrezkoa da eurek
jakitzea zeintzuk diren sare
sozialek eskaintzen dituzten
aukerak, izan ere, gehienek ez
dakizkite zeintzuk arau dituzten sare sozial horiek.
- Zer adinekin hasten dira
gazteak sare sozialetan?
Jendea 12 bat urterekin hasten da sare sozialetan sartzen,
nahiz eta teorian 13 edo 14 urte izan arte ezin zaren sartu.
Tuenti-rekin hasten dira, Facebook-era egiten dute salto ondoren, baita Twitter-era eta horrela.
- Gurasoak, normalean, kontziente dira sare sozialek suposatu edo inplikatzen duten guztiaz?

Ez. Pentsatzen dut beti
arriskuak ikusten dituztela,
baina ez aukerak eta aukerak
badituzte. Aukerak daudela jakin behar dute, baina baita nola erabili behar diren sare sozial horiek, etxean ordenagailuak non eduki behar diren,
sare sozialetan gazteek zenbat denbora pasatzea den
egokiena, eta abar. Ez da bakarrik esatea “entzun dugu ez
dakit zer sare sozialek ez dakit
zein arazo sortzen dituela”.
Gauza ez da hori, kontua da
zehazki jakitzea zeintzuk izan
daitezkeen arriskuak eta nola
bideratu behar diren horiek.
- Teknologia berriak arrotzak
dira gurasoentzat?
Askorentzat baliteke baietz.
Horrek arazoak sortzen ditu,
izan ere, jendeak ez ditu gai horiek menperatzen, ez dakite nola konektatu sarea ere...
...eta kitto! 10/III/26
715 zkia.
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Valenciaga Oroitzarrea irabaztearen
graziaren bila afizionatuen tropela
ORK EZ DU EZAGUTZEN OSCAR
FREIRE? Aurreko asteburuan Milan
eta San Remoren arteko klasikoaren
garailea munduko txapelduna izandakoa
baita; baina aurretik Valenciaga ere bereganatu zuena. Gauza bera egin zuten Julian
Gorospek, Jokin Mujikak, Unai Osak, Jose
Luis Viejok, Felipe Yañézek, Suarez-Cuevasek, Martínez-Herediak, Mikel Nievek... Afizionatu mailako estatuko lasterketa entzutetsuena maila horretako
txirrindularien egitasmoetan egoten da denboraldia hasi aurretik.
39. edizioa beteko du
aurten Eibarko Txirrindularitza Elkarteak antolatzen duen probak
eta hor izango dira domekan, lehia bizian, 27
taldeetako txirrindulariak Bidebarrietan zein
lehenengo helmugaratu, horren bila. Lasterketa goizeko 09.00etan hasiko da Azitainen
(Untzagatik bost minutu lehenago irtengo
dira) eta, 164 kilometro beteta, 13.15etan
gutxi gorabehera helmugaratuko dira Bide-

Herenegun egin zen probaren aurkezpena Udaletxean. / EKHI BELAR

Talde bat eta bakarra
Abascal Oroitzarrean

barrietan. Tartean hainbat mendate gainditu
beharko dituzte (1. mailako Ixua, 2. mailako
Elgetakoa eta 3. mailako Itziar, Meagas,
Areitio eta San Miguel) eta Deban eta Kantoin izango dituzte tarteko helmugak.

Gure kaleetan ikusteko aukera
Hasieran martxa neutralizatuan Untzagatik Azitainerainoko ibilbidea egin eta gero, proba amaieran izango dugu txirrindu-

Transmierako Pedro Merinok irabazi zuen iaz, pozarren..

lariak ikusteko aukera handienak. Areitio
gaindituta, Ermutik sartu eta Kantoiko tarteko helmuga jokatuko baitute 12.15ak inguruan, hortik Arrateko errepidea hartu eta
Ixuaraino igotzeko. Gero, 13.10ak bueltan,
Maltzagatik sartuko dira
parte-hartzaileak, hor bai
helmugarekin pentsatzen, eta azken metroak
(Loiolako gurutzebidetik
aurrera) kontrako norabidean Bidebarrieta 2-aren
parean, San Andres parrokiaren aurrean, ibilbidea amaitzeko, azken urteotakoari jarraituz.

DOMEKA GOIZEAN JOKATUTAKO
KADETE MAILAKO LASTERKETAN, AMPO TALDEAK, txirrindulari
gehien ipini zituen taldea izateaz gain,
nagusitasun ikaragarria erakutsi zuen.
Gutxitan gertatzen da halakorik: gorriz
jantzitako sei taldekide helmugaratu
ziren batera, ihes egin eta gero, garaipena euren artean jokatzeko. Irabazlea Peio Olabarria izan zen, 1h17ʼ55ʼʼko denborarekin, Mikel Garaialde eta Jokin Sarasolaren aurretik. Taldekako sailkapena, zer esanik ez, Amporendako izan zen eta Debabarrenako txirrindulari onena Iturralde taldeko Fabian Castro izan zen.
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Sariak eta argazki lehiaketa
Espainiako Kopako 1.12.1 mailako lasterketan, beste sari askoren artean, irabazleak
400 euro eta trofeoa irabaziko ditu, kopuru
bera taldekako sailkapenaren garaileak, 300
mendiko irabazleak, 200 tarteko helmugakoak eta sariak izango dira ere saiatuenarendako, 23 urtez azpiko onenarendako eta
Euskal Herriko lehenarendako... Guztira,
4.000 euro banatuko dira sari horietan. Babesle moduan ere, 40 etxetik gora lagundu
dute aurtengo edizioan (informazio gehiago aldizkariaren 35. orrialdean).
Bestalde, aurten “Ixua-Valenciaga Memoriala” argazki lehiaketa ere izango da jokoan.
Lehiaketa horretan parte hartzeko, etapako
irudiak apirilaren 28ra arte bidali ahal izango
dira Eibarko Txirrindularitza Elkartera (Pagaegi, 3) edo cce@clubciclistaeibarres.org helbidera.

Ampok nagusitasun osoz kontrolatu zuen Urkizun
amaitu zen lasterketa. / MAIALEN BELAUSTEGI
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Euskal Herriko Itzulia (apirilak 5-10)

ASTE SANTUA PASATA, APIRILAREN 5-ETIK 11-RA ARTE,
Euskal Herriko Itzuliaren edizio
berria izango dugu ikusgai, aurten ere Eibar protagonista duela:
4. etapa Arrateko gainean amaituko da eta 5.a Eibarren hasiko.
Astelehenetik zapatura arte jokatuko den itzulian profesional
onenak izango dira errepidean,
honako etapetan: Zierbena-Zierbena (152 km.), Zierbena-Biana
(209 km.), Viana-Amurrio (187
km.), Murgia.Arrate (166 km.,
zortzi mendatekin), Eibar-Orio
(170 km.) eta Orio-Orio (22 km.,
erlojuz kontra). Arraten amaituko
den etapa 17.15ak bueltan egingo du eta hurrengo egunean Eibarren hasiko denak 13.00ean
izango du irteera ordua.
Iaztik Euskadi Elkarteak antolatzen du Euskal Herriko Itzulia
eta horrek ekarri du, Euskal Bizikletako ordezkarien sarrerarekin,
Eibarrek garrantzi handia izatea
probaren ibilbidean.

Eibar-Guijuelo, bihar 19.00etan

ORDUTEGI BEREZIA AUKERATU DUTE JARDUNALDI
HONETARAKO Eibarko zuzendaritzan eta, aspalditik ez bezala, zapatuan izateaz gain, arratsaldeko 19.00etan hasiko da
Pouso entrenatzailea duen Guijueloren aurkako neurketa.
Denboraldia amaitzeko zortzi
partidu besterik geratzen ez direnean, Ponferradinak sei puntuko aldea lortu du azken jardunaldi bietan eta zaila izango du-

te eibartarrek 1. postua eta horrek ematen duen aukera bikoitza lortzea. Horregatik final moduan hartu beharko dute biharko norgehiagoka.

Arrateren jubenilen azken fasea Ipuruan

Iaz ere zaletuek (tartean Ruper Ordorika
abeslaria ikusi daiteke) gogotik jarraitu
zuten Arraten amaitu zen etapa

GAUR HASI ETA DOMEKARA ARTE IRAUNGO DUEN EUSKAL
LIGAKO AZKEN FASEA jokatuko da Ipuruan Arrate, Errenteriako
Ereintza, Irungo Bidasoa eta Zarautzen artean. Fase honetara iritsi
aurretik, Fernando Fernándezek eta Pablo Aranzetak entrenatzen dituzten Arrateko jokalariak izan dira onenak eta eurak dira orain ere
faborito nagusiak, Bidasoa eta Zarautz aurkari errazak izango ez badira ere. Arratek Bidasoaren kontra jokatuko du gaur (20.30), bihar
Ereintzaren aurka (17.45) eta etzi Zarautzekin (12.45).
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Markel Alberdi igerilaria hiru aldiz
Espainiako txapeldun

ASTEBURUAN PONTEVEDRAN JOKATUTAKO NEGUKO ESPAINIAKO TXAPELKETETAN BESTE EZUSTE BAT EMAN
ZUEN MARKEL ALBERDI IGERILARI EIBARTARRAK. Ohituta
bagaude ere bere marka handietara, oraingokoa letra handiz jartzekoa da, batez ere erakusten duen progresioa dela-eta. Libre estiloko 50 eta 100 metroko probak bereganatu zituen Alberdik eta,
horrez gain, nagusi izan zen ere 4x100 metroko erreleboetan; horrez gain, 200 metrokoan bigarren postua
eskuratu zuen eibartarrak. Berarekin joan zen ere Urbat-Urkotronikeko Nekane
Tejedor eta honek
ere maila bikaina
erakutsi zuen, braza
estiloan eskuratutako
10. postuarekin.
Alberdi, ezkerrean, irabazitako
proba bateko podiumean.

Brontzezko domina
bi Kalamuakoentzat
Eibar Hiria judo
torneoan

FRANTZIA, ANDORRA, MURTZIA, KANTABRIA, ERRIOXA, NAFARROA, ARABA,
BIZKAI ETA GIPUZKOAKO
ORDEZKARIEKIN lehiatu zuten Alicia Ronek eta Nekane
Muguruzak zapatuan Ipurua kiroldegian jokatutako emakumezkoendako XV. nazioarteko
judo torneoan. Senior, junior,
kadete eta infantil mailatan jokatutako txapelketan, eibartar
biak 3. postua eskuratu zuten,

bakoitzak bere pisuan; taldeka,
Errioxa izan zen nagusi. Kalamuakoek Andorran izango dute
hurrengo zita eta bertara senior
eta infantil mailako talde banarekin aurkeztuko da.

Azitain lidergorik gabe areto-foballean

2010-EKO LEHENENGO PORROTA JASO ZUEN HONDARRIBIAN ARETO-FOBALLEKO JUBENIL MAILAKO TALDEAK. Zorte txarra izan zuten
eibartarrek epaileek hartutako
hainbat erabakiekin, partidua
berdintzeko aukera ekarri zezakeen jokaldia modu zorrotzean
moztu zutelako. Emaitza horrekin 3. postura jaitsi dira Asador
10/III/26 ...eta kitto!
715 zkia.

Azitainekoak: 46 puntu dituzte
eibartarrek, 49 bigarren postuan
dagoen Eskolapioak eta 51
Ventanas Isu Leihoak liderrak
(azken hau partidu bat gehiagorekin). Horregatik, garrantzi
handiagoa hartu du atzo jokatzekoa zen Azitain eta Ventanas
Isuren arteko neurketak; domekan jokatuko den Azitain-Denak
sailkapena argitzen joango dira.

Gipuzkoako hiru-txirlo txapelketa
hasiko da bihar

BEDERATZI TIRALDI IZANGO DITU ZAPATUAN HASI
ETA EKAINAREN 5EAN
AMAITUKO DEN GIPUZKOAKO XLI. HIRUTXIRLO BOLO
TXAPELKETAK. Jardunaldiak
zapatu arratsaldetan jokatuko
dira, 17.00etan hasita, honako
egutegiarekin: Azkoitiko Floreagan (martxoak 27), Elgoibarko
San Roken (apirilak 10), Sora-

luzeko San Andresen (apirilak
17), Elgetan (apirilak 24), Elgoibarko San Pedron (maiatzak
8), Debako Lasturren (maiatzak
15), Elgoibarko San Miguelen
(maiatzak 22), Eibarko AsolaBerrin (maiatzak 29) eta Soraluzeko Ezozin (ekainak 5). Edozein arazo izanez gero, AsolaBerriko bolatokian jokatuko litzateke jardunaldi hori.

Tokic Ipuruan jokatutako Arrate-Cuenca partiduan. Orduko hartan 23-27 galdu zuen Arratek.

Arrate puntu bila joango da Cuencara

APIRILAREN 3-AN, ZAPATUAN, PARTIDU GARRANTZITSUA JOKATUKO DU
ARRATEK CUENCA 2016
TALDEAREN PISTAN. Martitzenean Ipuruan Fraikin Granollersekin 26-29 galdu eta
gero, jaitsiera postuetatik ihes
egiteko borroka horretan zailtzen ari zaizkio Eibarko taldeari eta, hemendik aurrera geratzen zaion egutegia ikusita,
hobe du lehenbailehen puntuak bereganatu eta azken
postu bi horiekiko tartea han-

ditzea. Erasoan egin zuen
huts Arratek batez ere Kataluniaren aurkako partidu horretan eta, Dalibor Cutura goleatzaile nagusiena izan bazen
ere (7 golekin), Davor bere
anaia gazteagoak zortzi sartu
zituen (Arrateko jokalari-ohia
bere taldeko goleatzaile nagusiena izan zen). Aste Santuko zapatuan izango du hurrengo erronka Arratek, oraingoan Cuencako taldearen
aurka, 19.00etan hasiko den
partiduan.
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Rugbiko nesken taldeak garaipen
estuarekin amaitu du denboraldia

UNBEKO ZELAIAN SANTANDERREKO CONSTRUCCIONES RIVAGOREN AURKA
JOKATUTAKO NORGEHIAGOKAN, Eibar Hierros Anetxeko neskek 30-29 irabazi zieten
kantabriarrei. Atsedenaldian eibartarren aldeko 15-5eko emaitzarekin joan ziren aldageletara,
baina 2. zatian, euriaren eragi-

nez batez ere, kanpotarrak hobeto moldatu ziren eta 20-24
aurrea hartzeraino iritsi ziren.
Hierros Anetxeko 3/4ekoek burututako jokaldi bati esker eta
Amaiur Mayo uztartze erdikoak
lortutako entseguarekin aurrea
hartu zuten berriro eibartarrek.
Entsegu banarekin amaitu zen
denboraldiko azken partidua.
Agerreazpiko idi-parea Arraten artxiboko irudi batean. LEIRE ITURBE

Agerreazpiko idipareak galdu
egin zuen Aiako apostua

Xakeko 2. taldeak maila galdu du

DENBORALDI ZAILA ZEN
AURTENGOA KLUB DEPORTIBOKO XAKE TALDEENTZAT, biak ere mailaz igo berriak zirelako. Horrela, Euskal Ligakoak mailari eustea lortu badu
ere, bigarren taldeak ezin izan
du helburu bera bete eta, azken
jardunaldian 2ʼ5-1ʼ5 galdu eta
gero, iazko mailara (Gipuzkoako
2. maila) bueltatuko da berriro.

Bestalde, domeka honetatik
hurrengora arte Donostiako Nazioarteko txapelketaren 33. edizioa izango da jokoan, Deporreko ordezkariekin 150 jokalarien
artean. Estatu mailan txapelketa irekiko hamar onenen artean
dago Gros Xake Taldekoa eta
Karmelo Balda frontoitik egunero 16 partida eskainiko dira zuzenean internetez.

EIBARKO IDI-PAREAK GALDU EGIN ZUEN HILAREN 19AN AIAKO PROBALEKUAN
JOKATUTAKO APOSTUA. Aurreko barixakuko gauean, 3.000
euro zeuden jokoan gure herriko Ibon Oinederra “Agerreazpi”-ren eta Orioko Iñaki Olidenen arteko idi-apostuan. Eibartarrak Iosu Oinederra eta Urrutia izan zituen itzai moduan eta,
Gipuzkoako Herri-kiroletako
Federazioaren kontrolpean,
“Urgain” tona eta erdiko kiloko
harriarekin egin behar izan zuten lan. Gaueko 22.00etan hasitako lehian, oriotarra izan zen
lehena, bai hasten eta baita

proba irabazten ere. Berak
egindako 51 plazatik urruti geratu zen Agerreazpi, azken honek 41ekin konformatu behar
izan baitzuen. Jende mordoa
bildu zen apostua ikustera eta
horrek berotasunez bete zuen
bien arteko lehia.
Agerreazpi ez da izan Aian
lehian jardun duen eibartar bakarra, hilaren 13an Aiako Kintopeko 1. asto proba berezia jokatu baitzen bertan. 500 kiloko asto-harriari tiraka ibili ziren hainbat proba irabazi dituen gure
herriko Bitorio Zelaiaren astoa,
Bermeoko Excavaciones Bilbaokoa eta Azkoitiko Txibiltarrena.
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3 3 . u r t ez i t x i d u t e A n t z er k i J a r d u n a l d i ek o h i a l a .
Ur t e r o e r r o n k a b e r r i a d i r a a n t o l a t z a i l e e n t z a t
j a r d u n a l d i ek et a a u r t en ( e r e) n o t a o n ez b u r u t u d u t e.
J u a n A l d a y a n t o l a t z a i l eet a r i k o b a t ek in eg o n g a r a
et a a u r t e n g o ed i z i o a r i b u r u z j a r d u n d u g u b er a r ek i n .

JUAN ALDAI (Antzerki Jardunaldiak):

“Ikuslegoaren erantzuna
ezusteko positiboa izan da”
- XXXIII. Antzerki Jardunaldiak amaitu berri dira. Zein
aho-zapore geratu zaizue antolatzaileei?
Orokorrean uste dut gauzak
nahiko ondo joan direla. Elementu bi hartu daitezke hemen
kontuan. Batetik, antzerki talde
eta ikuslegoaren arteko bitartekariak gara antolatzaileak, eta
esan genezake gutxienez iazko kopuruak mantendu direla
publikoari dagokionez, agian
zeozer gehiago ere igo da.
Bestetik, antzezlanen kalitateari dagokionez, oso maila ttukuna egon dela uste dut. Ez da
hankasartzerik egon zentzu
horretan eta guztiak egon dira
oso maila duinean. Jaso dugun sentsazioa da jendea gustura egon dela. Egon izan ahal
dira antzezlan batzuk jendeak
zerbait gehiago espero zutena,
baina oso gutxi izan dira. Balorazio orokorra eginez, espero
genuena baino hobeto irten da
dena. Geunden egoeran ikusita egindako aurreikuspenek
zioten ikuslego kopurua jaitsi
egingo zela, baina eutsi egin
diogu eta kalitate artistikoarekin oso gustura gelditu gara.
- Helburuak bete direla esan
dezakezue beraz?
Bai, bete dira. Agian gure
itxaropenak iazkoak baino txarragoak zirelako, iaz jaso genuen jendea baino gutxiago jasotzea espero genuelako
egungo egoera ikusita. Baina
gertatutakoak publikoari eutsii
diogula erakutsi duenez, oso
gustura amaitu dugu. Bestetik,
antzelanetan urtero dago baten bat espero baino txarragoa
izaten dena, baina aurten ez
da gertatu. Antzezlan batzuk
jende gutxi eraman dute antzerkira, ez txarrak zirelako,
baizik eta arriskugarriak zirelako modu batean esatearren.
Hori da gure erronka etorkizu-
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nerako: horrelako proposamen
arriskugarrietan ikusle kopurua
gehitzea.
- Zein izan da ezusteko positibo handiena?
Ikuslegoaren
erantzuna,
orokorrean. Antzerki taldeei
dagokienez, emanaldi borobilak izan ditugu aurten eta ez da
ezusteko txarrik egon.
- Eta alde negatiboan?
Lehen aipatu bezala, agian
arriskugarriak edo ez izen handikoak diren antzezlan horietara jez dela joan hainbeste jende. Normala da Concha Velasco edo Yllanaren antzezlanak,
adibidez, betetzea, baina beste
hauen kalitatea ere oso handia
izan da eta pena eman digu
jende gehiagok ez gozatzea.
- Etorkizunera begira erronkak dituzuela aipatu duzu,
baina datorren ediziorako
zerbait aurreikusten duzue?
Oraindik balorazio sakona
egin beharko genuke den-dena ondo aztertuz, baina aipatzekotan lehen esandakoa
adieraziko nuke, hain ezagunak ez diren, baina kalitate
handia duten antzezlan horietara jende gehiago erakartzea.
Pena eman digute Crosny edo
Don Juanen antzezlanak, batzuk aipatzekotan, ez bete izana izen gutxiagokoak edo proposamen arriskugarriak aurkezten dituztelako. Honekin ez
diegu besteei inongo kalitaterik kendu nahi, ezta gutxiagorik ere.

Informatikaren inguruko ikastaroak
Udako Euskal Unibertsitatean

UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEAK (UEU-K) INFORMATIKA ARLOKO IKASTARO
BI EMANGO DITU Markeskuan: lehenengoa “Ordenagailua eta Internet euskaraz” izenekoa izango da eta ordenagailua
euskaraz jarri nahi duenarentzat
zein interneten euskaraz dauden baliabideak ezagutu nahi dituenarentzat pentsatuta dago.
Apirilaren 14an eta 21ean
(eguaztena) emango da, 16.30etatik 19.30etara eta matrikulak
39 euro balio du (ikasle eta langabetuentzat 35ʼ10 euro eta
UEUko bazkideentzat 29ʼ25 euro). Irakaslea Ibon Aizpurua
Ugartu UEUko kidea, informatikan ingeniaria eta Eleka Ingeniaritza Linguistikoa enpresako
teknikariak emango du.
Bigarren ikastaroa, “Web di-

namikoen garapena PHP eta
MYSQL erabiliz” izenburukoa,
berriz, on line emango dute.
Ikastaroaren helburu nagusiak
“php
programazio-lengoaia
ezagutu eta erabiltzea, datubaseak php-ren bitartez barneratzea eta webgune dinamikoak programatu ahal izatea” dira
eta irakaslea Gorka Julio Hurtado UEUko kidea, informatikan ingeniari teknikoa eta Elurnet Informatika Zerbitzuak enpresako behargina izango da.
Ikastaroetan izena emateko
epea zabalik dago. Informazio
gehiago eskatzeko edo matrikula egiteko nahikoa da
www.ueu.org helbidera sartzea, 943 82 14 26 telefonora
deitzea edota Markeskuako
bulegotik pasatzea (08.30etatik 17.00etara).

Zapatuko
ipuina bihar
liburutegian

BIHAR ARRATSALDEAN UMEEN LIBURUTEGIAK ZAPATUKO
IPUINAREN SAIO BERRIA HARTUKO DU, 18.00etatik aurrera.
Kutxak babestutako emanaldirako sarrera doan izango da eta 45
minutuko iraupena izango du. Antzezkizuna Ginol Taldeko Toni La
Sal –ek abentura berria dakar: “Ipuin Lapurra”, txotxongiloak eta
aktore-antzerkirako erdibidean dagoen ikuskizuna da.
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Udaberriari
ongietorria
Abontzan

AZKEN URTEOTAKO MARTXARI JARRAITUTA, ABONTZAKO ITTURRIXA ELKARTEAK UDABERRIARI ONGIETORRIA EMATEKO JAIA antolatu du. Domeka eguerdian
izango da jaialdia eta berriz ere
umeek margotutako horma-irudiek zein globoek kolore biziz
jantziko dute Egiguren-tarreneko parkea. Antolatzaileek azaldu digutenez, “urteroko ekitaldi
arrakastasuarekin negu luzearen amaiera irudikatzea bilatzen dugu, udaberriari ongietorria ematearekin batera, urtaro
berriak gure izpirituaren berritzea eta indartzea dakartzala-

laburrak

Hormak kolorez margotu eta globoak askatuko dituzte udaberriari ongi-etorria emateko.

ko”. Bazkaltzeko ordurainoko
iraupena izango duen jaialdia
musikaz girotuko dute eta, betiko moduan, pintxo beroak zein
edari freskoak eskainiko dituzte. Gainera, iazko arraskatarekin animatuta, aurten ere glo-

boak puzten txapeldun nor geratzen den aukeratzeko lehiaketa egingo dute, beste jolas
batzuekin batera. Auzokoek
herritar guztiak gonbidatu nahi
dituzte domekan ospatuko den
jaialdiarekin bat egitera.

Sánchez Reinari omenaldia

GABRIEL SÁNCHEZ REINA “EL MACHO”RI
OMENALDIA ESKAINIKO DIO EIBARKO PEDRUCHO ZEZENZALEEN ELKARTEAK, apirilaren 18an egingo den bazkarian. Arrate hotelean izango den bazkarirako txartelak Arkupe, Leo
eta Zubi Gain tabernetan ipini dituzte salgai, 35
eurotan, eta apirilaren 12ra arte egongo da erosteko aukera.
Omenaldia urteko batzarraren inguruan antolatutako programazioaren barruan egingo diote.
Izan ere, apirilaren 17an, 19.00etan meza berezia ospatuko dute San Andres elizan, hil diren elkarteko kideak gogoan. Hurrengo egunean,
11.30etan San Andres elizako urteko batzarra
egingo dute eta, amaitzean, piskolabisa egongo
da. Bazkaria, berriz, 14.30etan hasiko da eta

postreetan Eibarko Pedrucho zezenzaleen elkartearen garaikurra emango diote Gabriel Sánchez
Reinari, “zezenen mundua gorde eta zabaltzeko
egindako ahalegina” eskertzeko asmoz.

Aste Santu betea Errota gaztelekuan
ASTELEHENETIK AURRERA
ETA IKASLEAK OPORRETAN DAUDEN BITARTEAN,
KARMEN KALEKO ERROTA
GAZTELEKUAN ez da aspertzeko tarterik izango, orotariko
ekitaldiz osatutako egitaraua
prestatu dute eta. Martxoaren
29tik apirilaren 4ra bitartean,
besteak beste, honakoetan
parte hartzeko aukera izango
dute gaztelekura joatera animatzen diren gazteek: “Esperimentoen tailerra” delakoaren
lehen atalean, ordenagailuko
jolasen inguruko lehiaketan,

makrolehiaketako frogetan, futbito txapelketan edo/eta pelikula baten emanaldian.
Apirilaren 5etik 11ra, berriz,
“Esperimentoen tailerraren” bigarren zatia ipiniko dute martxan, Pazko Asterako egitaraua
osotzen duten beste hauekin
batera: dardo txapelketaren finala, futbito txapelketaren finala eta makrolehiaketaren frogak. Horrez gain, hainbat pelikula ikusteko aukera eskainiko
dute eta, oporrak agurtu aurretik, merendola eta guzti egingo
dute. Ordutegia ere berezia

izango da aipatutako egunetan: egunero, astelehenetik domekara, 16.30etan zabaldu eta
20.30etan itxiko dute Errota.

A LTZ OA R E N IK A S TA R OA K
Altzoa Alargunen Elkarteak
Udalak eta Emakundek
diruz-lagundutako ikastaro
bi antolatu ditu. Eskulanen
inguruko ikastaroa
martitzenetan izango da,
15.00etatik 19.00etara.
Erlaxazio ikastaroa, berriz,
eguenetan emango dute,
19.30etatik 20.45etara.
Ikastaro biak Portalean
emango dituzte.
UD A L E K UA K
Foru Aldundiaren
udalekuetan izena aurrez
emateko epea
astelehenean, martxoaren
29an amaituko da 7
eta 13 urte bitarteko
umeen kasuan. Nagusiek
(14-17 urte) apirilaren 21a
eta 29a bitartean izango
dute horretarako tartea.
Informazio gehiago
jasotzeko edo izena
emateko
www.gipuzkoa.net/
oporraldi webgunea
kontsultatu edo
943445980 telefono
zenbakira deitu daiteke.
Udaleko Gazte Informazio
Bulegora ere joan
(Portalea, 1. solairua)
edo deitzeko (943708435)
aukera badago.
EIB A R K O K OR OA K A UR R ER A
Oh Happy Day saioan
aurrera egiten jarraitzen du
Eibarko Koro Gazteak
eta bihar bederatzigarren
saioari ekingo dio, Michael
Jacksonen “Heal the
world” abestiarekin
(zapatuan ETB-1ean,
22.00etan). Aste honetako
saioan Tolosako eta
Durango taldeak daude
arriskuan eta bietako batek
etxerako bidea hartuko du.
Eibartarrak oso pozik
daude aurreko asteburuko
jardunarekin: Su Ta Gar
taldearen “Itxaropena”
abestiak oso harrera ona
izan zuen eta epaimahaiko
kideek laudorio handiak
egin zizkieten, hirugarren
aldiz abestirik onena
izendatzeaz gain.

...eta kitto! 10/III/26
715 zkia.
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KULTURA
Ahotsak.com-en inguruko hitzaldia
AURREKO ASTEKO EGUAZTENEAN AEK ETA UDAL
EUSKALTEGIKO IRALE-REN
IKASLEAK Portalean izan ziren, Asier Sarasua eibartarraren hitzaldian. Ikasleen berbetan, “Sarasuak Badihardugu
Euskara Elkartearen Ahotsak.com proiektuaren berri
eman zigun, hau da, herri askotako ahozko jardunak jasotzen, sailkatzen eta hedatzen
egiten ari diren lanarena. Oso
interesgarria iruditu zitzaigun
eta eskolarako ere erabilgarria
deritzogu. Zu ere proiektu honen partaide izan zaitezke”.
Euskal Herriko Ahotsak

proiektuaren helburu nagusia
“Euskal Herriko ahozko ondarea eta herri hizkerak katalogatu eta hedatzea” da. Proiektuaren oinarriak 2002-2003 urteetan landu ziren, metodologia,
baliabideak eta alderdi teknikoa ezarriz. Ondorengo 3 urteetan, 2004-2007 bitartean, bilketa lanari ekin eta jasotako
materiala lantzeari ekin zioten
eta, hortik aurrera, www.aho
tsak.com webgunea atontzen
jardun dute. Arduradunen
berbetan, “webgunea 2008ko
apirilaren 16an aurkeztu genuen, baina proiektuak aurrera dirau, etengabe dihardugu-

AEK eta Udal Euskaltegiko irakasleek Ahotsak proiektua ezagutzeko aprobetxatu zuten.

lako materiala biltzen, lantzen
eta datu-basea eguneratzen.
Helburua, 2012. urterako atari honetan euskal herri guztietako lekukotasunak izatea
da”. Hilabete honetan bertan,

martxoaren 17an bimilagarren hizlariaren datuak sartu
zituzten webgunean: Elgoibarko Manuela Larrañagari
Kepa Elortzak egindako elkarrizketa.

Mila ipuinetik gora Ipurterre lehiaketan

Ipurterreko iazko edizioko irabazleak. EKHI BELAR

EUSKERAZ IDATZITAKO IPURTERRE
IPUIN LEHIAKETAK XVI. EDIZIOA BETETZEN DU AURTEN eta honezkero ikastetxe guztietako lanak jaso dituzte antolatzaileek. …eta kitto! Euskara Elkarteak
ikasleen artean euskeraz idazteko ohitura
zabaltzeko asmoarekin antolatutako lehiaketak 1.043 lan jaso ditu aurtengo edizioan, azken urteotan jasotako kopuruaren
antzerakoa. Martxoaren 10ean amaitu zen
parte hartu nahi zutenen lanak jasotzeko
epea eta, aurkeztutako lanak epaimahaiko
kideei banatu aurretik egindako sailkape-

naren arabera, Lehen Hezkuntzako D ereduan matrikulatutako ikasleek aurkeztutako lanak 806 izan dira eta B ereduan matrikulatutakoenak, berriz, 101. DBHko ikasleek 136 ipuin entregatu dituzte. Datozen
egunotan epaimahaiko kideak lanak irakurriko dituzte, onenak aukeratzeko eta maila bakoitzeko lan irabazleak zeintzuk diren
apirilaren 22an emango dute ezagutzera
eta sari-banaketa ekitaldia, berriz, maiatzaren 12an egingo da.

B er e bl o g ea n ( w w w. bl o g ak . c om/zer o r a j a s o a) j ar t z en d uenez ‘au t or e er o t u a ’ d a
Ma r k o s Gimen o. P a l i nd r om oa d efin iz io h o r r et a n , iz a n er e, ‘au t o r e’ et a ‘er ot ua ’ ber b ak
s i met r ik o ak d ir a. Ma r t i t z enean h it z al d ia es k a in i z u en Mo n t ek an p a l i nd r o moen g a in ean .

MARKOS GIMENO:

“Betidanik gustatu zait berbekin jolastea”
- Zer da palindromo bat?
Testu simetrikoa da labur esatearren. Letraz letrakoak, berbaz berbakoak, silabaz
silabakoak… izan daitezke palindromoak.
- Nondik datorkizu afizio hau?
Beti gustatu zait berbekin jolastea eta
hitz-jokoak egitea. Palindromoen kontua ez
nuen euskeraz ezagutzen, ez neukan inolako adibiderik, eta bila hasi nintzen. Batzuk atera nituen eta ordutik nahikoa lan
egin dut arlo horretan.
- Webgune bat daukazu palindromoen
gainean aritzen dena. Zer da bertan egiten duzuna?
Bloga da. Idazten ditudan gauzak sarera

10/III/26 ...eta kitto!
715 zkia.

igotzen ditut elkarbanatzeko. Palindromoen kasuan ariketak izaten dira askotan. Orduan, palindromo bat egoten da izkutuan
eta jendeak aurkitu egin behar du. Pista
batzuk ematen dira, palindromoaren egitura nolakoa den zehazten da eta aurkitu
egin behar da. Azkenean hutsuneak betetzea da. Horrelakoak dira gehienak, baina
badaude beste ʻhitzperimentuʼ gehiago.
- Palindromo bat bilatzeko prozesu luzea jarraitu behar da?
Horretara jartzea da kontua. Afizioa izan
behar da, gustatu egin behar zaizu, hizkuntza menperatu eta gustatu behar zaizu, eta
hiztegia izan behar duzu lagun.

- Palindromoak egiteko trukoren bat
esan dezakezu?
Honen gainean zerbait gehiago jakin
nahi duenak nire blogera jotzera gonbidatzen dut. Ariketa asko aurki daitezke bertan, errezak eta zailagoak. Mekanika
nahiko erreza da: zenbakitan egitura bat
dago, zenbat berba dauden eta horietariko bakoitzak zenbat letra dituen zehazten
da; orduan, eskematxoa egiten da, ardatza topatu, eta hortik aurrera hutsuneak
bete eta palindromoa aurkitzea da kontua. Eibar aldean badago blogean sartzen den jendea eta palindromo asko asmatzen dituzte.

laztanak
emoten...

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

Zorionak, MARKEL
Arizmendi Arrizabalaga,
hillaren 17xan urte bi
egin zenduazen-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, ANE Azpiri,
bixar urtiak egitten
dozuzelako. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, MARKEL
Artetxe, martitzenian
11 urte bete zenduazeneta. Famelixaren partez.

OIHANE Artetxe
Leiaristi, gaur sei urte
betetzen dozuzelako,
zorionak printzesa!!
Famelixaren partez.

Zorionak, ANDER,
bixar 11 urte beteko
dozuzelako. Etxekuen
partez.

Zorionak, KALAKA,
martitzenian urtiak
egingo dozuz-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, IMANOL,
martitzenian urtiak
beteko dozuz-eta.
Besarkada haundi bat
lagunen partez.

Zorionak, MAIALEN
Kerr Elgezua, aurreko
domekan urtebete
egin zenduan-eta!
Pa potolo bat
famelixaren partez.

AGENDA

Zorixonak, AITA, gaur
urtiak betetzen dozuz-eta.
Ondo pasau zure eguna,
eta segi gogor. Zure
seme-alaben partez.

Zorionak, ANER (hillaren 25ian)
eta AINHOA (16xan), urtiak egin
dozuez-eta. Famelixaren partez.

JAIOTAKOAK

- Eider Errasti Arteta. 2010-III-14.

zinea Coliseoan

”El escritor”

Zuzendaria: Roman Polanski
Aktoreak: Ewan McGregor,
Pierce Brosnan, Olivia
Williams, Timothy Hutton…

26an, 20.30etan;
27an, 17.00, 19.45 eta 22.30etan
28an, 17.00 eta 20.00etan; 29an, 20.30etan

”Precious”

Zuzendaria: Lee Daniels
Aktoreak: Gabourey Sidibe,
Mariah Carey, Lenny
Kravitz, Mo’nique…

”Entrenar a tu dragón”

Zuzendaria: Dean DeBlois
Aktoreak: Jay Baruchel,
Gerard Butler, America
Ferrera, Craig Ferguson…

- Aiala Etxaniz Rodríguez. 2010-III-15.

- Uxue Ruiz Agirre. 2010-III-15.

- Sare Escudero Muruamendiaraz.
2010-III-16.

- Garazi Hernández Etxaide. 2010-III-16.

- Safae Kouza. 2010-III-16.

HILDAKOAK

- Julita Ulazia Urkidi.
90 urte. 2010-III-17.

- Avelina Barcenilla Santamaria.
73 urte. 2010-III-17.

- Arturo Garzón Blanco.
88 urte. 2010-III-17.

- Pakita Sáez de Maturana
López de Maturana.
86 urte. 2010-III-20.

- Emilio Gutiérrez Castro.
86 urte. 2010-III-21.

- Agustin Laspiur Elorza.
84 urte. 2010-III-21.

- Mª Cruz San Miguel Arginzoniz.
89 urte. 2010-III-22.

Beste batzuek ospea lortu dezaten
liburuak egiten dituen idazle batek
lehen ministrari britainiarraren
memoriak egiteko enkargua jasoko
du. Diru asko irabaziko duela eta
animatu arren, larritzen hasiko da
bere aurrekoa hil zutela jakiterakoan.

Precious-ek hamasei urterekin ikasi
du idazten eta irakurtzen. Horrekin
batera mundu berria ezagutuko du,
ordura arte ez zituen aukerak
eskainduko dizkiona. Gainera, mundu
horretan edozein izan daiteke ederra,
indartsua, independientea…

Haurtzaroa atzean lagata, bikingoek
eurekin bizi diren dragoiak hiltzea dute
helburu. Hiccup gaztea, baina,
monstruo horiek arriskutsuak izan
beharrean baliagarriak izan
daitezkeela konturatuko da. Baina,
zelan aldatu hain sustraituta dagoena?

- Vicenta Aberasturi Chertudi.
74 urte. 2010-III-22.
- German Iriarte Aldanondo.
63 urte. 2010-III-23.

- Dimas Ormaetxea Iñarra-Iraegi.
95 urte. 2010-III-23.

- Rosario Ayuso Arregi.
88 urte. 2010-III-24.

...eta kitto! 10/III/26
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AGENDA

horoskopoa

TA UR US
Ezin izango duzu pentsatu zenuen
plan hori bete, baina Aste Santu
ederra pasatuko duzu. Inprobisatzeak
ematen duen emozioa biziko duzu.
G E MINI
Azken egunetako tristuratik alde
egin eta alboan duzun pertsonarekin
pozik egongo zara. Zugatik egiten
duena biziki baloratuko duzu.
CA NCE R
Aspaldian entzun ez dituzun abestiak
entzun eta iraganera egingo duzu
jauzia. Lantzean behin atzera
begirada botatzea ez dago txarto.
L EO
Irrikitan egongo zara Aste Santuko
oporrak noiz helduko diren, baina
zure kalterako nahiko txarto ibiliko
zara, erdi-gaixorik. Zaindu zaitez.
V IR G O
Sudurreko grano txiki horrek
asteburua izorratuko dizu; baina
ez zaitu itsusiago egiten, zuk horrela
pentsatu arren. Zer axola dio, bada?
L IB R A
Imajina herriko kaleetatik erdi biluzik
zoazela, gurutze batekin sorbaldan
eta lurretik arrastaka. Plan hobeak
egingo dituzu Aste Santuan.
S COR P IUS
Arazoak izango dituzu lagunekin,
baina berba eginez konponduko
dituzue. Elkarrenganako konfidantza
handiaren seinale da hori.
S A G ITTA R IUS
Oporraldi ederra aurrean duzuna.
Ondo etorriko zaizu
egunerokotasunetik alde egiteko
eta aire freskoa arnasteko.
CA P R ICOR NI US
Berba politak entzungo dituzu beste
baten ahoan eta biziki poztuko zara.
Noizbehinka ondo dago bakoitzaren
autoestima goi-goian jartzea.
A QUA R IUS
Lagun berezi bati agur esan beharko
diozu, baina trankil, ez da betirako
zerbait izango-eta. Gero arte esatea
hobe da, ez da hain mingarria.
P IS CIS
Bide erratuetatik bazabiltza ez zara
helmuga onera iritsiko. Ahalegindu bide zuzena aurkitzen, izan ere, alboan
daukazu eta ez zara konturatzen.

10/III/26 ...eta kitto!
715 zkia.

ORDU ALDAKETA ASTEBURUAN

Europako Batasunak ezarritakoari jarraituz, martxoko azken domekan (hau da, etzi)
udaberriko ordutegia sartuko da indarrean. Horretarako, zapatutik domekarako goizaldeko 02.00ak ailegatzean, erloju guztiak ordubete aurreratu egin beharko ditugu, 03.00etaraino. Beraz, ofizialki ORDUBETE GUTXIAGO izango du asteburu
honetako domekak. Horrela, agur esango diogu urriaren 25az geroztik indarrean
izan den neguko ordutegiari. Udako ordutegia honek urriaren 31ra arte iraungo du;
egun horretan negukoa jarriko da berriro indarrean.

Barixakua 26

Martitzena 30

Domeka 28

KONTZERTUA

TXIRRINDULARITZA

BILERA

20.30.- Beer Band

09.00.- XXXIX.

taldearen kontzertua:
Night Train. Sarrera:
Euro bi. Coliseoan.

Balentziaga Memoriala.
Afizionatuen mailako
lasterketa.

19.00.- Eibarren
produktu ekologikoen
sarea osatzeko interesa
dutenentzat bilera irekia.
Portalean.

ANTZERKIA

KALEJIRA

20.30.- Antzerki
Jardunaldietako “El idiota

en Versalles” (Arden
Producciones).
Hezkuntza Esparruan.

11.00.- Usartza Txistulari
Bandaren kalejira.
Legarren.

Eguaztena 31

UDABERRI JAIA

GURASOAK
MARTXAN

12.00.- Udaberriari

Zapatua 27
ARANTZAZURA
IBILALDIA
08.25.- Arantzazuko

ongietorria emateko
jaialdia. Abontzako
Egigurentarren-eko
parkean.

18.00.- “Estrategias
educadoras para madres
y padres” ikastaroa.
Portalean.

UMEENDAKO ZINEA

ZINEMA ARROXA

17.00.- “Rompedientes”.

kristau-ibilaldira joateko
autobusaren irteera. Ego
Gaineko autobus geltokitik.

Sarrera: 2’80 euro.
Amañako Kultur Aretoan.

ZAPATUKO IPUINA

20.00.- Josu
eibartarraren kontzertua.
Montekasino tabernan.

18.00.- “Ipuin Lapurra”,

Toni La Sal-ekin. Umeen
Liburutegian.

19.00.- “El celuloide
oculto” (H. Epstein-j.
Friedman, 1995).
Montekasino tabernan.

KONTZERTUA

DENBORAPASAK
SUDOKUA

A R IE S
Atsedenerako sasoia heldu da. Azken
hilabeteotan oso lanpetuta egon zara
eta ezin izan duzu gauza asko egin.
Denbora ondo aprobetxatuko duzu.
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AGENDA

eguraldia (EUSKALMET.NET)

erakusketak

– Martxoaren 28ra arte

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

– Martxoaren 31ra arte

“GERRA ZIBILA MODELISMOAREN BITARTEZ”,
PÉREZ GUENAGA anaien eskutik. Portalean.
“URBANISMOA GENERO IKUSPUNTUTIK”
informazio puntua. Juan San Martin liburutegian.
ELISABET EGURENen akuarelak. El Ambigún.

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

- Reiki.
Martxoaren 27an eta 28an, Txaltxa Zelaiko Reiki
zentruan. Informazioa: 665743217.
- Lan Arriskuen Prebentzioa.
Noiz: Apirilaren 7tik aurrera, Debegesan. Informazioa
eta izen-ematea: 943052849 telefono zenbakian.
- Boluntario eta elkar teetako kideentzat.
Noiz: Apirilak 12, 14, 19, 21 eta 26an, 17.00etatik
20.00etara, Portalean. Informazioa eta izen-ematea:
943820110 edo nagusiak@debegesa.com helbidean.
- Gurasoak Mar txan.
“Zer jakin behar dute gurasoek sare sozialei buruz?
(Facebook, Tuenti, Web 2.0…)” ikastaroa.
Noiz: Apirilak 15, 22 eta 29 eta maiatzak 6,
18.00etatik 20.00etara, Portalean. Izen-ematea:
M a r t x o a r e n 3 1 r a a r t e , Pegoran (14 euro Eibarren
erroldatutakoentzat, 23 euro besteentzat).
- Argazkilaritza Digitala (hastapenak).
Noiz: Apirilak 19, 21, 26 eta 28 eta maiatzak 3, 5,
10, 12, 17,19, 24 eta 26,19.00etatik 21.30etara,
Portalean. Izen-ematea: A p i r i l a r e n 6 t i k 1 4 r a ,
Pegoran.

lehiaketak

telefono jakingarriak

farmaziak
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren,
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)

26, barixakua

20)

EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)

27, zapatua

EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)

28, domeka

EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

29, astelehena

30, martitzena
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
31, eguaztena
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
1, eguena
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
2, barixakua
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
3, zapatua
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
4, domeka
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
5, astelehena
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
6, martitzena
EGUNEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
GAUEZ Las Heras (Sostoatarren, 20)
7, eguaztena
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
8, eguena
EGUNEZ Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
9, barixakua
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

- Lip Dub lehiaketa.
Gaia: Eibarko merkataritza eta ostalaritza. Informazioa: M a r t x o a k 2 9 ra arte,
www.eibar.org helbidean.
- Armagintzaren Museoaren I. Ipuin Lehiaketa.
Lanak aurkeztea eta informazioa: M a r t x o a r e n 3 0 era arte, Pegoran. www.armia-eibar.net

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

autobus ordutegiak

EI B A R - D ONOS TI A . Lanegunak: 07.00,
08.00, 08.30, 09.00 eta 09.30etatik 20.30etara orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30etara
orduro. Jaiegunak: 08.30, 12.30, 13.30, 15.30,
18.30 eta 20.30. DONOSTI A - E IBA R . Lanegunak:
07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro, 15.00,
15.30etatik 18.30etara orduro, 19.30, 20.30 eta
21.00. Zapatuak: 07.00, 07.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik
18.30etara bi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00.
E I B A R - B I L B O. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara orduro. BIL BO- EIBA R . Lanegunak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EI BA R - GA STE IZ . 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.
GA STEI Z- EIBA R . Lanegunak: 06.30etatik 20.30etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
E I B A R - I R UÑE A . Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IR UÑEA -EIBAR . Laneguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EI BA R - A R R A TE . Zapatuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. A R R A TE- E IBA R . Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,
10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30.
EI B A R - E L G E TA . Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EL G ETA - EIBA R . Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30.
EI BA R - ME ND A R O. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MEND A R O- EIBA R .
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara orduro eta 21.55.

tren ordutegiak

EIB A R - DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. D ONOSTI A - EIBA R . Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak: baita 05.47 eta 06.47.
EIB A R - BIL BO. Egunero: 08.13etatik 22.13etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BIL BO- EIBA R . Egunero: 06.57etatik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

...eta kitto! 10/III/26
715 zkia.
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1. Etxebizitza

1.1. Salgai

– Pisua salgai Eibarko erdialdean.
3 logela, egongela, sukaldea, komuna eta despentsa. 160.000 euro. Tel. 649-091192 edo 636930962.
– Legarren pisua salgai. 3 logela,
egongela, sukaldea eta komuna.
Bizitzera sartzeko moduan. Berriztua. 25.000.000. pta. Tel. 659687736.
– Pisua salgai Ipuruan, J.A. Mogel
kalean. 2 logela, egongela, sukaldea despentsarekin, komuna eta
trasteroa. Dena kanpora begira eta
eguzkitsua. Bizitzera sartzeko moduan. Tel. 661-291898 edo 610603631.

1.2. Errentan

– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel. 630-451870 edo 943206719.
– Conilen (Cadiz) apartamentu zoragarria alokagai. Garajearekin. Tel.
653-733457.
– Eibarren pisua alokagai. Bariantetik gertu. 3 logela, egongela, sukalde-jangela eta bainugela bi. Gas
naturala. Inguru lasaia. Tel. 943201294 edo 645-728317.

2. Motorra

3.1. Salgai

– Scooter bi (50cc) salgai. Bietako
bat piezetarako aproposa. 1.000
euro. Tel. 659-256852.

3. Lokalak

3.1. Salgai

– Amañan lokala salgai edo alokagai. Leku ezinhobean. Guztiz hutsik. Deitu 19.00etatik aurrera.
Tel. 943-200919 edo 675-712886.

3.2. Alokagai

– Bidebarrietan 33 m2ko lokala alokagai. Bulegorako. Tel. 943-207339
edo 650-782118.

10/III/26 ...eta kitto!
715 zkia.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. Lana

4.1. Lan bila

– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 648-603029.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Ordutegi zabala. Tel.
699-609190.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 697-702158.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 669-966611.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako. Tel. 659-710226.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko. Interna
edo externa. Tel. 696-735112. Carmen Julia.
– Mutila eskaintzen da igeltsero
edo sukaldari laguntzaile moduan,
banaketak egin eta nagusiak zaintzeko. Tel. 638-344377 edo 943530795.
– Gizonezkoa eskaintzen da elektrizista, igeltsero edo sukaldari-laguntzaile moduan. Tel. 638-527915
edo 943-530132.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia. Tel. 637180723.
– Neska euskalduna eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko. Klinika tituluduna. Tel. 943-748209
– Neska eskaintzen da orduka nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketak egiteko. Tel. 629-994385.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 672-224941.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 652-966263.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaindu, ostalaritzan jardun edo garbiketak egiteko. Tel. 664-024024.

4. LANA

4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

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

– Neska arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.
678-976886. Karen.
– Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Ordutegi zabala. Tel. 636383471.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia. Tel.
608-147559.
– Neska eskaintzen da kamarera
moduan lan egiteko. Tel. 648622162.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Esperientzia eta informeak. Tel.
686-053488.
– Neska euskalduna eskaintzen da
sukaldari laguntzaile moduan. Esperientzia. Tel. 637-180723.
– Mutila eskaintzen da edozein lanerako. Tel. 690-156040.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaindu eta etxeko lanetarako.
Tel. 662-423898.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaindu eta garbiketa lanetarako.
Tel. 686-234612.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanerako. Tel. 619-507664.
– Neska eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 699-345639.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaindu eta garbiketa lanetarako. Tel. 663-786976.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Interna
edo externa. Erreferentziak. Tel.
672-203675.
– Neska eskaintzen da edozein lanerako. Tel. 651-836353.
– Neska eskaintzen da etxeko lanak egin edo sukaldari-laguntzaile
moduan. Tel. 636-001196.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 645-366850.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak orduka zaintzeko edo interna
moduan. Tel. 618-096628.
– Mutila eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 616-809926.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta garbiketa lanerako. Baita jaiegun eta asteburuetan. Tel. 616-397348.
– Bertako neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel.
637-180723.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaindu edo beste edozein lanetarako. Tel. 610-936839.
– Neska euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko edo saltzaile moduan. Esperientzia. Tel. 688608922.
– Neska eskaintzen da kamarera
moduan, umeak zaintzeko eta garbiketa lanerako. Tel. 657-142376.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna edo externa. Tel. 675-007271.

4.2. Langile bila

– Lagun bat behar da ume bi zaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel.
600-625117.
– Estetizista behar da Eibarko ileapaindegi batean. Esperientzia. Tel.
635-750643.
– Kamarera/o eta sukaldaria behar
dira Aste Santurako Arraten. Autoa
eta esperientzia. Tel. 677-638184.

6. Denetarik

6.3. Galdu/Aurkitu

– Aliantza aurkitu da San Andres
parrokiako kulunka parkean. Tel.
943-702602.

EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEA

XXXIX. VALENCIAGA OROITZARREA (martxoak 28)

IBILBIDEA
Km Ordua Non
0
0
5
18
24
31
39
43
46
52
62
67
80
87
94
100
106
121
125
131
135
145
150
156
164

08.55
09.00
09.05
09.25
09.35
09.45
10.05
10.10
10.15
10.25
10.45
10.50
11.10
11.20
11.30
11.45
11.50
12.00
12.10
12.15
12.35
12.45
12.55
13.00
13.15

2010 DENBORALDIKO EGUTEGIA

UNTZAGA
AZITAIN (irteera)
ELGOIBAR
DEBA (tarteko helmuga)
ITZIAR gaina (3. maila)
ARROA
MEAGAS gaina (3. maila)
ZARAUTZ
GETARIA
ZUMAIA
ITZIAR gaina
DEBA
ELGOIBAR
SORALUZE
BERGARA
ELGETA gaina (2. maila)
ELORRIO
BERRIZ
AREITIO gaina (3. maila)
KANTOI (tarteko helmuga)
IXUA gaina (1. maila)
ETXEBERRIA
SAN MIGUEL gaina (3. maila)
ELGOIBAR
BIDEBARRIETA (helmuga)

GARAILEA

MENDIA

PARTE-HARTZAILEAK
Taldeak:

TARTEKO HELMUGAK

Asfaltos Guerola (Valentzia)
Supermercados Froiz (Galizia)
Cueva El Soplao (Kantabria)
Ayto. Tarragona (Katalunia)
Andalucía-Cajasur (Andaluzia)
Caja Rural (Nafarroa)
Extremadura-Spiuk (Extremadura)
Cerámicas Onda (Valentzia)
Univ. Pol. Valencia (Valentzia)
Bidelan-Kirolgi (Gipuzkoa)
Lizarte (Nafarroa)
Inverse-Murcia (Murtzia)
Proyecto Cidi (Granada)
Sanse-Spiuk (Gipuzkoa)
Seguros Bilbao (Bizkaia)
Mutua Levante (Valentzia)
Azysa Cetya Conor (Nafarroa)
Ciudad de Oviedo (Asturias)
Cidade de Lugo (Galizia)
Debabarrena (Gipuzkoa)
Transmiera Fuji (Kantabria)
Diputación Avila (Gaztela-Leon)
Cafés Baqué (Bizkaia)
Naturgas Energía (Araba)
Camargo Ferroatlántica (Kantabria)
Telcoʼm-Intercons (Nafarroa)
Construcciones Paulino (Asturias)

23 URTETIK
SAIATUENAREN
LEHENENGO
AZPIKO ONENA
SARIA
EUSKALDUNA
TALDEKAKO SAILKAPENA: Soraluce S. Coop. / DEBABARRENAKO ONENA: Goritz Hornikuntzak

UDABERRI SARIA
martxoak 14

ABASCAL OROITZARREA
martxoak 21

Eibarko Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
● Udal Kirol Patronatua
● Radio Eibar
● Indartu Errehabilitazio Zentroa
● Izadi Loradenda
● Euskadiko Kutxa / Caja Laboral
● Balatz (TVC-Bideoak-Antenak)
● ZIRAUNA (Kirol Jantziak)
● Krabelin (Hotela-Jatetxea)
● Bar Tunel-Pe
● Birjiñape Kafetegia
● Bar Txoko
● Ketesa

OTXOA OROITZARREA
apirilak 18

PEDAL EGUNA (irailak 26): Birjiñape kafetegia
BABESLEAK

MultiOpticas
Casa Cantabria
● Casa Galicia
● Gestilan - Aholkularitza
● Marqués de Saka Ganadutegia
● Goritz Hornikuntzak, S.A.
● Azitain Jatetxea
● Mapfre (Eibar-Ubitxa)
● DYA - Eibar
● S.C.R.G. Bide-Alde
● S.C.R.G. Kamarroak
● Trinkete Garagardotegia
● Soraluce S. Coop.
● CDR-BIKES Eibar

●

●

●

●

SAN JUAN SARIA
ekainak 25

Olarri Leihoak
Kutxa
● Ford Euskadi
● Guria Elektrizitatea
● Pneumax
● Kantoi Zerbitzu Estazioa
● Oberena Harategia
● Andoni Retenaga
(EBK-Eibarko Bizikleta)
● Ezpeleta ehun-ostalaritza
● El Castillo Hotela
● Perlakua
Agroturismo-jatetxea
● Kalitatea
●
●

MONUMENTU ARTISTIKOA

LASA
JATETXEA
250 LAGUNENDAKO
JANGELA
El Diario Vascoko
“Más gastronomía”
Sariaren irabazlea
2009an,
BANKETEETAKO
GIPUZKOAKO
JATETXE
ONENA moduan.

ERA GUZTIETAKO BANKETEAK
ospatzeko toki bikain batean

Ozaeta Jauregia
Tel. 943 76 10 55
Faxa: 943 76 20 29
www.restaurantelasa.com
BERGARA

