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asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
““IInnddiiaakkoo  GGuujjaarraatt  eessttaattuuaann  bbeerreezziikkii  zzaabbaalldduuttaa  ddaaggoo
hhaauurrrraakk  eennkkaarrgguuzz  mmuunndduurraa  eekkaarrttzzeeaa::  iiaazz  33..000000  kkaa--
ssuu  iizzaann  zziirreenn..  KKoossttuuaarrii  ddaaggookkiioonneezz,,  1133..000000  eeuurrookkooaa
ddaa;;  eemmaakkuummeeeekk  22..000000--44..000000  bbiittaarrtteeaann  jjaassoottzzeenn  dduu..
EEmmaakkuummee  hhoorriieennttzzaatt  bbeeddeerraattzzii  hhiillaabbeetteeaakk  jjaauurreeggii  bbaa--
tteeaann  bbiizziittzzeeaa  ddiirraa::  ppaaggoottxxaa  ddeellaa  aaiittoorrttzzeenn  dduuttee,,  oonnddoo--
rreenn  eessttiiggmmaattiizzaattuuaakk  iizzaatteekkoo  aarrrriisskkuuaa  iizzaann  oohhii  dduutteenn
aarrrreenn..  TTaarrttee  hhoorrrreettaann,,  zzaaiinndduuttaa,,  mmeeddiikkuuaakk  aarrttaattuuttaa
eettaa  oonnggii  eelliikkaattuuttaa  eeggootteenn  ddiirraa,,  eeuurraakk  eettaa  eeuurreenn  sseemmee--
aallaabbaakk::  ggiizzaarrtteeaa,,  oorroohhaarr,,  eezz  ddaa  hhoorrrreellaa  bbiizzii””

((IIttzziiaarr  AAllkkoorrttaa,, EEHHUUkkoo  ZZuuzzeennbbiiddee  iirraakkaasslleeaa))

““DDiisskkuurrttssoo  hheeggeemmoonniikkooaakk  aarrgguummeennttuu  aasskkoo  ddaarraabbiillttzzaa
eellkkaarrrreenn  aarrtteekkoo  eellkkaarrbbiizziittzzaarreenn  aallddee,,  bbaaiinnaa  ppiissuuzzkkoo
bbaakkaarr  bbaatt  eerree  eezz  eeuusskkaarraarreenn  aallddee::  eezziinn  dduu  eeuusskkaarraarreenn
aallddeekkoo  ddiisskkuurrttssoo  eerraaggiinnkkoorrrriikk  eerraaiikkii,,  eessppaaiinnoolliissmmooaarreenn
aarrgguummeennttuu  ggiihhaarrttssuueennaakk  ggaallbbaahheeaann  jjaarrrrii  ggaabbee..  OOnnee--
nneeaann,,  ggoorrrraarreennaa  eeggiitteeaa  dduuttee  iirrtteennbbiiddee  --hhiizzkkuunnttzzeezz
ddiihhaarrdduugguullaarriikk,,  oonnddoo  ddaattoorr  eessaammoollddeeaa--::  zzeerr  ddooaakkiitt  nnii--
rrii  hhoorrrreettaann,,  nniikk  eezz  bbaaiittuutt  aarraazzoo  hhoorrii??  BBaaiinnaa,,  aarraazzooaa
sseennttiiaarraazztteenn  bbaazzaaiiee  sseennttiiaarraazzii  lliitteekkeeeenn  mmoodduu  bbaakkaarrrree--
aann,,  hhiizzkkuunnttzzaa  pprraakkttiikkaattuuzz,,  gguu  oommeenn  ggoorr  iinnttoolleerraanntteeaakk””

((AAnnjjeell  LLeerrttxxuunnddii,, iiddaazzlleeaa))

EESSKKUUTTIITTZZAAKK
AAPPIIRRIILLAAKK’’1155,,  ZZUURREE  UURRTTEEBBEETTEETTZZEEAA

Zenbat amets
geroari beti baietz
ta joan zinen tamalez

Urteak (3) joan egiten dira
zure oroitzapenak ez

Egunero zaitugu maite
bidai luze honetatik
noiz bueltatuko zaren galde

AUPA GAIZKA!!!
beti gurekin besarkada goxoetan

OOHHAARRRRAA::  AAssttee  SSaannttuuaann,,  oohhiikkooaa  ddeenneezz,,  eezz  ddaa  aasstteekkaarriirriikk  iizzaannggoo..  
HHoorrrreeggaatt iikk,,  hhuurrrreennggoo  aalleeaa  aappiirriillaarreenn  2299aann iizzaannggoo  dduuzzuuee  

zzuueenn  bbuuzzooiieettaann..  BBiittaarrtteeaann,,  oonnddoo  ppaassaa  ooppoorrrraakk..
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EGUAZTENIAN AURKEZTU
EBEN EZKER BATUA-BER-
DEAK ALDERDIXAREN
EGOITZAN II. ERREPUBLI-
KAREN 80. URTEURRENA-
REN HARIRA antolatutako
programaziñua. Azken urtiotan
egindakuaren bidetik, Ermutik
10.15etan abiatuko dan Martxa
Errepublikanuarekin hasiko di-
ra ospakizunak. Eibarreraiño
oiñez etorriko dira parte hartze-
ra animatzen diran militante
guztiak eta Untzagan ongieto-
rrixa emongo deste 11.30xak
aldera. Ondoren, 12.00xetan
alderdiko hainbat ordezkariren
hitzaldixak hasiko dira. Elixa-
bete Gómez Eibarko koordina-
tzaillia izango da lehena eta
haren atzetik Serafin Llamas,
Isabel Salud eta Mikel Arana-
ren txandia izango da. 

Behiñ horrek amaittuta,
12.30xetan Teatro Interior tal-
diaren eskutik poesia errezitala
egingo da eta tartian, 1931ko
apirillaren 13ko goizaldia go-
guan, ekitaldi honetarako bere-
ziki idatzittako poesia bat lehe-
lengoz entzuteko aukeria izan-
go da. 13.00ian Marcelo Usa-
biagak eta MªLuisa Lekunberrik
jasoko dabe banderia eta
14.15etan Txaltxa Zelaixan he-
rri-bazkarixa egingo dabe, (mu-
sika kioskuaren aldameneko
parkian). Marmittakua, frutia,

ogixa, ura eta ardaua egongo
dira bazkaltzeko eta jatekua Ez-
ker Batuak-eko kidiak preparau-
ko dabe. Antolatzaillieri lana
errazteko, aldez aurretik izena
emon bihar dabe juan nahi da-
benak (gaur da azken eguna
eta 943474277 telefono zenba-
kira deittu bihar da).

Bestalde, Bilbotik autobusa
urtengo da (09.00etan Zunzun-
degi-tik) eta Ermuan geratu
egingo da, Eibarrera oiñez
etortzerik ez dakeneri autobu-
sa hartu eta bertan etortzeko
aukeria eskintzeko. Bilbora
bueltia 17.00etan izango da. 

Debabarrenako 
ordezkarixen kritikia

Ekitaldixak ezagutzera emo-
teko presentaziñuan, Juan
Sánchez Vallejo Debabarrena-

ko taldiak siñatutako idatzixa-
ren gaiñian jardun eban berbe-
tan. Bestiak beste, gogor kriti-
kau eban beste alderdi batzuen
jarreria: “Errepublikanuak izan
diran PNV eta PSOE moduko
alderdixak erreibindikatibuak
izatiari laga eta Errepublikia pa-
sauta daguan eta bueltatzia
nahi ez daben zeozer moduan
gogoratu eta ospatzen dabe.
Ezker Batuak Errepublikaren
eguna jai izateko proposamena
egiñ eban, baiña ekimenak ez
dau oihartzun haundirik euki.
Halanda be, geuk eta beste al-
derdi txiki batzuk be benetan si-
ñesten dogu Errepublikan eta
horren alde jarduteko asmua
daukagu. Eibarren banderia ja-
sotzen alkatia egon biharko li-
tzake eta apirillaren 14a herri-
xan jaixa izan”.

Bixar gogoratuko dau Ezker Batuak Errepublikia

a u t u a n
EEAAJJ  EETTAA  BBUUEENN--EENN
AADDIIEERRAAZZPPEENNAAKK
Teknikerrera egindako
bisitan Miguel Buenek
jeltzaleen gestiñua kritikau
ostian, Eva Juez EAJ-ko
alkategaixak Foru Aldundiak
Eibarren egindako
inbersiñuen inguruan
“irakorketa parziala” egittia
egotzi detsa eta, gaiñera,
Buenek gure herrixari
egindako aportaziñuak
“kalterako” izan dirala diño.

LLUUCCIIOO  HHEERRNNAANNDDOO
Pasaiako Portuko
Agintaritzako presidente
barrixa Lucio Hernando
eibartarra izango da,
Miguel Buen ordezkatzen.
Donostian 1952xan
jaixotako ingeniarixa
Eibarren hazittakua da
eta enpresa gestiñuari
lotutako biharretan ibilbide
luzia egin dau. 2009az
geroztik Miramongo
parke teknologikoko
presidentia da.

AASSTTEE  SSAANNTTUURRAAKKOO
MMEEZZAAKK  AAZZIITTTTAAIIÑÑEENN  
Azittaingo Jasokunde elizan
meza berezixak ospatuko
dittue datozen egunotan,
Aste Santua dala eta:
apirillaren 17xan (Erramu
domekan) 11.00etan izango
da erramuak bedeinkatzeko
mezia, hurrengo egunian
19.30xetan Garizumako
gogoeta egingo dabe,
Martitzen Santuan
19.30xetan alkarturiko
aitortzaren ospakizuna,
Eguen Santuan (21ian)
19.00etan Jesusen Azken
Afarixaren mezia, Barixaku
Santuan 17.00etan Jesusen
Pasiño eta Heriotzaren
ospakizuna, hillaren 23an
20.00etan Bazko Gabaren
ospakizuna eta hillaren
24an, Pazko Domekan,
11.00etan izango da
Jesusen Piztueraren mezia.

EZKER BATUAK EZ EZE, AL-
DERDI SOZIALISTAKUAK ETA
ARALARREK BE II. ERREPU-
BLIKIA EUKI EBEN GOGUAN
ATZOKUAN, txapligu eta beste-
lakuekin. Bestalde, astelehenian
hasi eta eguaztena bittartian, hi-
tzaldi bana eskindu dabe Kirmen
Uribek, Jose Antonio Fraguas
“Forges·”-ek eta Jesus Gutierre-
zek. Idazle ondarrutarrak Laua-
xeta, Lorca eta beste hainbat goguan izan zittuan berbaldixan; “Forges”-ek, hillaren azken eguneraiño
Portalean ikusgai daguan biñeta erakusketaren izenburu berari segidu zetsan hitzaldioxa emon eban;
eta Gutierrezek, bestiak beste, Eibarko Institutu Elementala eta bertako irakasliak ekarri zittuan gogo-
ra. Udalak antolatutako programaziño berezixa biribiltzeko, Teatro Interior taldekuak “Republicados” an-
tzezlana eskinduko dabe martitzenian, hillaren 19xan.

Errepublikiarekin lotutako hainbat ekitaldi izan dira 

Ezker Batua taldeko ordezkrixak urtero ospatzen dabe II. Errepublikia. / SILBIA HERNANDEZ

Gutiérrez, De los Toyos eta Irisarri aurtengo egitarauaren aurkezpenian. / SILBIA HERNANDEZ
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MAIATZAREN 4AN ZIKLO-
MOTORREN AZTERKETA
TEKNIKUA EGINGO DA EI-
BARREN, ZEZEN PLAZAN,
09.00etan hasi eta 14.00xak
arte. Azterketia egin nahi dabe-
nak aurretik txandia hartu
biharko dau, Udaltzaingora
deittuta (943708424 telefono
zenbakira). Azterketaren prezi-

xua 24ʼ80 eurokua izango da
eta 10 bat miñutuan amaittuta
egongo da, aurreikusittakua
betez gero. Azterketa egittera
juan aurretik, kontuan euki
eruan biharreko agirixak zein-
tzuk diran: zirkulaziño-permi-
sua (originala), Ezaugarri Tek-
nikuen Txartela eta indarrian
daguan asegurua. 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza saillak, Eibarko Udalak eta
Txontako industrialak alkarrekin ekin detse Txonta auzua
zaharbarriztatzeko plana atzera be berreskuratzeko ahalegi-
ñari. Administraziño bixen artian daken “Txontan protekziñoko
etxien promoziñorako” izenburuko hitzarmenian jaso dittuen
plan barrixak izan biharreko ezaugarrixak eta segidu biharreko
pausuak: lehenik eta behin, Txontako tallarrak hartzen dittuen
eraikiñak Eusko Jaurlaritzak erosi biharko dittu, jabiekin nego-
ziau eta adostasuna lortu ostian. Horren harira, aurreko astian
bertan Txontan daguazen 14 industrialetako 12kin banan-banan
batu ziran, enpresa bakotxaren premiñak bertatik bertara ezagu-
tzeko asmuari jarraituta. Horrekin batera, Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza saillak Sprilur alkarte publikuari Matsarixako indus-
trialde barrixan libre daguazen pabillioiak erosteko asmua daka,
Txontako industriak bertan kokatzeko. Hortik aurrera, Eusko
Jaurlaritzak auzuan protekziñoko etxiak jasotziari ekingo ze-
tsan,Txontako tallarretako jabia izango litzaken neurrixan. Eibar-
ko Udalak, barriz, planak aurrera egitteko erreztasunak emoteko
asmua agertu dau.

Txontarako planari heldu detse atzera be

Ziklomotorrendako azterketa teknikua

PEGORA EGUAZTENIAN, HI-
LLAREN 20-XAN ITXITTA
EGONGO DA ARRATSAL-
DIAN ETA PORTALEA, BA-
RRIZ, apirillaren 21etik 25era
bittartian ez dabe zabalduko.
Udal Kirol Patronatuko instala-
ziñuak, barriz, ordutegi berezixa
eukiko dabe datozen egunotan
Aste Santua dala eta: Ipurua ki-
roldegixa 09.00etatik 13.00era
zabalduko dabe hillaren 21, 22,
24 eta 25ian. Aste Santuko za-
patuan goizetik ez eze, arratsal-
dez be zabalduko dabe 16.00-
etatik 20.00etara. Unbeko kirol-
gunia, bestalde, 09.00etatik

21.00etara egongo da zabalik hi-
llaren 21, 22, 24 eta 25ian. Hilla-
ren 23an (zapatua) arratsaldez
be zabalduko dittue instalazi-
ñuak, goizeko 09.00etatik
22.00etara. Eta Orbeako kirolde-
gixak be ordutegi berezixan za-
balduko dittu atiak datozen egu-
notan: jai egunetan 09.00etatik
14.00xetara egongo da zabalik
eta hillaren 23an goizetik ez eze
arratsaldez be egongo da insta-
laziñuak erabiltzeko aukeria,
17.00etatik 20.00etara. Apirilla-
ren 26xan, mantenimendu biha-
rrak egin bihar dittuela eta, itxitta
egongo da.

Aste Santuko ordutegixak

Torrekua kalia
Osakidetzako osasun zentruak eta inguruak, Alfa lantegi barri-
xak hartzen daben zatixa barne, daroiate Torrekua izena, XX.
gizaldiko lehelengo erdixan desagertutako etxia goguan. Zu-
gastiren “Formen dantza” eskulturia daguan tokixari be hala
esaten jako, han inguruan desagertutako basarri eta zubixaren
izena “Kakalardokua” bazan be.
Pegora kopurua: 3
Erroldatutakoak: 0

eibar kaleka

auzorik auzo
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millioi euroko
inbersiñua egin dau
Udalak kirol arluan,
hortik erdixa baiño
gehixago, 5ʼ2 millioi

Orbeako kiroldegixan.
Kanpoko igerilekuak

haunditzeko 1ʼ4 millioi
gastau dittue, padel

pistetan 751.411 euro
eta Sautsin eta

T. Anituako kantxetan
384.000 euro.

asteko

datua
9999 ’’’’ 3333

San Andres pasialekuaren azken egunak
DATORREN ASTETIK AU-
RRERA SAN ANDRES PA-
SIALEKUKO 6 ETA 7 ZENBA-
KIXAK ERAISTEKO DANA
PREPARATZEN HASIKO DI-
RA, Udaleko Hirigintza saillak
emondako informaziñuaren
arabera. Egunotan bertan bizi
diranak etxiak hustu eta bizitze-
ko toki barrixak billatzen jardun
dabe, bertako jabiak pegora bi-
xak botatzeko enpresia kontra-
tau eta etxiak hustutzeko agin-
duak jakittera emon ondoren.
Pegora bixak Alfako etxietatik
gertuen daguazen bixak dira,
Hilbehera eta Ryder tabernen
gaiñekuak hain zuzen be. 

Etxietan bizi ziraneri oin da-
la aste batzuk esan zetsen
etxiak lagatzen juan bihar zi-
rala, baiña tabernen kasua
oso bestelakua izan da, marti-
tzenian bertan erregular, za-
balik eta biharrian jardun eben
eta. Izan be, hasiera batian

etxiak abuztuan botako zittue-
la esan zetsen eta epe hori
euki dabe buruan, azken egu-
notan prozesuak bestelako
norabidia hartu daben arte.
Udalak edifizio bixen egoeria
“oso arriskutsua” dala erabagi
eta pentsauta eguanaren au-
rretik etxiak botatzeko trami-
tiak azkartu dittu. Tabernari-

xen artian hasarria
nagusi da, bestiak
beste tabernak itxi
eta hustutzeko Uda-
laren agindua eguaz-
ten eguardixan jaso
ebelako. Aginduari
jarraittuta, atzo ber-
tan tabernak itxi
bihar izan zittuen eta
agindua jaso ebene-
tik 72 orduko tartia
emon detse barruan
eguan guztia etara-
tzeko. Tabernak
behin-betiko itxi au-
rretik, eraikiñaren
segurtasuna berma-
tzeko neurrixak hartu
eta udara arte biha-
rrian segitzeko aha-
legiñak egin dittue
tabernarixak, “baiña

Udalak ez desku beste auke-
rarik emon, tabernak itxi eta
legiak emoten dittuan 72 ordu
horretan eruan bihar dittugun
gauzak bertatik etaratzen bes-
terik ez desku laga”.

Gauzak holan, “oin momen-
tuan krisi ekonomikua horren-
beste aittatzen dan sasoian
martxan daguazen negozio bi
ixtia eta bertako bihargiñak ka-
le gorrixan lagatzia ez da ba
egokixena. Lanpostu zuzenak
eta ez zuzenak kontuan hartu-
ta, 30 bat bihargiñeri eragitten
detsa erabagixak eta hori ez da
txantxetakua. Gaiñera, taber-
nak zabalik egon diran bittar-
tian geuk emon detsagu bizitta-
suna kaliari eta oiñ holan es-
kertzen deskue hónek urte
guztietan egin dogun biharra”. 

Bost tabernako pegoriaren
egoeria bestelakua da eta
eguazten gabian bertan etxie-
tako zein lokaleko jabiak bille-
ria zeken, etxia reforzau edo
botatzia erabagitzeko. Eraikiña
botako ez dabela argi daken
bakarrak 3 zenbakikuak dira,
oin dala urte batzuk zaharbarri-
ttu eben Modas Arrizabalaga
gaiñeko etxekuak.

EIBARKO ASANBLADA BARRIXAK GAZTETXE EGU-
NA OSPATUKO DAU APIRILLAREN 30-IAN, Txaltxa
Zelaiko parkian. Erredakziñora bialdutako idatzixan jaso-
takuaren arabera, Gaztetxe Eguna ospatzeko programa-
ziñua oindiok preparatzen dihardue, baiña bestiak beste
“herri-bazkarixa, bakarlarixak, kontzertuak eta musikia”
ez dirala faltako aurreratu dabe antolatzailliak. 

Gaztetxe Eguna ospatuko da

6. eta 7. peorak dira botako dittuenak. / SILBIA HERNANDEZ

XXI. Toribio Etxebarria Sarixak banatu dira
AURTEN XXI. EDIZIÑUA BETE
DABEN TORIBIO ETXEBARRIA
SARIXAK 1990. URTIAN HASI ZI-
RAN ANTOLATZEN eta irabazlieri
premixuak banatzeko ekitaldixa au-
rreko astian, apirillaren 7xan egin
zan Coliseo antzokixan. Azken urtio-
tako martxari jarraittuta, banatzen di-
ran premixo guztiak Eibartik kanpora
juan dira oinguan be (hiru Donostia-
ra, bat Itziarrera eta beste bat Bilbo-
ra). Gertuen geratu dan sarixa Men-
daroko Egile XXI taldiak eskuratu
daben Bikaintasun Ekintzailliari Ai-
tortza Sarixa izan da. Bestela, En-
presa Asmueri Sarixa Donostiako

“Wattio, Sistema de Ahorro Energéti-
co”-k (efizientzia energetikorako bali-
xo altuko konponbide teknologikuak)
eraman dau; enpresa asmuetan,
teknologixa arloko sarixa Donostiako
Luix-ek jaso dau; enpresa barrixeri
sarixa Donostiako Regenniak (hazte
faktoriak dittuen agente birsortzai-
lliak, osasun alorrera zuzendutako
aplikaziñuak: dermikuak, traumatolo-
gikuak, estetikuak...); enpresa barri-
xen atalian, teknologixa alorreko sa-
rixa Itziarko Reiner Microtek-ek; eta
naziñoartekotziari babesa sarixa, Bil-
boko “Axia Ingeniería y Soluciones
SL” enpresarendako izan da.



...eta kitto!  11/IV/15
760 zkia.

KALEKO
INKESTA
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AARRIITTZZ GGAARRRRAATTZZOONN

3333  uurrttee
ttaaiillllaarrrreekkoo  bbiihhaarrgg iiññaa

Ahal dabenak aprobetxau deixa-
la, ondo ikusten dot. Norberan-
tzako denpora gehixago emongo
dabela pentsatzen dot eta baitta
familixiakin denpora gehixago pa-
satzeko aukeria be.

Zelan ikusten dozu
etxetik lan egittia?

JJOOSSUUNNEE SSAANN MMAARRTTIINN

4499  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Erreztasunak emotia beti dago
ondo, eta gaiñera konpensaziño-
rik badago, ba hobeto. Nik etxetik
kanpora lan egin ezkero gustau-
ko litxakit aukera hori emotia, bi-
ttartian beste gauza batzuk egi-
tteko denporia eukiko nebala
pentsatzen dot.

JJEESSUUSS RROOIITTEEGGII

5577  uurrttee
ppeennssiioonniissttiiaa

Oso ondo. Etxetik egin leikian la-
na bada eta aukera hori emoten
bada, zoragarri. Aisia hobeto ba-
natuta eukitzeko eta gauzak ho-
beto planteatzeko aukeria  emo-
ten dabela begittantzen jata.

BBEERRTTAA LLAAMMAARRIIAANNOO
6633  uurrttee
jjuubbiillaauuaa

Ondo ikusten dot. Neurri horrek
erreztu egin leike umiak eukitzia,
familixiakin denpora gehixago
egoteko aukeria eskaintzen da-
belako. Neri aukera hori emongo
baleste, aprobetxauko neuke, du-
da barik.

Gero eta enpresa gehixaguetan dihardue 
biharra egitteko sistemak aldatzen eta, hórren 
artian, etxetik lan egittekua da holakuetako bat.
Toki guztietan holako sistemarik ezin bada be
martxan ipiñi, badira aprobetxamendu gehixago
emoten dabela diñuenak; dana dala, holakuetan
erresponsabilidadia ezin falta. Idea ona da? 

ARTOLAjatetxea

Paletilla iberikoa
Etxeko foie-a

Otarrainxkak plantxan 
Legatza labean 

Txerri iberikoaren sekretoa
edo Solomilloa plantxan 
Degustazio postrea edo

Limoi sorbetea cavarekin edo
Arroztesne flana 

Urteko ardoa, sagardoa edo beste

25 € + BEZ

ASTEBURUKO
DEGUSTAZIO MENUA

Astelehenetik
barixakura
EGUNEKO 

MENUA
15 €

Tokia gordetzeko:
943206348
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Primeran pasau eben eguna …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatutako Bazkide Jai-
xan parte hartzera animau ziran 150 lagunak. Eguardixan piskolabisarekin hasi, tal-
de osuaren erretrato dotoria etara, I Love Paella-ko mutillak preparautako paella

ederrarekin jarraittu eta bazkalostian jaixak segidu eban, Zurrumurruka antzerki taldekuak
umiendako preparautako tallarrekin, puzgarrixekin, eskulanekin… eta
aurtengo nobedadia izan dan binguarekin! Dan-dana, gaiñera, Arno Dj-
aren musika alaixarekin girotuta. Jaixan parte hartu eben guztieri milla-
milla esker eta hurrengo batian be alkar ikustia espero dugu.

EEddeerrttoo  iibbiillllii  ggiiññaann  
BBaazzkkiiddee  JJaaiixxaann

Argazki erreportajea: SILBIA HERNANDEZ



...eta kitto!  11/IV/15
760 zkia.

- Zer abestuko duzu Eibarren?
Azken diskoko lanak bakarrik,
ala aurrekoak ere bai?

Azken diskoko abestiak aur-
keztuko ditugu Eibarren. Pare
bat urteko lana orain jendaurre-
an agertzeko unea da. Karlisten
eta liberalen artean gertatua go-
goratuko dugu. Kantutegi eder
bat utzi ziguten, lekukotza ezin-
besteko bat bertsoz eta errepika-
penez betea. 
- Aurreko lanekin parekatuz,
zein ezberdintasun aurkituko
du jendeak zuen lan berri ho-
netan?

Beharbada  ezberdintasun na-
barmenena musika arloan ema-
ten dudana izan liteke. Haizeko
instrumentuak erabili ditut lehe-
nengo aldiz eta sonoritatea era-
bat ezberdina da. Tronpeta, sa-
xofoi, bonbardino, tronboi, tu-
ba… Banda militar, txaranga,
musika banda berri bat sortzen
saiatu naiz. Bestalde aurreko dis-
koekin konparatuz, kantuen egi-
leak ezezagunak dira ia erabat.
Serafin Barojaren pare bat ager-
tzen dira. Baina deigarriena bi
bandotakoek bertsoak euskaraz
idatzi izana da. Hasieran elka-
rren kontra, gero gerra hasi eta
egoera gogorragoak, damua, ha-
serrea agertzen da. Bi bandotan
euskaldunak zeuden eta desa-
dostasun handiak zeuzkaten: ba-
koitzak modu ezberdinean ikus-
ten eta desiratzen du Euskal He-
rria. Gure azken gerrate zibila ze-
la esango nuke.
- Kantu batzuk musikatuak aur-

kitu arren, ez da hori gertatu
guztiekin, ezta? 22 kantatik, sei
kenduta, beste guztiei zuk ego-
kitu egin behar izan diezulako
musika...

Nire asmoa testu horien doinu
orijinalak berreskuratzea bazen
ere, gero zailtasunak izan ditut
eta azkenean sei kanturen doi-
nuak berreskuratu ditut eta beste-
ei neronek jarri diet doinua. Ho-
rretarako saiatu naiz lehengo ber-
tsokera zaharrean doinuak as-
matzen. Halere, bertsoak baino
gehiago kantuak direla esango
nuke. Errepikapenez eta leloz be-
teak daudelako. 
- Noizbaiten aipatu izan duzu
ere zortea izan duzuela letra

horiek aurkitzean, beste inork
ez dizuelako aurrea hartu...

Umore eta ironia piska batekin
botatako iritzia da, nola ez! Kan-
tutegi hori norbaitek bildua eta ar-
gitaratua zegoen eta hortxe egon
da, apalean, orain arte. Deskubri-
mentua izan da niretzat. Gerra
garaikoak izanik ere, ederrak di-
ra. Aspaldikoak dira, XIX. mende
amaierakoak. Beraz, gure tradi-
zioaren parte dira, gure historia
eta kantutegiaren atal garrantzi-
tsua. II. Gerra Karlista bideguru-
tzea izan zen, ondoren etorriko
zena ulertzeko ezinbestekoa. He-
men kontzientzia nazional bat ze-
goenez eta beren izatea arris-
kuan ikusi zutelako atera ziren

gerrara karlisten ondoan. Karlis-
ten buruek eta sasoiko aristokra-
ziak ejerzito eskasa zutenez, ba-
serritarrak berotu eta, konbentzitu
edo engainatuta, lortu zuten indar
handia. 
- Liberalen eta karlisten abes-
tien arteko orekari eusten aha-
legindu zara, alde bietako kan-
tuak eskainiz? Zergatik gerra
sasoietako gaien lantze hori?

Kasualitatea izan da. Testuak
irakurri eta biltzen ari nintzela
kantutegi hau deskubritu nuen.
Ez nintzen segituan maitemindu.
Bigarren begiratuan lozorrotik es-
natu eta bete-betean murgildu
nintzen barrura. Gero, karlisten
eta liberalen bertsoak irakurrita,
bien arteko oreka batean hautatu
behar nuela iruditu zitzaidan: bien
ikuspegia agertzea nahi nuen.
Ezin nuen bando batera lerratu.
Biena behar nuen Euskal Herri
hartako arazoa konprenitzeko. 
- Zer da zuretako Eibarko pla-
za? Gogoratzen dituzu aurretik
hemen emaniko kontzertuak?

Batez ere Tapia eta Leturia tal-
dearekin egin ditut emanaldi
gehien; erromeria ederrak antola-
tu ditugu bertan. Nire bakarkako
bidean ere Coliseoa ezagutu dut
eta aurkezpen batzuk egina naiz
bertan. Gustura etortzen naiz Ei-
barrera. Historia handiko herria da
hau: euskal sozialismoa hemen
sortu zen. “Elgetaren” bailara da
hau. Hemengo cabaretak ez eza-
gutu izana, nire pena. Zuen baila-
rak badu berezko soinua, ideolo-
gia, bolondres izaera...

“II. Gerra Karlista bidegurutzea izan zen”

Tradizioari begiratu arren, sasoi batzuetako 
istorioak errekuperatzeko asmoz, etorkizuna du
presente Joseba Tapia beti proiektuekin esku
artean. Maiatzaren 20an izango dugu Eibarren,
irailean kaleratu zuen “Eta tira eta tunba” bere
azken lana aurkezten. Gure herrian Errepublika
aldarrikatu zela 80. urteurrenaren inguruan 
antolatutako egitarauaren barruan eskainiko du
kontzertua. Hilabetea dugu motorrak berotzen
hasteko Joseba Tapiaren erromeriaz, “karlistetan
eta liberaletan erreklutatu duen txarangarekin”
gozatzen hasteko unea iritsi arte. 

Joseba Tapiaren azken lanaren azala.

JOSEBA TAPIA, abeslaria:

9ELKAR
HIZKETA
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Korrika 17

Eibarren

Argazki erreportajea: SILBIA HERNANDEZ
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11KORRIKA
Korrika 

Txikia

Argazkiak: KOLDO MITXELENA
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HHeerriioottzzaa  zziiggoorrrraa

Maitasuna jotzen eta larrua egiten zen erresuman, lekuko izatea gura ez zuten atso
zelatariek ekialdetik estraperloan ekarritako abanikoekin estaltzen zituzten betzulo
hanpatuak. Damu lotsa finaz baino, gaitzidura larriaz makillatu zituzten betileak
epailearen aurreko aitortzan. Aitarenka eteten zuten ikusitakoaren kronika, eta areto
nagusiko takigrafo koitaduak sistema laburtu bat asmatu behar izan zuen atsoen
hasperen jarraituak aktan jasota gera zitezen. Bi epaituen abokatuari pornografia
amateur arina begitandu zitzaion zelatarien adierazpena, eta betaurrekoen alanbrea
miazkatzera mugatu zuen galderetarako zeukan tartea. Fiskalak, lekukoen artean
kafeinazko pilulak eta paperezko zapiak banatzeari utzi eta harro bota zuen bere
eskaria: “Heriotza zigorra”.
Epaileak bere hautua jakitera eman bitartean, bi kondenatuek astia izan zuten
ezpain keinu iheslari batekin, musu hark, heriotza zigorra baino sententzia larriagoa
ere merezi zuela elkarri adierazteko.

kolaborazioa

Asier Serranoren

musika

literatura

Hard rock, pop musika eta rock
alternatiboaren artean kokatu
beharko genuke talde hau. Es-
perientzia eta gaztetasuna biak
daude proiektu honetan. Ho-
rren ideia 2010. urte amaieran
sortu zen Mikel eta Gorka Bizar
(Idi Bihotz eta Flyn´Freak
ohiak) anaien ekimenez. Zazpi
disko eta seirehundik gora kon-
tzertutan parte hartu izan dute.

Jare
Itxaropenaren ertzean

2006an Gernikan sortzen den
Bertan Bera taldeak demo bat
eta disko bi kaleratu ditu. Punk
rocka edota hardcore melodi-
koa da laukotea den talde ho-
nen estiloa. Disko berri hau ha-
mabi abestiz osaturiko hilabe-
teetako lanaren emaitza da.
Gaur egun oinarri sendoak
dauzkate bere baitan, izan ere,
garrantzitsua da azken urtean
taldearen garapena bai konpo-
sizio aldetik, lokalean, eta baita
zuzenean ere.

Bertan Bera
Zure esku

Kostako herri batean, zoritxar
batek hautsi du ohiko patxada:
neska gazte bat desagertu da;
bahituta akaso, bortxatua eta
eraila beharbada. Susmoak eta
errezeloak pizten dira alde guz-
tietan, eta ez dago arrasto gar-
birik. Poliziak emaitzarik lortzen
ez duela ikusita, neskaren aita
udaltzaina hasiko da bere kasa
ikertzen, baita susmagarritzat
jotzen dituenak xaxatzen ere.
Bazterrak nahaste horretatik,
baina, ustekabeko ondorioak
etorriko dira.

Iñaki Irasizabal
Igelak benetan
hiltzen dira

Jon Konda ezkondu berria da
Parisen ezagutu zuen Errusia-
ko opera-kantari ospetsu bate-
kin, eta Iruñeko La Perla hote-
lean hartu dute ostatu lehenda-
biziko gau hori pasatzeko. Bat-
batean, maitasunezko ohatze-
tik jaikiarazten dute, suizida bat
Iruñeko Gaztelu Plazako apar-
kalekua eraikitzeko paratu du-
ten garabira igo baita. Suizidak
joko literario makabro bat pro-
posatzen dio Jon Kondari.

Jeremias Erro
Garabi suizidaren
amodioak

MUSIKA 
LITERATURA

12
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Arte Batxilergoa ikasten diharduten Ig-
nazio Zuloaga institutuko ikasleek, az-
ken urteotako martxari jarraituta,

“Egungo Islak” izenburuko erakusketa zabal-
duko dute gaur 19.00etan, Portaleko erakus-
keta aretoan. Angel Guenaga irakasleak
azaldu digunez, “institutuan arte arloko ikas-

ketak egiten dituzteen lanek osatutako era-
kusketa da batik bat, baina beste alor batzue-
tako ikasleenak ere badaude. Bestalde, ikus-
gai egongo direnak kalseko lanak dira eta,
beraz, ez daude guztiz amaituta, baina arte-
ari, gizarteari eta etorkizunari begira eginda-
koak dira”. Margoak, marrazkiak, argazkiak,

keramikazko piezak… hainbat teknika eta
material erabilita sortutako eskulturak, disei-
nu grafikoak, collageak eta bestelakoak bil-
tzen dituen erakusketa apirilaren 30era arte
egongo da martxan eta ohiko ordutegian bisi-
tatzeko aukera izango du nahi duenak, mar-
titzenetik domekara 18.30etatik 20.30etara.

Institutukoen
“Egungo Islak”
gaurtik aurrera
Portalean

...eta kitto!  11/IV/15
760 zkia.

Hilaren 26an, martitzene-
an, zabalduko ditu ateak
Indianokua gaztelekuak,

Muzategi kaleko etxe berrie-
tan, eta egunean bertan ekin-
go dio hilabete amaierara arte
garatzeko prestatu duten egi-
tarauari. Martitzenean bertan
karaokea eta merendola egin-
go dituzte, hurrengo egunean
(27an) Play Sation edota Wii
txapelketak jokatuko dira eta
eguenerako futbito txapelketa
prestatu dute (parte hartu nahi

dutenek martitzen eta eguaz-
tenean izena eman beharko
dute). Asteburura ailegatuta,
berriz, hilaren 29an (barixa-
kua) DJon-ek jardungo du mu-
sika eskaintzen eta zapatuan,
gaztelekuko sukaldetxoa es-
treinatzeko sukaldaritza taile-
rra egingo da. Parte hartzera
animatzen direnek pizza egi-
ten ikasiko dute. Pazko Aste-
rako ordutegia honakoa izan-
go da: martitzen, eguazten eta
eguenean 16.30etatik 20.30-

etara, barixakuan 16.30etatik
21.00etara, zapatuan 17.00-

etatik 21.00etara eta domekan
17.00etatik 20.30etara.

Pazko Astean zabalduko da
Indianokua gaztelekua

La Salle Astea 
agurtuko dute gaur

Astelehenaz geroztik os-
patzen dihardute La
Salle Astea herriko

ikastetxe bietan, Isasin zein
Azitainen. Txikienen kasuan,
eta ohiko martxari jarraituta,
ikastetxeko ume guztien par-
tehartzea izaten duten jolasak
antolatu dituzte aurten ere.
Talde bien (bikoiti eta bakoiti)
arteko lehia gaurko olinpiade-
kin batera amaituko da eta, ai-
patutakoez gain, aste hone-

tan bertan Aste Kulturala ere
ospatzen dute, hainbat ekin-
tza garatuta euskeraren era-
bilera umeen artean indartze-
ko asmoari jarraituta. Azitain-
go ikastetxean atzo play-back
txapelketa izan zuten eta gaur
jolas eta herri-kirolekin amai-
tuta, bakailao lehiaketa joka-
tzekoa zen eta, oporrak hartu
aurretik, Argazki Rallyan egin-
dakoa ikusteko aukera izan
dute ikasle zein irakasleek.

Aste Santua pasata, hilaren 26an zabalduko da gazteleku berria. / ANARTZ MITXELENA

Azitaingo ikastetxean egiten direnen artean, besteak beste, play-back txapelketa dago.



aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
Txonta, 30 - 1. eta behea 

Tfnoak:  943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

ANTENAK

SSAATT,,  TTVVCC,,  BBiiddeeooaa

Bidebarrieta 37 Tfnoa. 943 20 05 08
Faxa. 943 20 04 94

TTffnnooaa..  994433  2200  3355  5555

Egurrezko mota 
guztietako lanak

Ateak - Tarimak
Altzariak

IÑAKI

Milaflores 10

EEggoo  GGaaiinn  zz//gg
Tfnoa. 943 12 73 50
Faxa. 943 20 73 60
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
P R O F E S I O N A L A K

AROTZAK

GG

SUKALDE ALTZARIAK
��

AROZTEGIA
Iparragirre Anaiak

F. Calbetón, 4 behea    Tel. 943 20 29 27
Tailerra: Apalategi auzoa    Tel. 943 12 01 92

Mobila: 657 79 56 78

Aroztegia ��  Ebanister ia
��  Obra aroztegia

Otaola Etorbidea, 27        Tel. eta Faxa. 943 201 757

Egiturak, barruko eta kanpoko ateak,
armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,
eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoak

ATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -
MUSIKA - ETXEETARAKO ETA
INDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAK

INSTALAZIO ETA MUNTAIA
ELEKTRIKOAK

Urkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75
Mobila. 647 90 66 20 / 607 71 38 73

AROTZAK

ELEKTRIZITATEA

Matsaria 2 - 7. pabilioia 
Tel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27

www.electricidadguria.com

* Muntaia eta 
proiektu elektrikoak

ELEKTRIZITATEA

MANTELEC, S.L.

� Barne apainketak
� Mantenimendu    

eta automatismoak

UUbb ii ttxxaa   77 --1111
Tfnoa. 943 70 10 44
Faxa. 943 20 85 48

ERREFORMAK

rreemmiiooeenn
IIDDAA

II NN DD UU SS TT RR II AA   GG AA RR BB II KK EE TT AA

Otaola Etorbidea, 13
Tfnoa. 943 12 71 08     Faxa. 943 20 67 94

www.escudero.euskalnet.net

TTRREEJJOO
TTee ll ::   994433 --775522555577
FFaaxx aa ::   994433 --775522555566
16 Postakutxatila - Soraluze

G a r b i k e t a  e t a  
m a n t e n i m e n d u a

GGAARRBBIIKKEETTAAKK  SS..LL..

GARBIKETAK

Tfnoa.  994433  225544  661155
Mobila 668888  660099  117711                        BBaarrrreennaa,,  2211 - 1. F            

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

L impieza
Mul t i se r v i c io

E ibar

--  MMaanntteenniimmeenndduu  ggaarrbbiikkeettaa
--  KKrriissttaall  ggaarrbbiikkeettaa
--  GGaarrbbiikkeettaa  oorrookkoorrrraa
--  GGaarrbbiikkeettaa  bbeerreezziiaakk

ccrriissttaalluuxxbbee@@ggmmaaiill..ccoomm
TTffnnooaa..  eettaa  FFaaxxaa::
994433  2200  6655  0088
MMoobbiillaa::  
665599  5588  3355  3322 IInndd..  OOjjaanngguurreenn,,  11 --  bbeehheeaa  ((1144  aacc))

AARRRRAAGGUUEETTAA 1122  --EEiibbaarr--
Tel. 943 20 06 98

RROOSSAARRIIOO 1155  --EEllggooiibbaarr--
Tel. 943 74 40 19

PROIEKTUAK-ERREFORMAK-BERRIKUNTZAK



Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

ERAIKUNTZA ETA ERREFORMAK
IGELTSERITZA ETA

GREMIOEN KOORDINAKETA

www.irazabal.net

Pintura orokorra
Margotutako paperak
Zoruen kolokazioa

PVC zoruak
Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

TTffnnooaa..  eettaa  FFaaxxaa..  
994433  2200  0055  9944

TT..  EEttxxeebbaarrrriiaa,,  88  --  bbeehheeaa

�� Nexa 
Autocolor

�� Pintura
industriala

�� 3M
produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

ARANE, 13 parrate@terra.es
Tel. 943 20 41 04    Faxa: 943 70 06 89

EErraa  gguuzzttiieettaakkoo  ssaarrrraaiilleenn  ssaallmmeennttaa  eettaa  mmaanntteennuuaa
SSeegguurrttaassuunn--iinnssttaallaakkuunnttzzaakk

SSaarrrraaiilleenn  eeggookkiippeennaakk
SSeegguurrttaassuunn  kkuuttxxaakk

EErraa  gguuzzttiieettaakkoo  ggiillttzzeenn  kkooppiiaakk
TTrraabbaattuuttaakkoo  aatteeaakk  eettaa  sseegguurrttaassuunn--kkuuttxxaakk

aasskkaattzzeenn  ddiittuugguu

GGIILLTTZZAAKK

AA rr rr aa gg uu ee tt aa ,, 33     www.giltzak.com
Tfnoa. 943 70 13 91   Faxa. 943 20 86 99

Sostoa, 16 ac behea

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

KRISTALAK

PINTURAK

SARRAILAGINTZA

IGELTSEROAK
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IPURUA KIROLDEGIAK HARTUKO DU ETZI GIPUZKOAKO ES-
KOLARTEKO GIMNASIA ERRITMIKAKO TXAPELKETA. Ipurua
Klubak zazpi ordezkari izango ditu lehiaketa horretan: Carmen Ga-
mundi, Olatz Ibaibarriaga eta Olatz Laskurain senior mailan, Kristi-
na Alegría eta Irati Yarza juniorretan eta Noelia Bedia eta Raquel
Guerra infantil mailan.

Aurreko asteburuan, bestalde, Arrasaten jokatutako B Eskolarte-
ko bigarren kanporaketan, Ipuruako alebinen taldea (Arrate Baroja,
Miren Bastida, Ane Dávila, Alaia Elgeta, Ainhoa Muñóz eta Enara
Zufiria) Gipuzkoako txapelketarako sailkatu zen; euretatik hiru ba-
nakako lehian ere jardungo dute. Nerea Dezak infantil mailan lehia-
tuko du. Eta lorpen bera eskuratu zuen kadete mailako taldeak A
Eskolartekoan: Graxi Arregi, Nahia Bilbao, Olaia Golzarri eta Ane
San Martinek osatzen dute Gipuzkoako txapelketan parte hartuko
duen taldea.

DENBORALDI BIKAINA
DIHARDUTE EGITEN FER-
NANDO FERNÁNDEZEK ETA
PABLO ARANZETAK PRES-
TATZEN DITUZTEN MUTILEK
eta, porrotik gabeko ikastur-
tean, Euskal Herriko talde
onena osatzen dutela eraku-
tsi dute berriro ere. Ipurua ki-
roldegian aurreko asteburuan
jokatutako Euskadiko txapel-
ketako azken fasean, eibarta-

rrek Zarautzi (30-23), Bidaso-
ari (33-23) eta Loyola Indau-
txuri (43-18) nagusitu zitzaiz-
kien; Arrate izango da, Bida-
soarekin batera, Espainaiko
txapelketako azken fasean
jardungo duena. Bestalde,
Eskubaloiko Euskal Federa-
ziioak Eibarko taldearen Ser-
gio Fernández izendatu zuen
denboraldiko jubenil mailako
jokalari onena.

KIROLAK16

Arrateko jubenilak Euskadiko
txapeldun nagusitasun osoz

Domekan gimnasia erritmikako 
Gipuzkoako txapelketa Ipuruan

AURREKO ZAPATUAN GERNIKAN
JOKATUTAKO XVI. SPRINT-DUA-
TLOIAN ANE ZIARAN EIBAR TRIA-
TLOI TALDEKO ORDEZKARIA junior
onena izan zen; horrez gain, sailkapen
absolutuan ere hamar onenen artean
sartzea lortu zuen. Bere denbora ordu-
bete eta 27 minutukoa izan zen, irabaz-
learengandik 13 minutu eta erdira gutxi
gorabehera. Bihar Arrigorriagako XIV.
duatloia izango da jokoan.

Taldea domekan, Euskadiko txapelketa irabazi eta gero.

Ziaran junior onena izan zen
Gernikako duatloian

DURANGOK AZKEN JARDU-
NALDI BIETAN IZANDAKO
ESTROPOZUEKIN ASKO ES-
TUTU DA LIGA GOIKO POS-
TUETAN; hainbeste sailkape-
neko lidergoan berdintzeraino.
Teknografik eta Durango ber-
dinduta daude 53 punturekin
eta orain dela aste bi urruti zen
JoserAuto puntu bira dute,
51rekin, eta berriro txapeldun
izateko itxaropen berrituekin.
Azken jardunaldian, JoserAu-
tok 7-0 irabazi zion Tanke-
mans-i, Teknografikek 5-0 So-

mos Sporting-i eta Durangok 0-
2 galdu zuen Esmorgarekin.
Hiru jardunaldi falta dira liga
amaitzeko eta jardunaldi hone-
tako partidurik garrantzitsuena
JoserAuto eta Esmorgaren ar-
tekoa izango da (bihar,
10.30etan).

Foball-zaletuaren liga gero 
eta estuago lidergo postuetan

JJ uuaann   LLuu ii ss   OOrr ddoo rr ii kkaa   AArr ii zzmmeennddii aa rr rr ii ee tt aa
II. Urteurrena 1966-IV-02 - 2009-IV-13

Urak dakarrena urak darama
Zuk emandakoa gurekin geltitzen da

ZZUURREE  FFAAMMIILLIIAA

Taldea domekan, Euskadiko txapelketa irabazi eta gero.



EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEAK ANTOLATUTA,
OTXOA MEMORIALAREN 51. EDIZIOA JOKATUKO DA DOME-
KA GOIZEAN kadete mailako txirrindularien artean. Irteera goize-
ko 10.30etan emango da Untza-
ga plazan eta 66 kilometroko
ibilbideari egingo diote aurre
parte-hartzaileek: lehenengo El-
goibarrera joko dute, jarraian
Maltzagatik Eskoriatzaraino joa-
teko eta han buelta eman eta
Eibarreraino zuzenean etortze-
ko. Helmuga Urkizu paseale-
kuaren 11 zenbakiaren aurrean
kokatuko da eta lasterketa
12.10ak bueltan amaituko da.

Otxoa Memoriala jokatuko da 
domeka goizean

17KIROLAK

BAINA GARAIPENA EZ ZEN ETXEAN GERATU ETA SAN MI-
GUELEKO IKER IZAGIRREK BETE-BETEKOA lortu zuen sei txir-
lo botata; bost bota zituzten Sergio Rodríguez eibartarrak eta An-
gel Ibarluzea elgoibartarrak eta 4rekin geratu ziren beste hiru la-
gun. Horren ondoren, San Migueleko Imanol Osoro da Gipuzkoa-
ko txapelketaren liderra, 17 txirlorekin; txirlo bi gutxiago bota ditu
Floreagako Erik Muñozek eta hiru gutxiago Asola-Berriko Arkaitz
Rodríguezek eta San Migueleko Iker Izagoirrek. Bihar, 17.00etan
hasita, hurrengo jardunaldia jokatuko da Elgetako bolatokian.

84 bolari Asola-Berriko tiraldian
IAZKO ANTZERAKO MARTXAREKIN DIHARDU MANIX MAN-
DIOLAK ZUZENTZEN DUEN TALDEA eta gero eta hauspo gu-
txiago sumatzen zaio azken partiduetan. Horren adibidea izan zen
zapatuan Logroñésen aurka Ipuruan jokatutako neurketa: gola sar-
tzeko aukera gutxi izateaz gain, azkenean partidua galdu zuten ei-
bartarrek. Mirandés lidergoan gero eta sendoago dagoenean, bihar
Gasteizen borrokatu beharko du Eibarrek partidua aurrera atera-
tzeko, Alavés aurkari zuzenaren aurka  (ETB1-ek emango du zuze-
nean, 16.00etan). Zuzendaritzak, dena dela, taldea azken fase ho-
ni freskotasunez heldu diezaion, Aste Santuan Torrelavegako Gim-
násticaren kontrako partidua aurreratzea erabaki du: Ipuruan
Eguen Santuan jokatuko da, hilaren 24an, 20.00etatik aurrera.

Zirt edo zart egiteko sasoia heldu
zaio Eibar Foball Taldeari

...eta kitto!  11/IV/15
760 zkia.

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1  Kardiologia
2  Zirugia
3  Dermatologia
4  Dietetika eta Nutrizioa
5  Analisi Klinikoak
6  Ortodontzia
7  Otorrinolaringologia

8  Pediatria
9  Psikiatria

10  Radiologia
11  Traumatologia
12  Koloproktologia
13  Erizaintza
14  Zoru pelbikoaren

errehabilitazioa

UURRKKIIZZUU  PPAASSEEAALLEEKKUUAA,,  11 33
OOrrbbeeaakkoo  ddoorrrreeee ttaakkoo  

11 ..  ssoollaaiirruuaa

� 994433  1122  0022  0000 Faxa:994433  1122  0022  0044
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BERRIA: Foto-depilazio Unitatea

IIRRTTEENN::  0099..3300eettaann,,  
EEggoo  GGaaiinneettiikk

BBUUEELLTTAATTUU::  1199..0000eettaann
–– 99  eeuurroo  ––

JJ..AA..  MMOOGGEELL  IIKKAASSTTOOLLAAKKOO  GGUURRAASSOOEENN  EELLKKAARRTTEEAA
......EETTAA  KKIITTTTOO!!  EEUUSSKKAARRAA  EELLKKAARRTTEEAA

ZAPATUAN LOGROÑOKO LOBETE KIROLDEGIAN JOKATU-
TAKO JUDOKITA NAZIOARTEKO II. TORNEOAN, 300 BAT JU-
DOKEN PARTE-HARTZEAREKIN, urrezko hiru domina eta zila-
rrezko beste hiru lortu zituzten Kalamuako ordezkariek. Azken al-
dian daraman martxari helduz, Nekane Muguruzak podiumaren
goiko aldean ikusi genuen berriro ere eta bi mailatan gainera: bera
izan zen onena infantiletan zein jubeniletan. Eibartarrentzat urrez-
ko hirugarren domina Iker Gorostizagak irabazi zuen alebin mailan
eta zilarrezkoaren jabe egin ziren Iker Martínez eta Roberto eta
Adrian Riaño.

Urrezko eta zilarrezko hiruna domina
Logroñoko Judokitan
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IAZ GERTATUTAKOAREN
AURKAKOA GERTATZEA-
REN ESPEROAN HARTUKO
DU HIERROS ANETXE RUG-
BI TALDEAK MADRILGO AR-
QUITECTURAREN AURKA-
KO aurtengo lehia: orduan ma-
drildarrek eibartarrei tokia kendu
eta hauena hartu zuten Ohorez-
ko B mailan eta orain alderan-
tzizko egoeran daude: madrilda-
rrak dira jaisteko egoeran dau-
denak eta eibartarrak mailaz
igotzeko irrikitan. Joaneko parti-
dua Unben jokatuko da dome-
kan, eguerdiko 12.00-etan, eta

itzulerakoa hemendik aste bira
izango da Madrilen, maiatzaren
1ean. Etziko partidurako eibar-
tarrek Antonio Gallastegiren ba-
ja izango dute eta Iñaki Arangu-
renen parte-hartzea zalantzan
dago; taldera bueltatuko da
oraingoan Enrike Bastarrika.

Aurreko kanporaketako itzu-
lerako partiduan, lʼHospitalet-ek
25-7 irabazi zion Eibarko talde-
ari; emaitzak kontrakoa adie-
razten badu ere, norgehiagoka
askoz ere parekatuagoa izan
zen eta eibartarrak aurretik ere
joan ziren markagailuan (3-7).

BIHAR JOKATUKO DA DURANGON EUSKADIKO TALDEKAKO
SQUASH TXAPELKETA eta Eibarko Klub Deportiboko ordezkariak
zaila izango dute iazko edizioan Gasteizen lortutako txapela berriro
ere janztea. Oraingoan, Alberto Ferreiro eta Jon Losada klubeko or-
dezkariekin, Mundaizeko Luis Unanuek osatuko du hirukotea (azken
honen klubak ez du talderik osatu eta eibartarrek lesio ugari dituzte).

KIROLAK18

Euskadiko taldekako squash 
txapelketa Durangon bihar

DEBABARRENA TALDEKO LAU JOKALARI DEITU DITUZTE
EKAINAREN 18-AN JOKATUKO DEN ARETO-FOBALLEKO 18
URTETIK AZPIKO Euskadiko txapelketarako Gipuzkoako selek-
zioarekin jokatzeko. Aurredeialdi horretan sartu dira Rodolfo Fortu-
nato (Brasilen jaioa) eta Mi-
chael Vidal eibartarrak,
Adrián Ramírez ermuarra
eta Iker Oñaederra elgoi-
bartarra. Bestalde, aurreko
asteburuan amaitu ziren ka-
dete eta infantil mailakoeta-
ko taldeen ligak eta hemen-
dik aurrera biek txapelketa-
ko play-offei ekingo diete.

Rugbilariak Arquitectura talde
historikoaren aurka mendeku bila

Debabarrenako lau jokalari areto-
foballeko Gipuzkoako selekzioarekin AURREKO ZAPATUAN ESTREINATU ZUTEN TALDEAREN IZE-

NA DUEN JANTZIA eta, baita, talde moduan lehenengo argazkia
atera Untzaga plazan. Taldea osatzeko ekimena orain dela urte bi
hasi zen forjatzen, blog baten
bitartez taldekideen nondik-no-
rakoak ezagutzera ematen ha-
si zirenean. Zapatuero herri in-
guruan jarduteaz gain, hilean
behin beste paraje batzuk eza-
gutzeko egutegia prestatu du-
te. Horren berri izan nahi ezke-
ro, www.bikeibar.com helbidera
jo dezakezue.

Bikeibar: zaletuen gune berria

EMAKUME ETA GIZON
M O D A

�� 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7
K O N F E K Z I O A K

MAILARI EUSTEKO BESTE NEURKETA GARRANTZITSU BAT
du gaur Arratek Ipuruan CAI Aragón aurkari zailaren aurrean. Neur-
keta 20.30etan hasiko da eta zaletuen laguntza behar du taldeak.
Bestalde, atzo egin zen klubaren Ezohiko Batzar Orokorra estatutu
berriak onartzeko eta gaur Eibar Plazara ekimena aurkeztuko da.

Arrate - CAI Aragón, gaur 20.30etan

FORGES EIBARKO
TXIRRINDULARI 
ELKARTEAREKIN.
Forges Eibarren izan
dela aprobetxatuz, 
herriko txirrindulari 
elkartearen 85 urteak
kontuan izan ditu eta
baita marrazki bat 
eurei dedikatu.

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

� eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net
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19EUSKAL
BIZIKLETA

Eguraldia lagun izan zuen aurten Euskal Bizikletak eta horrela egokitu zen Eibar pro-
tagonista izan zen egun bietan ere. Eguenean Arraten amaitzen zen etapak jarrai-
tzaile asko izan zituen errepidearen bazterretan eta, amaitzeko gainera, Euskaltele-

ko Samuel Sánchezek irabazi zuen bigarren urtez jarraian. Azken sailkapenean, baina,
podiumetik kanpo geratu zen asturiarra, Klöden irabazlearen, Horner-en eta Gesink-en
mesederako. Barixakuko irteeran ere jende mordoa batu zen Untzagara txirrindularien
abian jartze hori ikustera, asko eta asko animatuz gainera autografoak biltzen. Une hun-
kigarria ere izan zuen irteera horrek, hainbeste urtetan kirolaren alde egindako lana esker-
tu baitzioten orain dela egun batzuk hildako Azitain Erretegiko Jose An-
gel Estebani, bere alarguna eta semeei egindako omenaldian islatuta.

SSaammuueelleekk  iirraabbaazzii  zzuueenn
AArrrraatteenn,,  KKllooddeenneekk  IIttzzuulliiaa

Argazki erreportjea: ANDER SALEGI.
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KULTURA20

ARRATE KULTUR ELKARTEAK ANTOLATUTAKO XIV. EGUEN
ZURI ARGAZKI LEHIAKETAKO IRABAZLEA KLUB DEPORTI-
BOKO ARGAZKILARITZA TALDEKO JOSE LUIS IRIGOIEN
IZAN DA (160 euro). Bigarren saria Bakarne Elejaldek eskuratu du
(100 euro) eta hirugarrena Carlos Ramosentzat izan da (60 euro).
Irabazleek martitzenean jaso zuten saria, Klub Deportiboan. Izan
ere, Arrate Kultur Elkartearen lokala berritzeko beharrean dihardu-
te eta, horregatik, aurtengo edizioko sari-banaketa ekitaldia Depor-
tiboan egin dute. Aurtengo edizioan 12 parte-hartzaile izan dira eta
epaimahaiko kideek lanen kalitatea azpimarratu nahi izan dute.
Horrekin batera eskerrak eman nahi dizkiete lehiaketan parte har-
tu duten guztiei “eta, bereziki, Klub Deportiboko Argazki taldeari,
eurek emandako laguntza eta erraztasunik gabe ezingo genuelako
aurtengoa aurrera atera”.

- Zeri buruzkoa da “Republi-
cados” antzezlana?

II. Errepublikaren aldarrika-
pena izango du gogoan, gi-
zartean eman ziren aurrera-
pausoak, besteak beste, ema-
kumeen botoa emateko esku-
bidea… Eta horrez gainera,
27ko belaunaldiko poetak ere
aipatuko dira, baina horien la-
nen inguruan berba egiteaz
gain, pertsona moduan hobe-
to ezagutzeko aukera eskain-
tzen du lanak. 
- Zelan egin duzu jauzi an-
tzerki mundura?

Kasulitate hutsa izan da.
Hasiera batean Teatro Inte-
rior-ekoak poesia emanaldia
egitea zuten pentsatuta, 27ko
belaunaldiko poetei buruzkoa.
Pixkanaka handitzen joan zen
antzerki-lana bihurtu arte, eta
muntaia handitzen joan den
heinean, nire ilusioa ere han-
ditzen joan da. Oso pozik na-
go, ilusioz beteta. Gainera,
antzerkiak egunerokotasune-
tik irteten laguntzen dit.
- Zein izango da zure papera
lan horretan?

Irrati-esataria izango naiz.

Erreza dirudi, nondik natorren
kontutan izanik, baina elka-
rrizketak egiten zituen pertso-
naia izatetik, pisu handiagoa
duen pertsonaia izatera pasa-
tu naiz.
- Maite Lorenzo eta Eduardo
Falces aktoreekin dihardu-
zu Sardo Irisarriren gidari-
tzapean. Zelako esperien-
tzia izaten ari da?

Oso ona. Giro zoragarria
dugu, Maite eta Eduardo ak-
tore bikainak dira, baina ho-
rrez gainera, entseguetan
barre mordoa egiten dugu.
Entsegurik ez dudan egune-
tan zerbait falta zaidala igar-
tzen dut.
- Zelan uste duzu hartuko
duela ikusleak antzezlana?

Nik uste dut oso ondo pasa-
tuko dutela. Osagai asko di-
tuen lana da: emozioa, poe-
sia, umorea… Malkoa irteteko
zorian daudenean, barre egi-
tera pasatuko dira. Gainera
jendea Maite eta Edu poesia
errezitatzen entzutera ohituta
dago, eta ezustekoa hartuko
dute bestelako formato bate-
an ikusten dituenean. 

DDaattoorrrreenn  mmaarrtt iittzzeenneeaann,,  hhiillaakk  1199,,  ““RReeppuubblliiccaaddooss””  
llaannaarreekkiinn  eessaannggoo  ddiieegguu  aagguurr  aauurrtteennggoo  AAnnttzzeerrkkii  
JJaarrdduunnaallddiieeii..  AAnnttzzeezzllaannaakk  IIII..  EErrrreeppuubblliikkaarreenn  ssaassooiiaa
iizzaannggoo  dduu  ggooggooaann,,  eettaa  hhoorrrreezz  ggaaiinneerraa  2277kkoo  
bbeellaauunnaallddiikkoo  iiddaazzlleeaakk  ggeerrttuuaaggoottiikk  eezzaagguuttzzeekkoo  aauukkeerraa
eerree  eesskkaaiinniikkoo  ddiigguu..  RRaaddiioo  EEiibbaarrkkoo  mmiikkrrooffoonnooeettaatt iikk
ttaauullaarraa  eegg iinnggoo  dduu  jjaauuzzii  JJuuaannmmaa  CCaannoo  iirrrraatt ii--eessaattaarriiaakk,,
aakkttoorree  llaanneettaann  jjaarrdduunnggoo  bbaaiittuu  aannttzzeezzllaann  hhoorrrreettaann..

EIBARTARREKIN BATERA, MENDARO, MALLABIA, SALLA-
BENTE ETA BESTE TOKI BATZUETATIK ETORRITAKOAK BA-
TU ZIREN aurreko asteburuan Usartzako erromerian. Antolatzaile-
ek “oso giro ona” egon zela azaldu dute eta honezkero urrian bes-
te erromeria bat egiteko prest daudela aurreratu digute. Arraten
meza entzun, txikiteoan ibili eta Krabelin hotelean bazkaldu ondo-
ren, arratsaldean hasi zen 70 bat lagun batu zituen erromeria eta,
aurreikusitako programatik kanpora, sorpresarik ez zen faltan izan:
Duo Plaentxiko Jesus eta beste “espontaneo” batzuk dantzan zein
kantuan ibili ziren, Angelito soinujolearen saioa biribiltzen.

Irigoienek irabazi du 
Eguen Zuri argazki lehiaketa

“Egunerokotasunetik 
irteten laguntzen 
dit antzerkiak”

JUANMA CANO, irrati-esataria eta aktorea:

Usartzako erromeria arrakastatsua

Bazkalostean giro onean jardun zuten dantzan erromerian. / MAIALEN BELAUSTEGI
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21KULTURA
GAUR ARRATSALDE-ILUN-
TZEAN, ETA ANTZERKI JAR-
DUNALDIEN XXXIV. EDIZIOA
AGURTZEKO, JUAN CAR-
LOS RUBIO-REN “TRES”
ANTZEZLANA TAULARATU-
KO DA funtzio bikoitzean
(19.00etan eta 22.00etan, Hez-
kuntza Esparruan). Kiti Mán-
ver, Nuria González, Aurora
Sánchez eta Octavi Pujades
aktoreak protagonista duen an-
tzezlanean, 30 urtez elkar ikusi
barik egon diren hiru lagun be-
rriz ere elkartzean sortzen di-
ren konfidentzia eta bestelako
aitorpenak dira gidoiaren arda-
tza: ikasle zireneko sasoiak go-
goratzeko aitzakiarekin berriz
elkartzen diren hiru andrazko-
ak euren bizitzari buruz berbe-
tan hasi eta, berehala, agerian

geratzen da zeinen bakarrik
dauden hirurak. Inork ez du be-
re ametsik bete, bereziki ama-
tasunari dagokionez, baina
hortik abiatuta umorea nagusi-
tzen joango da lan guztian.
Amerikako hainbat herrialdeta-
ko taulen gainean arrakasta

handia lortu duen lana Espai-
niako antzokietan erakusteko
ordua ailegatu den honetan, la-
naren sortzaileak berak dioe-
nez “inoiz amestu nezakeen
aktore-multzoaren eskutik” tau-
laratuko da. Goi-mailako ikus-
kizuna. 

“Tres” antzezlana emankizun bikoitzean

laburrak
EEMMGGEE--RREENN  KKOONNTTZZEERRTTUUAA
Zapatuan, 22.00etan, Txaltxa
Zelaiko musika kioskoan
kontzertua emango dute
Willies Drummond eta
Borrokan taldeek, Eibarko
Musikari Gazteen Elkarteak
antolatuta.

IIKKAASSTTEENN--EEKKOOAAKK
OOPPOORRRREETTAANN
Hilaren 18tik 23ra bitartean
ez dute ekitaldi berezirik
antolatu Ikasten-ekoek, Aste
Santuan jai hartuko dute eta.
Hilaren 27rako, baina, Klub
Deportiboan solasaldia
egingo dute 11.00etatik
aurrera, “El tiempo desde
la filosofia” izenburuari
jarraituta. Maiatzaren 3tik
aurrera ohiko martxari
helduko diote.

HHIITTAANNOO  IIKKAASSTTAARROOAA
Udalak, Udal Euskaltegiak
eta Badihardugu Euskara
Elkarteak elkarlanean hitano
ikastaroa antolatu dute
maiatzerako: 10 orduko
iraupena izango duen
ikastaroa martitzenetan
emango da, 18.30etatik
20.30etara Udal
Euskaltegian. Ikastaroak
hitanoaren oinarriak jaso eta
praktikatzeko aukera emango
die ikasleei. Izena emateko
epea maiatzaren 2ra arte
egongo da zabalik eta
Badihardugu Euskara
Elkartera deituta (943
121775) egin daiteke.
Ikastaroaren prezioa
10 eurokoa da.

SSOOSSTTOOAA  AABBEESSBBAATTZZAA
Aurreko astean Markinako
Xemein abesbatzak
gonbidatuta han abesten
jardun ostean, gaur
20.00etan Eibarren eskainiko
dute kontzertua Sostoa
abesbatzako kideek,
markinarrekin batera,
Karmelitetan.

EUSKAL IDAZLEEN EL-
KARTEAK “IDAZLEAK
IKASTETXEETAN” PRO-
GRAMA ANTOLATZEN du
Eusko Jaurlaritzako Hezkun-
tza Sailarekin elkarlanean,
irakurzaletasuna sustatzeko
eta euskal idazleen lana
ikasle eta irakasleen artean
ezagutzera emateko asmoa-
rekin. Horren harira, progra-
man parte hartzen diharduen Aldatzek Fernando
Morillo idazle azpeitiarraren bisita jaso zuen api-
rilaren 8an, ikastetxeak berak aukeratuta. 1. Ba-

txilergoko ikasleek “Bihotz Nahasiak” liburua ira-
kurri eta egileak ordubeteko solasaldian bere la-
na eta beste hamaika kontu azaldu zizkien.

Fernando Morillo idazlea Aldatzen

…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK JUAN
ANTONIO MOGEL IKASTOLA ETA SAN AN-
DRES IKASTETXEKO Haur Hezkuntzako gura-
soentzako mintzapraktika taldeak jarri zituen
abian orain dela hilabete batzuk. Lau taldetan

dihardue guraso euskaldun eta euskaldun berriak,
18 lagun guztira, eta astean behin elkartzen dira
ordubetez, euskaraz berba egiteko helburuarekin.
Datorren ikasturtean egitasmoa herriko ikastetxe
guztietara zabaltzeko asmoa dauka …eta kitto!-k.

Gurasoak Berbetan martxa onean

www.aldatze.org
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KULTURA22

MARTITZENEAN EKIN ZIO-
TEN GIPUZKOAN 2010-EKO
ERRENTA AITORPENA
AURKEZTEKO KANPAINARI
eta, horrekin batera, zergadu-
nei gogorarazi nahi zaie nahi
izanez gero aitorpenak euska-
raz aurkezteko aukera bada-
goela, aitorpenak egiteko dau-
den modalitate guztietan (au-
tolikidazio proposamenetan,
mekanizatuan, telematikoan
eta nork bere bidetik).

Udaleko Euskara batzorde-
tik aditzera eman digutenez,
“autolikidazio proposamena-
ren kasuan, zergadunak etxe-

an jasoko du proposamena,
Foru Ogasunak eskura dau-
kan informazioan oinarritua
eta ontzat emateko bide bi
daude, telefonoz edota inter-
net bidez eta bietan erabili dai-
teke euskara. Mekanizatua,
berriz, Foru Ogasuneko bule-
goetan egiten da, hitzordua
eskatuta. Bulegoan euskaraz
egiten baduzu, langileak eus-
karaz beteko du errenta aitor-
pena. Telematikoaren bidea
baimendutako erabiltzaileek
har dezakete, batez ere finan-
tza-erakundeek eta aholkulari-
tza zerbitzuek erabiltzen dute.

Modalitate honetakoa euska-
raz egin nahi bada, espreski
adierazi behar da hala egiteko
borondatea. Eta, laugarren
kasuan, nork bere bidetik, in-
primakia estankoetan erosi
edo internetetik jaisteko auke-
ra dago. Sinadura elektroni-
koa eta pasahitz operatiboa
eskatuz gero, aitorpen osoa
internet bidez egin daiteke. In-
primakiak elebietan daude-
nez, bakoitzak aukeratu deza-
ke hizkuntza”. Informazio
osoa www.ogasuna.info blo-
gean eskuragarri dago, "aipa-
garriak" atalean.

Errenta aitorpena euskeraz egiteko aukera dago

DATORREN APIRILAREN 23-AN LI-
BURUAREN NAZIOARTEKO EGU-
NA DA ETA, HORI OSPATZEKO,
UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATE-
AK ESKAINTZA BEREZIA EGINGO
DU astelehen eta martitzenean, hila-
ren 18 eta 19an, bere liburuak erdi
prezioan eskainita. Eskaintza berezia
www.ueu.org atariko webgunean
egongo da indarrean
soilik. UEUk 1978.
urtean argitaratu zi-
tuen lehen liburuak
eta harrezkero mota
guztietako generoe-
tan jardun dute: tes-
tuliburuak, saiakerak,
goi-mailako dibulga-
zioa, erreferentziaz-
ko obren itzulpenak,
doktorego-tesiak...
UEUtik adierazitako-
aren arabera, “es-

kaintza honen arrazoia apirilaren
23an Liburuaren Nazioarteko Eguna
dela da, baina zapatua denez eta As-
te Santuko oporrak tartean daudenez,
eskaintza egun batzuk aurreratzea
erabaki dugu, ahalik eta jende gehie-
nak izan dezan eskaintza honetaz ba-
liatzeko aukera. Guztira, 90 liburuk
izango dute beherapena”.

UEUko argitalpenak erdi prezioan

Aitorpenak egiteko modalitate guztiak egin daitezke
euskaraz.

� ttaarrttaakk
� eennkkaarrgguuaakk
eettxxeerraa

Bidebarrieta, 28 
�� 943 20 79 73

San Andres
Gozotegia

NTRA. SRA. DE BEGOÑA

EHORZKETA-BEILATOKIA

Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdeko
osasun zentru eta etxeetan

Gipuzkoa, Espainia eta nazioartetik
egiten dira trasladoak

�� KKKKOOOORRRROOOOAAAAKKKK �� EEEESSSSKKKKEEEELLLLAAAAKKKK �� HHHHIIIILLLLAAAARRRRRRRRIIIIAAAAKKKK �� AAAAGGGG IIIIRRRR IIIIAAAAKKKK

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

ZERBITZU IRAUNKORRA:
� 943 201095 Faxa: 943 202564

AAUURRRREEKKOOAARREENN
EEMMAAIITTZZAA

DDEENNBBOORRAAPPAASSAAKK

SSUU
DDOO
KKUU
AA

6 9 8
7 3

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

8 5
1 7

2 3 6

Liburuaren Nazioarteko Eguna ospazteko eskainiko ditu UEU-k beherapenak.
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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.

...eta kitto!  11/IV/15
760 zkia.

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

15an: 22.30
16an: 17.00, 19.45 eta 22.30
17an: 17.00 eta 19.30
18an: 20.30

””SSooyy  eell  nnúúmmeerroo  ccuuaattrroo””
Zuzendaria: DD..JJ..  CCaarruussoo
Aktoreak: AAlleexx  PPeettttyyffeerr,,
TTiimmootthhyy  OOllyypphhaanntt,,  TTeerreessaa
PPaallmmeerr,,  DDiiaannnnaa  AAggrroonn

Ongi etorri, apirillaren
6xan jaixo ziñan IRAIA.
Zorionak aitatxo,
amatxo eta Aneri.

Zorionak, MARKEL,
domekan bost urte
egingo dozuz-eta.
Muxu haundi bat
etxekuen partez.

- Mikel Ibáñez Oteiza. 56 urte. 2011-V-7.
- Teresa Arco Axpe. 100 urte. 2011-V-13.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Pablo Aja Pampín. 2011-IV-3.
- Ibone Garmendia Soto. 2011-IV-4.
- Igor Souto Hernández. 2011-IV-5.
- Iker Calleja Pérez. 2011-IV-6.
- Mohamed Moad-Srhir. 2011-IV-7.

Zorionak, ANER
Bergerandi Bastida
gure printzeari, zortzi
urte egin dozuz-eta.
Famelixaren partez.

Zorionak, IZARO,
hillaren 27xan lau urte
egingo dozuz-eta.
Aitatxo eta amatxoren
partez.

15an: 22.30
16an: 17.00, 19.45 eta 22.30
17an: 17.00 eta 19.30
18an: 20.30

””SSiinn  llíímmiitteess””
Zuzendaria: NNeeiill  BBuurrggeerr
Aktoreak: JJaavviieerr  BBeellttrráánn,,
RRoobbeerrtt  PPaattttiinnssoonn,,  MMaatttthheeww
MMccNNuullttyy,,  MMaarriinnaa  GGaatteellll

16an: 19.45 eta 22.30
17an: 19.30
18an: 20.30

””SSiinn  ccoommpprroommiissoo””  
Zuzendaria: IIvvaann  RReeiittmmaann
Aktoreak: NNaattaalliiee  PPoorrttmmaann,,
AAsshhttoonn  KKuuttcchheerr,,  CCaarryy  
EEllwweess,,  KKeevviinn  KKlliinnee

Zorionak, ANDONE
Agote Gorostizaga,
atzo lau urte egin
zenduazelako.
Famelixaren partez.

Zorionak, AITOR,
atzo urte bi bete
zenduazelako.
Aitxitxa eta
amamaren partez.

Zorionak, MARIMAR (hillaren
9xan urtiak eginda) eta MARKEL
(bixar egingo dozuz bederatzi
urte). Famelixakuen eta lagunen
partez.

Zorionak, JULEN, 
bixar 12 urte beteko
dittu-eta etxeko
kirolarixak. Etxekuen
partez.

Zorionak, ANDER,
hillaren 19xan hamabi
urte egingo dozuz-eta.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, IRATXE, 
astelehenian 11 urte
egingo dittu-eta  etxeko
neska haundixak. Ondo
pasatu, etxekuen partez.

15an: 22.30
16an: 17.00
17an: 17.00

””JJuussttiinn  BBiieebbeerr””  
Zuzendaria: JJoonn  CChhuu
Pertsonaiak: LLuuddaaccrriiss,,  MMiilleeyy
CCyyrruuss,,  JJaaddeenn  SSmmiitthh,,  UUsshheerr
RRaayymmoonndd,,  JJuussttiinn  BBiieebbeerr

Zorionak, MAITANE
Romero Herrera, gaur
urtia betetzen dozu-eta.
Markel eta Danelen
partez.

Zorionak, JULENE,
Egun edarra pasatu
gaur, merezi dozu-eta.
Ibon eta gurasuen
partez.

Zorionak, MIREN, 
hillaren 7xan zazpi urte
egin zenduazen-eta.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, PAKITA eta LUIS, zuon
55. urteurrenian. Urte askotarako.
Muxu haundi bat, etxekuen aldetik.

Zorionak, ASIER,
hillaren 11n bederatzi
urte bete dozuz-eta.
Famelixakuen
eta lagunen partez.

Zorionak, MARILO,
harañegun urtiak egin
zenduazen-eta.
Famelixakuen
eta lagunen partez.

Zorionak, IBON, 
astelehenian 15 urte
egingo dozuzelako.
Aittaren eta amaren
partez, Aupa, txapeldun!
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hhoorroosskkooppooaa
AARRIIEESS
Orain ez zaitez lotsatu. Nahi izan
zenuelako egin zenuen, ezta?
Batek baino gehiagok nahiko luke
izan zuk duzun adorea.

TTAAUURRUUSS
Korrika bi urtetik behin izaten da
eta zu ondo prestatuta joan zara,
ezta? Argazki guztietan agertu zara!
Nahita ere, halakorik! 

GGEEMMIINNII
Nahi baduzu, zergatik ez duzu
egingo? Ez beldurtu: sariak horrela
daude. Zerbait lortu nahi baduzu,
zerbait egin beharko duzu.

CCAANNCCEERR
Aste Santu bikaina pasatuko duzu.
Astroak zure alde daude eta egun
zoragarriak biziko dituzu. Tira ba,
aprobetxatu aukera paregabea!

LLEEOO
Ez baduzu gorputza gehiago
zaintzen, Aste Santuan dituzun
egun horiek ezin izango dituzu
ganoraz pasatu. Kontuz ibili! 

VVIIRRGGOO
Nahi duzunean ederki egiten
dituzu gauzak. Txarrena da gutxitan
nahi izaten duzula. Zuk ikusi,
badakizu gauza zarela-eta!

LLIIBBRRAA
Lagun batek ez du bere unerik
onena bizi egun eta zure laguntza
ezinbestekoa izango da bere
osasun mentalarentzat.

SSCCOORRPPIIUUSS
Ez baduzu modu onenean azaltzen
ere, funtsean arrazoia duzu.
Berriz azaltzen saiatu beharko
zenuke, ea ulertzen dizuten.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Alai ibiliko zra datozen asteotan,
oso pozik. Zergatik? Ikusiko duzu…
Baina astroek sorpresa bikaina
dute zuretzat: hori ere bai? 

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Ez zara gutxirekin konformatzen
eta gertatuko zaizuna, askorentzat
zoragarria izan arren, zuretzat ez da
aski izango. Gehiago behar duzu.

AAQQUUAARRIIUUSS
Mendira joateko egun aproposak
izango dituzu Aste Santuan. Inoiz
ez da berandu mendira joateko,
zaletasuna berreskuratzeko.

PPIISSCCIISS
Maitasunaren sareetan jausi zara
eta seinale ona izango litzateke
sare horretan harrapatuta jarraitzea.
Badago une hoberik, ala?

Barixakua 15
EERRAAKKUUSSKKEETTAA
1199..0000..-- “Eibarko Ignazio
Zuloagaren Egungo Islak”
erakusketaren inaugurazioa.
Portalean.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2200..0000..-- Sostoa
abesbatzaren kontzertua,
Markinako abesbatzarekin
batera. Karmengo Amaren
elizan.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- “Tres” (Mutis
Producciones, Madril).
Hezkuntza Esparruan.

Eguena 21
MMEEZZAA
1199..0000..--  Jesusen Azken
Afariaren meza. Azitaingo
elizan.

Zapatua 16
IIII..  EERRRREEPPUUBBLLIIKKAA
1100..1155..-- Martxa
Errepublikarraren irteera,
Ermutik.
1111..3300--1111..4455..--
Ongietorria.
1122..0000..-- Elixabete Gómez,
Serafin Llamas, Isabel Salud
eta Mikel Aranaren
interbentzioak.
1122..3300..-- Poesia emanaldia
Teatro Interior taldearen
eskutik.
1133..3300..-- Errepublikaren
bandera igotzea, Marcelo
Usobiaga eta Mª Luisa
Lekunberriren eskutik.
Untzagan.
1144..1155..-- Herri-bazkaria.
Txaltxa Zelaiko kioskoaren
aldameneko parkean.

KKAALLEEEETTAANN  KKAANNTTUUZZ
1199..3300..-- Kaleetan
Kantzu-ekoen irteera.
Untzagan hasita.

Astelehena 18
MMEEZZAA
1199..3300..-- Garizumako
gogoeta: Kristorengan
sinistea-fedearen ardatza.
Azitaingo elizan.

Domeka 17
AARRAANNTTZZAAZZUURRAA
MMAARRTTXXAA
0088..2255..-- Arantzazuko
martxara joateko
autobusaren irteera.
Ego Gainetik.

KKOORRRRIIKKAA
0088..4455..-- Korrikaren
amaiera jaira Donostiara
joateko autobusaren irteera.
Ego Gainetik.

TTXXIIRRRRIINNDDUULLAARRIITTZZAA
1100..3300..-- LI. Otxoa
Memoriala. Amaiera Urkizun
12.00etan.

MMEEZZAA
1111..0000..-- Erramu-
bedeinkazioa eta meza.
Azitaingo elizan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
1122..3300..-- Usartza txistulari
bandaren kontzertua.
Untzagan.

Martitzena 19
MMEEZZAA
1199..3300..-- Elkarturiko
aitortzaren ospakizuna.
Azitaingo elizan.

AANNTTZZEERRKKII
JJAARRDDUUNNAALLDDIIAAKK
2200..3300..-- “Republicados”
(Teatro Interior, Eibar).
Coliseoan.

iikkaassttaarrooaakk
– HHiittaannoo  iikkaassttaarrooaa..
Noiz eta non: Maiatzeko martitzenetan, 18.30-20.30, Udal
Euskaltegian. Izen ematea     eta informazioa: Apirilaren 15era
arte (Udal Euskaltegian, 943700912); Maiatzaren 2ra arte
(Badihardugu Euskara Elkartea: 943121775).

– SSeennddiiaann  pprrooggrraammaa..
Gaia: Mugitzeko ezintasuna edo zailtasunak dituztenei
laguntzeko produktuen berri emateko ikastaroa. Noiz eta non:
Maiatzak 10 eta 12, 15.00-17.00, Portalean (ikastaro gelan).
Izen ematea eta informazioa: Apirilaren 29ra arte, Pegoran.
Matrikula doan.

Barixakua 22
MMEEZZAA
1177..0000..--  Jesusen Pasio
eta Heriotzaren ospakizuna.
Azitaingo elizan.

Zapatua 23
MMEEZZAA
2200..0000..--  Bazko Gauaren
ospakizuna. Azitaingo
elizan.

Domeka 24
MMEEZZAA
1111..0000..--  Jesusen
Piztueraren meza. Azitaingo
elizan.

Martitzena 26
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1166..3300..--  Karaokea
eta merendola. Indianokua
gaztelekuan.

Eguaztena 27
IIKKAASSTTEENN
1111..0000..-- Solasaldia:
“El tiempo desde la filosofía”.
Depor tabernan.

GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1166..3300..-- Play Station
eta Wii txapelketa.
Indianokua gaztelekuan.

Eguena 28
GGAAZZTTEELLEEKKUUAA
1166..3300..-- Futbito txapelketa
(aurrez izena eman behar
da). Indianokua gaztelekuan.

OODDOOLL  AATTEERRAATTZZEEAA
1188..3300..-- Odol-ateratzea
odol emaileen elkartean
(Pagaegi, 3 behean).
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.EUSKADI.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Apirilaren 30era arte
“EIBARKO IGNACIO ZULOAGAREN
EGUNGO ISLAK”. Portalean.
EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEA-ren
85. urteurreneko erakusketa. Portalean
(Armagintzaren Museoan, 5. pisuan).
JOSE ANTONIO FRAGUAS “FORGES”-en
“La república en la persona muchos bienes
proporciona (¡Vamos digo yo!)”. Portalean.
KLUB DEPORTIBOko argazkilaritza taldekoen
“Aratosteak” erakusketak. El Ambigú eta Portalea
tabernetan.
“COLECCIONES”, Aula 7 argazkilaritza taldearen
argazkiak. Depor tabernan.
II. ERREPUBLIKAREN ALDARRIKAPENAREN
80. URTEURRENA-ren inguruko interesgunea.
Juan San Martin liburutegian.
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SSOOSS  ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433  7700  8844  0000
PPoorrttaalleeaa ........................994433  7700  8844  3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433  2200  1155  2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433  7700  0077  9999
DDeebbeeggeessaa....................994433  8822  0011  1100
KKIIUUBB ..................................994433  2200  3388  4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433  0033  3344  0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011  2200  2200  2200
NNaattuurrggaass ......................990022  1122  3344  5566
DDYYAA  LLaarrrriiaallddiiaakk..994433  4466  4466  2222
GGuurruuttzzee  GGoorrrriiaa....994433  2222  2222  2222
MMeennddaarroo  oosspp.. ........994433  0033  2288  0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433  0033  2255  0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433  0033  2266  5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022  1111  2200  8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433  5533  1177  0000
EEuusskkoo  TTrreenn ..............990022  5544  3322  1100
PPeessaa ..................................990022  1100  1122  1100
TTaaxxiiaakk..............................994433  2200  3300  7711
..................................................994433  2200  1133  2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299  1144  1188  7744
AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--
NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.
Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,
19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-
etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. 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.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-
etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-
nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  La-
neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Zapatuak: 14.15. Jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. AARRRRAA--
TTEE--EEIIBBAARR..  Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,
10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30. 
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--
BBAARR..  Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-
ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-
negunak: baita 05.47 eta 06.47. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

lleehhiiaakkeettaakk
– AArrggaazzkkiillaarriittzzaa  MMaaiiaattzzeeaann  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak entregatzea: Apirilaren
12ra arte, Klub Deportiboan.

– LLiibbuurruu  eezzkkuuttuuaarreenn  bbiillaa..
Noiz: Apirilaren 2tik aurrera, Juan San Martin
Liburutegian. Bizikleta zozketatuko dute kategoria
bakoitzean jokoa osatzen dutenen artean.

– IIxxuuaa--VVaalleenncciiaaggaa  aarrggaazzkkii  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: Maiatzaren 6ra
arte, Eibarko Txirrindularien Elkartean (Pagaegi,
3 behean) edo cce@clubciclistaeibarres.org

– SSaannjjuuaannaakk  22001111  kkaarrtteell  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: Maiatzaren
13ra arte, Pegoran. Saria: 600 euro. 

– SSaannjjuuaanneettaann  aallkkoohhooll  llaarrrreeggii
eezz  eeddaatteekkoo  ppeeggaattiinnaa  lleehhiiaakkeettaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: Maiatzaren
13ra arte, Pegoran. Saria: 180 euro.

ffaarrmmaazziiaakk
1155,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
1166,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
1177,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
1188,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
1199,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2200,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2211,,  eegguueennaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
2222,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
2233,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
2244,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
2255,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
2266,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
2277,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
2288,,  eegguueennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
2299,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)



1. Etxebizitza

– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka sukaldari moduan lan egiteko
eta garbiketa lanetarako. Tel. 671-
343612 eta 943-531931.
– Gizona eskaintzen da txofer mo-
duan eta lorezain moduan lan egi-
teko. Tel. 671-343612 edo 943-
531931.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaindu eta garbi-
keta lanetarako. Tel. 605-129530.
– Neska eskaintzen da etxeak edo
tabernak garbitzeko, sukaldari-la-
guntzaile moduan eta nagusiak
zaintzeko. Tel. 688-806348.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta elkarteak edo
etxeak garbitzeko. Tel. 656-
946074.
– Mutila eskaintzen da soldatzaile
eta galdaragile jarduteko. Tel. 628-
615057.
– Emakumea eskaintzen nagusiak
zaintzeko. Tel. 680-969415.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketa lanak egi-
teko. Tel. 660-919423.
– Mutila eskaintzen da edozein la-
netarako. Kamioi, taxi eta anbulan-
tzia karnetekin. Tel. 663-656621.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 672-572526.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanetarako eta nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 627-031640.
– Neska eskaintzen da orduka gar-
biketak egiteko eta umeak zaintze-
ko. Tel. 671-971930.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanetarako eta nagusiak zain-
tzeko ospitalean. Tel. 629-994385.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 618-354218.
– Gizona eskaintzen da gidari la-
nerako. Karnet guztiekin eta furgo-
netarekin. Tel. 649-651000.
– Gaztea eskaintzen da edozein
lanetarako: garbiketak egin, nagu-
siak zaindu... Tel. 689-974001.
– Emakumea eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko. Tel.
636-976515.

– Bikiendako McLaren aulkia sal-
gai. Erabat ekipatua. Tel. 600-
866865.

6. Denetarik
6.1. Salgai

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
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

11/IV/15  ...eta kitto!
760 zkia.

3. Lokalak

– Garajea hartuko nuke alokairuan
Ipuruako dorreen inguruan. Tel.
620-917212.
– Lokala alokagai Amañan. 180
m2. Argitsua eta ibilgailuarentzat
sarrera onarekin. Tel. 605-771570.
– Garaje itxia salgai Txomon.
36.000 euro. Tel. 644-403759.
– Lokala salgai Urkizu aldean. 90
m2 ingurukoa. Aterpearekin. Taber-
narako egokia. Prezio ezinhobea.
Deitu 18.00etatik aurrera. Tel. 606-
773886.

3.1. Salgai

1.2. Errentan
– 4 logelako pisua hartuko nuke
alokairuan Eibarren. Erreferen-
tziak. Tel. 685-380585.
– 3 logelako pisua hartuko nuke
alokairuan Eibarren. Tel. 626-
584512.
– Pisua hartuko nuke alokairuan
Eibarren. Tel. 943-201106 eta 680-
526228. Nuri.
– Pisua hartuke nuke alokairuan
Eibarren. Tel. 628-785393.
– Eibarren logela independentea
alokagai. Komuna, mikrouhinak,
telebista. Garajea aukeran. Tel.
652-765200.
– Barrena kalean pisua alokagai.
Logela bi, egongela, sukaldea eta
komuna. Tel. 697-721417.

1.1. Salgai
– Pisua salgai Eibarren. 3 logela,
egongela, sukaldea, komuna eta
ganbara. Oso argitsua, berriztuta
eta bizitzera sartzeko moduan. Ga-
rajea aukeran. Prezio oso interes-
garria. Tel. 627-084503 eta 943-
127140.
– Apartamentu polita salgai Men-
daron. Logela handia, egongela,
sukaldea eta komuna. Berria
(2001ekoa). Bizitzera sartzeko mo-
duan. 126.500 euro. Tel. 652-
718426 eta 666-349860.
– Pisua salgai Barrena kalean.
2 logela, egongela, sukalde-jange-
la eta komuna. Igogailua eta fatxa-
da berriztuarekin. Bizitzera sartze-
ko moduan. Eguzkitsua. 192.000
euro (negoziagarria). Tel. 626-
100783 eta 943-254533.

– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketa
lanetarako. Tel. 646-821678.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko orduka. Tel. 608-
820954.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta tabernak garbitzeko.
Tel. 646-506777.
– Neska eskaintzen da arratsaldez
nagusiak zaintzeko. Tel. 676-
035738.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Tel. 675-007271.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko, garbi-
keta lanetarako eta sukaldari-la-
guntzaile moduan. Tel. 626-
068463.
– Emakumea eskaintzen da ordu-
ka lan egiteko. Tel. 618-734000.
– Emakumea eskaintzen da garbi-
keta lanak egiteko, nagusiak
gauez edo asteburuetan zaintzeko
eta sukaldari moduan. Tel. 699-
609190.
– Neska eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, garbiketa la-
netarako eta dendan laguntzeko.
Tel. 662-267569.
– Emakumea eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko, garbi-
keta lanetarako, dendan laguntze-
ko eta sukaldari-laguntzaile mo-
duan. Tel. 649-008036.
– Mutila eskaintzen da sukaldari-
laguntzaile moduan. Esperientzia-
rekin. Tel. 657-683887.

4. Lana
4.1. Lan bila

– Kamareroa behar da taberna be-
tarako. Tel. 943-031253.
– Sukaldaria eta kamarera/o behar
dira Aste Santurako. Autoarekin.
Tel. 677-638184.

4.2. Eskaintzak

– Emakume euskalduna eskain-
tzen da bulegoak garbitzeko. Tel.
687-114707.
– Neska eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak
edo etxeko lanak egiteko. Tel. 678-
972690 eta 943-530795.

6.4. Bestelakoak
– Katakumea hartuko nuke. Tel.
639-044748.

– Garajea alokagai San Andres pa-
sealekuan. 7 metroko trasteroare-
kin. Tel. 943-120308.

3.2. Errentan

– Garajea alokagai Asua-errekan.
22 m2koa eta itxia. Tel. 678-
426136.
– Urkizu inguruan gazteentzako lo-
kala hartuko nuke alokairuan. Dei-
tu 20.30etatik aurrera. Tel. 656-
736509.

– Irakaslea behar dut Batxilergo 2.
mailako klaseak jasotzeko. Tel.
697-348080.

5. Irakaskuntza
5.1. Eskaerak



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

LLLLaaaa ssss eeee rrrr     ffff oooo tttt ooooddddeeeepppp iiii llll aaaa zzzz iiii ooooaaaa

CAPICAPI BERRIABERRIA

TTTT rrrr aaaa tttt aaaammmmeeeennnndddduuuu     
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150 
euro saio 

bat
30/35 
euro5 

saio

5 saioekin
30 minutuko 
masajea edo 
erreflexologia 

OOPPAARRII

BEGIBISTAKO
EMAITZEKIN
LEHENENGO
SAIOTIK

Bidebarrieta, 5          Tel. 943 201 547

--  OOSSTTEEOOPPAATTIIAA ((bbuurreezzuurrrreekkooaa,,  eessttrruukkttuurraallaa,,  eerrrraaiieettaakkooaa))
--  KKIIRROOMMAASSAAJJEEAA
--  TTEEKKNNIIKKAA  MMEETTAAMMOORRFFIIKKOOAAKK
--  MMAASSAAJJEE  TTEERRAAPPEEUUTTIIKKOOAA
--  RREEFFLLEEXXOOLLOOGGIIAA ((oorrdduubbeettee))

09.00-13.00 / 14.30-20.00 Zapatuetan: 09.00-13.00

3x2

AAUURRPPEEGGII  TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK
BBeerreehhaallaakkoo  eerraaggiinnaa  dduueenn  
GGAAZZTTEETTZZEE  TTRRAATTAAMMEENNDDUUAA

MMiikkrrooppiiggmmeennttaazziiooaa
BBeettiilleeeenn  lluuzzaappeennaa //  GGeell  aazzaazzkkaallaakk
IIrraauuppeenn  lluuzzeekkoo  mmaanniikkuurraa  eettaa  ppeeddiikkuurraa

Berria!
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– Urte askotako 
ESPERIENTZIA dugu.

– Bezeroaren          
beharretara 
EGOKITUko gara.

elkartea@etakitto.com

MMMMaaaa ssss aaaa jjjj eeeeaaaakkkk
3355€€
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Toribio Etxebarria, 18                      943 70 29 23

D
I
E
T
E
T
I
K
A

P
A
R
A
F
A
R
M
A
Z
I
A

– Atopikoa
– Seborreikoa– Orbanak

– Zimurrak
– Aknea

ZATOZ

-era!

ZALOA OTADUY
Farmazian lizentziatua
Dermokosmetikan espezializatua

– Kaspa
– Azkura
– Ile erorketa
– Koipea

BURUAZALAREN ANALISIA

DERMATITISAK

AURPEGIAREN ANALISIA


