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Zure bizikletarendako ZENTRO TEKNIKOA

Barrena, 32 (Eibar)
943 121895gaitzazu!

700 metro ZIKLISMOARI ESKAINIAK

Bisita

– Zure zerbitzura egindako 
40 urteak ospatzen ditugu

– Zure fideltasuna saritu nahi        
dugu prezio onenekin

– SEKZIO BERRIAK
estreinatzen ditugu:
● EtxeOndo denda
● Outlet: %70eko deskontua
● Bizikleten alokairua



Promozio bereziak BESTE HILABETE BAT luzatuko ditugu!!!
Orain APIRILAREN 15-era arte, kupoi hau aurkeztuz!!!



JARDUN.- Zeozertan ibili edo egon. “Medikuntza ikasten jiharduk”. Marmarrean, norbaiti buruz
txarto esaka ibili. “Haren faltarik haundiña: jardun biharra”. Solasaldi, berriketaldi. “Ostatuko
nausixa be hurreratu zan euren jardunak entzunaz”. Esamesa. “Alperrik ondo ein, jarduna ez da
faltako”. Lana, eginbeharra, zeregina. “Zer? Ondiok ez gara hasi jardunian?”.

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

diruz lagundutako aldizkaria

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO

SAILBURUORDETZA)

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU 
ALDUNDIA
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“Benetako
kontzientziarik ez
dugulako ezartzen
zaigu atez-atekoa;
kontzientzia bagenu,
aski litzateke
bosgarren ontzia
jartzearekin. Udal
batzuk uste dute ez
dagoela behartzea
beste erremediorik“

(RUFINO IRAOLA, IDAZLEA)

“Transmititutako giza
hierarkia eta
desberdintasun
kontzeptuak zenbat
eta indartsuago izan,
gizakien eta animalien
artean alde handiagoa
izango da haurren
sentimenduetan eta
baita arraza kontuko
aurreiritzietan ere“

(GURUTZ LINAZASORO, SENDAGILEA)

“Bost urteko epean
argazki gehienak ez
dira kamerekin egingo,
telefonoarekin baizik,
hauek asko hobetuko
baitira. Googlek ere,
bideo eta argazki
kamera txertaturik
dauzkan betaurrekoak
kaleratuko ditu
hemendik gutxira“

(EDUARDO BOZANO, KAMEREN SALTZAILEA)

“Inoren lanak ez du
urtean sei milioi euro
irabazterik merezi.
Ikuspegi ekonomikotik
ere, merkatuak finkatu
beharko luke soldata:
asko baleude lanpostu
baterako, lansariak
behera egingo luke.
Ez dago lanpostu hori
betetzeko langilerik?“

(IVAN ITURRICASTILLO, EHUKO EKONOMISTA)

eskutitzak
Honezkero jakina da Eibarren eraikitzekoa zen

gaixo azpiakutuen ospitalea bertan behera utzi be-
rri duela EAEko PNVko Gobernu berriak. Horren
harira, azken asteburuan jakin dugu hainbat elkar-
tek ospitalea eraikitzearen aldeko sinadura bilke-
ta hastea erabaki dutela, hiritarrek euren babesa
eman diezaieten. Hartara, emandako aukera baka-
rra ospitalea iragarritako Otaola kaleko orube ku-

tsatuan eraikitzearen alde sinatzea izanik, kanpai-
na alternatibo gisa inkesta edo babes eskaera des-
berdina proposatu dugu, ospitalea Eibarren bai ala
ez eta Otaolan bai ala ez eraikitzeko nahia adiera-
zi dezan parte hartu nahi duen orok, Interneteko
http://www.peticionpublica.es/PeticaoAssinar.aspx?
pi=hoseibar helbidean.

– OSPITALAREN INGURUAN –

BIGKERMAN

ERREDAKZIOAREN OHARRA:
Aste Santua dela-eta, datorren astean ez da alerik izango. Hurrengo alea 
apirilaren 5ean jasoko duzue zuen buzoietan. Bitartean, ondo izan.

Erredakzioa

Martxoko azken domekan (hau da, hurrengo asteko 31n) udaberriko ordutegia sartuko da indarrean.
Zapatutik domekarako goizaldeko 02.00ak ailegatzean, erloju guztiak ordubete aurreratu egin

beharko ditugu, 03.00etaraino. Ofizialki ORDUBETE GUTXIAGO izango du asteburu honetako

domekak. Horrela, agur esango diogu indarrean izan den neguko ordutegiari. Udako ordutegi berri
horrek urriaren 27ra arte iraungo du; egun horretan negukoa jarriko da berriro indarrean.

ORDU 

ALDAKETA
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Martitzenian aurkeztu eben Por-

talean Ekingune, ekintzaillien

arteko alkarlana bultzatzeko as-

moz sortutako alkartia. Alkartia-

ren jarduna zuzen-zuzenian

ekintzaillieri bideratuta dago

eta baldintza modura Jarduera

Ekonomikuaren Zergaren errol-

dan gehixen jota 5 urteko antziñakotasuna izatia

ezarri dabe. Perfillaren barruan dagozeneri eu-

rekin kontaktuan ipintzeko dei egin nahi detse,

bestiak beste bat eginda alkarri laguntasuna es-

kintzeko aukera gehixago dagualako. Alkartia

Azittaingo industrialdian dago eta informaziño

gehixago nahi dabenak www.ekingune.com

webgunera jo leike. Bestiak beste, aurkezpen

eguneko bideua ikusteko aukeria emoten detse

ekitaldira juateko aukerarik izan ez ebeneri.

Ekingune 
alkartia 
aurkeztu dabe

Foru Aldunditik sustatutako IkaSortuz progra-

ma esperimentalaren azken saiua hartu eban

Armerixa Eskoliak aurreko astian. Erretratuan

ikusten dittuzuenak lan munduan sartzia erraz-

teko asmua dakan programan parte hartzen jar-

dun dabe eta, saiuak amaittuta, oso modu po-

sitibuan balorau dabe bertan landutakua.

Ekintzailletasuna
bultzatzen

Mikel Entrenak Ulaziaren lekukua hartu dau Ikasle Ohietan.

Karmelo
Urdangarin

Eibar, inguruko beste herri
asko modura, tamainako
aldapak dituzten hegalez
inguratutako bailara estuan
dago. Lehen armak eta gero
beste produktu batzuk
egiteko teknologiaz jabetuz
eta eibartarrak eurengan
arriskuak hartzeko
ahalmenari erantzunez, gero
eta behargin eta enpresari
gehiago joan ziren elkartzen
eta horrek hiriaren goi
aldeetara heltzeko arazoei
aurre egitea ekarri zuen.
Irisgarritasun hori eskilara
mekanikoak martxan
ipintzeari esker lortu da,
batez ere; eta, neurri
txikiagoan, igogailuei esker,
inguruko herrietan behar
berberak izanda ere gutxiago
ikusten direnak. Europako
beste herrialdeetan ere ez da
ohikoa, salbuespen bat edo
beste kenduta, eguneroko
iriste arazoei eibartarrek egin
duten moduan erantzutea.
Hala ere, beti dago
eskainitako soluziobideei
erreparorik ipintzeko
aukerarik, adinean aurrera
doazenek askotan
planteatutako igogailuak
eskilara mekanikoen ordez,
kasurako; baina, egia
esateko, bakarrik edo
laguntza txiki batekin, etxera
heltzea gero eta errazago
dago. Horregatik,
nabarmentzekoak dira lorpen
horiek, batez ere euren
etxeetara heltzeko hainbat
aldapa gainditu behar izaten
dutenen aldetik.

Eskilara mekanikoak
eta igogailuak

Zapatuan egiñ eben Armerixa Es-

kolako Ikasle Ohiak urteko batza-

rra. Goiz osua bete eban egita-

rauan, bestiak beste, Argazkilaritza

Industrial lehiaketako irabazlieri

sarixak banatu zetsazen eta men-

deurrenari eskindutako liburuaren

aurkezpena egiñ eben. Horrekin

batera, azken urtiotan Ikasle Ohien

Elkarteko presidentia izan dan Jo-

se Mari Ulaziak lekukua Mikel En-

trenari pasau zetsan. Talde erre-

tratua etarata, bazkarixarekin agur-

tu eben eguneko programia.

Armerixa Eskolakuen urteko batzarra

Alkartiaren jarduna ekintzaillieri dago bideratuta.

Antzerki Jardunaldixak

agurtu barri dittugu eta

hórretxen antolatzaillia

izan zan Txema Cornago-

ri omenaldixa egingo de-

tse oin Sostoa abesba-

tzekuak. Horretarako, urtero holako sasoian es-

kindu ohi daben kontzertu sakrua aukeratu da-

be: emanaldixa bixar izango da, 20.00etan (me-

zia aurretik egingo dabe, 19.00etan). Eibarko

abesbatzarekin batera Aretxabaleta abesbatzak

jardungo dau eta Sostoatik aurreratu dabenez,

"oso kontzertu hunkigarrixa" izango da.

Sostoak 
Cornago
omenduko
dau
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Hillaren 14an egindako

bilkuran, Udaleko boze-

ramaillien batzarrak au-

rreko astian hainbat he-

rrittarrek osatutako pla-

taformak ezagutzera

emondako ospitalaren

aldeko adierazpenari ba-

besa emotia erabagi

eban, PSE-EE, EAJ eta PP

alderdixen aldeko bo-

tuekin (Bilduk manifes-

tuari babesik ez emotia

erabagi eban). Udalaren

atxikimendua eta gero,

honezkero Eibarko 15

talde eta elkarte baiño

gehixagok egin dabe bat

ospitala eraikitziaren al-

deko idatzixarekin eta

herrittarrak herriko den-

da, taberna eta bestela-

kuetan adierazpenari ba-

besa emoteko ipiñi di-

ttuen orrixetan siñatzera

animau nahi dittue.

Ospittalaren aldeko
siñadurak autuan

Defibel alkartiak “Mindfulness,
nola gitxitu estresa erabateko
arretaren bittartez” izenburuko
tallarra antolatu dau. Saiuak
eguaztenetan izango dira,
17.00etatik 19.00etara,
Portalean, jarraixan ziheztutako
egunetan: apirillaren 10, 17 eta
24an; maiatzaren 8, 15, 22 eta
29xan; eta ekaiñaren 5ian.
Irakaslia gaixan aditua dan
Mercedes Arratibel izango da.
Ikastarua musutruk da, baiña
antolatzailliak aldez aurretik
izena emon bihar dala azaldu
dabe, plaza kopurua mugatua
dalako.

ESTRESA GITXITZEKO

Astelehenetik aurrera Blas
Etxeberria kalian egiñ barri
daben aparkalekua erabiltzeko
moduan izango dala emon dabe
aditzera udaletik. Pagaegi eta
Estaziño kaliaren atzeko
aldiaren artian preparau
daben aparkalekuan 15
ibilgaillurendako tokixa
egongo da.

APARKALEKU BARRIXA

Aurreko asteburuan Urkizuko parkian egindako landare eta lore azokiak goiz osuan jende

mordua batzia lortu eban. Bertan parte hartu ebenen postuak orotariko lore eta landarien

kolore bizixekin beteta egon ziran eta, eskindutakuen artian, bonsaiak jendiarendako be-

reziki erakargarrixak izan zi-

ran. Gaiñera, umiak eurenda-

ko prestatutako tallarrian on-

do baiño hobeto pasau eben.

Eskaintza zabala Urkizuko lore-azokan

Osasuna Osasuna 
jatekojateko

naturalbiodenda@gmail.com

naturalbiodenda.com

BIO ● DENDA

943 56 71 59

Bidebarrieta, 6 

SUKALDARITZA 

IKASTAROA Portalean

Apirileko lau zapatuetan: 

10.00-13.30

Interesatuak deitu 

943 56 71 59 zenbakira

SUKALDARITZA 

IKASTAROA Portalean

Apirileko lau zapatuetan: 

10.00-13.30

Interesatuak deitu 

943 56 71 59 zenbakira

LEIRE ITURBE
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Udala gaztiekin
batuko da lokalen
gaiñian jarduteko
Udalak "gaztien lokalen gaiñeko testua

hobetzeko" billerak egingo dittuala emon

dau aditzera: "Udalaren zirriborruari pro-
posamenak idatziz jasotzeko epia amai-
ttuta (dokumentua Pegoran, Udalaren
webgunian, Hirigintza Saillian eta India-
nokua gaztelekuan eskuratu leike) beste
epe bateri ekin detsa, nahi dabenak udal
arduradunekin billerak egitteko aukeria
izan deixen".

Billeria egitteko, baiña, aurretik hitzordua es-

katu biharko dabe eta horretarako azken eguna

datorren asteko eguaztena (hillak 27) izango da.

Hitzordua eskatzeko Pegorara juan leike,

943708401 edo 943708408 telefono zenbakixe-

tara deittu edo, nahixago dabenak, eskaeria e-

maillez egitteko aukeria be badaka (alcal-

dia@eibar.net, urbanismo@eibar.net edo gazte-

ria@eibar.net).

Domekan 12.00xetatik aurrera

hasi barri dan udaberrixari on-

gi etorrixa emoteko jaixa egin-

go dabe Egigurentarreneko

parkian: marrazkixak, globuak,

umiendako jolasak, Globuak

Puzten 5. Txapelketia, pin-

txuak, edarixak, musikia… eta

beste jarduera batzuk prepa-

rau dittue Abon-

tzako Itturrixak

alkartekuak.

Billeria egitteko hitzordua eskatu bihar dabe gaztiak.

millioi euro jaso dittu Udalak
azken 4 urtiotan, hamendik

kanpoko instituziñuen
eskutik: 2009xan 4'8 millioi

euro jaso zittuen
diru-laguntzetan; 2010ian,

4'5 millioi euro; 2011n,
4'7 millioi euro; eta

2012xan, 600.000 euro. 

asteko

datua
14,6

ROSA ARANCIBIA GURIDI
2013ko martxoaren 16an hil zen, 
77 urterekin

Familiaren izenean, eskerrik beroena

gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

Atzo (martxuak 21) Arrazakerixa eta Xenofobia-

ren kontrako eguna izan zan eta, horren harira,

Udalak adierazpena egin dau. Testuan jasota-

kuari jarraittuta, "Eibar, beste toki asko lez, his-
torian garai ezberdiñetan emondako migraziño
mugimendu anitzen emaitza da". Migraziñuaren

fenomenuaren aurrian gure herrixak betidanik

jarrera zabala izan dabela azpimarratziarekin

batera, eibartarrok etorkiña izatia zer dan ba-

dakigula diñue: "Gure arbasuetariko askok gure
herrialdia laga bihar izan eben Europa eta Ame-
rikako herrialdietara bizitzera juateko". Kultura

aniztasuna "aberasgarritzat" jotzen dabe eta,

beraz, "bazterkerixa eta ikuseziñendako tarte-
rik ez leukiala egon bihar" diñue testuan eta bi-

zitzen dihardugun egoera ekonomikuaren era-

giñez atzerritik etorrittakuen gaiñian esaten di-

ranak entzunda, Udalak herrittarreri dei egin

nahi detse errespetuan oiñarrixa dakan alkarbi-

zitza posible izateko.

Arrazakerixaren kontrako adierazpena

Valenciaga jantzi dendak udabe-

rri-udarako moda ezagutzera emo-

teko desfilia antolatu dau gaur

arratsalderako. Bederatzi mode-

lok (3 mutil eta 6 neska) Zuloaga-

tarren kaleko dendan bertan ipi-

ñittako pasarelan jardungo dabe

19.00etatik aurrera adin tarte guz-

tietarako moduko arropak erakus-

ten. Valenciagako jantzixeri lagun-

tzen Mabe zapatadendako oiñeta-

kuak eruango dittue modeluak.

Desfilia ikustera doiazenendako

50 toki preparau dittue.

Moda desfilia Valenciagan

Udaberri
Jaixa
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AURREKO ASTEKO EGUENE-

AN HASI ETA ZAPATU EGUER-

DIRA BITARTEAN, Armeria Es-

kolako patioak lehenengoz an-

tolatu den Debabarreneko I.

Lanbide Heziketa Azoka hartu

zuen. Debegesak antolatutako

azokan gure eskualdean dau-

den Lanbide Heziketako ikas-

tetxe guztiek hartu zuten par-

te: Armeria Eskola, BHI-IES

Uni Eibar-Ermua, BHI-IES Mu-

triku, EUITI Eibar, IEFPS Meka

GLBHI eta Elgoibarko IMH-

Makina Erreminta Institutua.

Eurekin batera Ermua-Malla-

biko eta Eibarko PCPIak, De-

bako Arte Eskola, Tknika-Lan-

bide Heziketarako Berrikuntza

Zentroa eta Debegesa Gara-

pen Agentzia izan ziren.

Azokak izan zituen hamaika

erakustokietan ikastetxe ba-

koitzaren eskaintza ezagutze-

ra eman zuten, zuzen-zuzene-

an gainera. Azokan parte hartu

zuten guztiak elkarrekin hartuz

gero, Lanbide Heziketa ikas-

tea aukeratzen dutenentzat

etxetik gertu dagoen eskaintza

zein zabala den begibistakoa

da: teknologiari lotutakoak,

osasunari lotutakoak, estetika-

ren munduari lotutakoak, arte-

ari lotutakoak…

Erakustokietan erakutsita-

koa biribiltzeko, bestalde,

beste hainbat jarduerarekin

osatutako egitaraua garatu zu-

ten, besteak beste doako hi-

tzaldi eta tailerrak antolatuta. 

Azokaren helburu nagusiari

gerturatzeko, bestalde, lehe-

nengo egunean mahai-ingurua

egin zen, eskualdeko hainbat

enpresetako ordezkariekin,

Lanbide Heziketa eta enple-

guaren arteko harremanaren

gainean jarduteko. Sektore ez-

berdinetako enpresak izanda

ere, ordezkari guztiek bat egin

zuten Lanbide Heziketaren

garrantzia azpimarratzeko or-

duan eta ikasketa horiek barik

Danobat, Jaz Zubiaurre, Apel

edo Mendaroko Ospitala mo-

duko enpresak ulertzerik ez

legokeela azpimarratu zuten.

Ospitalaren adibideak, gaine-

ra, zalantzarako tarterik ez du

lagatzen: Mendaron beharrean

diharduten 424 lagunetatik

205 Lanbide Heziketatik aile-

gatu zaizkie eta eskualdeko

anbulategietan, berriz, Lanbi-

de Heziketa ikasi dutenen

portzentaia %30 ingurukoa da.

Antolatzaileen berbetan,

"azokak helburu bikoitza
du. Batetik, eskualdeko es-
kaintza formatiboa aurkeztea
eta, bestetik, Lanbide Hezike-
ta lan merkatuaren beharriza-
nei ondoen egokitutako ikas-
keta gisa nabarmentzea, Lan-

bide Heziketaren eta enple-
guaren arteko lotura erakus-
tea, alegia".

Helburu nagusi horrekin ba-

tera beste helburu zehatzago

batzuk ere aipatu dizkigute:

"Azoka martxan izan den egu-
netan topagune bihurtzeaz
gain, Lanbide Heziketari lotu-
ta eskualdean burutzen diren
jarduera guztiak erakutsi nahi
izan ditugu". 

Azoka amaitu den arren,

gaur egun horrenbeste erabil-

tzen diren sare sozialetan ha-

ren oihartzunak bizirik dirau:

Facebook-en, facebook.com/

AbianDebabarrena orrialdean

azokako argazki eta bestelako-

ak ikusteko moduan daude

eta Twitterren ere azokaren in-

gurukoen berri jasotzeko au-

kera badago (@AbianAzoka).
Azokan oso moeta ezberdinetako eskaintza erakutsi zuten.

Lanbide Heziketa 
LAN MERKATUARI
erantzuteko prest

EMILIO AZURMENDI AGIRRE
“Sagarbitza” -2013ko martxoaren 13an hil zen-

“Zu joan zara, baina zureganako gure maitasuna ez”
Senideen izenean, eskerrik asko hileta-elizkizunera joan 

eta samin agurrak bidali dizkiguzuen guztioi eta baita 

parte hartu zuten bertsolari eta soinu-joleei ere.
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Berba asko egin biharko
da datozen hillabetio-
tan ekonomiari buruz;

Igone Lamarain elkarteko pre-
sidentiak Batzar Nagusixaren
agurra amaittu bezain pronto,
diru kontueri buruz berba egi-
tten hasi ziran mahaixan ze-
guazen Maider Aranberri eta
Koldo Mitxelena. 2012ko balo-
raziñua egitterako orduan kri-
sixaren eta diru-laguntzen jai-
tsiera nabarmena azpimarratu
zeban Mitxelenak, “Udalaren
diru-laguntza %10 jaitsi zan iaz,
Gipuzkoako Foru Aldundiare-
na %11,13, Eusko Jaurlaritzare-
na %30,66. Espero ez genittuan
jaitsierak izan ziran Diputazi-
ñokua eta Jaurlaritzakua eta
horrek doikuntza edo ajuste
nabarmenak egittera behartu
gaittu. Proiektu kopurua ez ba-
jatzia lortu dogu 2012xan, bai-
ña langille bat gitxiago daka el-
kartiak irailaz geroztik, eta al-
dizkarixan be eragin zuzena
izan da argitaratutako orri ko-
puruan”.

Proiektuen baloraziñua egi-
tterako orduan, Maider Aran-
berrik aurreikuspenak eta lor-
tutakuak azpimarratu zittuan,
“aldizkarixaren diseiñua aldatu
genduan, juan dan urteko Ba-
tzar Nagusixan esandakua be-
teta, baiña espero genittuan
atal barrixak ezin izan dittugu
martxan jarri. Orri kopuruak be-
hera egin dau, jentiaren parte-
hartzia bultzatzeko atal gehixa-
go nahi genittuan eta zutabegi-
lliak berreskuratu doguz, baiña
ezin izan doguz beste batzuk
sortu. Txikitto! aldizkarixan,
barriz, esandakua bete eta gu-
rasuen eta umien arteko har-
tuemona bultzatzeko atala
sortu dogu. Transmisiñuaren
mintegixa be egin genduan,
gero eta izen haundixagua da-
kan eguna da eta 2013an be
egingo dogu”. Proiektuak mo-
du positibuan baloratzen dittu
elkartiak; izan be, eustia lor-
tziaz gain, barrikuntzak be izan
dittue-eta, nahiz eta espero zi-
ran danak ez izan.

Krisixan eta proiektu barrixak
2013ari begira, diru-kontuak

izan ziran gai nagusixena barri-
ro be. 431.731,85 euroko aurre-
kontua onartu zan: “aurrekon-
tu defizitariua da, funtziona-
mendu gastuetan doikuntza
batzuk aurreikusi dittugu ho-
nezkero eta patroziniuak lor-
tzeko plan bat be ipiñi dogu
martxan. Defizit horri aurre egi-
tteko moduan gaozela pensa-
tzen dogu”, azpimarratu zeban
Mitxelenak. Publizitate eta di-
ru-laguntza jaitsierak, baiña,
eragin haundixa euki leike,

“erakundietatik datorren me-
zua larrixa da; iaz jaitsiera na-
barmenak izan genittuan, Eus-
kal Herrixan bataz beste izan-
dako jaitsierak baiño nabar-
menaguak. Aurten jaitsierarik
ez izatia izango zan logikuena,
baiña, jakin. Erakunde danekin
hartuemonetan jarri bihar gara,
jaitsiera horrek izan leikian
eragiña latza izango zan-eta.
Proiektuak eta lantaldia dagoz
arriskuan”, azpimarratu zeben
Batzarrian.

Aldizkarixaren kalidadia, di-
ru-bilketia herrittarren artian
edo proiektuak kendu biharra;
horrek hiru aukerok aurkeztu
zittuan …eta kitto!ko Zuzen-
daritza Batzordiak diru-lagun-

Krisixa, diru-laguntza jaitsierak, doikuntzak eta 
barrikuntza bat; lau berba horrek izan ziran nagusi juan
dan eguenian …eta kitto! Euskara Elkarteak egindako 
Batzar Nagusixan. Zuzendaritzak 2012xari errepasua egin
zetsan eta 2013an etorri leikiana aurreikusi zeban. 
Etorkizuna nahi baiño beltzagua ikusten da, baiña aurrera
egin biharra daguala azpimarratu zeben. Diru-laguntza 
jaitsiera nabarmenak izan dira 2012xan eta horrek eragin
zuzena euki dau elkartian: lagun bat gitxiago dago lanian
gaur egun eta aldizkarixak lau orrialde gitxiago dittu.

Instituziñuen diru-laguntzen jaitsiera nabarmendu zan batzarrian.
SILBIA HERNANDEZ

Urte gogorra aurreikusten dau 
...eta kitto! Euskara Elkarteak

Diru-laguntzak 
eta publizitatia 
gehixago jaitsi 

ezkero, proiektuak
eta lantaldia 

arriskuan dagoz

Urteroko proiektuak eutsi nahi dittu ...eta kitto!-k, tartian maiatzeko mintegixa. SILBIA HERNANDEZ
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tzak jaitsi ezkero edo publizi-
tate jaitsierak oso nabarmenak
izan ezkero.

Eta ekonomiari buruzko al-
biste baltzak nagusi ez izateko,
elkartiak 2013an martxan jarri-
ko daben proiektu bat be aur-
keztu zeban: “Oiñ hiru urte
esan genduan euskeriaren era-
billeriari buruzko hausnarketa
bat egitteko asmua genkagula.
2013an egingo dogu, ikerketa
formatuan eta gaztietan zen-
trauta. Gaztiak eta euskeriaren
erabilleria aztertuko doguz, ho-
rretarako lau pertsona ikerketa
diseiñatzen dabiz, datozen as-
tietan metologia itxiko dabe
eta aurten bertan emaitzak eu-
kitzia espero dabe”, azaldu ze-
ban Maider Aranberrik.

Urteko kuota barrixak be
onartu ziran, iazkueri KPI gehi-
ttuta, eta datozen hillabetietan
hau guztia aurrera eruateko
Zuzendaritza Batzorde barrixa
be onartu zan: Igone Lamarain
izango da presidentia, Moises
Gonzalez presidente orde,
idazkaria Maider Aranberri, di-
ruzaina Marisol Uriarte eta bo-
kalak Ainara Argoitia, Juan Ba-
rahona, Julian Fernandez, Fer-
min Lazkano, Josu Mendikute,
Koldo Mitxelena, Leire Narbai-
za eta Ane Urkiola.

IGONE LAMARAIN (...eta kitto!-ko presidentia)

"Neurri berezixak onartu dittu batzarrak"
- Diru-arazuak azpimarratu dittuzue zuek be
Batzar Nagusixan. Erabaki gogorreko urtia
izango da 2013a?

Erabaki gogorrak instituziñuek hartu dittuz-
te azkeneko urtiotan euskara eta kulturari
emondako diruotan eta erabakittako aurre-
kontuetan. Argi dago eurentzat euskara le-
hentasuna izatetik oindiokan urruti daguala. 

Eta gu erabaki horretara moldatu bihar
izan gara. Oiñ arte proiektu daneri eustia
erabagi dogu, gure zeregiña euskeriaren nor-
malizaziñua da eta horretarako lan daneri
eutsi bihar detsegulako. Aipatzekua da, nire
ustez, ...eta kitto! euskara alkartian langile-
ok egindako esfortzua eta ekarpena lan da-
nak aurreko urtiotan baino egoera eskasa-
guan aurrera ataratzeko. 

Baiña ezin geinke egoera hau luzatu eta zu-
lua handitzen segidu,  horregaittik diñogu era-
baki gogorren urtia izango dala. Neurri bere-
zixak onartu dittu batzarrak, tartian langille ko-
purua murrizteko aukeria dago. Baina horra
heldu aurretik diru-itturri barrixak lantzen
saiatuko gara. 
- Halanda be, Ikerketa haundi bat aurreikus-
ten dozue; zergaittik horrelako apustua?

Oiñ hiru urte erabagi genduan hausnarketa
bat egittia etorkizuneko lehentasunak defini-
tzeko. Arrazoi ezberdinengaittik atzeratu egin
da, baiña aurten ekingo detsagu ikerketiari. 

Eibarko egoeria aztertu nahi dogu …eta ki-
tto! eta euskalgintzaren hurrengo urtiotako di-
namika eraginkortzeko, hau da, ilduak zehaz-

tuko dittugu normalizaziñua azkartzeko, eus-
karaz bizitzeko bidia eraginkortzeko.

Eibar hiri haundixa da, eta arlo mordua da-
kazenez esparrua definitzia izan da lehelengo
pausua. Gaztiak aukeratu dittugu, gaztiak da-
ken eragiñ esparrua be haundixa dalako: ka-
lia, famelixia, lan mundua, eskolak… 

Gaztien euskeraz berba egitteko motibazi-
ñua eta arrazoiak aztertuko dittugu, gero eu-
retan eragitteko. 

Ikerketiak bi zati nagusi izango dittu: lehe-
lengua zientifikuagua izango da, datuak batu-
ko dittugulako. Baiña bigarrenian ondorixuak
atarako dittugu ilduak zihazteko. Bigarren za-
ti hau parte-hartzaillia izango da, euskalgin-
tzatik hasi eta gaztien esparrua hartzen daben
eragille zein lagunenganaiño.  

Denda ixten 
dugulako

LIKIDAZIOA
%50 %30 %20

%15 urrean
– Bidebarrieta, 10 –
Tlf. 943 20 80 45
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Korrika Txikixa bidia prestatzen
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Korrikaren argazki guztiak Facebook-eko gure orrian (https://www.facebook.com/pages/

Etakitto) ikusgai. Domekan Baionako amaiera ekitaldira joateko autobusa 09.00etan 

Ego-Gainetik (izen-ematea AEKn, 943201379 tel.)

Euskera eskurik esku pasatu genuen
Argazkiak: Maialen Belaustegi, Silbia Hernandez eta KOLDO MITXELENA

KORRIKA
EIBARREN
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Denboraldi bikaina

dihardute egiten Klub

Deportiboko eski ba-

tzordeko ordezkariek

eta, horrela, aurretik ere

podiuma zapaldu ondo-

ren Gipuzkoako, Euska-

diko eta Aragoiko txa-

pelketetan eta Sompor-

teko liga irabazi eta ge-

ro, asteburu honetan

gaurtik domekara arte

Candanchun jokatuko

diren Espainiako txa-

pelketetan izango dira.

Kadete mailako Jone eta Naia Saez

eta Maitane Fariñas eta infantil mai-

lako Elene Gisasola eta Juan Chacón

dira Eibarko klubeko ordezkariak

iraupen eskiko txapelketa horietan:

gozatzeko beste aukera bat!

Deporreko eskiatzaileak asteburuan
Espainiako txapelketan

Zapatuan Tolosako Usabal kirolde-

gian jokatutako lehiaketan erabaki

ziren judoko kata modalitateko Es-

painiako txapelketara joango diren

kirolariak eta, kadete mailan, Neka-

ne Muguruza eta Eneko Lores Kala-

muako ordezkariek horretarako txar-

tela eskuratu zuten; horrez gain, fi-

naletan dominetik gertu izango diren

itxaropena dute klubean.

Domekan Hernanin jokatutako in-

fantil mailako txapelketan, bestalde,

Iker Martinezek eta Iker Gorostizagak

brontzezko domina bana irabazi zu-

ten eta Javier Criado zazpigarren sail-

katu zen.

Lores eta Muguruza judokak 
Espainiako kata txapelketara

Gaizka Garitanoren taldeak Zubietan jokatuko

du bihar arratsaldean talde biendako garrantzi

handia duen partidua. Donostiarrek ez dute par-

tidurik irabazi otsailaren 9tik eta beharrezkoak

dituzte puntuak jaitsiera postuetan ez sartzeko;

eibartarrek, berriz, gaur egun duten 3. postuari

eusteko asmoz doaz Donostiara eta Mainz au-

rrelariaren zalantza dute partidurako. Bestalde,

Urko jubenil mailako taldeko Julen Lopez eta Mi-

kel Santamaria jokalariek Euskadiko 18 urtetik

beherako selekzioarekin jokatu dute.

Espainiako txapelketan parte hartzeko aukera

zuten infantil mailako lau gimnastek euren hel-

burua lortu zuten Gasteizeko Euskal Ligan eta,

horrela, apirilaren 26tik 28ra Zaragozan jokatuko

den lehiaketan izango dira Elene Varela, Teresa

Miguel, Malen Txurruka eta Nahia Arguiz. Fede-

ratutako bost gimnastak, bestalde, Euskal Liga-

ko 2. fasean izango dira apirilaren 7an eta, behin

Aste Santuko oporrak pasata, eskola mailako 31

gimnastak Gipuzkoako txapelketan izango dira.

Ipuruako gimnastek
helburua bete zuten

Sanse-Eibar bihar
17.30etan

Lores, Agirre eta Muguruza.

Bigarren urtez jarraian jubenil

eta kadete mailako taldeak Eus-

kadiko txapelketaren azken fa-

sea jokatzeko sailkatu dira. Ju-

benilak, azken jardunaldietan

Barakaldori eta Ereintzari iraba-

zi eta gero, gaurtik domekara ar-

te lau taldeen artean jokatuko

den finalerako sailkatu dira:

kontuan izan behar da, gainera,

lehenengo urtekoak direla eu-

ren mailan. Euskal Ligan debu-

tatu duten kadete mailakoak,

bestalde, esperientzia gehiago

zutenei aurre egiteaz gain, az-

ken faserako sailkatu dira eta,

hortik, Espainiako txapelketara-

ko sektore fasea jokatzeko jau-

zia eman nahi dute.

Talde nagusiak sailkapeneko

bigarren postua berreskuratu

du, Zaragozaren aurretik.

Eibar Eskubaloiaren harrobia
berriro ere onenekin

Eibar Tekniker Eskubaloia kadeteen mailako taldeak denboraldi
bikaina dihardu egiten beste behin.
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Ikusten ez den arren, barruko arro-
pak garrantzia handia dauka gaur
egun, are gehiago ezkontza eguna-

ren inguruan badihardugu. Askoren bu-
ruan bikotekidea aho zabalik, liluratuta
lagatzeko asmoa bueltaka ibiliko da,
baina helburu horretatik haratago, beste
betekizun garrantzitsu batzuk dauzka
gaur egun dendetan aurki dezakegun
barruko arropak. Besteak beste, gaine-
tik jantziko duguna egokiago gelditze-
ko eta gorputza moldeatzeko aukera
ematen du.

Horregatik, aukeratzeko orduan ero-
sotasunari begiratzeaz gain, estetikari
eta sexy egoteari begiratzen zaio.
Emaztegaiaren kasuan, soinekoak bal-
dintzatuko du barruko arropa modu ba-
tekoa edo beste batekoa izatea. Batez
ere bularretakoaren kasuan. Izan ere,
eskotea nolakoa den, horrek "aginduko"
digu zein bularretako aukeratu. Horre-
gatik, soinekoa aukeratzearekin batera
horri egokitutako bularretakoa ere au-

keratzea gomendatzen dute eta, jakina,
behin aukeratuta soinekoarekin batera
probatzea. Edozelakoa aukeratuta ere,
baina, badago beti jarraitu beharreko
"urrezko arau" bat: bularretakoak bete-
garri asko izatea komeni da, normalean
andregaiaren soinekoak pisatu egiten

duelako eta, beraz, bularrak zapaldu
egiten dituelako.

Merkatuan orain dauden kuleroei es-
ker, bestalde, gorputza moldatzeko au-
kera dago. Eta koloreari dagokionean,
marfil koloreak oraindik jaun eta jabe
izaten jarraitzen du.

Barruko  a r r open  garrantz ia

ga
di

fo
t

Ezkontza 
egunerako
guztia...

...ZURE
ESKU!

TEL. 
943 20 80 06

CALBETON, 16 
-EIBAR-R

AC
OEzkontza  

egunean  
ez in  hobe to

jan tz i ta  
ego ten  

lagunduko  
d i zugu

ARRAGUETA 9          

TEL. 943 12 71 06

““TT ii rroo  PP ii ttxxoonn  JJaatteettxxeeaa””   AARRRRAATTEE
Ezkontzak

Jaunartzeak

Bataioak

TTeerr rraazzaa   eeddeerr rraa   bb ii ss ttaa   ppaarreeggaabbeeeekk iinn 943 20 88 59

laguinda
arropak eta         
osagarriak

Bidebarrieta, 18   
943 20 84 41
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Tel. 943 202 727    Faxa. 943 208 991   
Arrate auzoa -EIBAR-Ezkontzeko prest!Ezkontzeko prest!

Kalitatea sukaldean

Jon Odriozola chef-a

conecta@hotelkrabelin.com         www.hotelkrabelin.com

HOTELA
JATETXEA

Ordutegi zabala
berandura arte

Zure egun bereziaArreta pertsonalizatua

Telefonoa: 
943 20 22 33

Senargaiak 
eta ezkontzako 

gonbidatuak 
janzteko 

PRESTATUTA 
GAUDE

ZULOAGATARREN, 1 (EIBAR)



Ezkongaientzat ez ezik,
gonbidatuentzat ere
manikura eta pediku-

rari denbora piskat eskaintzea
oso gomendagarria da. Lehe-
nik eta behin koloreei arreta
ipintzea komeni da: azazka-
len diseinurako zein azazka-
lak osorik margotzeko tono
suabeak aukeratzea gomen-
datzen dute estetikako adi-
tuek. Urteetan aldaketa han-
dirik izan ez duen estetikaren
atal honetan benetako iraul-
tza ematen dihardu azken aldi
honetan. Sasoi batean gehien
eskatzen zen manikura fran-
tsesa, bere aldaera guztiekin,
benetan zaharkitua geratu da
gaur egun dagoen eskaintzari
begira ipiniz gero. Portzela-

na, gel eta bestelakoak erabi-
lita gaur egun begien parean
zabaltzen den aukera zerren-
da ia amaigabea da eta bakoi-
tzaren gustu eta estiloaren
arabera sor daitezkeen kon-
binazioak ikusgarriak dira
oso. Besteak beste, oso erraz
esmaltearen gainetik itsatsi
egiten diren bitxi eta apain-
garriekin forma ezberdinak
sortzeko hamaika aukera da-
go. Eta ez bakarrik eskuetako
azazkaletan. Izan ere, gero

eta gehiago hedatzen dihardu
oinetako azazkalak apaintze-
ko ohitura. Norberaren izae-
raren araberako irudi "chic"

eta dibertigarria lortzeko es-
tetika zentrura joan eta adi-
tuei galdetu, besterik ez da
behar gaur egun.

Azazka lak  ar t e l an  b ihur tu ta

T. Etxebarria, 24

Tel. 943 20 73 04

BITXITEGIA

ERLOJUDENDA

URKIZU, 13 (Villalba-ren ondoan)
697 614 069

BATAIO ETA JAUNARTZEAK
DOMEKETAN ERE ZABALIK

AURRETIK
ORDUA

HARTUTA
I L E A P A I N D E G I A

ROSANA
ILEAPAINDEGIA

943 120624

URKIZU PASEALEKUA, 7 - BEHEA

Estaziño, 4
943 254776
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ESTETIKA
MASAJEA

EGUN BEREZI HORRETARAKO TRATAMENDU GUZTIAK DITUZU GUREAN

Zezenbide, 4 www.lakett.com 943 53 00 66

EST I L I STAK

BOUT IQUE

Udaberriaren etorrera ospatzeko,
eguneratu zaitez EN BOGA-n.

Horrela esan 
ahal izango 

duzu...

NICE
NAIZ

Ifar kale, 6 (Eibar)
Caserio Landaburu, 4 (Bilbo)

tel. 943 702024

BILATUIGUZU GURE SARE SOZIALETAN

kerala
Estetika Tratamenduak, Manikura,
Depilazioak, Dietetika eta Nutrizioa...

R
PS

 1
89

/0
9

www.estetikakerala.es
www.cosmeticadelbienestar.es

Urkizu, 11 solairuartea 943 53 05 25

Makillajea Etxean Bertan

GGoo rrppuu tt zz   tt rr aa tt aammeenndduuaakk

Bidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547

BESOAK

lehen               orain

ESTRIAK

lehen                 orain

CAPI

TEKNIKAK: Kabitazioa / Radiofrekuentzia /
Laser lipolitikoa / Presoterapia / Elektroestimulazioa
5saiokoBONOAK/ Zona bat: 35 euro saioa

AAuu rrppeegg ii   tt rr aa tt aammeenndduuaakk

LASER DEPILAZIOA 30€

Hanka osoak + Izterrondoak: 90€

BETILE LUZAPENAK
GEL ATZAZKALAK
IA BETIRAKO MANIKURA

zona
bakoitza

– Radiofrekuentzia (zimurrak)
– Mantxak (BERRIA)
– Mikrodermoabrasioa

Romualdo Galdos, 12         943 82 12 77

- Ile-luzapenak

- tratamenduak

- estresaren aurkako garbiketa

Esku eta oinetako tratamenduak

Gel eta Portzelanazko azazkalak

Depilazioa - Makillajea -etb.

Aurpegi tratamenduak

ORDUA 
HARTZEKO:

Tel. 943 20 16 48

● Punta-puntako orrazkerak
● Ile tratamentuak

Bidebarrieta, 20 (Galeria Komertziala) GIZONEZKOEN 
ILEAPAINDEGIA



Emaztegaiaren lora-sorta aukera-
tzerako orduan, lorek itxura
ederrarekin luzaroan eusten du-

ten ala ez jakitea komeni da, batez ere
emaztegaiak ezkontza eguna igaro eta
gero gordetzeko asmoa baldin badauka.
Eta azken urteotan lora-sortak gorde-
tzeko ohitura gero eta gehiago hedatzen
joan dela ikusita, merkatuan aukera be-
rriak agertzen joan dira, eskaera guztiei
erantzuteko ahaleginari jarraituta. Beti-

danik ezagutu dugun lorez osatutako
sortei oihalez egindako lorak, gozo-
kiak, bonboiak eta pitxiak gehitzeko
aukera dago gaur egun, bakoitzaren
gustuaren arabera.

Eta luzaroan gorde nahi den beste zer-
bait ere badago: ezkontza eguneko iru-
diak. Azken urteotan bideoek eta ikus-
entzunezkoek gero eta jarraitzaile gehia-
go izan arren, oraindik ere denek nahi
izaten dute ezkontza eguneko argazkie-

kin album ede-
rra osatzea,
nahi duten
guztietan begi-
ratu ahal izate-
ko. Estiloari
dagokionez,
joera berriak
sartu dira ez-
kontza-argaz-
kilaritzan eta
ohiko posatuei
naturalagoaren
itxura duten

beste batzuk gehitu zaizkio. Batzuk ai-
patzekotan, ezkontzarako argazki-kaze-
taritza, "photocall" delakoa eta antzerako
batzuk gero eta gehiago eskatzen dituz-
te.

Luzaroan  o r o i tz eko  kon tuak

Inprimategia

Aukera zabala ezkontza gonbidapenetan 
eta papertegian orokorrean

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

KAFEA, TEA eta
TXOKOLATEA

Julian Etxeberria, 5
katetxo@yahoo.com
943-257536 eta 628-330634

Ezkontza-opari originalak 
eta gonbidatuentzako 

detaileak. 

Jaunartze-opariak, 
urtebetetzeak 
eta beste 
ospakizun batzuk.

943 20 88 47       
688 67 89 34

DEGUSTAZIOA

EEZZKKOONNTTZZAA ttaarrttaakk  
eettaa  

ddeessppeeddiiddeettaarraakkoo  
((EENN KKAA RRGG UUZZ ))

-T. ETXEBARRIA, 13-
Tel. 943 20 63 22

943 20 05 47

San Juan, 1
943 20 33 29 JATEKO MODUAN

ZAGOZ!
EZETZ 

AUSARTU!

DENDA
LORA

Isasi, 16

San

Andres

gozotegia

Bidebarrieta, 28                 943 20 79 73

Ezkontzetarako tartak eta
opariak prestatzen ditugu

jo
su

 to
rre

al
ad

ay



Ezkontzak, bataioak, jaunartzeak, 
zilarrezko ezkontzak, urrezko ezkontzak, 

karta, enpresa bazkariak…

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

Arrate Gaina, 4
279 Postakutxa
20600 EIBAR

943 121 262
943 127 334

Edozein
ospakizunetarako 

aukera

ARRATEKO

SANTUTEGIAREN

ondoan aurkitzen gara



Ezkontza bidaiak eskaintzen di-
tuzten bulegoetako beharginek
gehien entzuten duten esaldia,

duda barik, "gure bizitzako bidaia egin
nahi dugu" da. Bizitzan behin ezkondu-
ko eta bidaia benetan berezia izatea bi-
latzen dute bikoteek. Horregatik, bizi-
tzan behin bete ahal izango duten ame-
tsa bailitzan, ez diote diruari horrenbes-
te begiratzen. Gainera, antolaketarekin
lotutako guztiak profesionalen esku la-
ga nahi izaten dute, horrela bidaian dis-
frutatzeaz baino ez arduratzeko. Horre-
gatik da horren garrantzitsua profesio-
nal arduratsuak aukeratzea bidaia pres-
tatzeko ordua ailegatzean. Sarritan bi-
daia sasoitik kanpo egiten denez, prezio
oso erakargarriak lortzeko aukera izaten
dela gogoratzea komenigarria da. Hor-
tik aurrera, bidaian zer ikusi eta egin
nahi den azalduta, bidaia agentzian

azalduko dizkiete horri egokitutako au-
kera onenak.

Kontinentez kontinente, honakoak di-
ra ezkonberriei bidaia egiteko gehien
gustatzen zaizkien herrialdeak: Ameri-
kan, Amerikako Estatu Batuak (ekialde-
ko eta mendebaldeko kostaldea), Argen-
tina eta Kanada. Hondartzan etzanda
egoteko, berriz, Mexiko, Dominikar
Errepublika eta Kuba dira gehien auke-
ratzen dituztenak. Asian, Thailandia,
Vietnam eta Txina dira erakargarrienak
ezkondu berri diren bikoteentzat. Eta
Afrikan Tanzania, Kenya eta Hego Afri-
ka dira gehien eskatzen dituztenak. Eu-
ropan geratzea erabakiz gero, zerrenda-
ren lehen tokian oraindik ere Norvegia
eta bere fiordoak daude.

Biz i tzan  b eh in  eg i t eko  b ida ia

94 465 75 77       www.bagoaz.com

bidaiak

BIDAIA PERTSONALIZATUAK
Gure 

gidariekin
Prezio 

lehiakorrak
Produktu 

generikoak

Matienan gaude
Eibartik 10 minutura

(autopistan Abadiñoko irteera)

Gure produktu

berezienak: Venezuela,
Costa Rica eta India
Azken aldian: Estatu 
Batuak, Kubarekin 
nahastuta
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Jaialdi handia izango da gaur, 19.15etan hasita, Astelena

frontoian, Udaberri Torneoaren 3. mailako finalak jokatuko

baitira. Tartean, Klub Deportiboko ordezkariak izango dira,

bigarren partiduan: jubenil mailan, Narbaiza-Ruiz Eibarko

bikoteak Zumarragako Herrera-Izagirreri egingo dio aurre.

Sailkapen faseko ligaxkan eibartarrek irabazi egin zuten eta

gauza bera egitea espero dute oraingoan. Aurretik, kadete-

en mailako finala jokatuko da eta, amaitzeko, nagusien mai-

lakoa.

Domeka arratsaldeko jaialdian, bestalde, Gonzalez eta

Retegi Biren arteko buruz-burukoa jokatuko da frontoi guz-

tian, gero eta gertuago dagoen banakako txapelketaren aitzindari. Bigarren partiduan, Olaizo-

la II.a - Ibai Zabala eta Ezkurdia - Zubieta bikoteek jardungo dute, nor baino nor.

berriak

Gipuzkoako 44. hiru-txirlo bo-
lo txapelketa jokatuko da
bihar hasi eta ekainaren 8ra
arte. Guztira 11 jardunaldi
izango ditu txapelketak eta
Asola-Berrin bederatzigarre-
na jokatuko da, maiatzaren
25ean. Lehenengo jardunal-
dia, biharkoa, Elgoibarko San
Roken jokatuko da, ohikoa
denez, 17.00etatik aurrera

HIRU TXIRLO

Narbaiza-Ruiz Udaberri
Torneoaren finalean

Eibarko Kirol patronatutik bidalitako oharrari

jarraituz, honakoak izango dira jai egun haue-

tarako (martxoaren 28tik apirilaren 1era arte)

ordutegiak: Ipurua kiroldegia zabalik egongo

da egun guzti horietan 09.00etatik 13.00a arte

eta zapatuan (hilaren 30ean) baita 16.00etatik

20.00etara ere; Unbe kirolgunean goizeko

09.00etatik arratsaldeko 20.00ak arte zabalduko

dute egun guzti horietan; eta Orbea kiroldegia

09.00etatik 14.00etara zabalduko dute egunero

(zapatuan, hilaren 30ean) baita arratsaldez ere,

17.00etatik 20.00etara. Azken instalazio hori itxi

egingo da apirilaren 2an (martitzena) eta, 3an

zabalduta ere, igerilekua itxita egongo da 5era

arte eta SPA 7ra arte. Astelehenean (8an) beti-

ko ordutegira bueltatuko da.

Aste Santuko ordutegiak Kiroldegian

Eguaztenean Unben jokatu-
tako partiduan, Eibar Rugbi
Taldeak 41-10 irabazi zion
Durangori, elurrarengatik au-
rretik atzeratutako parti-
duan. Emaitza horrekin Hie-
rros Anetxekoak sailkapene-
ko 5. postura egiten dute jau-
zia eta, liga amaitzeko bi jar-
dunaldiren faltan, postu hori
hobetzeko asmotan daude.

ERRUGBIA

Ruiz eta Narbaiza pilotariak.

Egiten ziharduen denboraldiak adierazten

zuenez, Gipuzkoako taldekako txapelketa

amaitzeko jardunaldi bakarra falta denean

Klub Deportiboko B taldea 3. mailatik 2.era

igo da, azken zapatuan Mundarro C-ri 4-0 ira-

bazi eta gero. Txapeldun izateko ere, puntu

eta erdi ateratzea besterik ez zaio falta. Pe-

rez, Beorlegi, Larreategi, Freire, Baena, Ga-

rriko eta Narbaizari zorionak.

Korrika Kulturalaren barruan, Ermua eta Ei-

barren arteko partida jokatu zen domeka goi-

zean. Scheveningen formatuko txapelketan, Ei-

barko jokalari bakoitzak Ermuko jokalari guz-

tien aurka bi partida jokatu zituen eta ermuta-

rrak nagusitu ziren 17,5-14,5. Bestalde, bihar

hasita eta hilaren 30era arte, Donostiako Txa-

pelketa Irekiaren 36. edizioa jokatuko da: hor

izango dira Arana, Garrido eta Aranzabal joka-

tzen eta Larreategi eta Olabe epaile lanetan.

Xakeko bigarren taldeak maila igo du

Ruibal Alquiler de Vehículos-
ek ezustea eman zuen azken
jardunaldian multzoko lide-
rrari 58-75 irabaziz. Ez hori
bakarrik: emaitza horri esker,
igoera fasean berriro sartze-
ko ateak zabaltzen zaizkio Ei-
barko taldeari. Orain 5. pos-
tuan dago, bi talderekin ber-
dinduta eta aurretik dituen
hiru taldek baino garaipen
bat gutxiagorekin.

SASKIBALOIA

MERCEDES ZUBIARREMENTERIA MARKINA
2013ko martxoaren 18an hil zen, 

94 urterekin

Familiaren izenean, eskerrik beroena 

gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.
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HASI ETA AMAITU, ELGOIBA-
RREK HARTUKO DU Euskal

Herriko Itzuliaren lehenengo

etapa apirilaren 1ean. Marti-

tzenean, berriz Elgoibartik

abiatuta, Gasteizera joko dute

lasterketan parte hartuko du-

ten 21 taldeek. Eguaztenean,

berriz, Gasteizetik Trapagara-

nera joango dira, mendian ko-

katutako lehen helmugaraino.

La Lejanako helmuga horrek

hurrengo egunean, hilaren 4an,

Arraten izango dena iragarriko

du, azken hau ohiko ibilbide-

tik egingo dena. Barixakuan,

bestalde, Eibarren hasiko da

etapa eta Beasainen amaitu.

Eta zapatuan, itzuliari amaiera

emateko, 21 kilometroko erlo-

jupekoa jokatuko da.

Apirilaren 4an Arraten

Gure herriak bi egunetan

(apirilaren 4an helmuga Arra-

ten eta 5ean irteera Untzagan)

hartuko du lasterketa, honako

ordutegiari jarraituz: egueneko

etapak 151 kilometro eta erdi

izango ditu, 13.25etan Trapaga-

ranen hasita. Eibartik 15.20ak

inguru pasatuko da lehen aldiz,

Maltzagatik sartuta. San Juan

kalean tarteko helmuga jokatu-

ko dute eta Karabietara joango

dira. Handik ordubetera, 16.15-

ak bueltan gurean izango dira

berriro, oraingoan Otaola hiri-

bidetik sartuta, Ixuara jotzeko .

Eta azken sarrera, etaparen

amaieraren bila, 17.00ak buel-

tan izango da, San Miguel gai-

na pasa ondoren, Maltzagatik

gurera etortzeko. Beste tarteko

helmuga bat jokatuko da San

Juan kalean berriro eta Arratera

igoko dira, han 17.15ak ingu-

ruan etapa amaitzeko.

Hurrengo eguneko etapak

Beasainera eramango du tro-

pela, Itzuliaren amaieraren bi-

la. 166 kilometro izango ditu

eta gure herritik 13.00an irten-

go dute txirrindulariek. Irteera

neutralizatua izango da eta be-

netakoari Azitainen emango

zaio 13.05etan. Etapa horrek

izango ditu hainbat berezita-

sun, tartean inoiz igo ez den

Olaberriarako igoera bat, kilo-

metro batean %21eko pendiza

izango duena. Hala ere, eraba-

kigarriagoak aurreikusten dira

La Lejanan eta Arraten amaitu-

ko direnak, azkeneko erlojupe-

koarekin batera.

Guztira 840 kilometro inguru

izango ditu Itzuliak eta, fabori-

to guztiekin batera, Euskalte-

lek talde indartsua aurkeztuko

du eta Alberto Contador ere

gauza handiak egiteko prest

dator, Tourra prestatze bidean

egindako denboraldian. Bera-

rekin batera, Valverdek, Sa-

muelek, Puritok, Froomek eta

enparauek ikuskizuna eskain-

tzeko aukera paregabea izango

dute. Valenciaga Memorialaren

bezperan!

Eibarko Txirrindulari Elkarteak antolatutako Udaberri 
Saria eta Abascal Memoriala (hau aurreko domekan) 
jokatu eta gero, udaberriaren etorrerarekin, gurpil giroan
sartuko gara guztiz Eibarren. Horrela, Aste Santua pasata,
apirilaren 1etik 6ra arte Euskal Herriko Itzuliaren 
53. edizioa izango da jokoan, UCI ProTour-eko munduko
txirriindulari onenekin. Hori amaituta, afizionatuen
mailako estatuko lasterketa entzutetsuenaren, Valenciaga
Memorialaren ordua izango da (apirilaren 7an) eta 
hurrengo domekan Otxoa Memorialarena. Izango dute
zertaz gozatu txirrindularitza zaleek egunotan.  Ixua inguruan izaten den girorik oso toki gutxitan ikusten da.

53. Euskal Herriko
Itzulia apirilaren
1etik 6ra

1. URTEURRENA (2012-III-27)
PAK ITA BARRENETXEA URKIOLA

Bere aldeko MEZA ospatuko da martxoaren 23an (zapatua), 
arratsaldeko 18.00etan, Amañako El Salvador parrokian.

Zure hutsunearen Izan zara guretzat
lehen urteurrena zoragarriena
ezin kendurik gabiz gurekin daramagu
bihotzian pena zure oroimena

Euskalteleko Samuel Sánchezek badaki zer den Arraten irabaztea.



Aurreko asteko eguenean hil

zen, 84 urterekin, Eibarren

jaiotako eta, aspalditik, Er-

muan bizi zen esataria. Herri-

kiroletako jarraitzaile sutsua

izanda, euskal kutsuko beste

kirolei ere erreparatu zion Zi-

riako Ortiz de Zaratek, eta bai-

ta euretako asko praktikatu

ere. Herri-kiroletako jaialdiak

aurkezten egindako bide lu-

zeari -”ez da izango Euskal

Herrian nik probarik aurkeztu

ez dudan herririk” zioen- Arra-

te Irratian egindako lan pare-

gabea erantsi behar zaio,

oihartzun handia eman bai-

tzion hor herri-kirol munduari,

proba asko eta asko zuzenean

jarraitzeaz gain. Arrate Irratia

orain dela urtebete laga zuen,

San Jose egunean. 

Ziriakok 
laga gaitu
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PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK

- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

☎ eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea
Publi.resa@euskalnet.net

ERA GUZTIETAKO TESTUAK

ITZULTZEN DITUGU, 

euskaratik gaztelerara, 

gazteleratik euskarara, 

eta ingelesetik euskarara.

ZERBITZUA

ITZULPEN

elkartea@etakitto.com

Ibarguren onena Abascal-ean
Aurreko domeka goizean jokatutako kadeteen mailako Abas-

cal Memorialean, Atracciones Sanz taldeko Oier Ibarguren

izan zen irabazlea. Lau segundoko aldea atera zion Allerruko

Euken Gallegori eta bostekoa atzetik sailkatutako taldetxoa-

ri. Taldeka ere Atracciones Sanz izan zen garaile, lehiakorta-

sun saria Mikel Salaberriak bereganatu zuen, Debabarrenako

onena Ciclos Iturriagako Asier Basurto izan zen eta saria jaso

zuen lehen emakumeak ere, Caja Ruraleko Eider Unanuek.

Podiuma irabazle
guztiekin eta 
irabazlearen 
helmugaratzea,
Urkizu
pasealekuan.
LEIRE ITURBE

Euskadiko duatloi sprint txa-

pelketa izango da jokoan

bihar, 17.00etan hasita. Os-

tots Triatloi Taldeak eta Eus-

kadiko Federazioak antolatu-

tako proba sprint distantzia-

koa izango da (5 kilometro

antxitxiketan, 20 bizikleta gai-

nean eta beste 5 korrika). Zir-

kuituaren zortzigarren proba

da eta Ermuko hau antola-

tzen dela laugarren edizioa.

Irteera, helmuga eta boxeak

Cardenal Orbe plazan koka-

tuko dira.

Aurreko asteburuan, bes-

talde, Oñatin jokatutako dua-

tloian, gure herriko Delteco

taldeko ordezkariak goi pos-

tuetan izan ziren: Ziaran 2.a

izan zen 23 urtetik azpikoe-

tan, Romero 4.a beterano 2

mailan eta Osoro 8.a 23 urte

baino gazteagoetan.

Ermuko Duatloia jokatuko 
da bihar arratsaldean
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Bihar Eibarko Gaztetxe Danbada aurkezteko egitaraua prestatu
dute: 19.30etan Untzagatik gaztetxera trikipoteoan jaitsiko dira
gazteak eta aurkezpen ekitaldia han bertan 21.00etan hasiko da.
Ondoren, 22.00etatik aurrera kontzertua eskainiko dute Itziarko
Ezten Giro taldeak eta DJ Beato eibartarrak. 

Gaztetxe Danbadaren
aurkezpena

Zapatu gauerdian hasi eta goizaldera arte Funk Off! elkartearen
eskutik The Soul Room jaialdia hartuko du Koskor tabernak. Au-
rretik antolatu dituztenen
bidetik, honetan ere hain-
bat jarduera osagarrik la-
gunduko diete musikaz ar-
duratuko diren disko jar-
tzaileei: Balza (Kogollo
Party Krew), Eneko MArro-
nes (Retrasound), Fari (Ko-
gollo Party Krew) eta Gorku
(Funk Off!). Sarrera librea
izango da.

The Soul Room Koskorren

- Zelan joan dira aurtengo jardunaldiak?
Aurreikuspenak bete direla esatea topikoa bada ere, egia

da. Atsekabe eta antolakuntza arazoen gainetik, erritmoa be-
rreskuratu dugu. Gainera, eskainitako oreka eta kalitatearekin
jendea ezustean hartu dugu: lan gutxiago izanda ere, kalitate
artistikoari eutsi diote. 
- Zein lan azpimarratuko zenuke?

La Chana konpainiak eskainitakoa, esaterako: aktore bakarra-
rekin, baina monologoa izan barik; hainbat pertsonaiei ahotsa
emanez, baina sabelhiztuna izan gabe... Horko sarkasmoak on-
do funtzionatu du. Godoyrena ere aipatzekoa da: bere espe-
rientzia, konplizitatea zelan bilatzen duen... barre eraginez ne-
gar egitekoak diren gauzekin. Ron Lalá-ren lanak ere oso ondo
funtzionatu du. Oreka bilatzen genuen eta lortu dugu: tesiaren
antzerkia, umorezkoa, klasikoa eta modernoa... denek izan du-
te euren tokia. 
- Jendearen erantzunean, ezustekorik izan duzue?

Espero genuen moduko erantzuna jasotzearen beharra ge-
nuen eta soberan eman da erantzun hori. Sarreretan-eta, %5eko
jaitsiera eman da. Unibertsitarien kopurua jaitsi da zeozertxo,
batez ere asteburuetan euren etxeetara bueltatzen direlako.
- Euskerazko lanak zelan funtzionatu dute?

Zerekin konparatzen duzun. Norbaitendako 200 lagun buel-
tan biltzea gutxi izan daiteke, baina konpainiakoek esan digu-
tenez hainbeste lagun oso gutxitan izaten dute euren emanki-
zunetan. Umorezko melodramak kalitate handia zuen eta “Na-
bajorumek” ingenioa borborka.
- Umeendako antzerkian eskainitakoarekin ere pozik?

Malikian-en kontzerturako ez zen sarrerarik geratu eta Gora-
kadak erakutsi zuen, beste behin, duten profesionaltasuna.
- Zelako ondorioak atera dituzue aurtengotik?

Guztiondako maila pertsonalean izan dugun une txarra gain-
ditu dugula ondorio baikorra da. Beti ere, zenbat eta baliabi-
de gehiago izan, orduan eta hobeto erantzungo diogu Eibarrek
eskatzen digunari. Baina artistikoki, baliabide gutxiagorekin
ere, maila eman dezakegu. Pozik gaude emaitzarekin.

"Une txarra gainditu
dugu guztion artean"

Antzerki Jardunaldien edizio berri bat amaitu zen atzo,
Juan Diego Bottok eskainitako bigarren saioarekin. Aukera
ona da jardunaldiei errepasoa egin eta Juan Ortega
zuzendari artistikoak ateratako ondorioak jakiteko. Urte
gogorra izan da antolatzaileentzat, baina lana gogotik
eginda aurrera atera dute edizio hau. Arrakasta lortzeraino.

JUAN ORTEGA (Antzerki Jardunaldiak)

Emarock proiektuarekin bat eginda, Kokein taldeak eta Napoka
Iria taldeko Miren Narbaizak elkarrekin jardun zuten orain dela
egun batzuk Ondarroan. Emarock proiektua Euskal Herrian mu-
sikan diharduten emakumeentzat tartea sortzeko asmoz jaio da
eta egunetik egunera gero eta jende gehiagok dihardu bat egiten.

Eibartarrak Emarock-en
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laburrak

Aste Santua dela eta, apirilaren
1ean (astelehena) Portalea
eraikina eta, beraz, bertan
dauden bulego, areto eta beste
guztiak itxita egongo direla
jakinarazi dute arduradunek.

PORTALEA ASTE SANTUAN

Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldeak an-

tolatutako Argazkilaritza Maiatzean progra-

maren barruan bidaietako argazkilaritzaren

inguruko tailer interaktiboa eskainiko da, eta

horretarako Tino Soriano National Geo-

graphic-eko argazkilariaren erreportaje

ezagunetakoak erabiliko dituzte. Zortzi

orduko iraupena izango duen tailerrean

bidaiatzean egiten ditugun argazkiak ho-

betzeko hainbat aholku emango dituzte,

beste hainbat kontu lantzearekin bate-

ra. Aurreinskripzioa martxoaren 30ean

zabalduko dute (argazkilaritza@depo-

reibar.com) eta prezioa 20 eurokoa da.

Informazio gehiagorako http://www.tino-

soriano.com helbidera jo daiteke.

Bidaietako argazkiak hobetzeko tailerra

Aurtengo San Juan jaietarako
kartela aukeratzeko lehiaketa
eta Alkohol larregi edatearen
kontrako pegatinaren ingurukoa
martxan daude. Lanak
aurkezteko zein informazioa
eskatzeko Pegorara jo daiteke.
Kasu bietan, lanak entregatzeko
azken eguna maiatzaren 10a
izango da.

SANJUANETAKO LEHIAKETAK

Eibarko Artisten Elkarteak
urtero egin ohi duen taldekako
erakusketa apirilaren 5ean
zabalduko dute Portalean eta
apirilaren 28ra arte ohiko
ordutegian bisitatzeko aukera
izango da, ohiko ordutegian:
martitzenetik domekara,
18.30etatik 20.30etara.

ARTISTEN ELKARTEA

Aimar Goenaga Agirrezabal eibartarrak "Beti gorriak. Patxaran,

Osauna ta San Fermin" izenburuko liburua idatzi eta argitara eman

du. Nobelan sanferminetan Iruñeara parrandan doan Eibarko ko-

adrila bati gertatutako gorabeherak kontatzen ditu eta internet bi-

dez eros daiteke, ohiko formatuan (paperean) zein bertsio elek-

tronikoan.

Eibartarrak sanferminetan, 
nobelarako aitzakia

ROSA ARANCIBIA GURIDI
(2013-III-16)

ZURE irribarre eta samurtasuna 
betirako izango dira 

GURE ARTEAN.
-ZURE SENARRA ETA ALABAK-

Aurreko barixakuan jaia egin zuten

Euskal Herriko Ahotsak proiektuko ki-

de eta laguntzaileek Elgetako Espaloia

kafe antzokian. Ahozko ondarea gorde

eta zabaltzeko asmoz sortutako proiek-

tuak 10 urte bete dituela-eta, ardura-

dunek aurreko asteko ekitaldiarekin

eskerrak eman nahi izan zizkieten ha-

mar urte hauetan lagundu dieten guz-

tiei. Horrekin batera, proiektuaren ibil-

bidea laburbiltzeko aprobetxatu zuten

hitzordua. Antolatzaileen berbetan,

"ekitaldi xumea izan zen, baina hunki-
garria han bildu ginen gehienontzako. Ahotsak.com proiektuan grabatutako bideo pasarteek,
musikak eta bertsoek hartu zuten ahotsa, ekitaldi arin eta polit batean". Ekitaldiaren kroni-

ka, bideoak eta argazkiak Ahotsak.com webgunean eskuragarri ipini dituzte.

Hamar urte ahotsak batzen

Lekukotasunak jasotzen aitzindariak. JOSETXO ARANTZABAL

Klub Deportiboko bazkideek
gaur (barixakua) egingo dute
urteko batzarra elkartearen
egoitzan. Lehenengo deialdia
19.30etarako dago
deituta eta
bigarren eta
azken
deialdia,
berriz, ordu
erdi geroago,
20.00etan.

DEPORREKOEN BATZARRA
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26 kultura

Orain dela asteburu bi egin

zen Donostia Hiria XVIII. Na-

zioarteko Piano Jaialdian Jon

Azkune Zuloaga 12 urteko ei-

bartarra oinarrizko mailakoen

artean nagusitu zen, lehenen-

go saria jasota. Urte bitik

behin egiten den txapelketak

oihartzun handia dauka na-

zioartean eta Principal eta

Victoria Eugenia antzokietan

estatutik zein atzerritik joan-

dako 140 piano-jolek egin zu-

ten bat. Maila bakoitzeko txa-

peldunek, Jon Azkune tartean,

Victoria Eugenian amaiera

ekitaldiko kontzertua eskaini

zuten.

Jon Azkune piano-jolea
Donostian txapeldun

La Salle Azitaingo 1. batxilergoko ikasleek, 1. DBHko hainbatek

lagunduta "Grease" izenburuko ikuskizuna prestatu dute, PROY-

DE-PROEGA ikastetxearen GKE-aren bitartez Argentinako Kor-

doban garatzen diharduten proiektuari laguntzeko asmoz. Gaur

goizean ikasleek ikuskizunaren lehen emankizunaz gozatzeko au-

kera izan dute eta arratsaldean, 18.30etan nahi duten guztientzat

berriro eskainiko dute lana, Hezkuntza Esparruko aretoan. Sarre-

rak 5 euro balio du 18 urtetik gorakoentzat eta 3 euro besteentzat.

“Grease” ikuskizun solidarioa

“Zure irribarre eta samurtasuna betirako 

izango dira gure artean” Z U R E F A M I L I A

PETRA BENITEZ GALAN
II. URTEURRENA (2011-III-23)

Eibarko Museoak 7-10 urte bi-

tarteko umeendako tailerra

antolatu du apirilaren 4rako

(11.00etatik 17.00etara, euro

bi). Made in Eibar izenburuari

jarraituta, parte hartzen duten

umeek Eibarko lantegietan

egindako orotariko produk-

tuak ezagutzearekin batera

euren sormena piztea nahi du-

te antolatzaileek.

Umeak 
industriara 
gerturatzen

Bihar Zapatuko Ipuina ekime-

naren barruan Maite Franko

ipuin kontalariak saioa eskai-

niko du umeen liburutegian,

18.00etatik aurrera: "Filomena

Musugorri, errege". Antola-

tzaileek aurreratutakoaren

arabera, ipuin honetako pro-

tagonistak gure artean zabal-

duen dauden estereotipoeta-

tik aldendu egiten dira: neska

liderrak, panpinekin jolasten

diren mutilak, printzesa larro-

sak izan nahi ez duten neskak,

gerra gorroto duten mutil ba-

kezaleak, printze larrosak,

printze beldurtiak, herensu-

geak hiltzen dituzten nes-

kak…". Liburutegiko ardura-

dunen berbetan, "ipuinak ate-
ra dugun “Haur eta gazte lite-
ratura ez sexista” irakurketa
gidarekin bat dator".

Zapatuko ipuina,
sexismoaren kontra
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laztanak
emoten...

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki arruntaren prezioa

4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).

Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

Zorionak, MARIA,
etxeko printzesa,
martitzenian bi urte
egingo dozuz-eta.
Patxo potolo bat zure
famelixaren partez.

Zorionak, ITSASO,
gure printzesa, gaur
bi urtetxo betetzen
dozuzelako. Muxu
potolua aitatxo eta
amatxoren partez.

Zorionak, KEPA,
gure etxeko txikixak
astelehenian lau urte
egin zittuan-eta.
Muxu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, MIREN,
atzo zortzi urte bete
zenduazen-eta.
Laztan haundi bat
lagun eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, ANE, gaur
bi urte egitten dozuz-
eta. Muxu haundi
bat aitta, ama eta
Leireren partez.

Zorionak, ANE Azpiri,
hillaren 27xan zazpi
urte beteko dozuz-
eta. Etxekuen partez.

Zorionak, LUKEN,
hillaren 19xan urtia
bete zendualako. Muxu
haundi bat etxekuen
partez, zuretzat eta
aittarentzat.

Zorionak, MARKEL eta OIHANE,
hamalau eta bederatzi urte betetzen
dozuez-eta. Muxu haundi bat.

Zorionak, AINARA (24an 
sei urte egingo dozuz)
eta ANE (5ian hiru egin
zenduazen). Muxu haundi
bat aitxitxa, amama, izeko
eta osabaren partez.

Zorionak, NEREA,
hillaren 15ian sei urte
egin zenduazen-eta.
Famelixa guztiaren
eta, batez be,
Amaiaren partez.

Zorionak, IONE, gaur
32 urte betetzen dozuz-
eta. Lagunen partez.

Zorionak, NORA, neska
haundi, astelehenian
lau urte egingo dozuz-
eta. Muxu haundi bat
Iker eta aitatxo eta
amatxoren partez.

Zorionak, JULEN, zure
lehelengo urtebetetzian.
Urte zoragarrixa izan da
eta halako asko nahi
dittugu aurrerantzian
be. Patxo potolo bat!

Zorionak, PATXI, atzo
lau urte bete zenduan-
eta. Muxu haundi bat
Miren, aitatxo eta
amatxoren partez.

Zorionak, FELIPE eta JONE, hillaren
6xan eta 21ian urtiak betetzen
dozuez-eta. Patxo haundi bat
famelixaren eta, batez be,
Malenen partez.

Zorionak, NORA (domekan bost 
urte egingo dozuz) eta ARIANE
(sei bete zenduazen martitzenian).
Muxu haundi bat famelixakuen eta,
batez be, beste lehengusuen partez.

Zorionak, NAIA 
Gonzalez Valenzuela,
atzo urtebete egin
zenduan-eta. Aitxitxa-
amama eta famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, SARE, hiru
urte egin dozuz-eta,
neska haundi. Zure
famelixaren partez.

Zorionak, MARKEL,
gure txapelduna!!! 
Hillaren 20xan urtetxua
egin dozu-eta.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, ANDER
Egurrola, hillaren
27xan 14 urte egingo
dozuz-eta. Muxu
haundi bat etxeko
guztien partez.

Zorionak, UNAX,
hillaren 20xan zortzi
urte egin zenduan-eta.
Patxo haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, AITOR, MIREN eta
ANTON. Aitxitxa, amama eta
Antxonen partez.
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BARIXAKUA 22
MODA DESFILEA
19.00. Valenciaga jantzi
dendaren udaberri-uda
moda desfilea. Valenciaga
dendan (Zuloagatarren, 1).

EGUEN ZURI
19.00. XVI: Eguen Zuri
argazki lehiaketara
aurkeztutako lanen
erakusketa eta irabazleei
saria ematea. Topalekuan.

DOMEKA 24
KORRIKA
09.00. Baionara,
Korrikaren amaiera jaira
joateko autobusaren
irteera. Ego-Gainetik.

MEZA
11.00. Erramu Domekako
meza berezia. Erramuen
bedeinkapena eta
prozesioa. Azitaingo elizan.

UDABERRI JAIA
12.00. Udaberriari ongi
etorri jaia: marrazkiak,
globoak, umeendako
jolasak, Globoak Puzten
5. Txapelketa, pintxoak,
edariak, musika…
Abontzako Itturrixak
antolatuta. Egiguren-
tarreneko parkean.

EGUENA 28
MEZA
17.00. Eguen Santua:
Jaunaren Azken Afaria.
Azitaingo elizan.

ZAPATUA 23
ZAPATUKO IPUINA
18.00. "Filomena
Musugorri, errege", Maite
Franko ipuin kontalariaren
eskutik. Liburutegian.

GAZTE DANBADA
19.30. Trikipoteoa,
Untzagatik gaztetxera.
21.00. Eibarko Gazte
Danbadaren aurkezpena.
22.00. Kontzertuak: Ezten
Giro (Itziarretik erromeria)
eta DJ Beato (Eibar). Gaz-
tetxean.

KONTZERTUA
20.00. Sostoa
abesbatzaren kontzertu
sakroa (19.00etan meza).
Karmengo Amaren elizan.

FUNK OFF!
00.00. The Soul Room
jaialdia: Balza (Kogollo
Party Krew), Eneko
Marrones (Retrasound),
Fari (Kogollo Party Krew)
eta Gorku (Funk Off!).
Koskor tabernan.

ASTELEHENA 25
IKASTEN
10.00. "Mirando al cielo"
(astronomia). Beheko
Tokian.

IKASTEN
16.00. Sendabelarren
Foroa (ikastaroa).
Portalean.

MARTITZENA 26
MEZA
19.00. Komunitate-
aitortza. Azitaingo elizan.

EGUAZTENA 3
INDIANOKUA
18.00. Merendola.
Indianokua gaztelekuan.

jaiotakoak
- Markel Uskola Badiola. 2013-III-8.
- Izar Baskaran Aierbe. 2013-III-8.
- Irune Inziarte Guinea. 2013-III-18.

hildakoak
- Ziriako Ortíz de Zarate Arrinda. 84 urte. 2013-III-14.
- Belen García de la Arena. 92 urte. 2013-III-14.
- Mª Luisa Artetxe Mitxelena. 83 urte. 2013-III-14.
- Rosa Aranzibia Guridi. 77 urte. 2013-III-16.
- Mercedes Zubiarrementeria Markina. 94 urte. 2013-III-18.
- Aurora Etxaburu Larrañaga. 85 urte. 2013-III-18.
- Emilia Hernández Hernández. 97 urte. 2013-III-18.
- Elena Jauregi Lejarriturri. 84 urte. 2013-III-20.
- Benito Lekunberri Kaperotxipi. 95 urte. 2013-III-20.

H
O

R
O

S
K
O

P
O

A

ARIES
Gogotsu zaude: gauza eta asmo asko
dituzu buruan. Ea denak betetzen diren.
Barruak pozteko berria jasoko duzu.  

TAURUS
Udaberria heldu da. Negu hotza, oso
hotza, atzean laga dugu, beste sasoi bat
hasteko. Bereziki inspiratuta ibiliko zara.  

GEMINI
Udaberriaren hasierarekin aztoratuta
zaude. Topikoa bada ere, sasoi berriaren
eragina jasango duzu. Ez zaitez zoratu. 

CANCER
Buruan duzun nahasmen guzti hori
argitzen saiatu zaitez. Hemendik gutxira
galdera guztien erantzuna jasoko duzu.   

LEO
Ez da zure asterik onena izango; baina,
tira, hala-nola ibili arren, beti jakingo
duzu gauzei alde onena ikusten.  

VIRGO
Erabakiak hartzeko orduan gauzak ondo
ala txarto irten daitezke; ba oraingoan
alde txarra bizitzea tokatuko zaizu.  

LIBRA
Lanpetuta ibiliko zara; beraz, berebizikoa
da eguneko orduak ondo antolatzea
gehiegi ez zoratzeko. Badakizu egiten.     

SCORPIUS
Oso gustoko duzu udaberria, baina
aurtengoa ez da hain gozagarria izango.
Beste gauza batzuk dituzu buruan-eta.      

SAGITTARIUS
Zure buruan pentsa ezazu, zuretzat zer
den onena eta zer egin nahi duzun. Beti
besteei laguntzen: izan zurekoiagoa.       

CAPRICORNIUS
Gauza harrigarri bezain zoragarria
gertatuko zaizu domekan. Prest egon
zaitez, `shock´-ean geratu aurretik.                          

AQUARIUS
Bizimodu osasungarriagoa eraman
beharko zenuke. Azken aldian igartzen
dituzunak gorputzaren abisuak dira.       

PISCIS
Bizitza gehiago bizitzeko nahia ez da
inolako astakeria, eskubidea baizik. Zuk
horrela nahita, zergatik ez aurrera egin? 

BARIXAKUA 29
MEZA
17.00. Eguen Santua:
Jaunaren Nekaldia eta
Heriotza. Azitaingo elizan.

DOMEKA 31
MEZA
11.00. Pazko Domeka:
Jaunaren Piztuera.
Azitaingo elizan.

MARTITZENA 2
INDIANOKUA
18.00. Sobron.
Indianokua gaztelekuan.

EGUENA 4
TAILERRA
11.00/17.00. Made in
Eibar umeendako tailerra
(euro bi). Armagintzaren
Museoan (Portalean).

TXIRRINDULARITZA
17.15. Euskal Herriko
Itzuliaren 4. etapako
amaiera. Arrate gainan.

INDIANOKUA
18.00. Frontenis.
Indianokua gaztelekuan.

ODOLA ATERATZEA
18.30. Odol-emaileentzat
odola ateratzeko saioa.
Anbulategian.
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erakusketak
✔ Martxoaren 31ra arte

EGUEN ZURI. Argazki lehiaketako argazki
erakusketa. Topalekuan.
JUAN ANTONIO PALACIOS. Argazkiak.
Portalea tabernan.
JUAN IGNACIO AIZPURUA. Argazkiak.
El Ambigú tabernan.
FAFIBA. Balear Uharteetako argazkilari
elkarteen federaziokoen argazkiak.
Klub Deportiboan.

eguraldia (EUSKALMET.NET)

SOS deiak ........................112
Pegora .............................010
Udaletxea ..........943 70 84 00
Portalea.............943 70 84 39
Udaltzaingoa......943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa ..........943 82 01 10
KIUB .................943 20 38 43
Epaitegia ...........943 03 34 00
Iberdrola ...........901 20 20 20
Naturgas............902 12 34 56
DYA Larrialdiak ..943 46 46 22
Gurutze Gorria ...943 22 22 22
Mendaro osp......943 03 28 00
Anbulategia .......943 03 25 00
Torrekua ...........943 03 26 50
Errepideak.........902 11 20 88
Ertzaintza ..........943 53 17 00
Eusko Tren ........902 54 32 10
Pesa..................902 10 12 10
Taxiak ...............943 20 30 71
........................943 20 13 25
Alkohol.Anon. ....629 14 18 74
Al-Anon/Alateen ..650 26 59 63

telefono jakingarriak

EIBAR-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etara
orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 20.35. DONOSTIA-EIBAR.
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 13.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 20.30etara orduro eta 21.00. Za-
patuak: 07.00, 08.30etatik 20.30etara orduro,
21.00 eta 22.00. Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara
bi orduro, 19.30, 21.00 eta 22.00. 
EIBAR-BILBO. Lanegun eta zapatuak: 06.40-
etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik
21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:
06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta jaie-
gunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-eta-
ra orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:
10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EIBAR-IRUÑEA. Lanegunak: 07.45, 13.30 eta
14.45. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. La-
negunak: 11.00, 17.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta
21.00.
EIBAR-ARRATE. Zapatuak: 14.00. Jaiegu-
nak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-
TE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.  
EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 06.40, 08.40,
13.40, 15.40, 16.40, 18.40 eta 20.40. Zapatu eta
jaiegunak: 08.40, 13.40, 15.40 eta 20.40. ELGETA-
EIBAR: Jaisteko: 20 minutu geroago. 
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.10 eta
07.05etatik 21.35etara 20 minuturo eta 22.20. Za-
patuak: 07.00etatik 22.00etara orduro eta 23.10.
Jaiegunak: 08.00etatik 21.00etara orduro eta
22.15. MENDARO-EIBAR. Lanegunak: 06.15, 06.50-
etatik 21.10etara 20 minuturo eta 22.05. Zapatuak:
06.45etatik 20.45etara orduro, 22.05 eta 22.45.
Jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara eta 22.05.
EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 09.50, 13.50,
17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero: 07.15,
11.15, 15.15, 19.15 eta 23.15.

autobus ordutegiak

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

tren ordutegiak

8 6
4 5 9
7 8 9 5

1 2 3 7
8

2 9 3 4
4 7 2 6

6 1 4
2 9

AURREKOAREN
EMAITZA

SUDOKUA

farmaziak
✔ barixakua 22

EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)

✔ zapatua 23
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

✔ domeka 24
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

✔ astelehena 25
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

✔ martitzena 26
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

✔ eguaztena 27
EGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

✔ eguena 28
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

✔ barixakua 29
EGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)

✔ zapatua 30
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)

✔ domeka 31
EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)

✔ astelehena 1
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

✔ martitzena 2
EGUNEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)
GAUEZ Las Heras Larramendi (Calbetón, 19)

✔ eguaztena 3
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)
GAUEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

✔ eguena 4
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

✔ barixakua 5
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)
GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

22an: 22.30
23an: 17.00, 19.45, 22.30
24an: 17.00, 20.00
25ean: 20.30
(1 ARETOAN) ”GANGSTER SQUAD”
(2 ARETOAN) ”LA BANDA PICASSO”
(ANTZOKIAN) ”LOS CROODS” 3D

zineaColiseoan

hurrengo asteburuan ez da zinerik egongo



1. Etxebizitza

– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Orduka. Tel. 671-742142.
– Neska eskaintzen da tabernak gar-
bitzeko eta sukaldari-laguntzaile jar-
duteko. Baita asteburuetan ere. Tel.
631-262868.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 634-887814.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 663-911069.
– Neska eskaintzen da garbiketak egi-
teko. Orduka eta asteburuetan. Tel.
618-354218.
– Neska eskaintzen da garbiketak egi-
teko. Interna. Tel. 657-125654.
– Neska eskaintzen da goizez garbi-
ketak egiteko eta nagusiak edo umeak
zaintzeko. Tel. 699-232823.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta beste lanetarako. Tel.
634-401768.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxekolanak egiteko. Tel.
632-054894.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Esperientzia
mendeko pertsonak zaintzen eta erre-
ferentziak.  Tel. 669-426820.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Interna.  Tel. 628-
014327.
– Neska euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta pegorak garbi-
tzeko.  Tel. 617-571210.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 634-007292.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 688-341238.
– Emakumea eskaintzen da interna
moduan. Erizaintzan diplomatua. Tel.
699-569998.
– Gizona eskaintzen da nagusiak os-
pitalean zein etxean zaintzeko, eta ba-
serriak garbitzeko. Tel. 688-812845.
– Mutila eskaintzen da garbiketak egi-
teko, eraikuntzan jarduteko eta mu-
dantzetan laguntzeko,. Tel. 660-
213652.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 686-
077316.

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira:

Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 10 euro; saldu,15 euro.
Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 10 euro. Doako iragarkietan,
12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.
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1.1. Salgai

– Babes Ofizialeko pisua salgai Sora-
luzen. 3 logela, trasteroa eta garajea.
80 m2. Tel. 637-321970 eta 635-
728510.
– Pisua salgai Barrena kalean. 2 loge-
la, egongela, sukaldea eta komuna.
Igogailua. Berrituta. Eguzkitsua. Deitu
19.00etatik aurrera. Tel. 659-605863.
– Pisua salgai Fermin Calbetonen.
Garaje-trasteroa aukeran. Aldapa ba-
rik bizitzeko aukera ezinhobea. Tel.
646-680445.

1.2. Errentan

– Logela alokagai. Aukeran neskak
nahiago. Tel. 686-610074.
– Pisua errentan hartuko nuke Eibarko
erdialdean. 2 edo 3 logelakoa. Tel.
648-180233.
– Etxea alokagai Deban hilabete guz-
tietan (abuztua izan ezik), hilabeteka
edo asteka. Garajea eta terrazarekin.
Itsasora begira. Urgain jatetxearen
gaineko azken pisua. Tel. 649-
928961.
– Pisua behar da, 2 logelakoa, Eibar-
ko erdigunean. Tel. 657-125654.
– Logela behar da Eibarko erdialdean.
Tel. 657-125654.
– Pisua errentan behar da Eibarren.
Tel. 634-007292.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. 2 logelarekin. Tel. 657-125654.
– Pisua eguzkitsu eta zabala alokagai
Eibarren, bariantetik gertu. 3 logela,
2 bainu, sukalde-jangela, egongela
eta terraza handia. Sartzeko moduan.
Bista zoragarriak. Tel. 645-728317.
– Logela alokagai konpartitutako pi-
suan. Amañako dorreetan. Tel. 650-
916914.

13/III/22  ...eta kitto!
841 zkia.

3. Lokalak

– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko, garbiketak
egiteko eta kamarera jarduteko. Tel.
652-532589.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita orduka ere. Tel. 679-
912841.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 689-436454.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 631-004374.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko orduka. Esperientzia. Tel. 943-
531378 eta 690-925929.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 648-180233.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 680-526228.
– Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak edo umeak
zaintzeko. Tel. 686-610074.
– Neska eskaintzen da garbiketak egi-
teko eta nagusiak edo umeak zaintze-
ko. Tel. 674-713122.
– Mutila eskaintzen da kamarero jar-
duteko, nagusiak zaintzeko, sukaldari-
laguntzaile eta pintore moduan. Tel.
647-898016.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 662-253170.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 636-362251.
– Neska arduratsua eskaintzen da na-
gusiak edo umeak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Erreferentziak. Tel.
657-396018.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Esperientzia. Tel. 626-197217.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da garbiketak egiteko 13.00tik
17.00etara. Tel. 618-875007.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 669-068439.

– Garaje itxia alokagai Asua-Errekan.
2 zenbakia, 1 atea. Tel. 629-886258.
– Garaje zabala, marra artekoa, alo-
kagai Ego-Gain 12an. Tel. 680-
824100.
– Garaje itxia alokagai Legarre/Arrate-
Bide inguruan. Behean eta maniobra-
tzeko erraza. Tel. 943-201294 eta
645-728317.

3.2. Errentan
6. Denetarik

5. Irakaskuntza

– Ingeniaritza Industriala egiten dihar-
duen ikasleak karrera bera egin duen
irakaslea behar du klase partikularrak
hartzeko. Tel. 639-423673.

5.1. Eskaerak

– Bugaboo “all black” edizioko silla-
txoa salgai. Egoera ezinhobean. 600
euro. Baita Fisher-Price markako bi-
daiatzeko sehaska ere (60 euro). Tel.
655-709707.
– Nagusiak mugitzeko garabi eta ohe
artikulatu ortopedikoak salgai. 1.800
euro. Osagarri guztiekin. Tel. 94-
4232377, 675-712737 eta 943-
702654.

6.1. Salgai

– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko astebu-
ruetan. Tel. 646-821678.
– Emakumea eskaintzen da umeak
edo nagusiak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Tel. 665-752585.
– Emakume euskalduna eskaintzen
da asteburuetan emakumeak zaintze-
ko. Tel. 659-381601.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Tel. 646-
143287.
– Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 660-
279131.
– Emakumea eskaintzen da edozein
lanetarako. Tel. 686-802342.
– Neska eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko, garbiketak egiteko
eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Or-
duka. Tel. 632-700803.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
632-784360.
– Neska eskaintzen da etxeko garbi-
ketak egiteko. Orduka. Tel. 647-
155908.

4. Lana

4.1. Lan bila

– Zure azala zaindu nahi duzu? Doa-
ko bi ikastaro eskaintzen dira azala
zaindu eta automakillajea egiteko. Tel.
658-719703.
– Atzerriko hizkuntzan diplomatuak LH
eta DBHko klase partikularrak ematen
ditu. Tel. 651-503971.

5.2. Eskaintzak

– Jostailuak tokia okupatzen dizute
etxean eta ez dituzu behar? Nik jaso-
ko ditut. Tel. 665-705978.

6.4. Bestelakoak
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