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Eibarko Udalak,  Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak diruz lagundutako aldizkaria

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO

SAILBURUORDETZA)

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU 
ALDUNDIA

“Herrialde ikuspuntuarekin
jokatu beharra dugu, justizia
eta giza-kohesioa lortze
bidean, euskeraren
normalizazioaren bidean.
Argentinan euskera doan
ikasi badezakete diru
publikoarekin, zelan ez da
posible izango gurean?
Baliabide ekonomikorik ez
izatea ezin da euskera ez
ikasteko arrazoia izan”

(ZIGOR ETXEBURUA,
GIPUZKOAKO DIPUTAZIOKO EUSKERA ZUZENDARIA)

“Ingresoak Garantizatzeko
Errentaren inguruan izan
diren gehiegikeriak hutsaren
hurrengoak dira beste
batzurekin alderatuta.
Gipuzkoan eliteko kirolariak
izan ditugu %1 baino
gutxiago tributatzen hemen
inolako jardunik egin gabe.
Eta baita 81 merkataritza
elkarte euren egoitza pisu
`patera´ berean zutenak
zerga onurak lortzearren”

(ALBERTO MOYANO,
ZUTABEGILEA)

“Zergatik goraipatzen da
hainbeste berdintasuna?
Denoi gustatzen zaigun
golosina modukoa da, baina
ez du bestelako balorerik.
Demokraziak inbidiari egiten
dion omenaldia da. Modu
horretan lortzen dute 
agintariek giza masifikazioa,
erregimen totalitarioetan
espreski kritikatzen duguna”

(JUAN MANUEL DE PRADA,
IDAZLEA)

“Gurasoak, eta helduok
orokorrean, oker jokatzen 
dugu gure seme-alabekin
kirola egiten hasten diren
unetik. Jokatzetik etorri, eta
gure lehen galdera izaten
da: zer egin duzu, irabazi
ala galdu? Zergatik ez
galdetu ondo pasatu duten?
Emaitza eman behar digute
derrigorrez?”

(ABRAHAM OLANO,
TXIRRINDULARI-OHIA)

eskutitzak
Berriz ere gainean ditugu hauteskundeak. Dago-

eneko lau urte igaro dira?,  esango du batek baino
gehiagok. Niri, neuri, lau urteko epea motzegia iru-
ditzen zait, baina horrela ezarrita dago eta  ,alda-
tzen ez den bitartean, horrela izango da. Baina
gaurkoan ez dut horretaz gehiago idatziko.

Udal bateko langilea izanik, ondo jabetzen naiz
zinegotzi eta alkateen garrantziaz,: lan asko egin
behar izaten dute eta makina bat erabaki hartu ere
bai. Batzuetan asmatzen dute eta beste batzuetan
ez, eta modu horretan herriko norabidea markatu
eta baldintzatzen dute.

Baina, zer darabilgu kalean ahoz aho edota sare
sozialetan? Oso ohikoa da gaizki esaka aritzea po-
litikarien eta politikaren inguruan;  lapurrak, uste-
lak... Egia esan, politikan dabilen, edo ibili diren,
hainbaten ibilbidea lotsagarria da eta ez da izan
inolaz ere eredugarria, baina gurean gehienek bo-
kazioz eta borondate onenarekin dihardute politi-
kan -gizartearen beste arloetan bezala-, gutxi ba-
tzuk soldatapean, gehienak borondatez.

Ohikoa da alkate edo zinegotziengana joatea

kexak edota gaizki egindakoak salatzera, eta
beharrezkoa eta aproposa da... Baina, zenbat al-
diz joaten gara zoriontzera edota egindakoa es-
kertzera?

Orain, herrietan partidu eta koalizioei zerrendak
osatzea tokatzen zaie eta, jakin dudanez, gero eta
zailagoa egiten ari zaie. Sasoi batean prestigio-ize-
na ematen zuen herri batean zinegotzi edo alkatea
izateak, egun ordea...

Nire ikuspuntutik, okerreko bidetik goaz politika
eta politikariekin. Berezitu behar ditugu sagar ede-
rrak eta ustelak; kargu politikoen desprestigio kan-
paina eten behar dugu. Jende prestatua behar du-
gu, lan egiteko gogoz eta herriaren alde egiteko as-
moz daudenak: gazte, heldu edo nagusi (jubilatzen
direnen esperientzia ere aprobetxatu beharra du-
gu). Asko dago jokoan, eta ostrukarena egiteak ez
dizkigu arazoak konponduko.

Bitartean, zerrendatan joan behar zareten guz-
tioi, animo eta eskerrik asko! Nahiko lan  izango du-
zuela seguru nago.

IÑAKI UGARTEBURU

UDAL HAUTESKUNDEAK
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Eguazten goizian Toribio Etxebarria kalian inaugurau eben Beherapen Azokia

azken txanpan sartu da: gaur 20.00ak arte egongo da zabalik eta bixar, barriz,

bakarrik goizez zabalduko dabe, 10.00etatik 14.00etara. Eibar Merkataritza Gu-

ne Irekiak antolatutako ferixan ixa hogei denda parte hartzen dabiz, beti be

oso eskintza berezi-

xak eginda. Azokiak

oso harrera ona da-

kala diñue: "Behera-
pen haundixen au-
rrian bezeruak bikain
erantzuten dau eta,
aurreko ediziñuetan
ikusi dogun moduan,
inguruko herrixetatik
be etortzen dira
erostera".

Toribio Etxebarria sarixen 25. ediziñua
Martitzen goizian presentau eben Miguel de

los Toyos alkatiak eta Marisa Arriola Bic Gi-

puzkoa Berrilaneko arduradunak Toribio

Etxebarria sarixen 25. ediziñua. Premixuetan

banatzen dabenari begira inportantienen ar-

tian daguazen sarixak honezkero finkatuta

daguazela azaldu eben ekitaldixan eta hori

argi lagatzen daben datuak be emon zittuen:

"Sarixak sortu ziranetik hona, lehiaketara
presentau dittuen 540 proiektutik gora ba-
lorau dittue, hórren artian sarixa jaso dabe-
netan 34'5 millioi euro inbertidu dira eta 695
lanpostu barri sortzia eragin dabe". Sarixak

atal bi bereizten dittue: "Enpresa as-

muak/proiektuak" izenekua (barrikuntza tek-

nologikuan oiñarritutakuak ideiak eta

proiektuak saritzeko) eta "Enpresa barrixa"

dalakua (sortu barrixendako).

Betiko filosofixari jarraittuta, "ekintzaille
izateko gaitasuna, enpresen sormena eta ga-
rapena eta, batez be, barrikuntza teknologi-
kua" saritu nahi daben premixuetara aur-

kezteko azken eguna martxuaren 10a izango

da. Horretarako eta informaziño gehixago ja-

sotzeko www.toribioechevarria. com helbi-

dera sartu leike.

Datorren martitzenian, 19.00etatik aurrera EH Bilduk "Eus-

kal Bidea" goiburuko proposamen politikua presentauko

dau Eibarren, Zezenbide kalian daguan Alkartetxian. Aur-

kezpen ekitaldixan Marian Beitialarragotiak eta Oskar Ma-

tutek hartuko dabe parte eta, bestiak beste, Mikel Zubio-

mendi Garako kazetarixak egingo detsazen galdereri eran-

tzungo dabela aurreratu dabe.

Euskal Bidea-ren aurkezpena

Bixar itxiko dabe Beherapen Azokia

Oin dala urte bi Frantziako telebisiñorako, Maryse Bergonzat-ek gu-

re herrixan grabautako Eibarko armeri buruzko erreportajia egin eban.

"Les fusils d´Eibar" izenburukua atzera be ikusteko aukeria eukiko dau

nahi dabenak, domekan 10.45etan France 3 Aquitaine, Languedoc-Rou-

sillon eta Midi-Pyriénées Frantziako telebisiñuetan emongo dabe eta.

Eibarko armak 
Frantziako telebistan

Marisa Arriola eta Miguel de los Toyos
aurkezpenean. SILBIA HERNANDEZ

Nafarroako produktuak konsumitzaillieri zuzenian

saltzeko helburua dakan Errigorak, iaz egindakua-

ren bidetik aurten be urte guztirako olixua eroste-

ko aukeria eskinduko dau: nahi dabenak Nafarro-

ako oliba olixua (birjiña ex-

tra arrunta zein ekologikua,

5 litrok 20/28 euro balixo da-

be) enkargau leike, gaurtik

hasitta eta martxuaren 4ra

arte. Eskaeria egitteko mo-

du diferentiak dagoz: ei-

bar@errigora.eus helbidera

idatzitta; www.errigora.eus

webgunian daguan formula-

rixua beteta; edo eskuorrixa

bete eta Beleko, Depor eta Kultu tabernetan, AEK

euskaltegixan edo LAB sindikatuan entregauta.

Errigoraren kanpaiña



Astelehenian presentau eben udalak

lagunduta SabadellGuipuzcoanok

sustatu daben "Eibarren sinesten du-

gu" kanpaiñia. Merkataritza dinamiza-

tzeko asmua dakan ekimena. Bankuko

zona-zuzendarixa dan Mikel Urkolak

presentaziñuan azaldu ebanez, "kan-
paiñiari esker salmentak piztuta tokiko
merkataritzari bultzadia emoten eta di-
namizatzen lagundu nahi detsagu, he-
rrixaren hazkunderako klabia dalako". 

Kanpaiñarekin bat egin daben sal-

tokixetan kutxa batzuk ipiñiko dittue

(martxuaren 2tik 31ra arte) eta zeozer

erosten dabenak (ez dago gitxieneko gasturik) saltoki horretan erabiltzeko 1.000 euroko sa-

rixa irabazteko aukeria eukiko dau. Bezeruen artian banatuko daben premixua ez eze, kan-

paiñian parte hartzen daben saltokixen artian be zozketia egingo dabe beste 1.000 euroko

sarixa banatzeko. Zozketak apirillaren 15ian eta 20xan egingo dittue. Kanpaiñiaren harira,

bestalde, "Sinesten dugu" irudixari jarraittuta Mariscalek diseiñautako poltsa ekologikuak

(3.000 ale) banatuko dittue bankuak herrixan dittuan hiru buleguetan.

Merkataritza dinamizatzeko ekimena autuan

Aurreko asteburuan Madrillen egin zan "MBFW-

Madrid" moda pasarelan eibartar biren diseiñuak

erakutsi zittuen modeluak: Roberto Lopez Etxe-

berriak "Roots", 2015/16-reko udazken / negurako

bilduma presentau eban zapatuan eta Jon Fiz, ba-

rriz, Eibar foball taldiaren kamisetia jantzitta urten

zan pasarela gaiñera, bere kolekziñua erakutsi eta

jarraixan. Fiz bere jaioterrixan inspirau ei da udaz-

ken-negurako bere aprés-ski kolekziñua presta-

tzeko eta keiñu horrekin foballian jokatu eban sa-

soia gogoratu nahi izan dau, taldiaren

merituak errekonozitziarekin batera.

Sorterrixaren baloriak desfilietaraiño

eruateko ekimenak, gaiñera, ez ziran

hor amaittu: aste honetan bertan, Man-

hattaneko Fashion Week-ian, Etxebe-

rriak Santa Ageda koplen erritmora

agurtu eban desfilia.

Harrera alkartekuak egindako
zozketan, hónetxek izan dira
saritutako zenbakixak:
lehelengua, mariskadia hartuko
dabena, 3.118 izan da (ordezkua
3.337); eta Mahalako otarraren
irabazlia, bigarren sarixa eruango
dabena, 0942 (ordezkua 0665).
Sarixa jasotzeko epia
hillebetekua da (605724249
telefonora deittuta).

HARRERA-REN ZOZKETIA
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Sorterriko sustarrak pasareletan

“Eibarren sinesten dugu” kanpaiña astelehenian
aurkeztu eben. SILBIA HERNANDEZ

Andren alkartiak ikastaruak
antolatu dittu: sukaldaritzaren
ingurukua martxuaren 17, 24, 26
eta 31n izango da, Portalean;
Interneten ingurukua, barriz,
Untzagako jubilau etxian emongo
dabe (mailla bi, duan). Izena
emoteko 943206098 telefonora
deittu. Bestalde, Pagatxakuak
martxuaren 6xan egingo daben
bazkarirako txartelak Unzaga
hotelian jaso leikiazela emon nahi
detse aditzera bazkidieri.

PAGATXAREN IKASTARUAK

Gure Esku Dago-k ekaiñaren 21erako beste ekitaldi bat preparatzen dihardu: "Erabagixa

ehuntzen" goiburuari jarraittuta, egun horretan hiriburuetan hautesontzi erraldoiak osatu nahi

dittue eta, hórrek osatzeko, bakotxaren atxikimendua idatzitta edo marraztuta eukiko daben

oihalak alkarri josiko dira. Ekitaldixa preparatzeko, Eibarko Gure Esku Dago taldeko ordezka-

rixak aurrerantzian barixakuero batzen hasiko dira, 19.00etatik 20.00etara, eta nahi dabenak or-

duan eukiko dau oihal zatixa erosteko aukeria, baitta informaziño gehixago jasotzekua be.

Martitzenian 19.00etatik aurrera
billera irekixa egingo dabe
Untzagako jubilau etxian, Eibar
"zaharren lagun" izendatzeko
asmuarekin.

JUBILAUENDAKO BILLERIA

Atzotik negozio barrixa dago
zabalik herrixan, Isasi  kalian:
Sutondo kafeterixa-okindegixa.
Aurrerantzian, beraz, nahi
dabenak han zeozer hartzeko
zein eskintzen dittuen
produktuak erosteko aukeria
eukiko dau.

SUTONDO ZABALIK

Gure Esku Dago, barixakuero Deporren
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Sosiguz bada be, krisi eko-
nomikuarekin batera udal
presupuestora aillegau

zan jaitsieriari bueltia emoten
hasi dirala emon eben aditze-
ra astelehenian egindako ple-
nuan eta, sozialistak egindako
baloraziñuan, onartu barri dan
aurrekontu proposamena idaz-
tian "lehentasuna udalak es-
kintzen dittuan zerbitzu guz-
tien kalidadiari eustia" izan
dala azpimarratu eben. Pleno-
ra eruan aurretik, aurrekontu

proposamenaren zirriborrua
udaleko alderdi guztien es-
kuetan ibilli da, holan bako-
txak bere ekarpenak egitteko
aukeria eukitzeko. Azken as-
tiotan dokumentuari egindako
proposamenen inguruan nego-
ziatzen jardun dabe sozialistak
eta beste hiru alderdixak eta,
horregaittik, udalbatza osatzen
dabenak botaziñua egin baiño
lehen bakotxaren botua zein
izango zan bazakixen: PP al-
derdixak sozialistekin egon-

kortasunaren aldeko paktua
dakanez, aldeko botua emon-
go ebala aurreratu eban lehe-
lengotik; Eibarko EH Bilduk,
barriz, presentau zittuan pro-
posamenetako asko dokumen-
tuan jasotzia lortu ebanez, abs-
tenitu egingo zala adierazi
eban; eta EAJ-k, barriz, sozia-
listeri "negoziatzeko boronda-
te eza" egotzita, osotasunari
zuzenketia presentau eta bota-
ziñuan kontrako bozka emongo
ebala be gauza jakiña zan.

IIxxaa  3311  mmiill ll iiooii   
hheerrrriixxaann  ggaassttaattzzeekkoo

Astelehen goizian udaletxian egindako udalbatzarrian 2015. urterako presupuestua onartu eben, 
aldeko 11 boturekin (PSE-EE alderdiko bederatzi eta PP-ko bi), sei abstenziñorekin (Eibarko EH Bildu) 
eta kontrako lau boturekin (EAJ). Aurtengo ekitaldirako onartutako aurrekontua ixa 31 millioi eurokua

(30.800.383€) da eta, iazko aurrekontuarekin konparatuz gero, orokorrian 2 millioi inguru bajau bada be,
jaitsiera hori Debabarreneko Mankomunidadiak hondakin-bilketa zerbitzuaren kudeaketa osua aurten 

bere gain hartziari zor jako neurri haundi batian. Holan, eta aldagai hori kontuan hartuta, aste honetan 
onartu daben aurrekontua aurreko ekitaldikua baiño %1'7 altuagua da.

Esker beroenak elizkizunera joango zareten guztioi. 
HAREN IDAZKARIA (Mª CARMEN FERNANDEZ MEMBRIBE), SENIDEAK, 

JASOKUNDEKO ELIZTARRAK ETA EIBARKO LAGUN GUZTIAK.

II. urteurrena (2013-II-22)
MEZA ospatuko dugu datorren domekan –2015/II/22–
Azitaingo Jasokunde Parrokian, goizeko 11.00etan

FELIX BERGARA ZURUTUZA (apaiza)

2015eko 
Udal Aurrekontua
30.800.383,97 €

Iazkoa baino 
%1,7 gehiago

(kopuruan 2 millioi
gitxiago agertzen dau,

hondakin-bilketa
zerbitzuaren kudeaketa

osua Debabarreneko
Mankomunidadiak

hartu dabelako)
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Gauzak holan, udalak urte oso-
rako eukiko daben presupues-
tua onartzeko plenua sorpresa
barik egin zan eta alderdixeta-
ko bozeramaillien arteko ezta-
baida be ez zan larregi luzatu.

Igor Aldalur Bilduko bozera-

maillia pozik agertu zan doku-
mentua lantzeko izandako bi-
lleretan sozialistekin lortutako
adostasun mailla dala eta. Izan
be, aurrekontuan eurak aur-
keztutako 27 proposameneta-
tik 21 jaso dittue eta: "Onartu-
tako zuzenketen artian, batzuk
iaz onartu zeskuezen hainba-
ten jarraipena dira eta barrixen
artian, barriz, batez be lau ai-
ttatu nahi dittugu: herri barru-
ko bidegorrixari lotutakua, to-
kiko garapen ekonomikorako
planaren ingurukua, erabilli
barik daguazen etxiak alokairu
merkatura etaratzeko proiek-

tuari buruzkua eta Euskeriaren
Plan Estrategikuari lotutakua".
Laburbilduta, EH Bilduren eri-
tziz "2015eko aurrekontu
proiektua asko hobetu da koa-
liziñuak proposau dittuan
330.000 euroko balixua daken
17 proiektuak jasotziagaittik".

Oso bestelakua da jeltzaliak
aurrekontuaren inguruan egi-
tten daben irakorketia eta, as-
teleheneko plenuan, Eva Jue-
zek proposamenari osoko zu-
zenketia aurkezteko erabagixa
eta, ondorioz, bere alderdixak

kontrako botua emotia arrazoi-
tu eban: "Proposamenari etor-
kizunerako proiektua falta ja-
kola pentsatzen dogu. Eibarko
gaztien langabezixa tasak %38-
xa gainditu dau, larrialdi egoe-
rian gagoz eta aurrekontu pro-
posamenak ez detse erantzu-
ten herrixan daguazen premi-
ñeri. Sozialistekin aurrekon-
tuari buruz negoziatzera jarri
giñanian, dokumentua hobe-
tzeko asmuarekin 25 proposa-
men presentau genduazen:
bestiak beste, autoenplegua
sustatzeko partida sortzia pro-
posatu genduan, baiña horre-
tarako bakarrik 30.000 euro
erabiltzeko prest eguazela
erantzun zeskuenian, ixa-ixa
adarra jotzen ari zirala begi-
ttandu jakun".

Eta PP alderdiko Carmen La-
rrañagaren berbetan, "horreta-
ra ipiñitta, seguru gutariko ba-
kotxak aurrekontu desberdiña
osatuko leukiala, baiña biha-
rrian jardun ahal izateko ga-
rrantzitsuena aurrekontuak
ahalik eta babes haundixena-
rekin aurrera egittia da".

Trenbidia estali eta pasiatzeko egokitzeko biharretarako 400.000
euroko partida bat jaso dabe aurrekontuetan.

MANOLO MAGRO ALVAREZ
4. URTEURRENA (2011-II-26)

E T X E K O A K

GURE BIHOTZETAN
bizirik jarraitzen duzu

Txomoko parkia konpontzeko 757.000 euro pasatxo erabilliko dira.

Herri barruko akzesibilidadia hobetzeko 585.000 euro dagoz.

INBERSIÑO 
NAGUSIÑAK

1.805.000 euro
herri barruko 
obretarako

757.098 euro
Txomon parkia 
konpontzeko
585.000 euro

akzesibilidadian
504.000 euro

auzuetako billeretan
eskatutakua egitteko

500.000 euro
Errebalgo proiektua

abiarazteko
200.000 euro

fatxada eta igogailluak
barritzen laguntzeko

133.200 euro
J.A. Mogelen

errehabiltaziñorako
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Eibarko Gazte Asanbladak

antolatuta, domekan 18.00-

etatik aurrera "Ciutat Morta"

dokumentala emango dute

gaztetxean. Xavier Artigasek

eta Xapo Ortegak 2013an

egindako dokumentalak "4F

auzia" izenekoaren berri

ematen du: "2006ko otsaila-
ren 4an udaltzainak Bartze-
lonako etxe okupatu batera
joan eta, euretako bat larriki
zaurituta gertatu eta gero,
bederatzi lagun atxilotu zi-
tuzten. Atxilotutako lagun
horietako lauren kasua azal-

tzen du dokumentalak eta,
besteak beste, atxiloketa
horiek arbitrarioak izan zire-
la agerian lagatzen du la-
nak". Atxiloketa horiek gero-

ra ondorio larriak izan zituz-

ten, atxilotuetako batek, Pa-

tricia Herasek 2011n bere

burua hil egin zuen eta.

Poliziaren inpunitatea eta

prozesu judizialean izanda-

ko irregulartasunak salatzen

ditu dokumentalak eta aur-

tengo urtarrilean Katalu-

nian hautsak harrotzea era-

gin zuen lanak: zentsura-

tzen ahalegindu ziren, bai-

na hilabete luzeetako pre-

sioaren ondoren TV3 tele-

bistak lana emititzea lortu

zuen. Hala ere, Bartzelona-

ko lehen auzialdiko epaite-

giak bost minutu zentsura-

tu zituen. Horrekin batera,

urtarrilaren 19an dokumen-

tala "4F auzia" berriz zabal-

tzeko nahikoa ez zela esan

zuen fiskalak, baina handik

egun batzuetara, urtarrila-

ren 23an auzia berriz ireki-

tzea onartu zuen Katalunia-

ko Parlamentuak.

“Ciutat Morta” dokumentalaren
emanaldia gaztetxean

Dokumentalak Katalunian hautsak
harrotzea lortu du, auzia berriz
ireki dute-eta.

KAFETEGIA     OKINDEGIA

Isasi, 31
943 207 737
E t o r r i !  
Z u r e  e t x i a n  

e g o n g o  z a r a ! !

Eibar-Athletic partidurako
2 SARREREN ZOZKETAN
sartuko zara

ume etagazte

moda

Lehen jaunartzerako
eta ezkontzetan
erresak eramateko
JANTZIAK

kopinamoda

San Agustin, 3
943 204 181

Lauroba eta Oso Fan, Belekon zuzenean
Gaur 23.30etatik aurrera bi bakarlariren kontzertua

hartuko du Beleko tabernak: batetik, musikan ibilbi-

de luzea duen Lauroba taldeko Ikerrek bakarkako be-

re lehen lana egingo du, eta Harkaitz Canoren hitze-

kin sortutako abestiak emango ditu ezagutzera. Ja-

rraian, Euskadi Gaztea irratian hamabostean behin

abestiak azaltzen dituen Giorgio Bassmatti donostia-

rrak "Oso Fan" euskerazko bere proiektua aurkeztuko

du. Sarrera doan izango da.

Swing&blues gaua Ez Dok-en
Zapatuan, 23.30etatik aurrera "swing, blues eta old time country" mu-

sikari eskainitako gaua hartuko du Ez Dok tabernak, "Ghost Number

& His Tipsy Gypsies" taldeak emango duen kontzertuari esker. Beti-

ko moduan sarrera doan izango da.
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Easo Abesbatzan abestea Javierrentzat Mi-

lango Scalan abestea bezalakoa zen. Abestea,

kirola egitea moduan, estudiatzeko ere la-

gungarri dela pentsatzen du familiako bete-

ranoenak. Horregatik, bere semeek eta bilo-

bak haren bideari jarraitu diote eta bikain

dihardute ohiko jardunak eta abestea tarte-

katzen. Gustavo semeak dioskun moduan,

“pare bat entsegu egiten ditugu astero, aste-
lehenetan eta eguaztenetan, pare bat ordu-
koak”. Aurtengoa urte berezia da eurentzat,

Easok 75 urte betetzen dituelako, eta urtero-

ko 20-25 emanaldiak motz geratuko dira. Da-

goeneko, bizi izan dituzte une bereziak Do-

nostiako danborradaren bueltan, eta hemen-

dik hiru astera Eibarren izango dira, Eibar FT-

rekin kolaboratzen. Hor izango dituzte Do-

nostiako Hamabostaldiko opera biak ere:

“Antzeztua bat eta kontzertuan bestea”. Izan

ere, urteroko kontua da eurentzat Hamabos-

taldian opera edo kontzertua aurkeztea. “Ur-
tero abesten dugunen artean, Donibane
Lohizunen udaberri bueltan Anaiki Abesba-
tzarekin egiten ditugunak dugu”.

Gustavok operetan gozatzen du gehien,

“ahalegin haundiagoa eskatzen badu ere;
erronka ere tamaina horretakoa baita”. Ondo

gordeta ditu orain dela bi urte gure herriko

San Andres parrokian abestu zuten eguna.

Eta baita, bakarlari gisa, Hamabostaldian an-

tzeztutako Valeri Georgiev-en pieza ere. Easo

Abesbatza asko irten da kanpora: “Ipar Ose-
tian izan ginen orain dela hiru bat urte, euskal
kantak eskaintzen. Parisen izan gara 4-5 aldiz,
San Petersburgon ere bai...”. Hizkuntza asko-

tan abestea egokitzen zaie eta, denetarako

prestatu arren, batzuk zailtasun gehiago iza-

ten dituzte: “Alemaniera edo errusiera ez di-
ra frantsesa edo italiera bezain melodikoak,
azken hauek errazagoak egiten zaizkigu”. Ha-

la ere, euskera eta gaztelera dira nagusi eu-

ren kontzertuetan: “Erdi eta erdi. Jendea oso
euskalduna da, baina entseguak gazteleraz
egiten ditugu, zuzendaria hobeto moldatzen
delako”. Errusiar abesbatzek folklore kante-

tan ahots landuenak erakusten dituztela uste

du Gustavok, “baxu aldetikan batez ere”.
Onartzen du gizonezko abesbatzak ez direla

arruntenak, mistoak nagusitzen direlako arlo

horretan. Eurenean, baina, hor izan zen sor-

burua: “45 lagun gaude taldean: gazteenak 14-
15 urte izango ditu eta nagusiena aita dugu,
70ekin; azken boladan beste hamar bat gazte
etorri dira Escolaniatik”. Easo Abesbatzak,

dena dela, 320 koralista ditu, bederatzi tal-

detan eta hamaika formatutan banatuta; eta

1.100 bazkide ditu.

Abesten Eibarren hasitakoak

Javier baritonoa da, Alex tenorea eta Gus-

tavo baxua. Baina 1993ko opor haietan Peli

Egañarekin topo egin aurretik, Laskurainda-

rrek lehen urratsak emanak zituzten gure he-

rrian, Donostiara bizitzera joan aurretik: “Ai-
tak aspalditik abesten du eta Eibarren Kar-
meldarren eta San Andreseko koroetan ibili
zen. Alex Sostoa Txikin egon zen, Mª Karmen
Etxeberriarekin. Solfeoa ikasitakoak ginen, Bi-
debarrietako Arraterekin”. Gaur egun Javie-

rrek du lotura gehien Eibarrekin: “Aita hila-
betero joaten da soziedadekoekin otordua
egitera. Elur egun hauetan anaiak ondo apro-
betxatu du Arratera igotzeko eta ni ere hor
izan nintzen Ipuruan Eibarrek 1. mailara igo-
tzea lortu zuenean”, dio Gustavo gure elka-

rrizketatuak. Belaunaldi erreleboa ere ziurta-

tuta du hiriburuko abesbatzak Juan familiako

gazteenarekin, irailean hasi zenetik: “Bere
erabakia izan zen, niri ezer esan gabe”, dios-

ku harro Gustavok. Martxoaren 14an Eibarko

Himnoari bizia emango diote Ipuruan.

Laskuraindarrak:
Eibarko ahotsen
aztarna hiriburuan

Javier, Gustavo, Juan
eta Alexander: hiru 
belaunaldi Easo 
Abesbatzan.

Hainbeste bide zabaldu zituen
Peli Egaña eibartarrak, Easo
Abesbatzako presidentea zenean
animatuta, hasi zen Javier
Laskurain abesten aurten 75 urte
beteko dituen Donostiako koro
horretan. Hala ere, gonbitea jaso
aurretik Gustavo eta Alex semeak
bidali zituen, hurrengo astean
bera ere abesbatzan sartzeko.
Bestalde, bost hilabete dira Juan
-Gustavoren semea- zortzi
urterekin Easoko partaide egin
dela. Hiru belaunaldi, beraz, koro
berean. Laskuraindarrek, gainera,
urte berezia dihardute ospatzen
abesbatzarekin, Eibar FT-k
bezala diamantezko ezteiak
ospatuko baitituzte. Donostiako
egun nagusian hiriko bandera
jasotzean bizi zituzten une
hunkigarriak jarraipena izango
dute martxoaren 14an
Bartzelonaren aurka Ipuruan
jokatu beharreko partiduaren
aurretik Eibar FT-ren himnoa
interpretatzerakoan.



ANTENAK

instalakuntzak eta konponketak
antenak - telebista

Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

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

Ego Gain, 2 - Bac
Tfnoa. 943 12 73 50
www.trinmer.com

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

AROTZAK

G
ELEKTRIZITATEA

remioen

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
baita toldoak, gortinak, estoreak etabar

Txonta, 30 -  1. eta behea 
Tfnoak:  943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50

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

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

INSTALAZIOAK ETA
MANTENIMENDUA

iparelek@gmail.com

943 530 356
688 674 242
669 934 964

IDAG

TELEKOMUNIKAZIOAK
ELEKTRIZITATEA
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

24 orduko 
urgentziak

Juan Gisasola, 4 

ERAIKINEN MANTENUA

ARGIZTAPENA,
KONPONKETAK

ETA INSTALAZIO
ELEKTRIKOAK

Ego-Gain, 9 ac.

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

943 257 869
610 532 922



● Nexa 

Autocolor

● Pintura

industriala

● 3M

produktuen 
banatzailea

PINTURAS
ARRATE, S.L.

MATSARIA, 34 behea -  A
info@pinturasarrate.com

Tel. 943 20 41 04       Faxa: 943 70 06 89

Informazio gehiagorako

943 20 67 76

VICTOR GONZALEZ FRAIZ
PINTURA 

OROKORREAN

BB AA RR NN EE ee tt aa   KK AA NN PP OO kk oo   
ddeekkoorraazz ii ooaa   ee ttaa   pp ii nn ttuurraa ,,   

FFAATT XX AA DD AA KK ,,   PP II NN TT UU RR AA   BB EE RR EE ZZ II AA KK ,,   
EE NN PPAA PP EE LL AATT UU AA KK ,,   GG OO TT EE LL ÉÉ .. .. ..

Bizkaia Etorbidea, 9 -ERMUA-
696-565394 / 943-030540
victor-fraiz@hotmail.com

Sostoa, 16 ac behea

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

TREJO
Tel :  943 -752557

Fax a :  943 -752556
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

GARBIKETAK S.L.

GARBIKETAK

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

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

Limpieza
Multiservicio

Eibar

Pintura orokorra
Margotutako paperak

Zoruen kolokazioa
PVC zoruak

Maketak
Alfonbrak
Kortinak

Etxerakoak
Osagarriak

Tfnoa. eta Faxa. 
943 20 05 94

T. Etxebarria, 8 - behea

PINTURAKITURGINTZA

MUGICAMUGICA
ITURGINTZA

AIRE EGOKITUA, ITURGINTZA, 
GAS INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,
PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUEN
ERREFORMAK ETA ABAR…
HANSGROHE KANILEN BANATZAILEA
ZORU ERRADIATZAILEA
EGUZKI-ENERGIA

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

KRISTALAK

☎ eta faxa: 9 4 3  2 0 3  9 0 3

K R I S TA L A R L O K O  S O L U Z I O A K
info@cristaleriaacha.com

TAILERRA: ERREKATXU, 3an

Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

w w w. i r a z a b a l . n e t

IGELTSEROAK

Jardines
Iturgintza

Gasa 

Kalefakzioa 

Klimatizazioa 

Eguzki Energia

Jardiñeta, 11 B
fontaneriajardines@euskalnet.net

Tel. 943 206 913
615 782 638
615 782 637

Fax. 943 254 929 

ERAKUSKETA
Arikitxaneko Zubian

Errebal, 21
Tel/Fax: 943 201 922    bagliettoeibar@kaixo.com

Zoru mota guztiak
Pinturak

Dekorazioa

baglietto
PINTOREAK

Eraikuntza
Erreformak
Igeltseritza
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Iruñean aurreko asteburuan jo-

katutako Euskal Herriko senior

mailako txapelketetan, hainbat

domina lortu zituzten Eibarko

igerilariek: Urbat taldeari dago-

kionez, Nekane Tejedorrek txa-

pela jantzi zuen 200 bularrean

(100ekoan bigarrena izan zen

eta hirugarrena 50ekoan, hau

da, podiumera igo zen parte

hartutako proba guztietan); An-

der Izagirrek zilarrezko domina

eskuratu zuen 200 libretan; eta

Eibarko taldearekin entrena-

tzen duen Ion Mujika bergara-

rrak lehen postua eskuratu

zuen 50 eta 100 bizkarreko pro-

betan. Bestalde, Bidasoa talde-

arekin lehiatu zuen Markel Al-

berdi eibartarrak txapela jantzi

zuen 50 eta 100 libretan.

Irunen jokatutako infantil

mailako txapelketa horretan,

Maite Barruetabeñak, txapel-

keta bikaina burututa, txapela

jantzi zuen 100 eta 200 bizka-

rrean eta bigarrena izan zen

100 libretan (hiruretan ere, Es-

painiako txapelketarako mini-

moa lortuta); Iara Urkirik bron-

zezko hiru domina zintzilikatu

zituen lepoan, 50eko libretan

Espainiako txapelketarako mi-

nimoa bereganatuta; eta Ka-

ttalin Izagirrek beste brontzez-

ko bi eskuratu zitiuen.

Elurragatik atzeratutako Ermuko
Duatloia jokatuko da bihar

Elurra zela-eta bertan behera gelditu-

tako lasterketak bihar izango du biga-

rren hitzordua. Proba

sprint distantziakoa da

(5 kilometro antxintxike-

tan, 20 bizikleta gainean

eta beste 2,5 antxintxike-

tan berriro) eta Bizkaiko

txapela izango da hor jo-

koan. Euskal Herriko

duatloi zirkuitorako le-

hen proba puntuagarria

16.00etan hasiko da eta

irteera, helmuga eta boxeak Cardenal

Orbe plazan kokatuko dira.

Eibartarrak Euskal Herriko
igerilari onenen mailan

Urbateko igerilariek euren markak hobetu zituzten eta Espainiako 
txapelketarako hainbat minima eskuratu Iruñean.

Aurreko zapatuan Bizkaiko kostaldeko herri ho-

rretan jokatutako proban, Eibarko taldeak lau or-

dezkari izan zituen eta, ohikoa bihurtu denez, Pe-

llo Osoro eibartarra onena izan zen 23 urtetik be-

hekoen artean (4.a izan zen sailkapen orokorre-

an). Gure herritik joandako beste hirurek ere lan

ona egin zuten: Andoni Mayo 50.a izan zen, Ro-

berto Gartzia 54.a eta Juanjo Romero 102.a.

Delteco Eibar Triatloi
Taldeak denboraldia

hasi du Sopelan

Andoni Mayo 
eibartarra 
Sopelako proban.

Asteburu erraza waterpolistentzat
Urbat-Urkotronik senior taldeak aldea

dagoela erakutsi zuen Easoren aurka-

ko partiduan eta 19-3 nagusitu zen.

Nagusitasun bera erakutsi zuten jube-

nil eta infantil mailetako taldeek ere:

jubenilek 29-4 egurtu zuten Easo eta

infantilek, euren aldetik, asteburuan

jokatutako partidu biak irabazi zituz-

ten: 1-18 WP9802 taldeari eta 19-9  La-

rrainari.

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

● tartak
● enkarguak
etxera

Bidebarrieta, 28 

☎ 943 20 79 73

San Andres

Gozotegia



Gure herriko automobilismo taldeko hainbat kide izango

dira bihar arratsaldean Untzagan hastear dagoen denboral-

diaren aurkezpen ekitaldian. Aurten ez da Eibarko Rallys-

print ediziorik izango; baina, hala ere, Escuderia Eibarko gi-

dariak hainbat probatan hartuko dute parte arratsaldeko

18.00etatik aurrera erakutsiko dituzten modeloekin.

...eta kitto! 15/II/20 ● 920 zkia.
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Ibararteri 5-2 irabazita, Concepto Egilek li-

derra gertuago du orain, Pinsequek galdu

egin baitzuen etxean Ebrosalarekin. Orain

liderra sei puntura dute Debabarreneko-

ek, Colo Colo laura eta Zierbena hirura; li-

derraren kantxan irabazi duen Ebrosala

atzetik dator, Concepto Egile baino hiru

puntu gutxiagorekin. Asteburu honetan

Debabarrenekoak Irurtzunen jokatuko du-

te, Xota taldearen filialaren aurka: horko

hiru puntuak behar dituzte txapelaren bila

jarraitzeko.

Concepto Egile liderrarengandik gertuago

Escuderia Eibarrek autoak
aurkeztuko ditu bihar

motzean

Somos Eibar Eskubaloiak
denboraldiko bigarren porrota
jaso zuen Iruñean (27-24) eta,
lider jarraitzen badu ere, orain
puntu bakarrera du Anaitasuna
bigarren sailkatua. Nafarrek
Asobaleko taldean sarri ibilitako
jokalariak erabili zituzten baina,
hala ere, aurpegia eman zuten.

ESKUBALOIAProfesionaletako 1. mailako binakako txapelke-

tak hitzordua du etzirako Astelenan. Finalerdie-

tara sailkatzeko ia aukerarik ez duten bikote bi

izango dira nor baino nor jaialdiko partidu na-

gusian: Xala eta Merino II.a Urrutikoetxea eta La-

dis Galarzaren aurka. Aurretik Aritz Lasak eta

Irustak osatutako bikoteak Jaunarenak eta Meri-

nok ostautakoa izango dute aurrean. Amaitzeko,

Rico IV.a-Larunbe eta Gorka-Larrinaga bikoteen

arteko lehia ikusi ahal izango da, promozioko bi-

nakako txapelketaren barruan.

Txapelketako partidua
domekan Astelenan

Merino II.a sailkatzeko azken aukeretakoaren
aurrean izango da domekan Astelenan. 

JOXEAN gure lagunari

G u r e  o r o i t z a p e n a k
I t s a s  g a l e r e t a k o  o h o l a k  b e z a l a
E z  d i r a
I t s a s  h o n d o a n  e z a b a t z e n
E z  d u t e
I n o n g o  p o r t u r i k  h e l b u r u .
G u r e  o r o i t z a p e n a k
I t s a s  g a l e r e t a k o  o h o l a k  b e z a l a
U r  g a i n e a n  d o a z  k u l u n k a
U h a i n e k  e r a g i n a k
E z a b a t u  e z i n
E t a  x e d e r i k  g a b e .

M i k e l  L a b o a r e n  “ G U R E  O R O I T Z A P E N A K ”

1. urteurrena (2014-II-25)
JAVI ETA IDOIA

Eibar Foball Taldeak neurketa
zaila izango du domekan,
19.00etan, Villarrealen zelaian.
Elx-ekin Ipuruan galdu eta gero,
atzetik dituenekiko tartea
murrizten doakie eibartarrei eta
jarraian galdutako lau partiduei
amaiera emateko gertu daude.
Taldearen bajen artean Manu
del Moral aurrelaria dago eta
aste honetan aurpegia
babesteko azken belaunaldiko
maskara jaso du Poliklinika
Gipuzkoan.

FOBALLA
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Gaur arratsaldean, 19.00etan zabalduko dute Topalekuan Ignacio
Gimenezek birziklatutako objektuekin sortutako "collage" era-
kusketa. Metala, egurra eta beste hainbat material erabilita egin-
dako artelanak martxoaren 1era arte ikusteko aukera izango da,
astegunetan 19.00etatik 21.00etara eta asteburuetan, berriz,
12.00etatik 14.00etara eta 19.00etatik 21.00etara.

Ignacio Gimenez Topalekuan

“Yogak bakoitzaren
gorputza guztiz

errespetatzen du”
Yoga nolakoa den jakiteko gogoak bultzatuta, klaseetara
joaten hasi zen eta gaur egun bera dabil beste batzuei
yoga erakusten. Arrate Kultur Elkartearen ikastaro
eskaintzaren barruan, astean birritan Kultuko 1. solairuan
yoga klaseak ematen ditu Marta Irustak eta horietako
batean azaldu dizkigu yogaren inguruko gorabeherak.

- Noiz eta nola hasi zinen yoga egiten?
Badira hamar urte baino gehiago Eibarko yoga eskolan, gaur

egun Txaltxa Zelaian dagoen Sanatha Dharman hasi nintzela.
Beste lagun batzukin batera yoga klaseetarako izena eman
nuen, probatzeagatik, eta asko gustatzen zitzaidala ikusi nue-
nez, aurrera jarraitu nuen, gero eta gehiago ikasten. Horrela,
irakasle izateko Zestoan urte biko ikastaroa egitera animatu eta
klaseak ematen hasi nintzen eta orain gehiago ikasteko beste
kurtso bat egiten nabil. Izan ere, yoga bizitza osorako bidea
izanik, beti dago zer ikasi. 
- Norentzat da aproposa yoga?

Edozeinentzat da egokia. Nahi duen jende guztiak egin de-
zake, berdin dio adinak, gorputzaren elastikotasunak… Izan
ere, yogak bakoitzaren gorputza den moduan errespetatzen du
guztiz. Adibidez, asana bat egitean ez dago horretarako modu
bakarra, ezin daiteke esan ondo edo txarto eginda dagoen, ba-
koitzak bere erara egiten du eta denak daude ondo eginda. Bi-
zitzako arlo askotan dagoen konpetibitate horrek ez dauka to-
kirik, mugak bakoitzak bere buruari ipintzen dizkio. 
- Beste ariketa modu batzuekin alderatuz gero, beraz, badago
ezberdintasunik...

Gorputza erlajatzeko, hobeto lo egiten lguntzeko eta beste
gauza askotarako balio duen arren, berez yoga ez da gimnasia
bat. Norberaren barrura joateko, nola arnasten dugun kontura-
tzeko… yogak horrelakoetarako bidea ematen digu. Klaseetan
arnas-ariketak, asanak eta erlajazioa, hiru horiek konbinatzen
ditugu. Yoga mota asko daude, baina guk klasikoa, "Hata" ize-
narekin ezagutzen dena erakusten dugu.
- Norbaitek klaseetara joateko interesik badu, zer egin dezake?

Arrate Kultur Elkarteko klaseak astean birritan izaten dira,
elkartean bertan, martitzen eta eguenetan 12.00etatik 13.30eta-
ra. Informazio gehiago nahi duenak klasera zuzenean etorrita
edo telefonoz deituta (696263528) nirekin berba egin dezake.

MARTA IRUSTA (yoga irakaslea)

Aurreko barixakuan erakusketa bi inauguratu zituzten aldi bere-
an Portalean: "Sopa de grillos" izenburukoak Adrian Sanz, Ainhoa
Lopez, Amaia Garcia, Andra Alonso, Araceli Jalon, Asier Esparza,
Gabriel Camino, Iker Kareaga, Jorge Gimeno, Leire Sanchez, Ma-
nuel Bauza, Rodrigo Varona, Sebastian Toledo eta Ruben Pino
gazteen artelanak biltzen ditu; eta, eurekin batera, Iñigo Garatu-
ren hainbat lan ikus daitezke. Biak martxoaren 1era arte egongo
dira zabalik, martitzenetik domekara 18.30etatik 20.30etara.

Hainbat artista Portalean

Atzoz geroztik eta hilaren amaiera arte, Periko Iriondo Klub De-
portiboko mendi batzordeko partaidearen argazki erakusketa
ikusi daiteke Deporren bertan. Ikusgai dauden irudiak Eibar in-
gurukoak dira "mendia eta natura uztartzen dituen argazkiekin:
loreak, errekak...". Gai beraren inguruan ikus-entzunezkoa eskai-
niko du egileak datorren eguaztenean, hilaren 25ean, arratsal-
deko 19.30etatik aurrera, hori ere Deporren.

Eibar inguruko irudiak ikusgai



Eibarko gaitxizenik gustokoena aukeratzeko

asmoz euskaltegi biek, udalak lagunduta an-

tolatutako lehiaketara proposamenak aur-

kezteko epea amaituta, 103 lagunek 90 gai-

txizen desberdin proposatu dituztela eman

dute aditzera antolatzaileek. Besteak beste,

Kakalios, Sinmote, Kristo Txikixa, Eskeletiña,

Ankalatraba, Tio Pollo, Klabelitos, Txarlata-

na, Kakurrio, Brin Bran Brun, Korrokoia eta

Maria Titiritaña daude, beste askorekin ba-

tera. Orain, bigarren pauso batean, herrita-

rrek gehien gustatzen zaienari botoa emate-

ko epea dago zabalik: interneten, www.ei-

barko-euskara.com helbidean sartuta, gaitxi-

zen-zerrenda osoa irakurri daiteke. Botoa

emateko, berriz, nahikoa da aukeratutako

berbaren aldamenean klik egin eta jarraian,

zerrendaren amaieran ageri den "botatu" bo-

toiaren gainean sakatzea. Martxoaren 1era ar-

te egongo da botoa emateko aukera.

...eta kitto! 15/II/20 ● 920 zkia.
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Gatxizenak bozkatzeko epea zabalik

laburrak

Otsailaren 24an …eta kitto!
Euskara Elkarteak antolatuta
egitekoa zen ezti-dastaketa
bertan behera lagatzea erabaki
dute antolatzaileek, izena
emateko epea amaituta
saiorako taldea osatzeko
nahikoa jende ez delako batu.

EZTI DASTAKETA BERTAN BEHERA

Asteburuan Arduino hardware
libre plataformaren inguruko
tailerrak eskainiko dituzte
Hirikiten elkartekoek, Eibar-
LAB's programaren barruan.
Armeria Eskolan eskainiko
dituzte eta ume zein
nagusientzako tailerrak izango
dira: 12 urtetik beherakoentzat
(zapatuan 09.30etatik
14.30etara); eta hasiberrientzat
zein aurreratuago daudenentzat
tailer bana prestatu dute (biak
zapatuan 09.30etatik 14.30etara
eta 17.00etatik 19.30etara eta
domekan 09.30etatik
14.30etara). Izena emateko
eibarlabs@gmail.com helbidera
idatzi, izen-abizenak eta
tailerraren izenburua zehaztuta. 

EIBARLAB’S

Atzo goizean aurkeztu zituzten

Markeskuan Udako Euskal Uni-

bertsitateak udaberrirako antola-

tu dituen ikastaroak. Mari Karmen

Menika ikastetxe nagusiko ardu-

radunak eskaintza osatzen duten

18 ikastaroen berri eman zuen

eta, azken urteotako joerari jarrai-

tuta, "udaberri honetarako ere on

line eskaintza indartuta datorrela"

aurreratu zuen. Horrekin batera,

eibartar zein gipuzkoarrentzat be-

reziki dirulaguntza interesgarriak eskainiko

dituztela gogoratu zuen agerraldian.

Klaseak Eibar, Iruñea eta Gasteizen eman-

go dira eta, hortik kanpora, internet bidez

norberak bere etxetik jarraitzeko modukoak

ere badaude. Ikasgelako eskaintzan hauek

dira eskainiko dituztenak: "Argazki-edizioa",

"Argazkigintza dokumentala", "Emozioak eta

norberaren gaitasunen lanketa sakontzen",

"Eskola libre eta demokratikoak: gizarte al-

daketarako tresna eta gako", "Gazteak, sexua

eta sare sozialak", "Haur-psikologia: gaurko

haurrak etorkizuneko helduak", "Zu irabazle,

ni irabazle: gatazkak ikasgai bihurtuz",

"NoSQL datu-baseak. MongoDB", "Senda-

belarrak eta etnobotanika Euskal Herrian: ja-

kituria tradizionaletik pentsamendu zientifi-

kora" eta "Yoga eta kontzentrazioa eskolan".

Eta on line eskaintzan, berriz, beste hauek

ikasteko aukera izango da: "Euskal Herriko

ekonomia eta gizartea azterketarako lanabe-

sak. GIS librea", "Euskal literaturaren irakas-

kuntza Bigarren Hezkuntzan", "Moodle-ren

oinarrizko erabilera", "Nola sortu eta saldu li-

buru elektronikoak" eta "Ordenagailuz la-

gundutako itzulpena: hainbat aukera". Infor-

mazio gehiagorako zein matrikula betetzeko

www.ueu.eus helbidera jo daiteke.

UEU-ren udaberriko ikastaroak prest

Meditazio ikastaro teoriko-
praktikoa antolatu dute
Bidebarrieta kaleko Reiki
zentruan (60. zenbakian).
Otsailaren 27an hasiko da eta
meditazioa ezagutu eta probatu
nahi dutenentzat dohaineko saioa
eskainiko dute, 19.00etan hasita.
Izena emateko edo argibideak
eskatzeko 618202704 telefono
zenbakira deitu daiteke.

MEDITAZIO SAIOA DOAN

Domekan, urteroko ohiturari jarraituta, Elgoibarko Musika Bandakoak

gure herrira etorriko dira, Cielito Musika Bandakoekin batera 12.30eta-

tik aurrera Coliseoan kontzertua emateko. Domekarako prestatu du-

ten egitarauari jarraituta, hauek dira entzun ahal izango diren abes-

tiak: “Valencia” (S. Lope), “Fantasía para saxo alto” (J. Demersseman),

“El principe Igor” (A. Borodin), “American graffiti” (N. Iwai) eta “Hu-

pango” (J.P. Moncayo). Aurretik, 11.00etan kalejira egingo dute.

Elgoibarko Bandakoak bisitan
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XIII. Giza Estatuen Erakusketa (M.P.C. -BARTZELONA-)
ANTZEZLEAK: DAMIAN FIORE (Uruguay), MIQUEL GERABERT (Italia), CLAUDIA SANCHEZ (Espainia), 
CINTHYA SANCHEZ (Frantzia) eta JORGE BALMASEDA (Argentina) 

Hunkidura eta harridura sortzen duen ikuskizun ederraren aurrean gaude. Azken hamahiru urteotan
munduko lurralde desberdin eta jaialdi ospetsuenetatik etorritako antzezle hauek Eibarko kaleak
hartu izan dituzte euren pertsonaiekin. Interpretazio mota horretan duten gaitasuna ikaragarriagoa da
eta ezin ederrago eta ikusgarriagoak gainean daramaten janzkiak. Gainera, zintzoak dira gurekiko.

Otsailak 20 barixakua libreUntzagan eta T. Etxebarrian17.00etan

¿Para qué sirve el teatro? hitzaldi-solasaldia
HIZLARIA: MIGUEL DEL ARCO

AURKEZLEA: JUAN ORTEGA / KOORDINATZAILEA: JUAN VELAZQUEZ

Egungo antzerkigintzako zuzendaririk txalotuenetako da Miguel del Arco. Ikuskizunaren munduan
hogei urtetik gora daraman antzezle, zinema eta telebista gidoigile honek Kamikaze Producciones
konpainia sortu zuen Aitor Tejadarekin eta ugariak izan dira arrakasta handiarekin antzokietara
eraman dituzten antzezlanak. Max eta Ceres Sariak bereganatu ditu, Taules Sariarekin batera.

Otsailak 20 barixakua libreColiseoan19.00etan

New Orleansko Cyrano (Vaiven Produkzioak -GIPUZKOA-)
ZUZENDARIA: OLGA MARGALLO / ANTZEZLEAK: KEPA ERRASTI, ITXASO QUINTANA, ALVARO GARAIALDE, 
AINARA ORTEGA eta ASIER ORUESAGASTI / MUSIKA: ROBERTO BAZAN

EUSKERAZKO ikuskizun honetan, umeentzat egokitutako frantziar klasikoaren bertsio berezia
eskaintzen digute. Gertaera XIX. mendearen amaieran New Orleanseko jazz eskola batean garatzen
da eta Cyranoren arazoak musika, bertsoa eta Roxanarekiko sentitzen duen maitasunagatik datoz.
Kantuz hornituta dagoen antzezlanaren mezua zinez baikorra da: “Bizitzan ausartu beharra dago”.

Otsailak 21 zapatua 5 euro60 minutuColiseoan17.00etan

Happy End (Vaiven Producciones -GIPUZKOA-)
ZUZENDARIA: IÑAKI RIKARTE / ANTZEZLEAK: XABI DONOSTI, GARBIÑE INSAUSTI eta ANA PIMENTA

MUSIKA: IÑAKI SALVADOR

Umorearen bidetik suizidioa bezalako gai korapilatsuari aurre egiten dion testu ausarta dakarkigute.
Parodia gakoan, egungo gizartearen hausnarketa egitera gonbidatzen gaituzte eta, hortik aurrera,
barre egitera zoritxarren anparoan sortzen diren negozio zalantzagarriekin. Happy End elkarte
klandestinoa da, bere buruaz beste egin nahi dutenei lagundu egiten diena helburua lortzen.

Otsailak 24 martitzena 11 euro90 minutuColiseoan20.30etan

La gloria de mi mare (Choni Cía. Flamenca -SEVILLA-)
ZUZENDARIA: ESTRELLA TAVORA / ANTZEZLEAK: ASUNCION PEREZ “CHONI”, JUANJO MACIAS, 
ALICIA ACUÑA eta RAUL CANTIZANO / MUSIKA: RAUL CANTIZANO

Hainbat sari eta izendapen jasotzeaz gain, kritika eta ikusleriak bere oniritzia erakutsi dio lan honi.
Aurkikuntza berezi baten aurrean gaude eta “rara avis” honek aurrez aurre begiratu diezaioke bai 
antzerkigintzari eta bai flamenkoari, esparru horietako osagai esanguratsuenak uztartzeko gai izan
baita. Ironia eta parodiaren alde apustu egin duen komedia flamenko bikainaren aurrean gaude. 

Otsailak 25 eguaztena 11 euro90 minutuColiseoan20.30etan

Otsailaren 20tik 27ra
arteko programazioa
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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.

Ongi etorri, UXUE!,
otsaillaren 14tik gure
artian zagoz-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Maialenen partez.

Zorionak, NAHIA,
domekan zazpi urte
egingo dozuz-eta.
Patxo haundi bat
famelixa eta, batez
be, Heleneren partez.

Zorionak, ANE Garcia
Murgoitio, hillaren
16xan urte bi bete 
zenduazen-eta. Laztan
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, IÑAKI,
domekan bi urte
egingo dozuz-eta.
Aitta, ama eta
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, MARA, gaur
urtetxua egitten dozu-
eta. Eskerrik asko gure
bizitzetara etortziarren.
Muxutxuak, pitxintxon,
famelixaren partez.

Zorionak, OSOITZ, astelehenian
bost urte bete zenduazelako.
Muxu potolo-potolo bat JULENE,
amatxo eta aitatxoren partez.
Aupa, txapeldun! 

Zorionak, JON, gaur
hiru urte betetzen
dozuzelako. Famelixa
eta, batez be,
Malenen partez.

”Bob Esponja” 
Zuzendaria: Paul Tibbitt

21ean: 17.00 (1 aretoan)
22an: 17.00 (Antzokian)

(1 ARETOAN)
21ean: 19.30, 22.30
22an: 17.00, 20.00
23an: 20.30

(2 ARETOAN)
21ean: 17.00, 19.45
22an: 17.00

20.00 (Antzokian)
23an: 20.30

”Mr. Turner” 
Zuzendaria: Mike Leigh

”Cincuenta sombras de Grey”
Zuzendaria: Sam Taylor-Johnson

”Alma salvaje” 
Zuzendaria: Jean-Marc Vaillee

21ean: 19.45 (Antzokian), 
22.30 (2 aretoan)

22an: 20.00 (2 aretoan)
23an: 20.30 (Antzokian)

zineaColiseoan

Zorionak, DANEL
Alfaye Sanz, gaur lau
urtetxo egingo dozuz-
eta. Zure gurasuen
partez.

Zorionak, BEÑAT, zure
bigarren urtebetetzian.
Muxu pillua Jokin
eta etxekuen partez.
Aupa, txapeldun!

hildakoak
- Segunda Cid Rivas. 87 urte. 2015-II-11.
- Maximo De Leon Toro. 84 urte. 2015-II-14.
- Angeles Ruiz Rubalcaba. 81 urte. 2015-II-15.
- Juliana Elexpuru Ezkurra. 96 urte. 2015-II-16.
- Guadalupe Okaranza Azkarate. 88 urte. 2015-II-18.

jaiotakoak
- Ikram Benslaiman Srassi. 2015-II-7.
- Amir Samadi. 2015-II-9.
- Mohamed Ali Hamad. 2015-II-10.
- Danel Mekolalde Albeniz. 2015-II-11.
- Marina Agote Gutierrez. 2015-II-12.
- Mohamed Hamzaoui Chebli. 2015-II-13.
- Uxue Guinea Gomez. 2015-II-14.
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BARIXAKUA 20
GAZTELEKUA
16.30. Disparatea.
Indianokuan.

ANTZERKI JARDUNALDIAK
17.00. XIII. Giza Irudien
erakustaldia. Untzagan eta
T. Etxebarrian.
19.00. Irekiera-hitzaldia:
"¿Para que sirve el teatro?”,
Miguel del Arcoren eskutik.
Sarrera librea. Coliseoan.

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

KONTZERTUA
23.30. Lauroba + Oso Fan
(Giorgio Bassmatti). Beleko
tabernan. 

H
O

R
O

S
K
O

P
O

A

ARIES
Udaberria ate joka dator eta zuk look
aldaketa behar duzu. Laga kolore ilunak
eta emaiozu bizitza zure janzkerari.  

TAURUS
Grisa zara. Gauzak beltzak edo zuriak
ez badira ere, batzuetan hemen edo hor
kokatzea ezinbestekoa izaten da.  

GEMINI
Zergatik ez duzu benetan pentsatzen
duzuna esaten? Ez zaizula igartzen uste
duzu? Garbiago jokatu eta izan ausarta.  

CANCER
Koadrila osoa klonikoak ematen duzue:
denak orrazkera eta janzkera berarekin!
Norbere izakeraren marka izatea hobe.     

LEO
Badakigu narruzko zamarrak modan
daudela, eta vintage erako jantziak...
Baina aitxitxaren erroparekin kalera?   

VIRGO
Moda kontua izango da, baina barruko
erropak hain bistan eramateak baldar
itxura besterik ez dizu ematen. Aldatu!    

LIBRA
Aukera bi dauzkazu: edo eguzki apur
bat hartzea... edo goitik behera beltzez
janztea alde batera laga beharko duzu. 

SCORPIUS
Zapatekin erabat obsesionatuta zaude:
denak gustatzen zaizkizu eta etxean ez
zaizkizu gehiago sartzen. Hori da plana?

SAGITTARIUS
Oso sexy-a zara, eta badakizu. Baina
puntu sexy hori larregi erabiliz gero,
azkenerako beste zerbait emango duzu.

CAPRICORNIUS
Ligatzea nahi baduzu, kolore pastelak
erabiltzea hobe: jakizu behar duzun
goxotasun puntua emango dizutela beti. 

AQUARIUS
Udaberriko arropak armairutik atera
dituzu eta, honezkero, erabiltzen hasita
zaude. Burutik zaude, ala? Attttxiss... 

PISCIS
Moda jarraitzea ondo dago; beti ere,
zeure gorputzera egokitu eta zure ikutua
ematen badiozu. Bestela, igarri ere ez!              

ZAPATUA 21
EIBAR DEGUSTA
Egun osoan. Eibar
Degusta jaialdia. Untzagan
(karpan).

EIBARLAB’S
09.30/19.30. Arduino
tailerra. Armeria Eskolan.

ENTSEGUA
11.00. Euskal Jaiaren 50.
urteurreneko dantza-saioan
parte hartu nahi
dutenentzat. Mogel Isasi
ikastetxean.

ANTZERKI JARDUNALDIAK
17.00. "New Orleansko
Cyrano" (Vaiven). 5 euro.
Coliseoan.

GAZTELEKUA
16.30. Disparatea eta
Play/Wii. Indianokuan.

DOMEKA 22
EIBAR DEGUSTA
Egun osoan. Eibar
Degusta jaialdia. Untzagan
(karpan).

KALEJIRA-KONTZERTUA
11.00. Cielito eta
Elgoibarko Musika Banden
kalejira.
12.30. Kontzertua.
Coliseoan.

EIBARLAB’S
09.30/14.30. Arduino
tailerra. Armeria Eskolan.

GAZTELEKUA
17.00. Filma. Indianokuan.

PROIEKZIOA
18.00. "Ciutat Morta"
dokumentalaren
emanaldia, infusio eta
guzti. Gaztetxean.

EGUENA 26
TAILERRA
09.30. "Aurkezpen
publikoak: Zure enpresaren
aurkezpena arrakastatsu
egiteko tresnak". Portalean.

IKASTEN
10.00. "Frantziako
iraultzaren eragina eta
AEB-n enbrioia", Urko
Barrosen eskutik. Armeria
Eskolan.

HITZALDIA
19.00. "Bankuen abusuzko
praktikak IRPH, zoru-
klausula, abal emaileak…"
hitzaldia, Maite Ortiz
eta Jose Mari Erauskin,
Kaleratzeak Stop
plataformako abokatuen
eskutik. Portalean.

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

UMEENDAKO ZINEA
17.30. "Frozen, el Reino
del Hielo" . El Corte
Inglesean.

AUTOEN AURKEZPENA
18.00. Escuderia Eibarko
gidarien autoak denboraldi
berrirako. Untzagan.

KONTZERTUA
23.30. Ghost Number &
His Tipsy Gypsies taldeak.
Ez Dok tabernan.

MARTITZENA 24
IKASTEN
10.00. "Munduko
antolamendu berria
Espainiako suzesio
gerraren ondoren", Urko
Barrosen eskutik. Armeria
Eskolan.

JOSKINTZA-PUNTO
TAILERRA
17.00 eta 18.30.
Portalean.

ANTZERKI JARDUNALDIAK
20.30. "Happy End"
(Vaiven, Gipuzkoa).
11 euro. Coliseoan.

EGUAZTENA 25
IKASTEN
10.15. Ibilaldia: Gellao-
Galartza (Aretxabaleta).
Bazkaria eraman. Irteera
Ego Gain-eko autobus
geltokitik.

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

ASTELEHENA 23
TAILERRA
09.30. "PFEZ eta BEZ.
Ezagutu zure fiskalitate
betebeharrak".
12.30. "Eredu juridikoak".
Portalean.

IKASTEN
10.00. "Izarrei begira"
topaketa (astronomia).
Beheko Tokia jubilatu
etxean. 

IKUS-ENTZUNEZKOA
19.30. "Eibar eta inguruko
mendietako irudiak",
Periko Iriondoren eskutik.
Deporren.

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

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 14.30etara 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 orduro. Zapatu eta jaiegunak:
07.40etatik 21.40etara orduro.
EIBAR-GASTEIZ. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 08.45, 12.45, 16.45 eta 20.45.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-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 eta 13.30.
Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Lanegu-
nak: 11.00 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

eguraldia

farmaziak
✔ barixakua 20

EGUNEZ Larramendi (Calbeton, 19)

✔ zapatua 21
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

✔ domeka 22
EGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)

✔ astelehena 23
EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

✔ martitzena 24
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

✔ eguaztena 25
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

✔ eguena 26
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ barixakua 27
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

GAUEZ BETI -2015EAN- 
Elorza (J. Gisasola, 18)

21agenda

AURREKOEN EMAITZA

SUDOKUA
4 9 1

8 4 7
7 6 2

2 5 1 6
4 1

9 7 8 6
9 5 6
2 7 5
8 9 1

erakusketak
✔ Otsailaren 28ra arte

J.I. AIZPURUAREN argazki erakusketa.
Portalea tabernan.
JOSE IGNACIO DE CASTROREN argazki
erakusketa. El Ambigun.
PERIKO IRIONDOREN “Eibarko natura
eta mendiak” argazki erakusketa.
Klub Deportiboan.

✔ Martxoaren 1era arte
IGNACIO GIMENEZEN erakusketa.
El Corte Inglesean.
JOSEBA ARGINZONIZEN collageen
erakusketa. Topalekuan.
IÑIGO GARATUREN eskultura, argazki
eta bideo erakusketa. Portalean.
“SOPA DE GRILLOS” erakusketa kolektiboa.
Portalean.

✔ Martxoaren 29ra arte
“EIBAR INDUSTRIALA 2014” erakusketa.
Armagintzaren Museoan (Portalean).

lehiaketak
✔ 25. Toribio Etxebarria Sariak

Lanak entregatzea eta informazioa:
Martxoaren 10era arte,
www.toribioechevarria.com helbidean.

✔ XVIII. Eguen Zuri argazki lehiaketa
Martxoaren 17ra arte (19.00ak arte),
Arrate Kultur Elkartean.
Informazioa: 943202299 edo
arratekultu@gmail.com

barixakua zapatua domeka astelehena martitzena eguaztena



1. Etxebizitza

– Neska eskaintzen da etxeak edo pegorak
garbitzeko. Tel. 602-057185.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 679-912841.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 655-677035.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 638-544358.
– Neska eskaintzen da sukalde-laguntzaile
jarduteko. Esperientzia. Tel. 631-203287.
– Mutila eskaintzen da sukalde-laguntzaile
jarduteko. Esperientzia. Tel. 631-506108.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 603-
743240.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak edo plantxa egiteko. Tel.
632-337083.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 628-
318570.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko. Baita ospitalean ere. Tel. 631-
918394.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko etxe,
pegora edo tabernetan. Tel. 608-523426.
– Neska euskaldun arduratsua eskaintzen da
etxeko lanak egiteko eta umeak zaintzeko.
Tel. 637-528992.
– 47 urteko emakumea eskaintzen da etxeko
lanak egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
662-659782.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 647-
266965.
– Neska eskaintzen da orduka eta gauez na-
gusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 631-506763.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 631-681516.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Erreferentziak. Tel. 638-544358.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Erreferentziak. Tel. 655-677035.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
garbiketak egiteko eta dendari jarduteko. Tel.
679-287081.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko (baita gauez ere) eta garbi-
ketak egiteko. Tel. 632-852720.
– Emakumea eskaintzen da interna moduan
lan egiteko. Tel. 628-425421.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
631-705406.

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

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

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai

1.2. Errentan

1.3. Konpartitzeko

1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai

3.2. Errentan

4. LANA

4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak

5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

6.1. Salgai

6.2. Eman

6.3. Galdu/Aurkitu

6.4. Bestelakoak

6. Denetarik

15/II/20  ...eta kitto!
920 zkia.

3. Lokalak

– Ilepaindegia traspasoan Eibarren. Tel. 637-
528992.
– Taberna traspasoan Eibarko erdialdean.
Tel. 696-269154.

3.1. Salgai

5. Irakaskuntza

– Autorako bost gurpil salgai. 175/70R13 82T.
Egoera onean. Llantekin. 200 euro. Tel. 658-
719676. Enrike.
– Helduendako Conor-WRC-Roda Riole bizi-
kleta salgai. 10 koroako pinoia eta plater bi,
Shimano pedalekin. Oso egoera onean. Mer-
ke. Tel. 634-425792.
– Beco hozkailua salgai. 1ʼ38x0ʼ58x0ʼ55. Be-
rria, bakarrik hilabetez erabilia. Tel. 689-
747774.
– Eskuzko garabia, arnesarekin, salgai. 250
euro. Tel. 616-533796 eta 943-752480.

6.1. Salgai

1.1. Salgai

– Babes Ofizialeko pisua salgai Soraluzen.
3 logela, egongela, sukaldea, 2 komun eta
despentsa. Garajea eta trasteroa barne. Dena
kanpora begira. Jantzita eta bizitzera sartzeko
moduan. Tel. 617-976263.
– Pisua salgai Eibarko erdialdean. 3 logela,
egongela, sukalde berria eta 2 komun. 5 hor-
ma-armairu eta trasteroa. Igogailua. Guztiz
jantzita eta bizitzera sartzeko moduan. Argi-
tsua. 130 m erabilgarri edo 156 m eraikiak. Tel.
626-203838 edo 699-495249.

– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko eta
nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere.
Tel. 943-901752 eta 638-338816.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 674-
713262.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Interna. Tel. 631-611370.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 672-
867999.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. In-
terna. Tel. 631-064707.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeak garbitzeko. Tel. 608-296879.
Jacqueline.
– Neska ikasle elebiduna eskaintzen da arra-
tsaldez umeak zaintzeko. Tel. 688-686551.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
604-226895.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 643-358817.
– Geriatria tituludun emakumea eskaintzen
da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 652-
532589.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-282203.
– Txoferra eskaintzen da ibilgailu guztietarako
nazional mailako eta garraiolari tituluekin lan
egiteko. Tel. 633-181350.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 636-976515.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-124942.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egite-
ko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.
680-808125.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 689-617818.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa laneta-
rako. Tel. 632-338445.
– Neska euskalduna eskaintzen da orduka
nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 617-
844142.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburue-
tan ere. Tel. 638-338816.
– Neska eskaintzen da interna moduan nagu-
siak zaintzeko. Tel. 631-886450.

1.2. Errentan

– 3 logelako pisua hartuko nuke alokairuan Ei-
barren. Tel. 652-532589.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
1 edo 2 logelakoa. Merke. Tel. 631-282203.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren edo
inguruan. 450-500 eurotan. Tel. 634-458275.
– Logela hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 618-153524.
– Bikoteak, ume birekin, 3 gelako pisua hartu-
ko luke Eibarren. Tel. 685-380585.

2. Motorra

– Furgoneta Fiat Ulysse salgai. 8 jarleku.
2001 urtekoa. Oso ondo zainduta. 2.500 eu-
ro, negoziagarriak. Tel. 678-906709.

2.1. Salgai

– Lokala alokatzen dut. Hainbat jarduetarako
aproposa: bulegoetarako, klaseak emateko...
300 m2. Tel. 615-700184.
– Gazteentzat prestatutako lokala alokatzen
dut. 18 urtetik gorakoentzat. 70 m2. Tel. 679-
425467.
– Bulegoa alokagai. Klase partikularrak ema-
teko egokia. 30 m2. Merkea. Tel. 607-658356.

3.2. Errentan

4. Lana

4.1. Lan bila

– Euskerazko klaseak ematen ditut. Azterke-
tetarako prestaketa, EGA, HABEren mailak,
Osakidetzarako perfilak... Tel. 620-608065.
– Reiki ikastaroa hasiko naiz ematen hilaren
21ean. Tel. 665-743217. Martin.

5.2. Eskaintzak

– Emakume euskalduna behar da goizez
etxeko lanak egiteko eta umeak zaintzeko.
Tel. 639-580932.
– Soraluzeko Ufala tabernan jornada osorako
kamarea/o behar da. Sukaldatzen jakitea ba-
loratuko da. Tel. 670-541347.

4.2. Langile bila

– Spaniel Breton arrazako sei urteko txakurra
oparitzen da. Lasaia eta esanekoa, baina ez
du balio ehizarako. Tel. 943-740628.

6.2. Eman

– Emakume arduratsua eskaintzen da orduka
nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 632-454417.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lan egi-
teko. Esperientzia hainbat gremiotan. Gida-
tzeko baimen guztiak. Tel. 618-153524.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Es-
perientzia eta erreferentziak. Tel. 672-
442318.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez na-
gusiak zaintzeko. Tel. 627-768684.
– Emakumea eskaintzen edozein lan egiteko.
Ordutegi zabala. Tel. 631-975260.



Hyundai i20 Berria

Zabaldu zure begiak 
inspirazioari.
Mundua beste begi batzuekin begiratzen baduzu,
inspiratzaileena oso gertu izango duzu. Ez zenuen
espero eta bapatean barne espazio ikaragarria eta
bere mailan inoiz ikusi gabeko material eta
detaileak dituen bizitegia aurkituko dituzu. Auto trin-
ko batean ekipamendu ezezagunak diren
eguzki-sabai panoramikoaren eta errailez aldatzeko
alerta sistemaren modukoak perspektiba berri bat
agerraraziko dizute. Zabaldu zure begiak Hyundairi
eta ezustekoa esperimentatu.

i20 Berria 9.950€-tik aurrera
www.hyundai.es

ELGOIBAR Olaso Poligonoa, 17. 943 74 14 80

i20 Berria Gama: CO2 Emisioak 
(gr/km): 99-155. Kontsumo 
mistoa (l/100km): 3,8-6,7

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

i20 1.2 MPi (85CV) ESSENCE-rako Penintsula eta Baleareetarako gomendatutako PVP-a
(9.950€). BEZ, garraioa, Matrikulazio zerga, promozio-deskontua, kontzesionarioaren ekar-
pena, mantentze-eskaintza eta Gobernuaren PIVE Plana (Gobernuaren Pive Planaren bal-
dintzak betetzeari lotuta) barne. Santander Consumer EFC S.A.-ren bidez finantzatuko du-
ten bezero partikularrei aplikatzeko eskaintza, gutxienez 9.950€-ko zenbatekoan eta 60
hilabeteko epean. Finantza entitatearen azterketa eta onespenari lotutako finantziazioa.
2015/02/28ra arte balioko du eskaintza honek. Ikustarazitako modeloa: i20 Style. Manten-
tzea autoaren finantziazioari lotuta. Kontsultatu eskaintza eta mantentzeren baldintza guz-
tiak Hyundai kontzesionarioen sare ofizialean edo Hyundai.es helbidean 

OIARTZUN BEASAIN IRUN
943 49 48 30 943 80 40 54 943 63 97 69
1 Errepide Nazionala, 469 km. 1 Errepide Nazionala, 419 km. Juan Thalamas Labandibar, 43
(Leroy Merlin-en ondoan) (Hotel Castilloren ondoan) Behobiarako errepideaw w w . o a r s o c a r . c o m

I. G LDA
LEHIAKETA

martxoak 5 osteguna
martxoak 6 ostirala

AGUIÑASPI - AKARA - ALBERTO
AMESTI - ARKUPE - ASTELENA

BIRJIÑAPE - BOSSA - BOULEVARD
CASERIO - CEPA - DEPOR

FOXTTER - GURBIL - GURIDI
JANTAEDAN - KOSKOR - KULTU
LA TERRAZA - NUEVO - O´HARA 

ONGI-ETORRI - PALOMA - PAULANER
TXOKO - TXURRUT - YORK

Tabernetan bozketarako
kutxak eta orriak egongo dira.

SARI BI
Herritarrek aukeratutako

saria: 150€1 Epaimahaiaren saria: 150€

EPAIMAHAIKIDEAK: 
Mireia Alonso - Josu Gimenez - Ruben Erro - Josu Mugerza  

2

Bozketan parte hartzen dutenen artean
EIBAR-SEVILLA foball partidua ikusteko

bi sarrera zozketatuko dira.
Animatu zaitez eta parte hartu!!!

Antolatzailea
Laguntzaileak

Gipuzkoako
Foru Aldundia
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