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KOKO-EGUNA.- Aratoste eguna. “Koko-eguna al da ba gaur horretara janzteko?”.
KOKO-TXIKI EGUNA.- Aratostietako barixakua. Gaztelerazko ‘viernes flaco’.
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("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)

KULTURA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO

SAILBURUORDETZA)
EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

“Espainiako gerrara milaka
gazte etorri ziren, Estatu
Islamikoaren kontrako
balioek bultzatuta. Hori
berori maila orokorragoan
egin dezakete: islamaren
borroka da mendebaldearen
kontra, gurutzatuen (AEBak,
Britainia Handia, Frantzia...)
kontra. Gu beldurtzen
gaituenak beste batzuei
adorea ematen die”

(VICTOR POZAS,
KOMUNIKAZIO IRAKASLEA)

“2014an zuzendaritzetako
kideen soldatak %10 baino
gehiago igo ziren eta
enplegatuenak %0,6 jaitsi.
2013an, IBEX 35ean dauden
enpresetan ondoen
ordaindutako pertsonen
soldataren batez bestekoa,
konpainia bereko
enplegatuek kobratzen
zutenaren halako 75 zen.
2014an, berriz, ongien
ordaindutakoek langileek
baino 104 aldiz gehiago
jaso zuten” 

(JUAN MARI ARREGI,
EKONOMILARIA)

“Greziarekin ohartu gara
alderdi bat boterera
eramaten duen herri
borondateak ez duela
batere balio bankarien,
Nazioarteko Diru Funtsaren
edo Europako Batasunaren
iritziaren aldean.
Globalizazioaren ondorioz,
oso gauza hauskorra
bilakatu da demokrazia” 

(TZVETAN TODOROV,
IDAZLEA)

“Euskaldunak janzten ziren
hobekien arrantzarako,
bretoiak edo
eskandinaviarrak baino
hobeto; ondo egiten zituzten
oinarrizko gauzak. Horri
esker, goizean irtetzen
ziren  bakailaoa
arrantzatzera; besteak,
eguerdian. Euskaldunek
ontzia beteta zeukaten
besteek erdia betetzen
zutenerako” 

(ROBERT GRENIER,
ITSASPEKO ARKEOLOGOA)

eskutitzak
Nire errespetuzko balorazio a-politikoa alderdiz

alderdi. PSOEk bere zerrenda berritu du, baina fa-
txada garbiketaren atzean oraingo ereduari eutsi-
ko dio: hormigoizko parkeak (Txaltxazelaiko parke
“berdea” eredu, baina hori da berdea? Inork za-
paldu ahal du inoiz bertako belardi maldatsu ka-
kaztua?), jai soziala, futbol giroa, kalean txakur ka-
kak, erretzaileentzat tabernak... hori atsegin ditue-
nak bozkatu beharko dio. Bilduk bere jefea galdu
eta aurpegi gazteak aurkezten ditu. Euren kudea-
keta gaitasuna beti izango da inkognita bat, baina
azken legealdian behintzat oposizio argia eta gar-
bia egin dute (ez lehen Aralar-ek bezala; zenbat di-
ru gastatu eta gastarazi zion Aralarrek Udalari hain-

bat epaiketa kamutsetan?). PNV hauteskunde ga-
raietan beti agertzen da kementsu eta gogotsu,
baina ondoren oporretan joaten da hiru urtez. Ho-
ri gerta daiteke berriz: PSOEk boto gehien lortu eta
PNVri zinegotzi liberatuak eskaini hibernaziora bi-
daltzeko. PPrena ez da serioa: Elgoibarko zinego-
tzia aurkezten dute eta karteletan bera bakarrik,
talde gabe, herriaren salbatzailea balitz bezala.
Ziur aski PSOEri emango dio sostengua liberazio
baten truke. Behintzat Irabazi/IU/Equo multiezker
alderdiak eibartarren lantalde bat dauka atzetik
eta, zinegotzi bat ateraz gero, igual ideia freskoren
bat ekar dezakete. Esanak esan, hori izan da guztia. 

J.  ANDER PEREZ

UDAL HAUTESKUNDEAK EIBARREN

...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta 
Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak DIRUZ LAGUNDUTAKO ALDIZKARIA

Domekarako, maiatzaren 24rako deituta duden Udal eta 
Batzar Nagusietarako hauteskundeak direla eta, betiko lez
…eta kitto!-k jarraipen berezia egingo dio egunari, 
astelehen goizean kiosko, okindegi eta bestelako 
saltokietan doan banatuko den Hauteskundeetako 
Ale Berezian kaleratzeko. Ale horretan, Eibarko emaitzak, 
alderdi politikoetako ordezkarien erreakzioak eta 
bestelako informazioa jasoko dugu. 

HAUTESKUNDE ALE BEREZIA, 
ASTELEHENEAN KALEAN
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4 danon ahotan

Euskararen Transmisiñuaren mintegixa astelehenian
Astelehenian, …eta kitto!

Euskara Elkarteak antolatuta,

Euskararen Transmisioa Min-

tegia egingo da Portalean (are-

to nagusixan). Aurrekuetan

egindakuaren bidetik, oin-

guan be hizkuntzaren transmi-

siñuarekin lotutako hainbat

gai jorratuko dittue hizlarixak.

Egitarauari jarraittuta, 08.45xe-

tatik 09.00xetara parte hartze-

ko izena emon dabeneri akre-

ditaziñua eta dokumentaziñua

banatuko jakue eta, ongi-eto-

rrixa egin eta jarraixan, hitzal-

dixak hasiko dira: "Etxeko eta

kaleko hizkuntza erabileraren

arteko loturak: Lasarte-Oriako

ikerketa bat" (Pello Jauregi,

Hezkuntza Zientzietan Dokto-

rea, EHU); "Familia bidezko

transmisioa: guraso euskaldu-

nen diskurtsoak" (Malores

Etxeberria, Hernaniko Udale-

ko euskara teknikarixa eta Ne-

kane Jauregi, Gipuzkoako Fo-

ru Aldundiko euskara tenikari-

xa); "Gurasoak Berbetan: gura-

so eta familiei zuzendutako

mintzapraktika taldeak" (Mai-

der Aranberri, …eta kitto!

Euskara Elkarteko teknikari-

xa); eta "Igandeak jai. Familia

giroan euskaraz" (Naroa Cues-

ta, Geu Elkarteko teknikarixa);

atsedenaldixa eta gero, Gaiz-

ka Garitano Eibar foball talde-

ko entrenadoriari alkarrizketia

egingo jako, erreferentien ga-

rrantzixa eta prestigixuaren

transmisiñua azaltzeko; jarrai-

xan, Miren Artetxek (Euskal Fi-

lologian lizentziatua, EHU)

"Ahozkotasunaren transmisio-

tik hizkuntzaren erabilerara"

izenburuko hitzaldixa emongo

dau eta, agurtu baiño lehen,

Urtxintxa Eskolako Jaime Altu-

nak dinamizauta mahai-ingu-

rua egingo da. Aurreko edizi-

ñuetan lez, oinguan be minte-

gixan esaten dittuenak Twitter

bidez zuzenian jarraitzeko au-

keria eukiko dau nahi dabe-

nak, #mintegia traola edo hitz-

gakoa erabillitta. 

Pagatxakuak Burgosen
Pagatxa andrazkuen alkartekuak Burgosen egon ziran au-

rreko astian, bidaia kulturalian, eta hara egindako txangua

Atapuercako aztarnategixa eta Gizakixaren Eboluziñuaren

museua bisitatzeko aprobetxau eben. Holakuetan norma-

la izaten dan moduan, erretratuan ikusten dozuen taldiak

egun pasa edarra egin eban.

Datorren astian, hillaren 26tik 29ra

bittartian aldi berian bost azoka,

Ferroforma, Subcontratacion, Fit-

maq, Pumps&Valves eta Mainte-

nance hartuko dittu Barakaldoko

Bilbao Exhibition Centre-k. Lehe-

lengo hirurak datorren martitze-

nian zabalduko dittue eta hurren-

go egunian, barriz, beste bixak

inaugurauko dira. Hortik aurrera

eta barixakuan itxi arte, bost azo-

kak alkarrekin egongo dira mar-

txan eta, horreri esker, industria

hornikuntza, burdindegi, brikola-

je, balbula eta beste hainbateri

lotutako nobedadiendako eska-

parate benetan inportantia billa-

katuko da ferixia. Informaziño

osua bilbaoexhibitioncentre.com

helbidian topauko dozue.

Bost azoka alkarrekin BEC-n

Aurreko asteburuan bota eban eurixak ez eban kalian ibiltzeko gogo

haundiagorik emoten, baiña halanda be jairako gogua zekenak edarto

pasau eben asteburua Urkizu aldian, barixakuan hasi eta domekara ar-

te As Burgas Galiziako Etxekuen ekimenez ospatu ziran XXXII. Dia Das

Letras Galegas jaixetarako preparau eben egitarauari esker. Olagarruak,

enpanadak eta Galiziako ardauak jaixaren aitxakixarekin parke ingu-

ruan ibilli ziraneri barruak epeltzen lagundu zetsen eta, urtero lez, edar-

to pasau eban jendiak. 

Iazko azken mahainguruaren irudixa. SILBIA HERNANDEZ

Olagarrua izan
zan, urtero
lez jaixotako 
protagoniste-
takua. 
LEIRE ITURBE

Eurixak ez eban jaixa hondatu



Maiatzaren 24rako deittuta daguazen

Udal eta Batzar Nagusixetarako hautes-

kundiak dirala eta, …eta kitto!-k jarrai-

pen berezixa egingo detsa egunari goi-

zean goizetik hasi eta gabera arte: gurian

bost alderdik dihardue udaletxeko 21

jarlekuak betetzeko lehian eta guk ba-

kotxeko ordezkarixekin berba egingo dogu domekan, egunian zihar botua emoterakuan kan-

paiñaren inguruko eritzixa jasotzeko, eta espero dittuen emaitzen gaiñeko aurreikuspena es-

katzeko. Gabian, barriz, emaitzak esku artian euki eta segidan hórren inguruko baloraziñua

eskatuko detsagu. Hórrek danak astelehen goizian kiosko eta bestelako establezimendue-

tan duan banatuko dan Hauteskundietako Ale Berezixan jasoko dittugu, Eibarren izandako

emaitza zihetzekin batera. Eta bixen bittartian, domekan bertan interneten, etakitto.eus web-

gunian hauteskundiekin lotutako informaziñua eguneratzen juango gara. Twitterren, @etaki-

tto gure kontuan be hórren barri emoten juango gara #m24eibar traola erabillitta.

Domekako
hauteskundien
jarraipena

autuan

Maiatzaren 27rako "Lortu
bezeruak zurekin maitemintzia"
izenburuko pintxo-pote tematikua
antolatu dabe Ekingune
alkartekuak. Portale aldamenian
daguan Gure Bastarra
soziedadian egingo dabe,
19.00etan aurkezpenarekin
hasitta. Ordu erdi geruago Iker
Latxagak bezeruak erakartzeko
gako batzuk azalduko dittu eta
jarraixan pintxo-potiarekin batera
eztabaidarako tartia egongo da.
Izena emoteko ekingune@
ekingune.com helbidera idatzi
leike edo 943208420 telefonora
deittu.

EKINGUNE

5danon ahotan

Gaur 17.00etan "Amodioa eta 
Sexualitatea, bizitzaren bigarren
erdian" ikastarua hasiko dabe
Andretxean, ikastaruan parte 
hartzeko izena emon dabenekin.

ANDRETXEA

Aplikaziño barrixa ipiñi dabe eskuragarri Debaba-

rrena Mankomunidadekuak Android telefonueta-

rako (Google Play-n) eta mankomunidadiaren

webgunian. App hori erabillitta, herrittarrak iruz-

kinak eta iradokizunak egitteko aukeria eukiko da-

be eta, horrekin batera, birziklapen-gida osatu ba-

terako sarbidia eskinduko detse eta mankomuni-

dadiak emoten dittuan zerbitzuen barri jasoko da-

be, bestiak beste. Bestalde, Iphonerako bersiñua

hillaren amaiera aldian Applestore-n eskuratzeko

moduan egotia espero dabela aurreratu dabe.

Mankomunidadiaren aplikaziñua

...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.

LEKUALDAKETA
Orain
MADINA

ERRADIOLOGIAN

ZU ZAINTZEKO ZERBITZU ONENA
eskaintzeaz gain, profesionaltasunari 
eta pazientearekiko tratu atseginari 

eusten jarraituko diogu.

Mª JOSE RUIZ DE PORRES Doktorea
GINEKOLOGOA

T.  E t x e b a r r i a ,  4  -  1 .  e z k .

Te l .  9 4 3 - 2 0 2 8 57  
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Egitarau zabala 
Geoparkien Asterako

Astelehena 37. Museuen Naziñoarteko Eguna izan zan eta, horren harira,

bitxigintza industriala eta banderolen birziklapen taillarrak egin zittuen au-

rreko asteburuan Armagintzaren Museuan. Taillarretako arduradunak di-

ñuenez, parte hartu ebenak sormen haundixa erakutsi eben. Taillarrak ez

eze, ate irekixen jardunaldixak eta bisita gidatuak eskindu zittuen.

Gaurtik hasitta eta hillaren 31ra arte, Europako Geoparkien

Astia ospatuko dabe bosgarrenez Zumaian, Deban eta Mu-

trikun. Egitasmuaren asmo nagusixa "bertako ondare natural,

geologiko eta kulturala herrittarreri gerturatzia" dala diñue

antolatzailliak eta, horretarako, datozen egunetan era guztie-

tako jarduerak egingo dira Geoparkia osatzen daben hiru he-

rrixetan. Bestiak beste adituen hitzaldixak, hegaztieri buruz-

ko ikastarua, dohaiñeko bisita gidatuak eta haurrendako tai-

llarrak antolatu dittue. Interesa dakanak egitarau osua geo-

parkea.com webgunian topauko dau eta, horrekin batera, sa-

re sozialetan be informaziño eguneratua eskinduko dabe,

(Facebooken, facebook.com/Geoparkea helbidian eta Twi-

tterren, @geoparkea-n). 

...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.

Eibartarrak edarto 
Dantza eta Kantu egunian
Debagoieneko Dantza eta Kantu Egunian parte hartzera

animau ziranak oso egun politta pasau eben aurreko do-

mekan Elgetan. Eguraldixak ez eban larregi lagundu, baiña

edozelan be, erretratuan ikusi leikian moduan Eibar, Are-

txabaleta, Arrasate, Bergara, Donosti, Usurbil, Plentzia,

Oñati, Balmaseda eta Bilboko kantari eta dantzari mordua

bildu ziran lehelengoz ospatu dan ekitaldixan.

Museuen Eguna 
ospatzen

Errigorak kontserba-kanpaiñia dauka abian. Betiko lez, nahi dabenak Na-

farroako hegoaldeko uztako produktuen konserba lotiak (barazki menes-

tra, potxak, pikillo pipa-

rrak, zainzurixak eta or-

buruak) ekoizliaren jato-

rrizko prezioa pagauta

erosteko aukeria eukiko

dau, hillaren 26ra arte. In-

teresa dakanak interne-

ten, www.errigora.eus

helbidian topauko dau

informaziño zihetzagua.

Errigoraren maiatzeko kanpaiña

neska-mutillek emon dabe
izena Oporrak Afariketan-en
parte hartzeko eta beste 74
gehixagok Udan Jolasetan.
Udalak 500 umerendako

tokixak zittuan aurreikusitta,
baiña azken orduan eskaera

guztieri erantzutia
erabagi dabe.

asteko

datua
621

Sare Sozialetako 
pribatutasuna

Astelehenian, 18.00etatik aurrera gurasuendako inte-

res haundixa euki leikian taillarra antolatu dabe, umiak

eta nerabiak sare sozialetan dittuen arriskuak eta ahul-

tasunak ezagutzera emoteko (gazteleraz). Portaleko

ikastaro gelan eskinduko daben ikastaruak plaza mu-

gatuak dittu (25 lagunendako to-

kixa dago) eta izena emoteko

KZgunetik pasatu leike (Portale-

ko 2. pisuan). Zalantzak argitze-

ko 943023637 telefonora deittu.



7ume heziketa

...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.

Aurten 10. urteurrena beteko duen Dislebi Elkartean Euskal 
Herriko 269 familia daude. Hamarkada honetan, euren lana 
dislexia ezagutzera ematea eta gizartea gai horren inguruan 
sensibilizatzea izan da. Irakurtzean, idaztean, kalkuloak egitean
edota hitz egitean arazoak dituzten haurrek euren ikasketaldian
eta garapenean laguntza behar izaten dute, eta horretarako
profesionalak hezitzen dituzte Dislebitik. Elkartearen helburua
erakunde publikoen konpromisoa lortzea da, behingoz dislexia
dutenen beharrei erantzuna eman diezaioten.

- Nola definituko zenuke dislexia eta
zenbateri eragiten dio?

Dislexia ikasteko prozesoan izaten

den zailtasun espezifikoa da, eta jatorri

neurobiologikoa du. Dislexia daukate-

nek hitzak zehazki  antzemateko zailta-

sunak ez ezik, ortografia arazoak eta des-

kodifikatze-arazoak izaten dituzte.

Lengoaiaren osagai fonologikoan defi-

zita dagoelako gertatzen dira zailtasun

hauek. Beste modu batean esanda, ira-

kurketa automatizatzeko eragozpena

ematen da, eta, ondorioz, ezin da modu

arin edo errazean irakurri. Ikasketen

arazo espezifikoen artean dislexia gai-

lentzen da. Ikasteko arazoak dituzten

ikasleen %80ari eragiten dio. Izakera uni-

bertsala du, hau da, gizarte, kultura, eko-

nomia eta hizuntza maila desberdinetan

gertatzen da.

- Nola tratatzen da dislexia eta nolako
garrantzia du diagnostiko goiztiarrak?

Kontzientzia fonologikoa 4 eta 8 urte

bitartean gertatzen da. Zailtasuna ahalik

eta lasterrenen detektatu beharra dago,

askoz ere efektiboagoa baita urte ho-

rietan ekitea. Interbentzio fonologikoak

zuzenean eragiten du kaltetua dagoen

garun-funtzioan eta, modu horretan, ho-

bekuntzak lor daitezke. Demostratuta

dago dislexia duten haurren garuna fisi-

koki aldatu daitekeela eta, horrela, eu-

ren irakurketa hobetu.

- Nolako arazoak izaten dituzte euren
bizitzan diskexia duten pertsonek?

Lehen Hezkuntzan haurra arazoaz ja-

betzen da, bere portaera besteenarekin

konparatzen ari direla ikusten duelako.

Porrota sentitzen du, ezin duelako bes-

teek bezala irakurri. Honek eragiten

duen kostu emozionala oso gogorra da.

Ondorioz, desmotibatu egiten da,  ha-

sieran irakurtzerako orduan, eta ondo-

ren beste ikasketa-alorretan. Autoes-

tima galtzen du, antsietate-pasarteak

izaten ditu, depresioa, isolamendua...

- Dislexia halabeharrez eskola-porrota-
rekin lotuta dagoela esan daiteke?

Egia da haur askok Derrigorrezko Hez-

kuntzan ikasketak bertan behera laga-

tzen dituztela. Arrakasta posible da,

baina ezinbestekoa da  hezkuntza-sis-

temak, hezitzaileek eta gurasoek mal-

gutasunez jokatzea eta arazoa ondo

ulertzea, objetiboak definituz eta ho-

riek lortzeko bitartekoak egokituz. Ira-

kaslearen jarrerak garrantzi handia du

gai honetan, gehienbat, denborarekin,

haur batzuk euren zailtasunak konpen-

tsatuz joan daitezkeela kontutan har-

tzen badugu, nahiz eta jakin irakurle adi-

tuak ez direla izango.

Ikasteko arazoak
dituzten %80ri

eragiten die dislexiak
- Zerk eragiten ditu umeen haserrealdiak eta zein adi-
netan gertatzen  dira?

Haserrealdiak gizaki guztiok egoera batzuen aurrean
sentitzen dugun energia bat dela esango nuke. Behar-
bada gehien kostatzen zaiguna, haurra haserratzera era-
man duen arrazoia ulertzea da, helduon ikuspuntutik
begiratzen dugulako. Nola jarri daiteke horrela horre-
gatik? Haurraren momentu hortako beharrak kontutan
hartzen ez direnean, bere erritmoa helduak markatzen
duenean, ulertua ez denean, bere desioak aintzat har-
tzen ez direnean, nahi ez duen zerbait egitera derrigor-
tua denean haserretu daiteke. Badago heldurik, hori
gertatzen zaigunean haserratzen ez garenik?
- Nola jokatu behar dugu gurasook eta nagusiok, oro-
korrean,  haurren haserrealdien aurrean?

Haserrea energiaz eta informazioz beteta dago. Honi
baimendu eta kanporatzen laguntzea egin dezakegun
gauzarik osasuntsuena izan daiteke.  Kanporatzeko har-
tzen duen forman, norbaiti miña egin edo zerbait apur-
tzeko bidea hartzen duenean, haserrea moztu edo bu-
katzeko intentziorik gabe, beste zerbait eskaini
diezaiokegu haserre hori kanalizatzen lagunduz (egin
nahi ez dugun horretan muga garbia azalduz). Eta on-
doren, haserre hau nondik datorren hausnartu eta zer
esan nahi digun begiratzen jarri gaitezke.
- Gure seme-alabekin komunikazio egokia izatea ezin-
bestekoa izanik,  ze komunikazio-mota proposatzen
duzu?

Exijentziatik eskatzen ari denean, haurra haserretzera
eta oposizioan egotera gonbidatzen du. Modu honetan
guda bistakoa da. Helduak exijentzia horren atzean da-
goen beharra deskubritzetik eta haurraren jarrerarekin
bat egitetik (ulertzetik, honek bere jokaera horrek esan
nahi diguna argitzetik) benetako komunikaziora eraman
gaitzake.  Eta hau izan daiteke, biona kontutan hartuko
duen irtenbide bat topatzeko modurik eraginkorrena.
Eta ez balute irtenbiderik topatuko ere, elkarren arteko
ulermenaren, bakoitzaren ezagutzaren eta bategite ho-
rren disfrutea edukiko lukete. Eta hori da, ziurrenik ha-
rremanean faltan botatzen dugun elikagai nagusietako
bat.  Dudarik gabe, gure seme alabei eman diezaieke-
gun inbertsio eta oparirik baliotsuena.

NEREA MENDIZABAL

(Psikopedagogoa):

Maiatzaren 25ean, astelehena, “Haurren
haserrealdiei” buruzko hitzaldia eskainiko
du Nerea Mendizabalek ...eta kitto!k 
Urkizun dituen lokaletan, 18,00etan.

“Haurren 
haserrealdiak
ulertzea 
kostatu 
egiten zaigu”

Isabel Molina (pediatra eta Dislebi
Elkarteko presidentea) Eibarren 
izan zen eguaztenean dislexia 
eta eskola-porrotari buruzko 

hitzaldia ematen.
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Udaleko Kultura Batzordeak gazte koadri-

lei San Juan jaietarako ematen dizkien di-

ru-laguntzak eskatzeko epea zabaldu du.

Laguntzak eskatzeko bete beharreko bal-

dintzei jarraituta, "ez dago ez adin muga-
rik, ez koadrila bakoitzeko kide kopuru
mugarik, baina bai koadrilen izenak, bai
kamisetetako esloganak edo mezuak eus-
karaz izan beharko dira".

Eskaerak egiteko honako urrats hauei ja-

rraitu beharko zaie: kamisetak, instrumen-

tuak edo bestelakoak erosiko dituzten

dendetan aurrekontua eskatu beharko du-

te eta aurrekontuan enpresaren izena, te-

lefonoa, helbidea, posta elektronikoa eta

IFK zenbakia, zer erosiko den eta zenba-

teko kostua izango duen (BEZa barne)

agertu beharko dira; aurrekontua, taldea-

ren izena eta ordezkariaren izena eta kon-

taktua Kultura sailean (Portalean, 1. pi-

suan) entregatu beharko dira edo, bestela,

posta elektroniko bitartez cultura@ei-

bar.eus helbidera bidali. Eskaerak aurkez-

teko epea, ekainaren 12an, 12.00etan

amaituko da.

Udalak, proposamen guztiak aztertuta,

aurrekontuan diru-laguntza horietarako

duen diru kopurua banatuko du, eta koa-

drila bakoitzari zenbat egokitu zaion ja-

kinaraziko dio. Behin erosketak eginda,

koadrila bakoitzak fakturak Udaleko Kul-

tura Sailera bidali beharko ditu uztaila-

ren 1a baino lehen eta fakturan eman

zaien zenbatekoa agertu beharko da (BE-

Za barne). Faktura Eibarko Udalaren ize-

nean egingo da (IFK: P2003100A). Bestal-

de, gastua ordaindutakoa baino handia-

goa izango balitz, aldea koadrilak or-

daindu beharko duela argitu dute. Infor-

mazio gehiagorako zuzenean Kultura sai-

lean galdetu daiteke edo, bestela,

943708435 telefonora deitu edo cultu-

ra@eibar.eus helbidera idatzi

Sanjuanetarako diru-laguntzak eskatzeko epea zabalik

Gazte Egunerako kamisetak
Jaixak Herrixak Herrixandakok sanjuanetarako kamisetaren diseinurako lehiaketa antolatu

du eta gaur bi diseinu finalistak aukeratuko dituzte, datozen egunotan jendeak bi horien ar-

tean bozkatzeko. Horretarako, maiatzaren 28tik 31ra bitartean diseinu biak Hirurok, Beleko,

Depor, Buenos Aires, Manuel, Caserio, Astelena eta Ez Dok tabernetan ikusgai ipiniko di-

tuzte, jendeak gehien gustatzen zaionari bozka emateko aukera izan dezan. Irabazlea, jaki-

na, bozka gehien jasotzen duen diseinua izango da.

Sanjuanetarako kamiseta, peto eta bestelakoak erosteko izango da diru-laguntza. SILBIA HERNANDEZ

Maiatza hasieran La Salle Azitaingo DBH-ko 4. mailako ikasleak

Zaragozan, Murillo de Gallegon ibili ziren abentura kirolak prakti-

katzen: besteak beste, rafting-a, hidrospeed, tirolina eta paint-

ball-a egin zituzten eta, gainera, Murillo ibaiaren inguruko natu-

raz gozatzeko eta Loarreko gazteluari buruzko gorabehera histori-

koak entzuteko aukera ere izan zuten. DBH-ko 2. mailakoak, be-

rriz, Zuhatzan egon ziren, baina aurretik Gasteizen katedrala bisi-

tatzeko tartea hartu zuten. Gazteek egun bi eman zituzten Zuha-

tzan piragua, pedalo, windsurf eta arrauna egiten eta, diotenez,

"windsurfa oso zaila zen eta askotan jausi ginen ur hotzetara, bai-
na dudarik gabe gehien disfrutatu genuen ekintza izan zen!".

La Salle Azitain, abenturetan
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Biharkoa egun historikoa izan daiteke Ei-

bar Foball Taldearentzat, batez ere BBVA

Ligan jarraitzeko dituen aukerak errealita-

te bihurtzen badira. Klubak inoiz baino

eserleku gehiago izango ditu partidu ho-

rretarako (6.267) eta sarrerak agortuta dau-

de aspalditik. Hala ere, klubetik dei egin

diete partidura joango ez direnei euren

jarlekua klubari bueltatzeko eta honek,

behin salduta, horko %40 bueltatuko diz-

kie. Bestalde, klubak jokalariek sinatuta-

ko kamiseta ere zozketatuko du azken sei

partiduetara joandako zaleen artean.

Ligako azken jardunaldia bihar jokatu-

ko da, 18.30etan hasita, eta partidu guz-

tiak hasiko dira ordu horretan (erabakiga-

rriak direnak behintzat). Eibarrek ligako

talderik ahulena hartuko du Ipuruan,

orain dela jardunaldi batzuk maila galdu

zuena, eta aukerak ditu, beraz, hiru pun-

tuak eskuratzeko; hala ere, Camp Noura

(Barça-Depor), Los Carmenesera (Grana-

da-Atco. Madril) eta Mediterraneoko Jo-

koetara (Almeria-Valentzia) begira egon

beharko da, partidu horietako emaitzen

beharra ere badutelako mailari eusteko.

Hori bai, Ipuruako partidua irabazi behar

da derrigorrez. Gero, berdinketen kasuan,

Eibarrek Deporrekin galtzen badu ere, Al-

meriari eta Granadari biei irabazten die

euren arteko berdinketa zuzenetan. Ber-

dinketa hiru edo lauren artean bada... or-

duan bai, Eibar galtzaile izango da.

Hainbat ekitaldi antolatuta biharko

Udalak eta Eibar Merkatal Gune Irekiak

hainbat ekitaldi prestatu dituzte herriko

giroa pizteko partiduaren inguruan eta

goizetik izango dira gauzak herriko kalee-

tan. Klubeko peñek ere lan berean dihar-

dute eta, antolatutako ekitaldien artean,

show-ak, antzerkia, gaztelu puzgarriak,

malabarrak, fanfarrea, txistorrada eta ba-

tukada daude. Kordobatik ez da uste jen-

de asko etorriko denik dagoeneko taldea

2. mailan dagoelako, baina Deba bailara-

tik bai espero da guregana zaletu asko

etortzea.

Eibar FT Lehen Mailan bigarren 
denboraldia egiteko itxaropenez

Eibarko Klub Deportiboaren arazoa ja-
rraitzen du izaten gure txirrindulariak, ho-
betzen doazen neurrian, euren formazio-
rako lehen urteetan eduki nahi ez zituz-
ten beste talde haietara joango direla eta,
horrela, urtez-urte, Klub Deportiboak in-
bertsioa egiten jarraitzen du, trukean ezer
jaso barik.

Debabarrenaren hiru txirrindularik du-
ten kosto ekonomikoarekin, lasterketa
guztiak lehiatuko zukeen guztiz egindako
txirrindularia fitxatu ahalko litzateke; bai-
na, gaur egungo txirrindularitzaren politi-
ka horrekin, jubenilek ez dute tokirik inon
eta talde guztiek kanpoan egindako txi-
rrindulariak ekartzen dituzte lehen hama-
rren artean egoteko helburuarekin.

Txirrindularitzako Gipuzkoako Federa-
zioak egindako promesa (batzarrean
onartuta) beteko duelakoan eta Eibarko
Klub Deportiboak Gipuzkoako Diputazio-
tik dagokion subentzioa jasoko duelako-
an, beste urtebete “Debabarrena” Elite-
23 urtetik azpiko taldearekin jarraitzea
erabaki dugu, horrela talderik gabe gera-
tutako Gipuzkoako gazte guztiak batuz.

Gaur da eguna, denboraldiaren erdian
gaudenean, inongo laguntzarik jaso gabe
jarraitzen dugula, eta horrek Eibarko Klub
Deportiboari ahalegin handia egitea es-
katzen dio. Denboraldia amaitutzat ema-
tekotan ere izan gara, baina Eibarko Uda-
lak 2015eko denboraldia amaitzen lagun-
duko dio Klub Deportiboari eta, horrela,
2016 denboraldian zer egin asmatzeko
tartea ere eskainiko digu.

Une honetan taldea Eibarko sei txirrin-
dularik, Soraluzeko bik, Elgoibar, Mutriku
eta Ermuko banak eta beste bost gipuz-
koarrek osatzen dute. 

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 ! !

Egunero 06.00-22.00
Astelehenetik
ostegunera

PINTXO-POTEA! Homologatutako enpresa
1502 zkia.

Tel. 943 107 770
Juan Gisasola, 4

EIBAR

Tel. 943 132 314
Araba, 27
ZARAUTZ

Debabarrenako 
txirrindularien

inguruan

JUANJO SEBASTIAN
(Debabarrenako zuzendaria)
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Igeriketa, Tenisa eta Multiaktibitateak dira egi-

tarau horretako protagonista nagusiak. Igeri-

ketako ikastaroak ekainaren 29tik uztailaren

24ra arte egingo dira eta 2012 eta aurreko ur-

teetan jaiotakoei eskaintzen zaizkie: 2012ko-

ek bi egun izango dituzte astean, 2011koek hi-

ru edo bost, eta besteek bost egun astean. Or-

dutegiak honakoak izango dira: goizez 11.00,

11.45 eta 12.30etan; eta arratsaldez 17.00,

17.45 eta 18.30etan. Izena emandakoen arte-

ko zozketa ekainaren 2an egingo da eta horko

emaitzak handik bi egunera -4ean- kaleratuko.

Teniseko ikastaroak, bestalde, intentsiboak

izango dira eta hiru astetan emango dira: ekai-

naren 29tik uztailaren 3ra arte, uztailaren 6tik

10era eta 13tik 17ra arte. Multiaktibitateei da-

gokienez, 2003 eta 2011 urteen artean jaiota-

koentzat izango dira, lau txandatan banatuta:

ekainaren 29an hasi eta uztailaren 24an amai-

tuko dira eta txanda bakoitzak data horien ar-

teko astebete hartuko du. Izena hilabete ho-

netan eman daiteke.

Bihurri-Larretxea nagusi San
Isidroetako aizkora torneoan

Udal Kirol patronatoak udako
programazioa kaleratu du

Ernesto Ezpeletak eta Donato Larretxeak irabazi zuten aurreko barixakuan Arra-

ten jokatutako aizkolarien arteko III. Policlinica Gipuzkoa Saria. Neurri ezberdi-

netako zortzina korteko lehian, irabazleek 29 minutu eta 10 segundo behar izan

zituzten euren lanak amaitzeko. Laugarren enborretik aurrera hartu zuen aldea

bikote garaileak eta minutu eta erdi atera zizkien beste biei: Jose Mari Olasa-

gastik eta Alex Txikonek ordu erdi eta 40 segundo behar izan zituzten amaitze-

ko eta handik bi segundora amaitu zuten berea Larrañagak eta Zubizarretak hi-

rugarren postuan.  Ekitaldi berean hartu zuten parte Izeta II.a, Idoia Etxeberria

eta Ostolaza harrijasotzaileek ere.

Txomin Arana pilotuaren 
hitzaldia bihar Portalean
Escuderia Eibarrek Ereñoko pilotuaren

hitzaldia antolatu du bihar arratsaldea-

rako (19.00etan) Portaleko areto nagu-

sian. Hegoamerikan egin diren Rally Da-

kar-eko azken edizio bietan euskaldunik

azkarrena izan da, “plataforma pribatu
batek eduki ditzakeen gaitasunekin Ya-

maha baten gainean. Hori gutxi ez bada,
lortutako emaitzekin bere arerio eta tal-
de ofizialentzako sorpresa bilakatu da
Txomin”. Hitzaldia irekia izango da eta

pilotuari galderak egiteko aukera izango

du jendeak, bere ahotik abentura eta hu-

rrengo proiektuak ezagutzeko.

Eibartarrak 
Bidasoaren
nazioarteko 
jaitsieran
Aurreko asteburuan Hondarri-

bian jokatutako Bidasoa ibaiaren

nazioarteko jaitsieran, gure herri-

ko Urbat Máster Klubeko Jon

Ugarteburuk eta Ainara Barrene-

txek hartu zuten parte. Azken hau

bigarrena izan zen bere mailan

eta Ugarteburuk orain arte zuen

marka hobeto zuen.

Urki 14 igoerako play-offean
Azkenean Eibarko taldeak 3. postuarekin konformatu behar izan

zuen liga amaieran. Unben Iluariri 3-1 irabazi bazion ere, aurre-

tik zeuden Rotetak eta Martutenek ez zuten kalerik egin eta,

euren partiduak irabazita, igoerako bi postuen jabe egin ziren.

Orain eibartarrek Amara Berri-

rekin jokatu beharko dute igo-

eraren bila: lehen partidua Un-

ben jokatuko dute bihar,

15.30etan, eta itzulerakoa Do-

nostian hurrengo asteburuan.

Gaurtik, gainera, txosna zabal-

duko dute Untzagan klubaren

bigarren urteurrena ospatzeko.
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Ciprik eta Etxeberriak prestatutako kadete mailako A taldeak 2. postuan

amaitu du azken fasea eta hurrengo denboraldian Ohorezko mailan jokatze-

ko txartela eskuratu du.

Nesken taldeak, bestal-

de, denboraldia amaitu

behar izan du azken

kanporaketan Intxaurdi-

rekin 2-3 galdu eta gero;

hala ere, entrenamen-

duekin jarraituko dute

eta baita lagunartekoak

jokatzen ere.

Urkiko kadeteak Ohorezko mailara

Mendi lasterketa horren zazpigarren edizioa ekaina-

ren lehen domekan jokatuko da, Urkiko jaien ba-

rruan. Lasterketak 17 kilometro eta erdi izango ditu

eta parte-hartzaileek bederatzi kilometroko desnibe-

la gainditu beharko dute, tartean Galdaramiño (669

m.), Azkonabitza (726), Topinburu (590) eta Ilordo

(500) mendietara igota. Azken urteotakoei jarraituz,

Atzegiko lagunak ere izango dira proban laguntzen.

Galdaramiñoko mendi
lasterketa ekainaren 7an

Eibar Eskubaloiarentzat urrats handiegia izan da aurten ere Ohorezko B mai-

larako igoera fasea eta, lehenengo partidua berdindu ondoren, beste bietan

amore eman behar izan zuen Fernando Fernandezen taldeak. Aurreko bari-

xakuko lehen jardunaldian, bi berdinketa eman ziren: eibartarrak etxean jo-

katzen zuen Atco. Novás-ekin 34na eta Granollers eta Covadongaren artekoa

27na. Zapatuan, baina, asko argitu ziren gauzak: eibartarrek erraz galdu zuten

Granollersekin (27-36) eta gauza bera gertatu zitzaien asturiarrei (22-34 galdu

zuten galiziarrekin). Azken jardunaldian eibartarrek ezin izan zuten Cova-

donga gainditu (29-36) eta Novás-ek eta Gra-

nollers-ek 29ra berdindu zuten. Bestalde, par-

tidu horiek azkenak izan ziren Somos Eibarre-

kin eta aurretik J.D. Arraterekin hainbeste den-

boraldi egin dituzten Igor Moyua, Unai Ibaiba-

rriaga eta Asier Alberdirentzat. Orain kadeteen

taldearen ordua izango da: asteburuan Leonen

jokatuko du Iruñeako Anaitasunarekin, Seis Do

Nadal galiziarrekin eta Leongo Ademarrekin.

Ohorezko B mailak ihes egin zion
berriro Eibar Eskubaloiari

Kirolbet Saria bihar Unben
Durango Kiroljokoa foball-zaletuko gure herriko Liga-

ren irabazleak Sagarra Ermuko Ligaren garailea izan-

go du aurkari Kirolbet Sariaren aurtengo edizioan. Par-

tidua bihar 09.00etan jokatuko da Unben. Bestalde,

Esmorga (2-0 Sporing Novak-i), Oishi (4-2 Azkena Kal-

ton-i), Txoko (4-3 Alkidebari) eta Ipur Sagardotegia

(penaltietan, Garajes Garciarekin bina berdindu on-

doren) sailkatu dira Kopako finalerdietarako. Kanpo-

raketa horretako neurketak hurrengo zapatuan, hila-

ren 30ean, jokatuko dira (09.00etan eta 10.30etan).

GGoo rrppuu tt zz   tt rr aa tt aammeenndduuaakkBidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547

BESOAK

lehen               orain lehen                 orain

CAPI TEKNIKAK: Kabitazioa / Radiofrekuentzia / MINCEUR
Laser lipolitikoa / Presoterapia / Elektroestimulazioa

5 saioko B ON O AK / Zona bat: 35 euro saioa

MMaass aa jj ee aakk
- Osteopatia 
- Teknika metamorfikoak
- Masaje terapeutikoak
- Reflexologia
- Masajeak: Thai, 

Kaliforniarra, Balikoa

- Mikrodermoabrasioa
- Radiofrekuentzia

(zimurrak)
- Mantxak (BERRIA)

AAuu rrppeegg ii   tt rr aa tt aammeenndduuaakk

LASER DEPILAZIOA
Hanka osoak + Izterrondoak 90€

BETILE LUZAPENAK

GEL ATZAZKALAK

IA BETIRAKO
MANIKURA

30€
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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

Gremioen

IDAG
ERAIKINEN MANTENUA

ERREFORMAK

ARRAGUETA 12 -Eibar-
Tel. 943 20 06 98

ROSARIO 15 -Elgoibar-
Tel. 943 74 40 19

PROIEKTUAK-ERREFORMAK-BERRIKUNTZAK

AROTZAK

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

ELEKTRIZITATEA

INSTALAZIOAK ETA
MANTENIMENDUA

iparelek@gmail.com

943 530 356
688 674 242
669 934 964

TELEKOMUNIKAZIOAK
ELEKTRIZITATEA
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

24 orduko 
urgentziak

Juan Gisasola, 4 

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

PINTURAK

ITURGINTZA

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

ERAKUSKETA
Arikitxaneko Zubian

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

Zoru mota guztiak
Pinturak

Dekorazioa

baglietto
PINTOREAK

Eraikuntza
Erreformak
Igeltseritza

P inturas A rregui Decoracion
Bista Eder, 3 Tel. 943 20 34 09   



Barixakuan Kalian Jolasian umientzako jo-

lasak izango dira Bizikleta Plazan, Astixa-

ko begiraliek dinamizatuta, arratsaldeko

17.00etatik 19.00ak arte. Umiek ikastetxie-

tan jolas-orduetan ikasi dittuen jolasak

plazaratuko dira Udaleko Euskara sai-

llak bultzatutako ekitaldixan. Eta,

20.00etan hasita, lau musika taldien

kontzertu mardula hartuko

daben musika jaialdixa

izango da, jende guztiaren

gustuak asetzeko modukua:

Makala jazzfunkband hasiko

da, jarraixan Espaloian taldia-

ren eta honek kaleratzen di-

ttuan Itoiz taldiaren doiñuen

ordua izango da, Hesian-ek

puntu gorenera eruango dau musika jaial-

dixa eta, amaitzeko, herriko eMePeBo5t

taldiak joko dau golfuenenetzat eta kon-

tzertuaren amaierara heltzen direnentzat.

Lau musika talde, beraz, euskal musikare-

kin gozatzeko.

...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.
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Betiko moduan, datorren astian -maiatzaren azkenian-
egingo da Eibarko Euskal Jaixa. Aurtengua, gaiñera,
50. ediziñua izango da. 1965ean hasi zan egitten eta,
ordutik hona, 1969kua kenduta (“queda egoera” egon
zan urte hartan), urtero egin da ekitaldi hori. Arrate
Kultur Elkartiak antolatu zeban lehen urtietan (Umien
Euskal Jaixa zan hasierako urte haietan),
70. hamarkadaren erdialdian Eibarko Klub Deportiboak
Euskal Jaixaren arduria hartu zeban arte. Aurten, 
ekitaldixak mende erdixa betetzen dabela-eta, hórrek
urte guztietako errepasua egitteko aukera izan da
eta liburua eta dokumentala kaleratuko dittu Klub
Deportiboko Kultura Batzordiak. Bestela be badira
hainbat aldaketa programaziñuan, urte hau berezixa
egingo dabena: lau talderen kontzertu erraldoia,
Eibarko produktuekin egingo diran kantu-afarixa
eta herri-bazkarixa eta aspaldiko dantzarixekin batera
egingo dan dantza ekitaldixa, esaterako.

50 URTE

Datorren eguaztenian, hillaren 27xan, efe-

meridia ospatzeko Eibarko Klub Deporti-

buak etaratako dokumentala eta liburua

aurkeztuko dira Coliseo antzokixan,

19.00etatik aurrera, egingo dan ekitaldixan.

Han 40 miñutu inguruko dokumentala ikusi

ahal izango da eta baitta liburua erosi

(DVD-arekin salduko da). Produktu bixetan

parte hartu daben jendia be han izango da

eta eurekin solasalditxua egin ahal izateko

aukeria be eskinduko da. Horrez gain, hu-

rrengo asteburu osua beteko daben aur-

tengo egitaraua be aurkeztuko da, nondik

norako guztiak argittuta.

27xan, eguaztenian,
aurkezpena Coliseoan

29xan, barixakuan,
Kalian Jolasian eta Musika Jaialdixa

EUSKAL JAIXAk



Zapatuan Artisau eta Baserrita-

rren Azokak goizetik hartuko

dau Toribio Etxebarria kalia

eta bazkaltzeko ordura arteko

ekitaldi horrek hainbat atal es-

kinduko dittu egitarauan. He-

rriko 26 artisau eta kanpoko

beste bi izango dira stand-

etan eta, horrez gain, bi era-

kustaldi be izango dira: tinte

naturalarena eta beirarena. Ba-

sarrittarrak, bestalde, bedera-

tzi izango dira, danak Eibar-

kuak, euren produktu freskue-

nak kalera etarata. 

Eguerdian herri-kirolen eta

bertsolarixen ordua izango da.

Idoia Etxebarria harri-jasotzai-

llia, Badaiotz taldeko lau neska

soka-tiran eta Atutxa eta Tubi

ingudia jaso eta lastua jaso eta

botatzeko modalidadietan jar-

dungo dabe. Urtero lez, Mogel

Isasi, Aldatze eta Itzio ikaste-

txietako neska-mutilak be eu-

ren arteko probak izango di-

ttue, gaztien artian herri-kirolak

bultzatzeko Euskal Jaixak egi-

tten daben ahalegiñaren ba-

rruan. Eta, ekitaldia parte-har-

tzailliago bihurtzeko, kaletarrak

be izango dabe probatzeko au-

keria, beti be aldez aurretik ize-

na emon badabe Deporren.

Desiree Magro eta Mikel Arri-

llaga izango dira bertsotan; eta

talo postua be izango da goiz

osoan, AEKren eskutik.

Eibarko trikitilari gaztiak, Us-

tekabe fanfarria eta Hankamo-

txak bertso-eskolakuak izango

dira egun osuan kaliak girotzen.

Eta 19.00etan urtero domekan

egitten dan Ezpalak naziñoar-

teko jaialdixa hasiko da, aurten

soka-dantza eta ingurutxueri

eskinduta. Untzaga plazan Tur-

kiako Ankarako Baskent Uni-

bertsitateko dantza-taldiarekin,

Lapurdiko Lekome, Arabako

Larrea, Bizkaiko Garai, Iruñeko

Duguna eta Eibarko Kezka

izango dira dantza egitten.

Azken urtiotan gorakada

haundixa izan daben kantu-

afarixak Untzagako karpan

izango dau hitzordua 21.30-xe-

tan. Afari hori iñoiz baiño he-

rrikoiagua izango da: alkarte

gastronomikuak prestatuko

dabe, eta hamengo baserrixe-

tako produktuekin. Izena emo-

teko azken egunak dira eta De-

porreko tabernan egin leike

astelehenera arte. Behin afal-

duta, eta kantuak taldeka egin

ondoren, Jainaga eta Narbai-

zak erromerixia girotuko dabe.

...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.
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30ian, zapatuan, Azokia,
Ezpalak eta Kantu-Afarixa

Domekan Euskal Jai Eguna os-

patuko da. Ohikuari jarraittuta,

kalejiria egingo da Urkizutik

Untzagaraiño eta, jarraixan,

12.30xetan, herriko aspaldiko

eta gaurko dantzarixen dantza-

emonaldixa izango da. Jaina-

gak eta Narbaizak eskindutako

erromerixiarekin amaittuko da

goizeko jarduna, 14.30xetan in-

darrak berreskuratzeko karpan

egingo dan herri-bazkarixaren

aurretik. Arratsaldian, 17.00-

etan, Patxi eta Konpaniak gi-

datuko dabe erromerixia eta,

aurtengo egitarauarekin amai-

tzeko, ohiko larrain-dantzak

egingo dira: 19.00etan Untzaga

plazan, eta 20.00etan Deporti-

bo parian.

Aspaldiko eta gaurko 

dantzarixak alkarrekin

50. urteurrena zala-eta, Ei-

barren dantza egin izan dabe-

nei zabaldu jakue domekan

dantza egitteko gonbitia, eta

180 dantzari inguru apuntatu

dira. Gaur egun Kezka taldian

dagozen 30ak eta dantza esko-

lan dauden 150ak gehittuta,

360 dantzari inguru izango dira

Euskal Jai egunian, danok ba-

tera plazan dantzan. Horrez

gain, iaz egin zeben moduan,

hainbat sasoiko txistularixak

be batuko dira aurten, danok

alkarrekin jarduteko; hórrek be

40ttik gora izango dira. Iribas-

ko ingurutxua eta Imotz-eko

esku-dantza egingo dabe da-

nak. Jarraixan, Jainaga eta Nar-

baziarekin erromerixia egingo

da. Entseguak be oso ondo

juan dira, jende askoren parte-

hartziarekin.

31n, domekan,
Euskal Jaixa Eguna



...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.
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Gaur gauean, 23.30etatik aurrera Red Rooster Moving Company
taldeak kontzertua emango du Ez Dok tabernan. Amerikako Esta-
tu Batuetatik, Texasetik datorren hirukoteak country estiloko mu-
sika egiten du eta, Europan biran dagoela aprobetxatuta, Eibarren
geldialdia egingo du taldeak, gaurko zuzenekoa eskaintzeko.

Red Rooster, gaur Ez Dok-en

“Umeak oso esker 
oneko ikusleak dira”

Kixka antzerki taldea Karmele Etxeberria eta Javier Hernando
senar-emazteak osatzen dute. Biak irakasleak dira eta euren
lanetik kanpora, han eta hemen ibiltzen dira umeendako
antzerkia egiten. Datorren astean, eguaztenean "Bolaluma"
taularatuko dute Hezkuntza Esparruan, 15.00etatik aurrera
eta sarrera doan izango da. Horrela agurtuko dute
XXXI. Debabarreneko Eskolarteko Antzerki Erakusketa.

- Nolakoa izango da eskainiko duzuen antzezlana?
Gure ikuskizunetan antzerkia eta txotxongiloak, biak elkarre-

kin nahastuta erabiltzen ditugu istorioak kontatzeko eta, horrekin
batera, umeei hasieratik parte hartzeko eskatzen diegu beti. Ikus-
kizunaren arabera, batzuetan gurekin eszenatokira etortzeko esa-
ten diegu, eurek erantzuten joateko gauzak galdetzen dizkiegu
eta lehen momentutik euren laguntza beharko dugula azaltzen
diegu. Horrela, eurek parte hartzearekin batera, erne egotea ere
lortzen dugu. "Bolaluma" antzezlanean guk geuk egindako txo-
txongilo handiekin batera jardungo dugu taula gainean.
- Badira 25 urte edo gehiago antzerkia egiten hasi zinetela. No-
la animatu zineten?

Nere aurretik emaztea bazebilen antzezlanak egiten beste la-
gun batekin batera. Baina lagunak lagatzeko erabakia hartu zuen
eta ni probatzera animatu nintzen. Izan ere, aurretik egiten zuen
lana ezagutzen nuen eta aurretik ere antzerkiarekiko zaletasuna
banuen, besteak beste eskolan ikasleekin lantzeko gidoiak eta
horrelakoak idazten nituen eta. Probatu eta gustatu zitzaidanez,
horretan jarraitu dugu urte hauetan guztietan, beti ere amateur
modura, gure lanetik kanpora antzezlanak egiten.
- Antzerkia egiteko orduan zer begitantzen zaizu zailagoa, ume-
endakoa ala helduendakoa?

Orohar, nagusiak diziplinatuagoak izaten dira. Baina umeekin
berehala igertzen duzu lana gustatzen zaien ala ez, aspertzen
hasita dauden, kontakizuna interesarekin jarraitzen ari diren…
aurpegiei begiratu baino ez da behar konturatzeko. Eta horrekin
batera, umeak oso esker onekoak izaten dira. Gure lanak ikus-
tera familian etortzen dira, beraz publikoan umeak eta nagusiak,
biak izaten ditugu eta, denborarekin, helduak umeei begiratzen
egoten direla konturatuta gaude. Umea gustora egon bada, eu-
rak ere gustora egoten direla diote.
- Eskolentzat bereziki antolatutako horrelako jardunaldiak ume-
ak zaletzeko garrantzitsuak direla uste duzu?

Umeak antzerkiarekin zaletzeko, ikastetxeetan ez ezik norbe-
rak bere etxean ere horren aldeko zerbait egin beharko luke. An-
tzerkiak umeekin sormena lantzeko aukera ematen du, besteak
beste, eta gaur egun duena baino garrantzi handiagoa eman be-
harko litzaiokeela pentsatzen dut. 

JAVIER HERNANDO (Kixka taldea):

Gaur 22.30etatik aurrera "Hasta
Que Salga El Sol", ekaina hasie-
ran argia ikusiko duen bere le-
hen diskoa aurkeztuko du zuze-
nean Jota Bejaranok Ametsa ta-
bernan. Oso gaztetatik taula gai-
nean jardutera ohituta dagoen
musikariak gitarra, pianoa, bate-
ria eta harmonika jotzen ditu eta
diskoa osatzen duten hamaika
kantuak Jotak berak sortu ditu.
Ekoizpena Pablo Perearena (La
Trampa) da, konponketak Marco
Rasak (David de Maria) egin ditu
eta grabazioan Carlos Calzada
(Malú), Arián Suarez (Joaquín
Cortés) eta Ezequiel Navas (Rap-
hael) musikariek lagundu diote.

Jota Bejaranok Ametsa 
tabernan joko du gaur

Palacios saritua Eskozian
Eskozian, paisaia-argazki onenari FIAP Urrezko Domina jaso du
Juan Antonio Palacios Deporreko argazkilariak "Temporal" izen-
buruko lanarekin, "92nd Scottish International Salon of Photo-
graphy" nazioarteko lehiaketan. Horrekin batera, "Fronton" ar-
gazkiari ohorezko aipamena egin dio epaimahaiak.



Juan Palaciosek (Eibar, 1986) irabazi du "CTL 59 Segundos"

ikus-entzunezko sorkuntzako Europako lehiaketa. Iruñeko

CTL eskolak antolatzen duen lehiaketak bigarren edizioa be-

te du aurten eta iaz ere Palaciosek irabazi zuen. Aurten Eu-

ropa osoko 102 lan lehiatu dira. Palacios gaur

egun Kopenhagen (Danimarkan) bizi da, telebis-

tan eta publizitatean egiten du beharra eta bere

lehen film luzea, "Pedaló" izenburukoa ari da

prestatzen. Lehiaketan saria jaso duen lana vi-

meo.com/122292356 helbidean ikus daiteke.

...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.
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“CTL 59 Segundos” saria
Juan Palaciosentzat

laburrak

Kids&Us ingeles akademiak
umeendako hainbat tailer
antolatu ditu El Corte Ingles-ean:
bihar 18.00etan "Storytime
babies" urtebete eta bi urte
bitartekoendako antzezkizuna
eta haien neba-arrebendako
eskulan tailerra egingo dituzte
(erakusketa aretoan). Doan da,
baina aurretik emailez izena
ematea eskatzen dute
(eibar@kidsandus.es).

UMEENDAKO INGELESA

Aurtengo San Juan jaiak iragartzeko kartela aukeratu

dute: Peraltako José Angel Ligerok aurkeztutako "Al

son de la fiesta" lanak irabazi du udalak antolatutako

lehiaketa helduen mailan. 11 eta 14 urte bitartekoen

mailan Nora Mendoza izan da irabazlea, "Barrea" kar-

telarekin eta 10 urtera artekoen mailan, berriz, Salma

Aghbalou, "Tanborren bi-

dea" kartelarekin. Bes-

talde, Udaleko Gizar-

tekintza eta Kultu-

ra sailek sanjua-

netan alkohol la-

rregi ez edateko

pegatina aukera-

tzeko antolatzen

duten lehiaketa

Amaia Ajuriagerra

eibartarrak irabazi du,

"Tronpatu barik" lanarekin.

Sanjuanetarako kartela eta pegatina

San Andres eskolak, sorreraren
50. urtemugaren egitarauaren
barruan, maiatzeko azken
astean euskerari eskainitako
egitaraua garatuko du:
astelehen eta eguaztenean,
09.00etatik aurrera "Euskara da
Euskal Herri" abestia grabatuko
du gurasoekin; eguenean 4.
mailakoek bertso saioa egingo
dute; astean zehar HH-ko eta
LH-ko 1. eta 2. mailakoen gura-
soek ipuinak kontatuko dituzte
eskolan; eta jolastokian euske-
raren aldeko esaldiak idazteko
txokoa prestatuko dute.

EUSKERA ASTEA

Gaur gauerditik aurrera Aretxabaletako PoLi-tiCKs rock taldeak kontzertua emango

du Koskor tabernan. 2013ko uztailean, Bergarako Bolu auzoko jaietan debutatu zuen

taldeak eta, hainbat kontzertu eman eta gero, iazko maiatzean argia ikusi zuen lehen

EP-a grabatu zuen, Aitor Sologaistoaren eskutik Eibarko Kitarshokak estudioan. Lanak

oso harrera ona izan du, kaleratu zituzten 500 kopiak salduta daude eta. Erritmo biziko

musika egiten du taldeak eta urte honen amaieran lehen LP-a grabatzeko asmoa dau-

kate. Gaurko kontzertuan Jorge Luis Garcia Bañobrek taldearekin lehenengoz joko du.

PoLi-tiCKs, gauerdian Koskorren

ERA GUZTIETAKO TESTUAK

ITZULTZEN DITUGU, 

euskaratik gaztelerara, 

gazteleratik euskarara, 

eta ingelesetik euskarara.

ZERBITZUA

ITZULPEN

elkartea@etakitto.com

Azido hialuronikoko 
ile-tratamendu berriak

Estaziño, 4   943 254776
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Astelehen eta martitzenean Umeen Bertso Jaialdiak hartu zituen Coliseo

antzokiak. Bertsozale Ekarteak gidatuta, "Ahozkotasuna eta Bertsogintza"

egitasmoa landu dute eskoletan zortzigarrenez eta begibistakoa da LH-ko

5. eta 6. mailetako ikasleek ez dutela denbora alferrik galdu, taula gaine-

an bertsotan ederto moldatu ziren eta. Astelehenean La Salle, Aldatze,

Arrateko Andra Mari,

San Andres eta Ama-

ña ikastetxeetakoek

jardun zuten eta mar-

titzenean, berriz, Juan

Antonio Mogel eta Ur-

kizu eskoletako talde-

en txanda izan zen. 

Umeak bikain bertsotan

Pozarren irten ziren Coliseotik aurreko zapatuan Algortako Biotz Alai abes-

batzaren kontzertua ikustera joandakoak. 50 gizonezkok osatzen duten

abesbatzak ibilbide luzea dauka eta gurera kantatzera Sostoa abesbatza-

ren eskutik etorri ziren aurrekoan.

Biotz Alai-ren kontzertu 
arrakastatsua Coliseoan

Nerea Oteiza Zubiaurre eibartarrak irabazi du Elgoibar-

ko Trinitate bezperako danborrada iragartzeko Atabal

Elkarteak antolatu zuen kartel lehiaketa. Arkitektu gaz-

tea aurretik ere saritu dute Elgoibarren, lehiaketa ho-

netako 2013ko edizioa eta San Bartolome jaietako egi-

taraurako azala aukeratzekoa ere irabazi zituen eta.

Nerea Oteizari saria 
Elgoibarren

50 gizonezkok osatutako abesbatza Sostoaren eskutik etorri zen gurera. LEIRE ITURBE

Aurreko asteburuan euria lagun izan zuten Deporre-

ko argazkilariek eta zapatu arratsalderako prestatu zi-

tuzten jarduerak udaletxeko arkupeen babespean

egin behar izan zituzten. Hala ere, aurreikusitako guz-

tia egiteko modua aurkitu zuten eta argazkilaritza ka-

lera ateratzeko asmoa nahi baino ezkutuagoan gera-

tu bazen ere, inguruan ibili zen jendeak erretratue-

kin gozatzeko aukera izan zuen. Egitarauan aurrera eginez, Santos More-

nok ekainaren 6an eskainiko duen tailerrean izena emateko epea amai-

tzear dago. Interesa duenak argazkilaritza@deporeibar.com helbidera ida-

tzi dezake (20 €). Argazki Rallya, berriz, hilaren 31an egingo da.

Argazkilaritza Maiatzean
azken txanpan

Bi egunetako saioak
izan ditu zortzigarrenez 
antolatutako 
“Ahozkotasuna 
eta Bertsogintza” 
egitasmoak. SILBIA

Barixakuan Eibarko gaztetxean egindako saioan Eli Pa-

gola eta Eñaut Martikorena nagusitu ziren eta Elgoiba-

rren, berriz, Maddi Sarasua eta Manex Astigarraga izan

ziren irabazleak. Plazatik Gaztetxera txapelketako hiru-

garren kanporaketa izan zen Eibarkoa eta lau bikote

hauek aritu ziren kantuan: Eli Pagola eta Eñaut Marti-

korena; Saioa Alkaiza eta Alazne Untxalo; Ander Zulai-

ka eta Josune Arakistain; eta Maider Arregi eta Gemma

Urteaga. Saioa hasi aurretik, 50 lagun inguru elkartu zi-

ren Eibarko Gazte Asanbladakoek prestatu zuten afa-

rian eta, antolatzaileen berbetan, "giroa berotzen joa-
teko aitzakiarik ez zen falta eta jai giro ederra sortu zen.
Bikoteek hasierako agurrak etxetik ongi prestaturik eka-
rri zituzten eta saioa entzutera joan ziren 100 lagun in-
guru gozarazten asmatu zuten. Gai jartzailea Jokin Ber-
gara eibartarra izan zen. Show ikutua emanez eta pro-
tagonismo gehiegi bereganatu gabe, ederki gidatu eta
girotu zuen saioa. Bertsolarien azken agurren ondotik,
publikoak eta bertsolariek horrela eskatuta, bere agu-
rrarekin itxi zen gaualdia".

Plazatik Gaztetxera
txapelketa aurrera



Zorionak, PABLO,
bixar zazpi urte egingo
dozuz-eta. Muxu
haundi bat famelixaren
eta, batez be, Aitorren
partez.

...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.
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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, MADDI,
gaur lau urte betetzen
dozuzelako. Besarkada
haundi bat etxekuen
partez.

Zorionak, PAULE, bixar
sei urte beteko dozuz-
eta. Muxu haundi bat,
Prinzessin, famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, SABINA, 
bixar hiru urte beteko
dozuz-eta. Ondo 
pasau eguna eta patxo
asko danon partez.

Zorionak, OIER (9xan urtiak egin
zenduazen) eta AIORA (atzo 
bederatzi urte bete zenduazelako).
Famelixakuen partez. 

hildakoak
- Rosario Aranburu Mujika. 93 urte. 2015-IV-17.
- Jie Hu. 24 urte. 2015-V-6.
- Antonio Marina Colina. 88 urte. 2015-V-14.
- Asuncion Iriondo Elorza. 83 urte. 2015-V-15.

jaiotakoak
- Emerode Matondo Manikumpovila. 2015-V-10.
- Lininha Ndosimau Garcia. 2015-V-11.
- Ander Garcia Arias. 2015-V-11.
- Libe Espilla Bilbao. 2015-V-12.

Zorionak, NAIA, gure
etxeko printzesak
zortzi urte egin dittu-
eta. Muxu potolua
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, ALEX, 
hillaren 25ian sei urte
egingo dozuz-eta. 
Etxekuen partez.

Zorionak, ARATZ
Iturbe Arakistain,
domekan hiru urte
beteko dozuzelako.
Famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, ASIER eta JONE,
domekan 5 eta 13 urte beteko
dozuez-eta. Aitta, ama eta 
Ikerren partez.

Zorionak, JOL
Ibargutxi. Etxeko
guztion partez.

Zorionak, GARAZI,
atzo 12 urte bete
zenduazen-eta. Muxu
haundi bat famelixaren
partez. Segi horren
txintxua izaten.

Zorionak, NAHIA
Urigoitia Inda, bixar
urtetxo bi egingo
dozuzelako. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, AITOR,
domekan bi urtetxo
egingo dozuz-eta.
Patxo potolo bat
etxekuen partez.

Zorionak, GALDER,
gaur bederatzi urte
egitten dozuzelako.
Famelixaren partez.

Zorionak, CLAUDIA,
gaur hiru urte egitten
dozuzelako. Zure 
gurasuen eta aitxitxa-
amamaren partez.

Zorionak, ENARA! 
Lau urte gure bizitzak
alaitzen! Gaur ondo-
ondo pasa. Etxekuen
eta, batez be, aitta eta
amaren partetik.

Zorionak, MAIALEN, 
bixar bederatzi urte  
beteko dozuz-eta.
Muxu haundi bat
famelixakuen partez.

Zorionak, SUGAR, lau
urte potolo bete dozuz-
eta. Jarraittu holan, 
pirata! Famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, UNAX, 
astelehenian lau urte
beteko dozuz-eta. 
Milla muxu etxeko 
danon partez.

Zorionak, TELMA,
haraiñegun lau urte
egin zenduazelako.
Etxekuen eta, batez
be, Claudiaren partez.

Zorionak, EIDER,
gaur 14 urte egitten
dozuz-eta. Aitta,
ama eta, batez be,
petardin-aren partez.

Ongi etorri, LIBE!
Muxu haundi bat
danon eta, batez be,
Inhar eta Martxelen
partez.

Zorionak, ANE, 
gure etxeko neska 
haundixak hillaren 
19xan 12 urte egin
zittualako. Famelixa 
guztiaren partez.

- Magdalena Gonzalez Gurrutxaga. 79 urte. 2015-V-16.
- Manoli Prior Azpeitia. 88 urte. 2015-V-17.
- Carmen Arana Arana. 88 urte. 2015-V-18.
- Ana Mª Carral Narbaiza. 86 urte. 2015-V-20.



...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.

20 agenda

EGUENA 28
ENPLEGU-TAILERRA
10.00/12.00. "Adimen
emozionala lana bilatzean".
Portalean (ikastaro gelan).

KALERATZEAK STOP
19.00. Plataformako bilera
irekia. Portalean.

AMAÑAKO DANBORRADA
19.00. Amañako
danborradarako umeen
entsegua.
20.00. Nagusien entsegua.
Amaña ikastetxean.

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

EKINGUNE
19.00. "Lortu bezeroak
zurekin maitemintzea"
pintxo-pote tematikoa,
ekintzaileentzat. Gure
Basterra elkartean
(Portalea aldamenean).

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

DANBORRADA
19.00. Umeen
danborradarako entsegua.
20.00. Nagusien
danborradarako entsegua.
Beistegi eraikinean
(Bittor Sarasketa kalean).

BARIXAKUA 22
IKASTAROA
17.00. "Amodioa eta
Sexualitatea, bizitzaren
bigarren erdian"
ikastaroaren hasiera.
Andretxean.

TXOSNA
18.00. Urko14 foball
taldearen txosna zabaltzea.
Asteburu osoan pintxoak,
bokatak, edariak, jokoak,
kamisetak... Untzagan.

BILERA
18.30. Sanjuanak
prestatzeko, Jaixak Herrixak
Herrixandakok deituta.
Txaltxa Zelaiko kioskoan.      

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

KONTZERTUA
22.30. Jota Bejarano.
Ametsa tabernan.

KONTZERTUA
23.30. Red Rooster
Moving Co.. Ez Dok
tabernan.

KONTZERTUA
00.00. Poli-ticks taldea.
Koskor tabernan.

MARTITZENA 26
IKASTEN
10.00. "Musika
erromantiko eta
nazionalista" (3. atala),
Marina Lertxundiren
eskutik. Armeria Eskolan.

ANTZERKIA
15.00. "Entre pícaros anda
el juego" (La Quimera
de Plástico, Valladolid)
umeendako antzezlana
(euskeraz), Debabarreneko
Eskolarteko Antzerki
Erakusketaren barruan.
Sarrera doan. Hezkuntza
Esparruan.

JOSKINTZA-PUNTO
TAILERRA
17.00 eta 18.30.
Portalean.      

H
O
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O
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ARIES
Barre handiak egingo dituzu lagun artean.
Aspaldi bizitako uneak gogoratuko dituzue:
konturatuko zara ez zinela oso “santua”.

TAURUS
Aukera biren artean zaude eta ez da erraza
baten alde egitea. Pentsatu ondo zeinen alde
egiteko, erabakia ez baita mardula izango.

GEMINI
Gehiegi errepikatzen zara; konturatzeko
ordua duzu. Izan ere, batek baino gehiagok
esango dizu. Zure arrazoibidea berritu! 

CANCER
Aspaldian ikusi ez duzun lagun batekin
gurutzatuko zara eta oroitzapenak etorriko
zaizkizu burura. Malenkonia egunak...

LEO
Zein ongi etorri zaizun udaberria. Momentu
ederra bizi duzu eta, astroek diotenaren
arabera, horrela jarraituko duzu. Disfrutatu!

VIRGO
Asmo handiak eta plan zoragarriak dituzu
udara begira, baina aurretik lan egin
beharko duzu horiek lortzeko. Zentratu!

LIBRA
Maitasun kontuak zoragarriak badira ere,
gehienetan burukominak sematen dute.
Badakizu: joan botikara aspirina bila.

SCORPIUS
Barixakua noiz iritsi zain egongo zara aste
osoan. Astelehen arazoz betea biziko duzu,
baina ez da hainbesterainokoa izango.

SAGITTARIUS
Aste benetan lasaia zure aurrean duzuna.
Hori bai, asteburua latza izango da: ondo
pasatuta ere, traila larregizkoa izango da.

CAPRICORNIUS
Zure baloreak sendoak dira, muturreraino
defendatuko dituzunak. Hurrengo egunotan
argi erakutsiko duzu zurean finko zarela!

AQUARIUS
Edozein ahalegin egitea kostatzen zaizu,
baita txikiena ere. Gero besteek laguntzea
nahi izango duzu... bizitza ez da oparia!  

PISCIS
Jaten duzun horrekin kontu gehiago izan
behar duzu. Pixkat sanoago elikatu beharko
zenuke eta litxarrikeriak albo batera laga.

ZAPATUA 23
IPUIN KONTALARIA
17.00. "Nola dastatu
ilargia?" ipuin-kontakizuna,
Andrea Covadongaren
eskutik. Sarrera doan.
Tarteka sormen espazioan
(Elgeta-kale, 1 behean).

UMEENDAKO ZINEA
18.00. "Big Hero 6".
Sarrera doan. El Corte
Inglesean (ekitaldi
aretoan).

ASTELEHENA 25
MINTEGIA
09.00. Euskeraren
Transmisioari Buruzko
V. Mintegia. Portalean.

IKASTEN
10.00. "Izarrei begira"
astronomia topaketa.
Beheko Tokian.

HITZALDIA
18.00. "Sare Sozialetako
pribatutasuna" (gazteleraz).
Ikastaro gelan (Portalean).

HITZALDIA
18.00. "Haurren
haserrealdiak" hitzaldia,
Nerea Mendizabal
psikopedagogoaren
eskutik. …eta kitto!
Euskara Elkartean.

EGUAZTENA 27
ANTZERKIA
15.00. "Bolaluma" (Kixka,
Gipuzkoa) umeendako
antzezlana (euskeraz),
XXXI. Debabarreneko
Eskolarteko Antzerki
Erakusketaren barruan.
Sarrera doan. Hezkuntza
Esparruan.

EUSKAL JAIA
19.00. Euskal Jaiaren
50. urteurreneko
dokumentalaren eta
liburuaren aurkezpena.
Coliseoan.



...eta kitto! 15/V/22 ● 931 zkia.

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 21.30eta-
ra orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30, 12.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30 eta 21.35. DONOSTIA-EIBAR.
Lanegunak: 07.00, 07.30etatik 14.30etara orduro,
15.00, 15.30etatik 22.30etara orduro. Zapatuak:
07.00, 08.30etatik 22.30etara orduro. Jaiegunak:
08.30etatik 18.30etara bi orduro eta 19.30etatik
22.30etara orduro. 
EIBAR-BILBO. Lanegunak: 06.40-etatik
20.40etara orduro. Zapatu eta jaiegunak: 07.40-eta-
tik 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: 08.45, 12.45, 16.45 eta 20.45.
GASTEIZ-EIBAR. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-eta-
ra orduro eta 07.15, 08.00, 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. Lanegun eta zapatuak:
14.00. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta
18.00. ARRATE-EIBAR. Jaisteko: ordu erdi geroago.  
EIBAR-ELGETA. Lanegunak: 13.40 eta
20.40. Jaiegunak: 12.00 eta 20.00. ELGETA-EIBAR:
Jaisteko: 20 minutu geroago. 
EIBAR-MENDARO. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak: 08.00eta-
tik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBAR. Lanegu-
nak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta 21.55.
Zapatuak eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etara or-
duro eta 21.55.
EIBAR-LOIU. Egunero: 05.50, 08.35, 11.35,
14.35, 17.50 eta 21.50. LOIU-EIBAR. Egunero:
06.45, 09,45, 12.45, 15.45, 19.15 eta 23.15.

autobus ordutegiak

EIBAR-DONOSTIA. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak: bai-
ta 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
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erakusketak
✔ Maiatzaren 30era arte

ZALDIBARKO ARGAZKILARI TALDEAREN
erakusketa kolektiboa.
El Corte Ingleseko ekitaldia aretoan.

✔ Maiatzaren 31ra arte
ENRIQUE LORENZO Deporreko Argazkilaritza
Taldeko kidearen argazkiak. Topalekuan.
LUIS ALBERTO FRANKEREN “Patagonia,
mugalde australa” erakusketa. Portalean.
MIKEL MITXELENAREN ”Jaizkibel, kolore
eta formen sinfonia” erakusketa. Portalean.
ANDRES INDURAIN “azken I. Ojanguren
Argazki Lehiaketaren ohorezko saridunaren
argazki erakusketa. Portalean.
34. ARGIZAIOLA lehiaketa. K. Deportiboan.
KLUB DEPORTIBOKO Argazkilaritza
Taldekoen lanak. Ambigú eta Portalea
tabernan.
GIPUZKOAKO NAZIOARTEKO SARIA.
Untzagako Jubilatu Etxean.

ikastaroak
✔ Jabetze Eskola

Ekainera bitartean. Autodefentsa Feminista II (ekainak 6 eta 7); eta Autodefentsa Feminista
gazteentzat (ekainak 13 eta 14). Izen-ematea: Pegoran. Maiatzaren 22ra arte (Feminista II) eta 29ra
arte (Feminista Gazteentzat).

✔ Argazki-tailerra: “Workshop: retoque y edición digital”
Ekainaren 6an. Informazioa: argazkilaritza@deporeibar.com

9 1
6 2 9

5 6 8 1
6 3 4 1
3 5

7 5 9 6
7 4 8 2

7 1 6
2 9 AURREKOEN EMAITZA

SUDOKUA

farmaziak
✔ barixakua 22

EGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)

✔ zapatua 23
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

✔ domeka 24
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

✔ astelehena 25
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

✔ martitzena 26
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

✔ eguaztena 27
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

✔ eguena 28
EGUNEZ Iraundegi (Sostoatarren, 10)

✔ barixakua 29
EGUNEZ Elorza (J. Gisasola, 18)

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



1. Etxebizitza

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(baita gauez ospitalean ere) eta etxeko garbi-
ketak egiteko. Esperientzia. Tel. 652-587259.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(baita gauez ospitalean ere) eta etxeko garbi-
ketak egiteko. Esperientzia. Tel. 632-966192.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
gauez. Tel. 615-219514.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko. Tel. 631-418130.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Es-
perientzia. Tel. 631-282203.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, kamarera jarduteko eta garbiketa lanak
egiteko. Tel. 631-771952.
– Emakumea eskaintzen nagusiak zaintzeko
eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 679-910991.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
kamarero jarduteko eta garbiketa lanak egite-
ko. Tel. 602-309313.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko
eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 655-
231059.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, kamarera jarduteko eta garbiketa lanak
egiteko. Tel. 727-731386.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 631-124942.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 691-726738.
– Neska eskaintzen da orduka nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 671-971930.
– Neska euskalduna eskaintzen da pegorak
garbitzeko. Tel. 617-571210.
– Gizonezkoa eskaintzen da astegunetan na-
gusiak zaintzeko eta laguntzeko. Tel. 695-
158804.
– Emakumea eskaintzen da edozein motata-
ko garbiketa lanak egiteko. Tel. 638-421827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauetan
eta asteburuetan ere. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo na-
gusiak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko.
Tel. 645-702766.
– Mutila eskaintzen da mezulari lanerako (gi-
datzeko karnetarekin) eta dendari edo bana-
tzaile jarduteko. Tel. 698-451205.
– Neska euskalduna, Filologiako ikaslea, es-
kaintzen da umeak zaintzeko ekainean eta
uztailean. Tel. 680-923291.

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

15/V/22  ...eta kitto!
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3. Lokalak

5. Irakaskuntza

1.2. Errentan

– Logela hartuko nuke alokairuan Eskoriatzan.
Tel. 688-820508.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren. Tel.
632-331554 eta 602-120839.
– Pisua alokagai Mutiola kalean. 3 logela,
egongela, sukaldea eta 2 komun. Tel. 617-
163382.
– Pisu handia alokagai Ermua erdialdean.
2 logela, egongela, sukaldea eta komuna. 500
euro hilean. Tel. 648-643715.
– Logela alokatzen da Eibarren, sukaldea eta
komuna erabiltzeko eskubidearekin. Tel. 688-
647244.

– Neska euskalduna eskaintzen da klase par-
tikularrak emateko. Tel. 673-600545.

5.2. Eskaintzak

– Kamarera/o behar da Eibarko kafetegi bate-
an. Bidali curriculum-a:. cre@euskalnet.net
– Neska euskalduna behar da taberna batean
kamarera jarduteko asteburuetan. Bidali curri-
culum-a 331 postakutxatilara.
– Igeltseritza, pladur eta pintura lanetan espe-
rientzia duen pertsona euskalduna behar da.
Bidali curriculum-a, argazki eta guzti:
2014akumal@gmail.com
– Estetizienea behar da uda sasoian (abuz-
tuan barne) egun batzuetan lan egiteko. Tel.
943-530066.

4.2. Langile bila

– Lokala traspasatzen da Isasi 19an (Maha-
tsondo). Tel. 686-154867.
– Garaje itxia alokagai Txomon. Prezioa
adosteko. Tel. 943-207870.

3.2. Errentan
4. Lana

4.1. Lan bila

– Esperientziadun ekonomilaria eskaintzen
da errenta aitorpenak egiteko. Prezio onean.
Tel. 688-856459.
– Emakumea eskaintzen da 16.00etatik
20.00etara nagusiak zaintzeko. Tel. 658-
458061.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 606-641609.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 686-447038.
– Emakume arduratsua eskaintzen da taber-
nari edo sukaldari jarduteko, garbiketak egite-
ko eta umeak zaintzeko. Autoarekin. Tel. 697-
200086.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egite-
ko eta nagusiak zaintzeko. Ordutegi zabala.
Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Orduka eta gauez. Tel. 633-401678.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 602-123667.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 632-817384.
– Farmazeutikan jardundako emakumea es-
kaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 632-331554 eta 602-120839.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 688-
844986.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 626-
946905.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Interna. Esperientziarekin. Tel. 631-506763.
– Emakumea eskaintzen da interna moduan
lan egiteko. Tel. 631-832767.
– Eibarko neska eskaintzen da goizez lan egi-
teko. Erizaintzan laguntzaile tituluarekin. Tel.
616-607121.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 631-417922.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
692-588534.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxean lan egiteko. Tel. 648-
845558.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 678-112785. Yerling.

– BQ markako mugikorra galdu nuen aurreko
zapatu gauean, Jaiki eta Koskorren artean.
Aurkitu baduzu, deitu mesedez. Tel. 658-
710933.– Haurrak tapatzeko tokilatxoa aurki-
tu dut Paulaner aldamenean. Tel. 690-
311429.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Erabilitako altzariak, logelak, egongelak...
jasoko genituzke, guk geuk desmuntatzeko.
Tel. 618-153524.
– Bizikleta bat behar dut. Tel. 618-153524.

6.4. Bestelakoak

6. Denetarik

– Emaztegai soinekoa salgai. Vintage mode-
loa. 40 tailakoa. Tel. 619-163031.
– Haurrak eramateko Deuter motxila eta era-
bili gabeko Philips Avent markako Baby Moni-
torea (beste logelan daudenean haurrak en-
tzuteko) salgai. Tel. 626-144098.

6.1. Eskaintzak

– Katu pertsiarra oparitzen dut ezin dudalako
zaindu. Tel. 619-163031.

6.2. Eman






