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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
LLANGA.- Erromada edo ataka osatzen duten hagak. “Erromadiari kendu langa bat, eta ondoren
jarraittu zeskun jabiak”.
LANIAN URKATU.- Lan asko egin. “Horrek daukan gibela! Andria urkatzen lanian eta bedori
tabernan”.

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

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA (HIZKUNTZA
POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

“Inpaktatzen duena inporta duenaren
gainetik jartzen baduzu, jendea nekatu
egiten da. Informatzean hunkitu behar
da, bestearen tokian jartzeko, baina
elementu informatiboak ere eman behar
dira jendeak galdetu dezan zergatik
pasatu den hori, nor dagoen atzean,
nork lortzen duen zerbait trukean.
Ikerketa batzuek erruki nekatuaren
sindromeaz hitz egiten dute. Ezin diozu
etengabe erruki izan jendeari,
deskonektatu egiten baituzu. Inpaktua
izaten da eta, gero, beste zerbaitetara
pasatzen da”
(ROSA MARIA CALAF, KAZETARIA)

“Esan genezake gure gizartean izan
dela pertzepzio zabal bat: euskaldun
berria hizkuntza gaitasun
mugatuarekin identifikatzea. Kalte
handia egin digu horrek. Euskaldun
berriari egin dakiokeen mesederik
handiena euskaraz egitea baita.
Gizarte zabalean euskaldun berriaren
ahalegina eta ekarpena balioesteak
elebakar gehiago ekarriko lituzke
euskararen ezagutzara. Euskaldun
zaharron aldetik, bereziki garrantzitsua
da euskaldun berriekin euskaraz
aritzeko ohitura, joera, eskaintza, abegi
ona izatea. Haien gaitasuna -eta gurea
ere- hobetzeko errezeta egokiena da”
(JOSEBA ERKIZIA, HABEKO ZUZENDARI NAGUSIA)

“Erdara da nagusi gure gizartean;
erdara nagusi gure politikan. Gure
ordezkari politikoek Twitter sare
sozialean zein hizkuntza erabiltzen
duten ikusi besterik ez dago. Kasu
batzuetan datuak negargarriak dira,
batez ere abertzaleen artean.
Besteenak, azken batean... Euskara
ez dago gure agendan, ez behar
lukeen moduan behintzat. Boto baten
truke kapazak gara erdarazko mitina
egiteko Beizaman, entzuleen artean
hiru erdaldun despistatu daudela
jakinez gero. Erraza da besteek egiten
dutena arbuiatzea, baina zer egin
gutarrek antzera jokatzen dutenean?”
JOSE MARI PASTOR, ZUTABEGILEA)
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Urkiko jaixak asteburua beteko dabe

PEDRO ALBERDI

Etorkinak
Orain dela dozena bat urte
honako hau idatzi nuen,
Mario Onaindiaren
biografiaren abiaburu:
“Gauza jakina da Eibarko
biztanleriak gerraostean
hazkunde izugarria izan
zuela, kanpo herrietatik
- Gaztela, Extremadura
edota Galizatik ez ezik,
Euskal Herritik bertatik
ere- giza oldeak etorri
zirelako bertara”.
Esaldi horrekin azpimarratu
nahi nuen Eibarrera
etorritako kanpotarren
artean ez zeudela
kastellanoak, andaluzak eta
gailegoak bakarrik, baizik
eta Gipuzkoa bertako eta
Bizkaiko makina bat lagun
ere bai, -Onaindiaren
gurasoak, edota nireak,
kasu-, eta denek ere
helburu bikoitza zutela:
batetik, lan egin eta dirua
irabaztea; eta bestetik,
hiri-bizitzan integratzea.
Gaur egun, zerbait erantsiko
nioke pasarte hari: alegia,
denek helburu bera izan
arren, etorkinen familia
bakoitzak modu
partikularrean bizi izan zuela
bere deserriratzea. Hala,
Onaindia-Natxiondo sendia,
esate baterako, 1953ko
urtarrilean ailegatu zen
Eibarrera, aita, ama eta hiru
umerekin. Gure aita zena,
berriz, hamar urte lehenago
heldu zen, 1943an hain
zuzen, hogei urteko gazte
konpromisorik gabea, eta
Armeria Eskolako ikasketak
egiteko aukera izan zuen.
Emakume etorkinei
dagokienez, gure ama
zenak, adibidez,
ezkongaietan neskame
jardun zuen Zestoan eta
Donostian, eta beti
kontatzen zuen (erdi
txantxetan) berak
neskametzan irabazitako
diru haiei esker jarri ahal
izan zuela aitak bere
kontura bere lehenengo
tailer-zuloa (Muzategi, 11).

Gaur arratsaldian, 19:00etan hasiko dira Urkiko jaixak eta, hortik aurrera, asteburu osua
beteko dabe auzoko Jai Batzordekuak preparau dittuen era guztietako jarduerak. Aldaketa nagusiña musika emanaldixetan izango da, aurten eszenarixua eskolako jolastokixan egon biharrian Polonia Etxeberria kalian ipiñiko dabe
eta, jende gehixago erakartzeko asmuarekin. Bestela jaixak urterokuari segiduko detsa, "urtetik urtera beti aldaketa txiki batzuk"
egitten ahalegindu arren. Auzo honetako jaixeri izaera berezixa emoten detsen cava eta
otarrainxkaren jaixan 150 kilo otarrainxka
eta 420 botilla banatuko ditttue, Rioja, Bodega, Nuevo, Cepa eta Vila tabernak emon
daben laguntasunari esker. Egitarau osua
28. orrixan, agendan irakorri zeinkie.

asteko

1.327
datua

txakur dagoz Eibarren, azken datuen
arabera. Gure herrixak dittuan biztanle
kopuruarekin konparatuta, 20 biztanleko
txakur bat da proporziñua. Horietatik,
txakur gitxi dira arraza arriskutsukuak
konsideratzen diranak, 40 bat bakarrik.

Expo-outletari primerako erantzuna
Ekaiñaren 19ra arte ume errefuxiatueri laguntzeko expo-outleta hartuko dau Topalekuak, Hotz Bergararen ekimenez. Erakusketan
Eibarko zein kanpoko artistak emondako artelanak bildu dittue, prezio berezixan (%50 eta
%70 bittarteko beherapenarekin) salgai ipintzeko. Asteburuan 12:00xetatik 14:00xetara
eta 19:00etatik 21:00etara zabalduko dabe; astelehenetik eguaztenera, 18:00etatik 20:00etara; eta eguen eta barixakuetan, 19:00etatik
21:00etara.
Antolatzailliak eskerrak emon nahi detsez lanen bat emonda lagundu daben guztieri, "mor-

dua izan dira eta": Esther Galarza, Coral, Elisabeth Eguren, Cristina Azpiri, Aitor Cano, Iratxe
Unanue, Fco. Perez Guenaga, Jose Agustin Larrañaga, Edurne Askasibar, Amaia, Asategi Iturralde (Durango), Jon Idigoras (Ermua), Koldo
Karrillo (Arrasate), Bitxibitxi (Elgoibar), Mari Carmen Zendoia, Mila Quintanilla, Rosa Etxabe
(Etxeberri), Vicente Iriondo, Maite Arriaga Arrizabalaga, Jose Ignacio de Castro, Mai Saki
(Extremadura), Juan Luis Baroja Collet, Elena
Maiora Zaldibar, Jon Jimenez, Asun Poza (Berriz), Marina Barrena, Esther Fernández de Maruri, Igor Unanue, Iris Serrano (Valentzia), Leire
Kareaga, Udane Juaristi (Azkoitia), Martin Unanue, Arrate Osoro, Enrike Zialzeta, Artezi, Doro, Angel Guenaga, Tulaytelmo (Gasteiz), Esther Bilbatua, Juan Antonio Gimenez, Pepi Correa, Felix Morquecho, Pilar Medina Olmedilla,
Mireia Agirrebeña, Kontxesi Barallobre (Barakaldo), Urko ArDo (Iruña), Jesus Belaustegi, Valentin Ulacia, Oscar Baglietto, Txefo ArteaTailerra (Araia-Araba), Ana Orozko, Pilar Sanz, Jose Manuel Lucena... Dohaintzan emondakuak
jasotzeko epia pasauta be, astian zihar artista
gehixagoren lanak jasotzen segidu dabela diñue arduradunak eta, horregaittik, euren laguntasun eta eskuzabaltasuna bihotzez eskertu nahi detse daneri.
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Jainagari omenaldixa Mallabixan

5

autuan

Domekan Adolfo Jainaga soiñujole eta maisua omendu eben Mallabian, goizian egindako
Nekazaritza eta Artisautza azokan. Trikitixa klasiak emoten hasi zela aurten 25 urte beteko dira eta, Eibarren ez eze, Markiñan, Elgetan, Eskoriatzan, Legutixon eta Mallabixan be ibiltzen
da soiñu txikixa nola jo irakasten. Omenaldixa egin zetsen herrixan 15 bat ikasleri
erakusten dabil gaur egunian
eta urte hónetan guztietan
100 bat ikasleri erakusten ibilli da. Omenaldixa eginda,
Jainagari horrenbeste urtian
trikitixaren alde egindako
biharra eskertu eta aitortu
nahi izan zetsen eta ekitaldixan bere ikasle izandakuak
emanaldixa eskindu eben.

LAN-POLTSA
Tokiko Gobernu Batzarrak
maiatzaren 27xan onartu
zittuan euskaltegiko irakaslien
lan-poltsia lehiaketa bidez
sortzeko oiñarrixak eta
deialdixa. Horren inguruko
iragarkixa ekaiñaren 3an
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialian
kaleratu eta gero, eskaeriak
aurkezteko epia zabaldu dabe.
Interesa dakenak uztaillaren
22ra arteko epia dake eskaeria
presentatzeko. Informaziño
gehixagorako eibar.eus
udalaren webgunian begiratu
leike edo, bestela, Pegoran
galdetu.

1966-KUEN JAIXA

Dendarixendako diru-laguntzen hitzarmena

Urriaren 15ian batuko dira urte
horretan jaixotakuak, eguna jai
giruan pasau eta alkarrekin
bazkarixa egiitteko (Unzaga
Plaza hotelian). Juan nahi
dabenak izena emoteko aukeria
daka: ES47 3035 0023 93
0231153887 kontu zenbakixan
95 euro sartu biharko dittu,
ingresua egitterakuan bere
izen-abizenak eta telefonua
emonda eta "66-ko kintuen
bazkarixa" ipiñitta. Gehixen jota
200 lagunendako tokixa
egongo da eta, kopuru
horretara aillegatzian izenemotiak itxiko dittuela azaldu
dabe antolatzailliak.

Atzo goizian barrittu eban udalak
herriko dendarixeri laguntzak
emoteko hitzarmena. Eibar Merkataritza Gune Irekiak eta Eibarko
Dendarien Elkarteak jasotako laguntzak sektoriari bultzadia emoten
jarraitzeko erabilliko dittue. Siñatu
daben lehen hitzarmenian jasotakuaren arabera, Dendarien Elkartekueri 27.000 euroko laguntza
emongo jakue, urtian zihar konsumua sustatzia billatzen daben kanpaiñetarako; eta Eibar Merkataritza Gune Irekiarekin siñatu daben bigarren hitzarmenak, barriz, merkataritza biziberritzeko alkarte horrek urtian egingo dittuan ekitaldixen urteko plana egitteko 35.900 euroko diru-laguntza.

Helbidea
URKIZU PASEALEKUA, 13
Orbeako dorreak / 1. solairua
☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 04
CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

1) Kardiologia
2) Zirugia
3) Dermatologia
4) Dietetika / Nutrizioa
5) Analisi Klinikoak
6) Ortodontzia
7) Otorrinolaringologia
8) Pediatria
9) Psikiatria
10) Neurologia

11) Barne Medikuntza
12) Radiologia
13) Urologia
14) Traumatologia
15) Koloproktologia
16) Erizaintza
17) Zoru pelbikoaren
errehabilitazioa
18) Foto-depilazio
Unitatea

...eta kitto!
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kale izena
pertsonaiaren izana
KARLOS ELGEZUA eskultoreari Eibarrek eskainitako
kalea Amaña auzoan dago, Ziriako Agirre kalearen
goiko aldean. XX. mendeko artistarik
ospetsuenetarikoa izan zen. Eibarren jaio zen, Pedro
Martinen etxean, Arikitxaneko zubiaren
alboan, 1898ko azaroaren 3an. Haurtzarotik
ezagutu zuen egurraren lana, aita arotza
baitzuen. Gasteizen ikasi zuen ofizioa
Felipe Larrinoa maixuarekin. Ondoren
Bilboko "Escuela de artes y Oficios"en
ikasi zuen. Ikasketak Parisen jarraitu
zituen eta han Inazio Zuloagarekin
elkartu zen. Eskultura mailan material
guztiak menperatzen zituen, bai egurraren
lanak, bai harriarena. Errealismoa izango
da beti ezaugarririk nagusiena. Gehien
lantzen zuen arloa erretratoa zen.
Aipatzekoa da, bestetik, Karlosek berak
hainbeste miresten zuen "Getariko
elizako Kristoa".

Olinpiada Txikixa
egingo dabe bixar

Dibujo Eskolarekin
elkarlanean
FERNANDO
ESNAOLA

Euskararen erabilleria euskaraz biziz
suspertzeko ahalegiñian, J.A. Mogel
ikastoliak bigarren ekitaldixa egingo
dau bixar goizian. “Olinpiada txikixak”
aurreko zapatuan Iturburun egindako
XIX. Kirola Euzkaraz Bizi-ren lekukua
hartuko dau. Garraio-zerbitzua 10:00etan abiatuko da eta, behin Iturburun,
hurrengo ikasturtian hara juango diran
ume eta gurasuak Irturburu ezagutzeko aukeria izango dabe. Gero, kantxan
batu eta kirol ekitaldixarekin hasiko dira. Hainbat joku egin ondoren, domiñak banatuko dira eta 14:00etan hasiko da herrirako garraio zerbitzua.

Eskualdeko ekintzailliendako diru-laguntzak
Lanbidek ekintzaillieri laguntzeko dirulaguntza deialdixa abiarazi dau eta
nahi dabenak Debegesaren bittartez
eskaeria egitteko aukeria eukiko dabe.
Diru-laguntzak enpresa-ideiak garatzeko
eta enpresa-jarduera barrixak martxan
ipintzeko izango dira eta, jasotzeko aukeria izateko, derrigorrezkua da langabe-

zixan egotia. Horren gaiñeko informaziñua emoteko asmuarekin, astelehenian
12:00xetan saiua antolatu dabe Debegesaren egoitzan. Deialdi honetan 29 laguntza eta 31.850 euro banatuko dittue
eskualdian. Informaziño gehixagorako
debegesa.eus webgunian begiratu edo
943 82 01 10 telefonora deittu leike.

Piztu da erabagixaren sasoia
Eibarko Gure Esku Dago taldiaren eskutik zapatu
illuntzian Untzagan egin zan "Piztu erabakiaren aroa"
ekimenarekin, Euskal Herriko beste toki askotan bezala Eibarren be erabagixaren sasoia ixotu zan. Arratsaldian hasi eta illundu bittartian, jai giruan ospatu zan ekitaldixarekin erabagitzeko eskubidiaren aldarrikapenak
bete eban Untzaga plaza. Eta, ekitaldia biribiltzeko, lurrian kandelekin irudikatuta eguan botua emoteko kutxa
eta barruan idatzittako 'Gure Esku Dago' esaldixa ixotu
zittuen, inguru guztia illundu zanian. Ekitaldiko irudixekin
osatu dittugun argazki bilduma eta bideua etakitto.eus
webgunian, mediatekan ikusteko moduan dagoz.
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Harrixak jausi ziran Arraguetan
Martxuan Arraguetan erre zan etxetik
harrixak jausi ziran eguaztenian eta, hori dala eta, 20 bat miñutuan kalia itxitta
egon zan 14:30xak aldian. Inguruan bizi
diranak kontautakuaren arabera, zarata
haundixa entzun eta jarraixan hauts mordua harrotzen zala ikusi eben. Erretako
eraikiñetik harrixak eta bestelako hondakiñak etxiaren atzeko partian daguan patixora jausi ziran eta horrek eragin eban
auzokuak entzundako zaratia, baiña ez
zan ezer larririk gertatu eta segiduan zabaldu eben kalia atzera be. Egunian bertan gertatutakuaren harira idatzixa egin
eben Eibarko EAJ-PNVkuak eta, diñuenez, "martxuaz geroztik Arraguetako erai-

kin horren egoeriaren larrittasunaz ohartarazten" dabiltza taldekidiak eta, eraikiña
oraindik ez eraistia gogor kritikatu dabe,
"hori atzeratzeko arrazoirik ez daguala"
gaiñeratuta. Gauzak horrela, eraisketiari
lehenbailehen ekiteko eskatu dabe.

130 lagun Kaleetan
Kantuz egunian
Edarto pasau eben eguna Eibarko Kaleetan Kantuz egunaren harira aurreko zapatuan alkartutako 130 bat lagunak. Oin dala 10 urte sortu zan Kaleetan Kantuz taldiak ikasturtia agurtzeko
ekitaldixan Aretxabaleta, Arrasate eta
Elgoibarko taldietatik etorrittako lagunak
be hartu eben parte eta, hórretxek guztiak goiz osua emon eben kantu kalejiran, Musika Eskolako trikitixa ikasliak lagunduta.

araba
euskaraz
Lautada Ikastola
AGURAIN

ekainaren 19an
autobus
08.30ean
Goizeko

IRTENDA

12€

zerbitzua

Arratsaldeko 19.00etan

BUELTATZEKO
J.A. MOGEL IKASTOLAKO GURASOEN ELKARTEA

...ETA

KITTO!

EUSKARA ELKARTEA

osasun
gida

Errehabilitazioa

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA

Dentistak
RPS 04/02

Hortz-Klinika

Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽

Min-Unitatea

✽

Inkontinentzia urinarioak

✽

Kirol medikuntza

✽

Ama izateko prestakuntza

Muzategi 2 (EIBAR)

ARRETA-ZERBITZU
INTEGRALA

San Ignacio 2 (ELGOIBAR)

Tfnoa. 943 20 34 46

Irribarreetan adituak

Hortz-osasuneko
profesional taldea
zure zerbitzura

✽

ESPEZIALITATE GUZTIAK

Tfnoa. 943 74 33 74

Estetika klinika

Julian Etxeberria, 12 - 1. Esk.
Tfnoa. 943 20 85 52
www.clinicairazabal.com

hortz-klinika

B. IZAGIRRE

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA

clínica dental
EGUNERO

Untzaga, 5 - 4.

KIRURGIA
ESTETIKOA

Tel. 943 70 23 85

Egiguren, 6 - behea

Ikusten ez den ortodontzia

Ortodontzia
ume eta
helduentzat
◆

HORTZ KLINIKA
CLÍNICA DENTAL

MAITANE G. IÑIGUEZ
Zerbitzu guztiak klinika berberan
info@eibarclinicadental.com
www.eibarclinicadental.com

San Agustín, 4 behea ezk.

943 537 076 - 688 884 808

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA
09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

Tfnoa: 943 20 72 17

Calbeton 19 - 3. ezk.

GASTESI

Hortz-Klinika
Ane Gastesi
Odontologia orokorra eta prebentziozkoa / PADI
Ortodontzia / Inplanteak / Laser Teknologia

Bidebarrieta, 10 - 2. eskuma

943 70 00 90

Mª Dolores Olaizola Doktorea

943 206 044

Fisioterapeutak

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zbkia.

ARRAGUETA, 20

RPS 195/11

TLF: 943 53 06 42

EIBARKO ZENTRO MEDIKOA

ane_mendia@hotmail.com

Urkizu, 13 (Orbeako Dorreak)
Telf.: 943 120 200 - 943 425 706
www.mariadoloresolaizola.com

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.

943-702896

Ginekologoak

Mª Jose Ruiz de Porres
DOKTOREA
– Bularren azterketa
– Minbiziaren azterketa prebentiboa
– Zitologia
– Baginako eta sabelaldeko ekografia
– Mamografiak
– Bularretako ekografia
– Nerabeentzako arreta
– Menopausiadunentzako arreta
– Dentsitometriak
– Haurdunaldiaren kontrola
– Kontrazepzioa

T. Etxebarria, 4 - 1. ezk.

943 20 28 57

Logopedak

AHOTS-LAN
LOGOPEDIA-PSIKOLOGIA

Isasi, 17 - 1. esk.
943 202691
ahotslan@gmail.com

Diagnostikoa eta tratamendua
Degluzio
Arreta
atipikoa
arazoak
Disfonia
Berba arazoak
Ikaste-arazoak
Dislexia
LEHENENGO KONTSULTA DOAN

A IDA C ORTA A NTÓN
SAN AGUSTIN, 2-4 (B

LOKALA

Mobila: 622-629-544
logopeda@berba.es

)

Podologoak
• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak digitalizatuak (scanner
bidezko inpresioa)

ELENA
AIZPUN
PODOLOGOA
124 kolegiatu zenbakia

Psikologoak
PSIKOLOGIA KLINIKOA
ETA OSASUN ZENTROA

BIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoa
w w w . c e n t r o a m e t s . c o m

Coro Ortíz de Urbina
PSIKOLOGOA (G201987 kolegiatua)

- Masterra Praktika Klinikoan
- Master P.N.L.
Tel. 675 70 68 07
- Trainer

Maialen Hernandez
Tel. 605 75 75 06

PSIKOPEDAGOGOA

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
943 12 14 93 / 696 555 208

- Lengoaia trastornoak
- Gizarteratze arazoak
- Autoestima arazoak

- Hiperaktibitatea
- Autoestima arazoak
- Dislexia

Arantza Alvarez

Ebaluazioa eta
tratamendua:
- Hizkuntza
- Mintzaira
- Ahotsa
- Dislexiak
- Entzumena
- Degluzio atipikoa

BIDEBARRIETA, 48
EIBAR
943 203050
ERDIKO KALE 54
ARRASATE
943 799746

Psikologoa-Sexologoa
1517 - GZ Kol. zkia.
www.centrodesexologia.com
Tfnoa. 645 73 23 88
KONTSULTAK: Eibar / Durango / Donostia

AROR

Okulistak
Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)
Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA
(Ume eta helduendako)
Ana Artamendi

●

PODOLOGOA

JOSE ALBERDI

Maider
Lopez
Etxeberria

arratsaldez

San Juan 11 - solairuartea
943 20 19 82

- Afasiak

- Dislexiak

- Disfoniak

- Hizmoteltasuna

- Dislaliak

- Eskola arazoak

- Degluzio atipikoa

T. Etxebarria, 10 - 6. ezk. (EIBAR)
Tel. 943 20 27 15 / 670 82 43 27

Arragueta 2 Bis-B, Behea C
Tfnoa. 943 82 04 88

R.P.S. 234/13

65 Kolegiatu zbkia.

Iñaki Rivero Zabaleta

Lorena Izaguirre Garcia
Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)
Tel. 943 20 86 41

PSIKOLOGOA- PSIKOTERAPEUTA

Errebal, 15 - 1. ezk.................EIBAR
Zuberoa, 4 .......................ZARAUTZ
Tel. 943 831 618

Psikologia klinika eta
Psikoterapia zentroa
Oscar Mondragon Lili
GOIZEZ ETA ARRATSALDEZ

Urkizu, 13 - behea
Telf. 943206823 eta 686859023

...eta kitto!

10 geure gaia
2016-VI-10

Udako Euskal Unibertsitateak bere
udako ikastaroetan izena emateko
epea zabaldu du. "Anitza" goiburuari
jarraituta, 30 ikastaro eta jardunaldi
egingo dira, gai, pertsona, toki,
ezagutza eta adin guztietara
zabalduta. Euskal Herri osoan
egingo diren guztietatik erdia baino
gehiago egingo dira Eibarren, izan
ere, euren egoitza akademikoa udan
ez ezik urte guztian ere dago
gurean, Markeskua jauregian.
Gainontzeko unibertsitateek
kurtsoan zehar egiten dituzten
eskaintzetatik aldenduz, beste
modu bateko curriculuma osatzeko
aukera ematen dute ikastaroek;
formakuntza profesionalaz gain,
norberaren garapen pertsonalerako
balio duten lanketak eskainiz,
adibidez.
dako Euskal Unibertsitatea orain
dela 44 urte sortu zen Ipar Euskal
Herrian. Garai hartan, oraindik ez
zegoen Euskal Herriko Unibertsitatea edota Mondragon Unibertsitatea bezalako
euskal ikasketak eskaintzen zituen unibertsitaterik. Sorreratik UEUren helburua
Euskal Unibertsitatea sortzea eta honen
barruan euskararen eta unibertsitatearen
arteko “zubiak eraikitzea”, euskal komunitate zientifiko-intelektuala biltzea eta unibertsitate-gaiak ekoitzi eta gizartearen esku jartzea izan da.
Gaur egun, irabazi asmorik gabeko kultur elkarte honetan 1.000 bazkidetik gora
dira eta horiek osatzen dute hain zuzen
UEUren oinarri soziala. Bazkideak 27 sailetan daude banatuta eta sail bakoitzak ja-

U

UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA,

anitza zentzu guztietan
kintza-alor batean egiten du lan, modu autonomoan: artea, kimika, bertsolaritza,
matematika, sexologia, soziologia, zuzenbidea, kazetaritza… horiek eta gehiagok
osatzen dute jakintza-alorren zerrenda.
Era berean, Udako Ikastaroak ere gai
desberdinen arabera banatzen dituzte (informatika, feminismoa, transexualitatea,
…) eta gai horiek urtetik urtera aldatzen joaten dira, sasoian sasoiko beharrei erantzuna emateko asmoz eta beti ere pil-pilean dauden kontuak jorratzeko ahaleginari
jarraituta. Idoia Torregarai komunikazio arduradunaren berbetan, gaien aukeraketak
ahalegin berezia eskatzen du, baina garrantzi handikoa da urte bakoitzean, publikoak momentuan dituen beharrizanei
erantzuna ematea. Eta hortik dator, adibidez, ikastaroek urte batetik bestera izaten
duten aldaketetako bat.
Dena dela, iazko udako ikastaroekin alderatuz gero, uda honetarako bestelako aldaketa batzuk egin dituzte. Iñaki Alegria
UEUko zuzendariaren eta Torregarairen
arabera, berrikuntza handiena Iruñean
egin dute aurten. Ikastaroak San Ferminen aurreko datetan finkatu dituzte, beti
ondoren egin izan baitira eta, euren ustetan, data aldaketak bilgunea sendotzeko
balio izango du: “Guretzat aldaketa estrategikoa da, aldaketa honekin bertako jende gehiago erakartzea espero dugulako”.
Horrez gain, beste aldaketa bat goiburua
bera da: zuzendariaren aburuz “anitza”
berbarekin lantzen diren gaien aniztasuna,
biltzen diren pertsonena, eskainitako formatuena edota toki, harreman eta jakin-

tzen aniztasunari erreferentzia egiten zaio.
Esandako moduan, ikastaroak gaien arabera sailkatu daitezke, baina beste lau
multzotan banatzeko aukera ere badago,
euren funtzioen arabera. Alde batetik,
ikastaro espezializatuak daude eta horietan parte hartzeko gaiaren inguruko aurretiazko jakintza maila bat izatea beharrezkotzat jotzen du UEUk. Bestalde, dibulgazioko ikastaroak edo interes orokorreko
ikastaroak daude eta horietarako ez da jakintza maila zehatzik behar. Gainera, garapen pertsonalerako ikastaroak ere badaude, “pertsona moduan garatzeko balio dutenak”. Eta azkenik, jardunaldiak daude.
Hauetan adituen esperientziak eta ideiak
elkar trukatzen dira eta gainerako ikastaroak, berriz, “betiko irakasle-ikasle formatuan” izaten direla argitu digute.
Edozein modutan ere, ikastaroetan parte hartzeko bete beharreko baldintza irmorik ez dagoela azpimarratu beharra dago. Torregaraik dioenez, “nahikoa da euskalduna izatea (ikastaro guztiak euskaraz
baitira) eta landuko diren gaien inguruko
interesa azaltzea”.

“Udako Ikastaroen
plaza ikasi, eztabaidatu,
lan egin eta ideiak
trukatzeko foro
ezin hobea da”
IÑAKI ALEGRIA

...eta kitto!
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Udako Ikastaroak Eibarren
Esan bezala 30 ikastaro egingo dira aurten eta horietatik 16 egingo dira Eibarren
(11 ikastaro eta 5 jardunaldi). Gainontzekoak Iruñean, Baionan, Bidarten, Donostian, Zumaian eta Bilbon egingo dira. Udako Euskal Unibertsitateak Eibarren dauka

urte osoko egoitza eta beraz, euren hitzetan, logistika aldetik errazagoa da bertan
egitea ikastaro gehien. Ekainaren 22an hasi eta uztailaren 12ra bitartean eskainiko
dira ikastaroak eta denek gai desberdinak
ukituko dituzte, besteak beste gizarte
zientziak (hizkuntzalaritza, hezkuntza, soziologia, feminismoa, agroekologia, soziolinguistika), teknologia eta ingeniaritza (informatika, arkitektura) eta zientziak (biologia, zientziak, dibulgazioa). Markeskuan
emango diren ikastaroetatik batzuk aipatzearren, "Adimen gaitasun handiko ikasleei erantzuna eskolan: eguneroko erronka", "Kartzela eta Euskal Gatazka birpentsatzen. Sujetu feminista baten norabidean", "Sendabelarrak eta etnobotanika Euskal Herrian: jakituria tradizionaletik pentsamendu zientifikora" izenburukoak egingo dira. Eta jardunaldiei dagokienez, tek-

Informazio eta
dokumentazio
kudeatzaileen
II. bilkurarekin
batera,
matematikari
euskaldunen
II. topaketa ere
egingo da.

667 54 89 16 (Ritxar)

kolorlan@hotmail.com
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nologia itzultzailea aztertuko da, informazio eta dokumentazio kudeatzaileen II. bilkura ospatuko da, baita matematikari euskaldunen II. topaketa ere. Eta, progama biribiltzeko, arkitektura eta hirigintzaren lanmunduan euskararen egoera, mehatxuak
eta erronkak eztabaidatzeko topaketa ere
egingo da.
Ikastaro nahiz jardunaldietan izena emateko epea zabalik dago www.ueu.eus helbidean eta ikastaroa hasi baino astebete
lehenagora arte egin daiteke matrikula. Diru laguntza “garrantzitsuak” daudela adierazi dute UEUko kideek eta ikasle, langabetu eta jubilatuek beherapenak izango dituztela ohartarazi dute.
Udako Euskal Unibertsitatearen inguruko informazio gehiago eskuratzeko webgunea bisitatu daiteke edota UEUko argitalpen, batzorde, sail eta ikastaroetan parte hartzen duten ikerle eta profesionalek
egingo duten hitzaldi ziklora joan. Ekainean zehar Gasteiz eta Bilbon eta uztailean
Iruñean Udako Ikastaroen zabalkundea
egingo dute.
UEUk mundu akademikoan oinarritzen
den curriculumaz gain, bestelako eredu
baten alde egiten du apustu, euskara ardatz izanda eta hurbiltasuna, elkarlana,
parte-hartzea, dinamikotasuna edota konpromisoa bezalako baloreak aintzat hartuz.
Iñaki Alegriak azaldutakoaren arabera hainbat aukera ematen dituzte Udako Ikastaroek: “Udako Ikastaroen plaza ikasi, eztabaidatu, lan egin eta ideiak trukatzeko foro ezin hobea da, eta denok bestan parte
hartzera gonbidatzen zaituztet” .

12

KITTO

Eibarko Musika Eskolako trikitilari gazteak:

“Kalean eta jendartean
ibiltzea gustatzen zaigu”
Azken aldian Eibarren gero eta trikitixa gehiago entzuten da. Jai eta ekitaldi desberdinetan hor
ikusten ditugu trikitilari eta panderojole gazteak instrumentu hauek daukaten indarra eta alaitasuna
transmititzen. Kalean ikusten ditugun gazteak 14-23 urte bitartekoak dira eta gu gaztetxoenekin
elkartu gara, 14-16 urte bitartekoekin, hain zuzen ere. Talde honetan Elene Gisasola, Naia Saez,
Arrate Aristi, Naroa Kareaga, Juliana Moreno, Julen Leturiondo eta Garazi Perosanz daude.
- Zenbat denbora daramazue trikitixarekin?
8 urte inguru daramagu Musika Eskolan trikitixa eta panderoa jotzen eta Julen
orain dela gutxi hasi da panderoa ikasten
Adolfo Jainagarekin. Astean bi egunetan
entseatzen dugu Marisolekin, eta Julen
Adolfo Jainaragen eskolan dago.
- Nolako ekitaldiak egiten dituzue?
Coliseoan ekitaldiak egiten ditugu eta
kalean gero eta gehiago ibiltzen gara. Kaleetan Kantuz eta Kantuzaleak abesbatzekin ateratzen gara. Euskal Jaian goiz
eta arratsaldez ibili ginen jotzen eta kantu afarian ere egon ginen. Trikipoteoak,
kalejirak, jaiak... gero eta gehiago irtetzen dugu kalera eta oso gustura!!! Gutako batzuk nagusien taldearekin ere
ateratzen gara. Sanjuanetan, txupinazoaren ondoren 20 bat lagun aterako gara.
Hasieran lotsa ematen zigun baina orain,
oso ondo pasatzen dugunez, lotsa galdu
egin dugu.
- Aste Santuan Irlandan egon zineten.
Zer nolako esperientzia izan zen?
Oso gustora egon ginen. Nagusien
taldearekin (17-23 urte) eta Koru Gaztekoekin joan ginen. Bidaiak balio izan digu gure artean hobeto ezagutzeko. 5
egun eman genituen han. Ingelesa praktikatzeko aukera izan genuen eta, hizkuntza zala eta, barre asko egin geni-

tuen, batzuk ez baitziren oso ondo moldatzen (jejeje). Handik etorri garenetik
ingelesa praktikatzen saiatzen gara.
Euskal Jaira dantza egitera etorri ziren
ingelesekin elkartu ginen kantu afarian,
eurekin dantza egiten eta ingelesez berba egiten ibili ginen.
- Beraz, primeran ibili zineten...
Motibazio handiarekin etorri ginen Irlandatik. Leku guztietan kalejiran, abesten, lagunak egiten... Jendeak oso ondo erantzuten zuen. lrlandan asmatutako koreografiak ere baditugu, eta Euskal Jaian, kantu afarian, errepikatu egin
ditugu.
- Zer moduz ikasketekin? Ez daukazue arazorik ikasketak eta eskola kanpokoak uztartzeko?
Ondo moldatzen gara. Orain azterketekin gaude eta berdin-berdin etortzen
gara. Entseguak berandu izaten ditugu,
gabeko hamarretan amaitzen ditugu, baina oso ordutegi ona da: arratsaldean
denbora daukagu ikasteko eta gero, hona, deskonektatzera, ondo pasatzera eta
trikitrixa ikastera etortzen gara. Oso giro
ona daukagu.
GAZTE

HAUEKIN BIDEO EDERRA

GRABATU DU

HAIZEA ARIZAGAK.
IKUSTEKO:

http://etakitto.eus/mediateka/bideoak

– LEIRE Barbarrubio Etxeberria –
"Zure bizitzak lagun hitzari zentzua eman ziolako,
une goxoetan zure irrifarrea ikusiko dugu beti
eta latzetan zure besarkada beroa sentituko"
ZURE LAGUNAK

KITTO

13

ETB-1eko sukaldaritza lehiaketarako gazte bila
Gazte jator eta alai bila ari
dira, Euskal Telebistaren lehen kanalak uda honetan
emango duen gastronomia
lehiaketan parte hartzeko.
Animatzen direnentzat bete
beharreko baldintza bakarra
dago: adin nagusikoa izatea
(hau da, 18 urteak beteta izatea). Uztailaren 4an estreinatuko du ETB1ek 'Nor Bere
Saltsan' saioa eta, arduradunek aurreratu dutenez, "lau lagun elkartuko dira, koadrila
osatuta, eta udako Euskal Herriko gastronomia lehiaketa
garrantzitsuenetan parte har-

tuko dute. Taldeko partaideek
furgoneta hartu eta herririk
herri, jairik jai ibiliko dira, helburu zehatz batekin: ondo pasatzea eta gastronomia txapelketak irabaztea".
Lehiakideak aukeratuko dituztenen berbetan, "telebista
gogoko baduzu, euskal hiztuna eta sukaldatzen trebea baldin bazara, eman izena kasting-ean". Horretarako norberesaltsan@eitb.eus helbidera
idatzi daiteke edo, nahiago
izanez gero, 616708784 telefono zenbakira whatsappa bidali ekainaren 12rako.

Robotika ikastaroa udako oporretan
Egun gutxi barru oporretan izango dira ikasleak eta, jai egunak zerbait
ikasteko erabili nahi dutenei horretarako aukera emateko, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxillergoa ikasten ari diren gazteentzat robotika lantzeko tailerra antolatu du udalak.
Aurretik antolatu dituzten beste tailerretan egindakoaren bidetik, uztailean
emango duten tailerra Robotikako Lego Mindstorms EV3 plataformarekin
burutzekoa izango da. Uztailaren 4tik
8ra bitartean izango dira klaseak, goize-

ko 09:00etatik 13:00era, Juan San Martin Liburutegiko haurren atalean.
Izena emateko epea datorren astelehenean zabalduko dute eta interesatuek ekainaren 21era arte izango dute
horretarako aukera, Pegora herritarren
zerbitzurako bulegoan edo, bestela, internet bidez, www.eibar.eus udalaren
webgunean aurkituko duten matrikula
orria beteta. Tailerraren prezioa 45 eurokoa da Eibarren erroldatuta daudenentzat eta 75 eurokoa, berriz, kanpokoentzat.

...eta kitto!
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Estatu Batuetan sortutako marketing eta
erreferentziarako programia da "Business Network
International (BNI)" dalakua eta bere helburua
enplegua eta aberastasuna sortzia da. Horretarako
'Givers Gain' filosofixia abiapuntu modura hartzen
dabe: taldia osatu eta taldekidieri bestiekin ideiak,
kontaktuak, harreman sareak eta negoziorako
erreferentzixak partekatzeko aukeria eskintzen jakue,
alkarlan horreri esker taldeko kide guztiak etekiñak
haunditzia lortzeko. Idurre Albizu arduratuko da horren
adibidiari jarraittuta gure herrixan abiatu barri daben
"Business Networking International Armagin" ekimena
koordinatziaz eta berak azaldu deskuz proiektuaren
nundik norakuak.

IDURRE ALBIZU
(BN Armagiñeko koordinatzaillia):

”Taldian eskuzabalak diran kidiak
egotia interesatzen jaku“
- Askorendako barrixa izango
da BNI izeneko ekimena. Zertarako nahi dozue horrelako
taldia osatu?
Beste herri batzuetan egin
daben moduan, Eibarren be enpresarixuekin taldia osatu nahi
dogu eta horretarako biharrian
hasitta gaoz. Taldian sartuko diranak era guztietako enpresarixuak izango dira, danak sektore
edo jarduera ezberdiñetakuak
alkarri konpetentziarik ez egitteko eta, behin taldia osatzen dogunian, kide guztiak alkarrekin
jardungo dabe biharrian, danen
mesederako. Guk hamen hasi
barri dogun prozesua pasau eta
gero, Durangon iazko ekaiñian
sortu zan taldia, 42 kiderekin,
tartian ni neu naguala eta horren
adibidiari jarraittuko detsagu Eibarren be taldia sortzeko.

- Eta zelakua da kidien arteko
alkarlan hori?
Lanak oso metodologixa
zihetzari segitzen detsa, talde
guztiak bardin-bardin egitten
dabe biharra, ez detsa ardura
munduko zein tokittan egon.
Astian behin billeria egitten da,
eguneroko gai zerrendiari jarraittuta: lehenik eta behin taldiaren helburuak zeintzuk diran
errepasatzen dittugu eta, jarraixan, zeozer barrixa ikasteko
bost miñutuko saio bat egitten
da. Hori amaitzian, taldekide
bakotxak miñutu bateko tartia
eukitzen dau bere burua eta
enpresia bestieri presentatzeko
eta zer nahi edo bihar daben
azaltzeko. Kide guztiak hori egitten amaitzen dabenian, astero
txandakatzen juaten dan kidiak
10 miñutuko tartia eukitzen dau

bestien aurrian aurkezpen sakonagua egitteko eta, amaitzeko, taldiaren helburuak eta ordura arte lortutakuak errepasatzen dittugu. Eibarko billeriak
eguenetan egitten dittugu,
06:45etatik aurrera El Corte Inglesian horretarako laga deskuen tokixan. Kide guztiak billeretara juateko derrigorra dake, talde dinamikia sortzeko lagungarrixa izatiaz gain, kidien
arteko hartuemonetarako be
mesedegarrixa dalako.
- Dana dala, horrelakuekin hasi baiño lehen taldia osatu
biharko dozue, ezta?
Bai, ointxe bertan taldia osatuko daben kidiak aukeratzen
gabiltza. Uztaillaren 28ra arte
jardungo dogu horretan eta ni
ibilliko naiz kidiak aukeratzeko
alkarrizketa eta bestelakuak

egitten. Dana dala, taldia bertatik bertara ezagutu nahi dabenak ointxe daka horretarako aukeria, astero egitten dittugun
billera batera etorritta. Sarreria
libria da interesa daken guztiendako. Halanda be, antolaketia dala eta aurretik abisatzia
eskatzen dogu, i.albizu@akorde.net helbidera idatzitta.
- Kidiak aukeratzeko orduan
zeri begiratuko detsazu?
Bakotxaren jarreriak emongo
desta bihar doten informaziñua
eta, horrekin batera, personiak
dakan esperientziari be begiratuko detsat. Orohar, eskuzabalak diran kidiak interesatzen jakuz, eurak zeozer jasotziaz gain
bestieri zeozer emoteko prest
daguazenak, taldiak bere helburuak lortu ahal izateko horrek
garrantzi haundixa dakalako.

ROSARIO GOENAGA GALARRAGA
2016-V-11
FAMILIAREN IZENEAN, eskerrik beroena
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi eta,
bereziki, San Andres egoitzako langileoi,
Rosariorekin eta gurekin izan duzuen begiruneagatik.

P U B L I E R R E P O R T A J E A

Ekainaren 4ko
Kirola Euskaraz Bizi 2016

Agurra
Aurkezpen-desfilea

Doinuei jarraituz

Eskalada lantzen

Helduak ere pilotarekin pikatuta
Abilezia librea!

Atezainaren bakardadea?

Boleibolean sarea ikusmiran
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Urteroko legez, ekainean sartu eta konturatu orduko, egun batetik bestera, ezertarako denbora eman barik
eguraldiak negutik udarako saltoa eman du oraingoan ere. Guri, baina, askoz gehiago kostatzen zaigu salto hori
ematea: azkar batean armairuei astindu ederra ematen hasten gara gehienak, neguko erropak kendu eta udakoei
tokia egiteko. Oraindik horrelako lanetan bazabiltzate ez ahaztu bainujantziak erraz hartzeko moduan lagatzen,
horiek jantzi eta igerileku zein hondartzara freskatzera joateko sasoian bete-betean sartu gara eta!

Udako beroari aurre egiteko... uretan plast!
ihar ekingo diote udaldiari
Ipuruako estali bariko igerilekuetan eta, horrek iraun
bitartean, irailaren 11ra arte egunero zabalduko dituzte instalazioak, aurreko urteetako ordutegiari jarraituta, hau da, goizeko
10:30etik 20:00etara, dena jarraian etenaldirik egin barik.
Igerilekuak zabaltzeko sasoia
ailegatu aurretik, azken hilabeteetan hainbat hobekuntza egin
dituzte, bihartik aurrera hartuko
dituen erabiltzaileek dena behar
den moduan eta erabiltzeko
prest aurkitzeko. Egin diren hobekuntzen artean, nabarmenenak "altzariak margotzea eta
apurtuta zeuden baldosa eta
beirak aldatzea" izan direla azaldu dute. Horrez gain, instalazioaren kanpoko aldean, igerilekua
inguratzen duen malda ere konpondu eta garbitu dute.

B

igerilekua jende askok erabiltzea" espero dutela diote eta,
azken urteotako martxan, erabiltzaile kopuruak gorantzako
joerari jarraitzea nahiko lukete.
Iaz 44.485 lagunek erabili zituzten instalazioak eta, datu
horri erreparatuz gero, Eibarren
dauden udal-instalazioetatik zalantza barik igerilekua "arrakastatsuenetakoa" da. Urtero egiten dituzten estatistikak eskuan, igerilekuak urtean zabalik ematen dituen ehun egune-

tan, bataz beste 380 lagunek
egunero erabiltzen dutela diote zenbakiek.
Hortik instalazioak etenbarik
hobetzeko interes eta ahalegina. Izan ere, irailean igerilekua
itxi eta jarraian, aldagelak goitik
behera eraberritzeko lanak hasiko dituzte, "erabiltzaileei zerbitzu
hobea eskaintzeko asmoarekin"
eta, horretarako, 300.000 euroko aurrekontua duen obra esleitzeko lehiaketarako deialdia egin
du udalak.

44.485 erabiltzaile
Kirol Patronatuko arduradunek "uda honetan eguraldia lagun izango dugula eta, beraz,

Hondartza bikainak
Eta kanpoko igerilekua zabaltzeko sasoia ailegatu zaigun
moduan, nahiz eta aterik ez izan
gure inguruko hondartzak "zabaltzeko" garaia ere bada. Gipuzkoan aurtengo udaldia estreinatzen lehenak Donostiako
hondartzak izan ziren: ekainaren
1az geroztik zerbitzu guztiak
martxa betean eskaintzeko moduan daude. Eta gainerako hondartzetan donostiarren adibideari jarraitzeko egun gutxi batzuk
baino ez dira falta, datorren astean, ekainaren 15ean denboraldia inauguratuko dute eta.
Gipuzkoako hondartza guztiek gainditu dituzte kalitatea eta
bestelakoak neurtzeko egin dizkieten azterketak, "nota onarekin, gainera!". Gure kostalde
osoan, nahiago dugun hondartzan bainatzeko aukera izango
dugu aurten ere. Uretan zein
kanpoan, lasai asko ibil gaitezkeela diote azterketaz arduratzen direnek, ia hondartza guztiak "bikain" izendatu dituzte eta.

ASTELENA
150 Ardo - 50 Barran
Maridajeak / Kazuelitak
Ehizako haragia
Plater konbinatuak
Otartekoak eramateko

Segurtasun handiko ate berriak betiko
profesionaltasunarekin.

Estaziño, 7
943 20 70 32

Zatoz eta informa zaitez!
www.innmotion.es/puertasdeseguridad
Arragueta, 3 - Eibar

943 70 13 91

GASTROTEKA
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arkitektura

moda

laura albistegi

Kolore, kolore
Koloreen eta sentsazioen arteko erlazioa ez da ustekabekoa. Kolore bakoitzak efektu desberdinak sor ditzakete askotan, euren artean kontraesankorrak direnak gainera. Bai, bitxia, baina
egiazkoa.
Zuria da garbitasunaren kolorea, perfekzioa, argitasuna eta egonkortasuna
transmititzen duena. Baikortasunaren
kolorea. Beltza, ostera, kolore serioa,
elegantea, misterioa eta beldur apur
bat piztu dezakeena.
Esanak esan, zein da ezkontzetan
transmititzen den sentsazioa?

Imajinatzen duzue zuriz gizona eta
beltzez emakumea? Harrigarria izango
litzateke; baina, zergatik ez, interesgarria. Ohitura kontua.
Gorria, bestalde, indarraren eta ausardiaren kolorea da; baita indarkeria
zein agresibitatearena.
Nola liteke, kolore berak hain desberdinak diren sentimenduak sortzea?
Egoera eta testuingurua sartzen dira jokoan, horrek emango bailioke koloreari
gugan sortutako efektuaren eragina.
Janzkeraren historian, argi ikusi izan
da hori: Grezian eta Erroman, esaterako, esklabuek kolore ilunak erabiltzen
zituzten, eta dirudunen artean, berriz,
kolore biziak ziren nagusi.
Gaur egun ez da horrenbesteko desberdintasunik nabarmentzen, tendentziek markatzen baitute kolore gama.
Pastel koloreak indarrez heldu zitzaizkigun gure artean geratzeko asmoz, betiere kolore biziz harmonia hori apurtuz.

Tendentziak hor daude, bai, baina
norberaren ezaugarri fisikoak irizpide
bezala hartzea ez da soberako kontua.
Oro har, azala eta ile argiak nabarmentzeko, gorria edo urre kolorea dira aproposak; ilunentzako, zuria eta kolore biziak; eta erdibidekoentzat, berriz, grisa
eta urdin tonalitate gehienak.
Eta beltza? Gure kaleak janzten dituen beltz preziatua? Lasai, irakurle,
beltza kolore moldakorra da, mesedegarria gehienontzat.

nagore fernandez

Bakailaoa saltzetik negozio berrira

Bere izaera ekintzaileaz harrotzen
den herria da gurea. Denok dakigu
historikoki zein ausartak izan diren eibartarrak lantegiak sortu, handitu edo
produkzioa berrantolatzeko orduan.
Baina gaur egun ere horrela da? Ba bai,
dudarik gabe.
Inguruko arkitektoek ondo dakigu
zenbat jendek duen ideia berriak kaleratzeko grina. Izan ere, negozioa ireki
nahi denean egin beharreko gauzen artean, lantoki fisiko bati lotuta doanean

behintzat, hori legeztatzea da; obrarik
behar ez badu ere, derrigorrezkoa baita
bertan hasiko den jardueraren berri
ematea, teknikari baten sinadurapean.
Mota eta konplexutasun desberdinetako baimenak daude; baina, edozein kasutan, lokalak araudia betetzen duela
egiaztatu behar da.
Horrela ba, ekintzaile eta arkitekto
naizen aldetik, gomendio batzuk eman
nahi nituzke: ideia garatzeko laguntza
bila zabiltzan bezala, negozioa non kokatu erabakitzen duzunean ere, jarri
teknikari batekin harremanetan beharrezko baimenak bideratzeko. Egon adi
eta erabili zure eskura dauden baliabide guztiak: administrazioen dirulaguntzak, enpresa ideien lehiaketak, ekintzaile elkarteek antolatutako topaketak... Eta animoari eutsi, noski!
Izan ere, egia da askotan negozio
bat irekitzeak beste bat ixtea izan due-

la aurretik, baina nik berpizkunde bezala ulertu nahi izaten dut: txukundu egiten ditugu lokalak, eraldatu, eta bizi berria eman. Eta horrek, herriari berari
ere, martxa ematen dio! Jakingo bazenute zenbatek begiratzen duten alde
batera eta bestera gure eskaparate aurrean... Bakailaoa saltzen zuen dendan
arkitektura bulegoa orain, aizu!
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Jose Luis Fernandezen denboraldi
ezinhobea silbestrismoan
Eibartarra urtetik urtera garaipen handiagoak lortzen dabil
eta oraingoan XXII. Espainiako
Silbestrismo txapelketan izan
da. Madrilgo Boadilla del Monte herrian jokatutako lehiaketan
hirugarren postua eskuratu du,
gainera, kardantxilo modalitatean; ez hori bakarrik, beste bigarren txori bat seigarren sailkatzea lortu zuelako.
Aurretik, baina, denboraldi
bikaina darama, garaipenak bata besteren atzetik pilatuta: Bilbon irabaziz hasi zuen denboraldia, Errioxako Navarreten lehena eta bigarrena izan zen

eta, Portugaleten apirilaren
30ean irabazi eta gero, podiumaren gorenean izan da (Soraluzen, Azkoitian jokatutako Gipuzkoako txapelketan, Deban
jokatutako Euskadikoan eta
Bilboko Jardines de Albiakoan.
Espainiako txapelketatik itzulita, berriz, Sopelan irabazi zuen
aurreko asteburuan. Hurrengo
erronkei begira, hilaren 18an
Mungian lehiatuko da eta 19an
Arraten, hurrengo asteburuan
Orion izango du hitzordua eta,
amaitzeko, txapeldunen arteko
finala jokatuko du uztailean Bilbon.

Jose Luis Fernandez Goikoetxea Espainiako txapelketako saria jasotzen.

Herriko triatloilariak geratu barik
Aurreko zapatuan maila goreneko triatloilariekin lehiatu
ziren Delteco Eibar Triatloikoek Ondarroako triatloi olinpikoan, han izan ziren sei ordezkarirekin: Igor Atxa (58.),
Iker Aranzibia, Ander Agirre,
Iñaki Serrano, Martin Irigoien
eta Alberto Agirre. Emakumeetan seigarrena izan zen
Aitziber Urkiola eibartarra.

Hurrengo egunean, domekan, Pello Osoro hirugarrena
izan zen Pasai Donibaneko
triatloi azkarrean. Bestalde,
duatloi denboraldiari amaiera
emateko, Munduko Duatloi
Txapelketa jokatu zen Avilesen eta, beteranoko euren
mailetan, Juanjo Romero 18.
izan zen eta Roberto Gartzia
22.

Jubenilen Urki B taldeak goi mailan jardun du denboraldi guztian.

Urkik bere 41. denboraldia itxi du
Eibarko klubak lau hamarkadatik gora dihardu foballariak
sortzen eta, aurten Erregionaleko talde seniorra atera ez
arren, harrobi lan bikaina egin
du beste behin. Jubeniletako
hiru taldeek maila eman dute:
B taldeak (18 urteko mutilekin)
liga irabazi zuen eta igoerako
fasean seigarrena; A taldea
(16tik 18 urtera arteko jokalariekin) ligan 4. izan zen eta igoera fasean 6.; eta C taldea (16
urtekoekin), ligan laugarren
amaitu ondoren, Kopan liderra
izan zen bere multzoan eta finala galdu zuen Lazkaorekin.
Kadeteetan (14-15 urtekoak),
Ohorezko mailan diharduen
taldeak mailari eustea lortu
zuen (“ez da gutxi, talde indartsuak baitaude bertan”)
eta B taldeak bosgarren sailkatu zen ligan eta seigarren

Kopan. Infantiletan, parte-hartze mailako 13 urtekoen taldea
bigarrena izan zen ligan eta,
txapeldunen faserako sailkatu
eta gero, hor seigarren gelditu
zen. 12 urtekoen infantil txikiak laugarrenak izan ziren ligan eta hirugarrenak Kopan.
11 urtekoen alebin taldeak 2.
urteko eskolen arteko txapelketan hartu zuen parte eta, baita, Azpeitia, Zubieta eta Errenteriako torneoetan. Azkenik,
foball-8ko 12 eta 13 urtekoen
nesken taldeak bikain jardun
du denboraldi guztian: ligan hirugarrena izan ondoren, Kopan
lehenengoa izan zen eta, beste multzoetako txapeldunekin
jokatutako kanporaketak gaindituta, finala jokatu zuen Añorgarekin galtzeko. Gabonetan
Almen-eko torneoan azpitxapelduna izan zen.

Hasi da bailarako
XIX. Foball-7 txapelketa
Lau multzotan banatutako
hamazortzi taldek hartzen
dute parte aurreko asteko astelehenean hasi zen txapelketan. Bi jardunaldi jokatu dira ordutik (zapatuan izan zen bigarrena) eta dagoeneko badira
nagusitasuna erakutsi duten
taldeak, Kili Rangers-ek kasu,
jokatutako bi partiduak irabazita, golik jaso gabe gainera. Roketxe Crew ere indartsu ikusten da, jokatutako partiduan
12-2 irabazi zuelako. Bihar jokatuko da hirugarren jardunaldia eta astelehenean eta martitzenean laugarrena. Parti-

duak Unbe eta Mintxetaren artean banatzen dira. Behin ligaxkak amaituta kanporaketa
faseari ekingo zaio, final zortzirenetatik hasi eta uztailaren
19an Mintxetan jokatuko den
finalarekin amaitzeko.

...eta kitto!
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Ganix Rodriguez Gipuzkoako
azpitxapeldun hiru txirloan
Zortea ez zuen alde izan Asola Berriko bolariak eta, San Migueleko Javier Osororekin berdinduta geratu eta gero, parretan galdu egin zuen eibartarrak. Horrela, 36 txirlorekin amaitu zuten biek. Asola Berriko beste bi ordezkarik amaitu zuten hamar lehenen artean: Bittor Astigarragak zazpigarren eta Mikel Urkiak
zortzigarren postuetan. . Emakumeetan, Garmendipeko Yarisa
Caballerorentzat izan zen txapela, Asola Berriko Laura Rivasek
baino hiru txirlo gehiagorekin. Nagusien mailan, bestalde, Astigarraga eibartarra nagusitu zen eta Bittor Ugarteburu taldekidea
hirugarrena izan zen. Taldeka, berriz, Asola Berrik bigarren amaitu zuen, San Migueleren atzetik.
Bergarako San Joxepeko bolatokian jokatu zen Gipuzkoako hiru txirlo txapelketako azken jardunaldian 54 bolarik hartu zuten
parte. Eta toki berean izango da bihar jokoan Lehendakari Saria,

Asola Berriko ordezkariak Gipuzkoako txapelketan lortutako sariekin.
Mikel Urkiak (lehena ezkerretik) eibartarren arteko saria irabazi zuen.

17:00etan hasita; aurretik, baina, tirada egongo da 16:15ean. Sari horren bila Gipuzkoako txapelketako 64 onenek jardungo dute,
kanporaketa erara egingo den lehian.

Iker Cenzualek bigarrenez irabazi du
San Huberto lehiaketa

Eibartarrak Euskal Herriko
Erronka mendi lasterketan
Asteburuan Euskal Herriko ultra txapelketaren proba
jokatu da Leitzan, Euskal Herriko Erronka hain zuzen.
Eibarko hainbat kirolari izan ziren 67 kilometroko mendi lasterketa horretan, guztira 3.600 metroko desnibela gainditzeko lanean. Leitzan hasi eta amaitzen zen probak honako
ibilbidea izan zuen: Guratz (955 m.), Arribe, Gaintza, Irumugarrieta (1.431), Artxueta (1.341), Aralarko San Miguel, Iribas, Alli, Lekunberri, Ireber (1.207) eta Leitza. 562 parte-hartzaileen artean, Ander Barrenetxea hirugarren izan zen helmugan, 7 ordu, 9 minutu eta 4 segundoko denborarekin.
Atzean izan zituen Juan Ramon Rodriguez (75. / 8h44’17’’),
Santiago Santamaria (166. / 9h35’24’’), Jesus Mª Etxaide
(292. / 10h21’43’’), Joselu Baz (371. / 10h56’20’’), Iñaki Zubiaurre (525. / 12h23’27’’), Borja Sanchez (539. / 12h34’27’’),
Edu Uribe (553. / 12h48’09’’) eta David Hidalgo (554. /
12h48’15’’). Proba Julen Martinez de Estibarizek (7h03’23’’)
eta Oihana Kortazarrek (7h55’02’’) irabazi zuten.

Igeriketako San Juan saria
gaur Ipurua kiroldegian
Gaur arratsaldean, 19:15etik aurrera, itxita egongo da Ipuruako
igerileku estalia, han jokatuko baita, ohikoa denez, igeriketako San
Juan saria. Torneo horretako 28.
edizioa izango da jokoan.

Iazko txapela berretsiz, Eibarko ehiztaria nagusitu egin zen Euskadiko San Huberto txapelketan “Dardo de Coplilla” txakurrarekin.
Santa Cruz del Fierroko El Castillo
kotoan jokatutako lehiaketan 12
parte-hartzaile izan ziren, 11 sailkatuak eta Cenzual iazko irabazlea, bi
baterietan banatuta. Azkenean bakarrik bi puntuko aldea izan zen sailkatutako bi lehenen artean (eibartarra eta Xabier Uriarte bizkaitarra)
eta epaileek detaile txiki batzuengatik erabaki zuten txapela Cenzuali
ematea. San Huberto ehiza txapelketetan ehiztariaren kirol espiritua
eta txakurraren dohaiak eta heziketa baloratzen dira eta, 20 minutuko
proban, ehiztariak bakarrik lau kartutxo ditu gehienez bi pieza puntuagarri botatzeko.

11 urrezko domina Kalamuakoentzat
Aurreko zapatuan Legazpiko kiroldegian jokatutako infantil eta alebin mailetako torneoan 110 judoka izan ziren parte hartzen, Euskal
Herriko bederatzi talde ordezkatzen. Julio Gallego eta Borja Gomezekin
hara joandako neska-mutilek ezin hobeto lehiatu zuten eta domina sorta ederra ekarri zuten: infantiletan Koldo Estenaga eta Asier Eslava izan
ziren podiumaren gorenera igo zutenak; eta alebinetan Julen Goenaga,
Pedro Santamarina, Alex Jimenez, Zhe-Yi Lin, Zehao Ye, Nahia Fuertes,
Hodei Martin, Xuban Aranzabal eta Xagit Bartolome. Zilarrezkoarekin
bueltatu ziren, bestalde, Aitor Canales eta Julen Martin.

...eta kitto!
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Agirresarobe gaur Astelenan, 19:15ean

Mikel Camina, Hodei Tajuelo, Luis Narbaiza (pilota batzordeko
presidentea), Josu Abalos eta Mikel Azkargorta.

Udaberri pilota torneoa azken fasean sartu da eta Eibarko Klub Deportiboari ordezkari bakarra geratzen zaio. Lau eta erdiko modalitatean, helduen mailako finalerdian
izango da Agirresarobe eibartarra
Lazkaoko Egibururen aurka, gaur
Astelenan 19:15ean jokatuko den
partiduan. Aurreko asteburuan eibartarrak 22-0 irabazi zion Legazpiko Agirreri. Ez zuten zorte bera

Mendilibar beste denboraldi bat Eibarren
Jose Luis Mendilibarrek astelehenean sinatu zuen beste urtebeterako Eibarrekin. Zaldibartarra pozik azaldu zen
kontratua berritzeagatik eta, hurrengo
sasoiari dagokionez, esan zuen taldea
osatzen hasi behar dutela eta, aurreko
denboraldiarekin alderatuta, “ez dutela
hutsetik hasi behar”, oinarria badutelako. Beharrezkoa ikusten du, aldi berean, “Lehen Mailan taldea sendotzea”.
Bestalde, klubak makrojaiarekin agurtu zuen atzo oinarrizko foballaren denboraldia. Ipuruako anexoan egindako
jaialdian 600 gonbidatutik gora bildu zi-

izan Lantzek helduetan, Bergarako
Iñarrarekin 9-22 galdu baitzuen final laurdenetan, eta AzkargortaTajuelo bikoteak infantiletan (azken horiek 13-18 galdu eta kanporatu zituzten final zortzirenetan).
Bestalde, domeka eguerdian Finalista Egunaren barruan jokatutako
Caelo Memorialean (argazkian)
Camina eta Tajuelo 22-15 nagusitu
zitzaizkien Azkargorta eta Abalosi.

Roland Garros Garbiñe
Muguruzarentzat
Aita eibartarra duen tenistak Serena Williams munduko tenista onena hartu zuen
mendean Parisko finalean (7-5 eta 6-4) eta, horri esker, lehen aldiz irabazi zuen Grand Slam
torneo bat. Aurretik torneo bereko beste final
batean izan ziren gaur egungo munduko bi tenislari onenak, iazko Winbledonen hain zuzen,
baina orduan Williams nagusitu zen.

ren eta bertan izan ziren, Amaia Goroztiza presidentearekin batera, Markel
Olano diputatu nagusia eta Miguel de
los Toyos alkatea.

Ipuruako gimnastak denboraldia agurtzen
Bizkaiko herri horretan jokatutako kadete mailako Euskadiko txapelketan,
Paula Laskurain, Eider Ojanguren, Ane
Davila, June Martinez, June Argüello
eta Nerea Etxebarria seikoteak osatutako B taldea hirugarren sailkatu zen, hiru
pilota eta beste hiru uztairekin egindako ariketari esker. Banakako lehiaketan,
June Martinez da Euskadiko txapelduna A mailan eta Eider Ojangurenek urrekoz eskuratu zuen mazekin B mailan.
Azaroan hasitako denboraldiari amaiera
bikaina jarri diote horrela Tania Nagor-

naiak, Miriam Merinok eta Natalia Urmakaevak zuzentzen dituzten neskek.
Hemendik aurrera, hilabete honetan
hainbat erakustaldi egingo dituzte, tartean domekan 19:00etan Untzagan eskainiko dutena San Juan jaietako egitarauaren barruan; eta hurrengo zapatuan
ikasturte amaierako jaialdia egingo dute
Ipuruan. Bestalde, udako ikastaroan
edota datorren ikasturtean parte hartu
nahi duten guztiek aukera dute izena
emateko kiroldegian bertan edo gimnasiaipurua@hotmail.com helbidean.

Enara Zufiria eibartarra
Ordizia taldearekin bikain
15 urteko Enara Zufiria Eibarko gimnastak, berriz, Ordiziako klubarekin hartzen du parte, emaitza
onekin gainera. Astero hirutan joaten da haraino,
Arantxa Aristondo, Nerea Otaegi eta Sara Alonsoren aginduetara prestaketak egiteko. Goi mailako
denboraldia egin du, bigarren urtez Euskadiko txapela janzteraino kadete mailan. Horrez gain, urrezkoa eskuratu zuen uztailarekin egindako ariketan
eta zilarrezkoa mazekin. Gipuzkoako azpitxapelduna
ere izan da eta lehena uztaiarekin.

Jainagari jabalina
ez badiote kentzen...
...zeozer handia egingo du Odeik bestela!!!
Astetik aste markak egiten dihardu Eibarko
jaurtitzaileak eta, esaterako, domekan Anoetako miniestadioan jokatutako Euskadiko Txapelketaren bigarren jardunaldian, berea zen Gipuzkoako marka hobetu zuen Eibarko Klub deportiboko ordezkariak. Oraingoa 69’27 metrora
bidali zuen jabalina, horrela junior mailako Mundialetarako gutxieneko marka eskuratuz.

Aitor Hernandez BTTko
Bizkaiko txapelduna
Aurreko asteburuan Getxon jokatutako Euskadiko Openaren seigarren proba puntuagarrian, Specialized-Ermua Impulso taldeko txirrindulariak cross country modalitateko Bizkaiko
txapela jantzi zuen. Aitor Hernandezen denboraldiko bigarren garaipena izan zen, orain dela
aste batzuk Erandion lortutakoaren jarraipena.

...eta kitto!
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“Emozioak zaintzeko garaia
dela uste dut”

OSKAR ESTANGA
(bertsolaria, musikaria...)
- Noiz eta nola hasi zinen bertso munduan?
Etxean eta herrian bertsoa gauza ohikoa zen, aitonak eta aitak errimaz erantzutea asko erabiltzen zuten, auzoko Ramonek bertso zaharrak askotan kantatzen
zizkidan... Eskolan lantzen hasi ginen 12
urte nituenean, ni ongi moldatzen nintzen
eta Nafarroako eskolarteko txapelketara
eraman ninduten, bertan ongi moldatu
nintzen, zaletasuna topatu nuen eta geroztik hor nabil bertsoen munduan.
- Nolako erantzuna izan du orain arte
zuen saioak?
Urte pare bat daramagu emanaldiarekin eta pozik gaude jendartean duen harrerarengatik, batez ere bertsozalea ez
den jendeak ongi ulertzen duelako zer

Datorren ekainaren 15ean, eguaztenean, Oskar Estangak “Munduko
musikekin bertsotan” saioa eskainiko du Untzagan egongo den Rugby
taldeko karpan. ...eta kitto! Euskara Elkarteak antolatu duen ekitaldia
20:30ean hasiko da, eta bertan munduko doinuekin bertsotan jardungo du
Oskar Estangak, Jon Martinekin batera. Musikarekin batera inprobisatzen
dute bertsotan, mundu osoko doinuekin, Jamaikako reggaea, kubako sona,
rock&rolla..., eta gaia momentuan ateratzen dena izaten da.
den bapatean aritzea eta atsegina delako
musikaz lagunduta bertsoak entzutea. Oinarri grabatuak eta zuzeneko gitarra erabiltzen dugu musika moldatzeko.
- Bizitzan eta bertsolaritzan praktika
osasuntsuak aldarrikatzen dituzu. Zer
esan nahi duzu horrekin?
Gizarte nahiko "kañeroan" bizi izan gara
aisialdiari dagokionez, dibertitzeko gorputzari kriston pasadak ematen dizkiogu,
bertsotan askotan besteen errespetuari
faltatzen diogu umorea egiteko... Emozioak zaintzeko garaia dela uste dut, horrek emaitza ederrak ematen ditu-eta.
Saioan inorekin ez sartzen saiatzen gara,
gauza benetakoak aipatzen, pozak, penak.... gureak direnak baina edozeinenak
izan daitezkeenak.

- Batukada eta euskal kantuak nahasten dituen taldea, musika heavy-a eta
elektronikoa, haurrendako lanak (Irrien
laguna....), orain zer daukazu esku artean?
Azken aldian gorputza mugitzeko era
ezberdinak lantzen nabil. Kontakt inprobisazioa deitzen den dantza bat nahikoa
garatzen, Dantza integrala deitzen den
hiru urteko formakuntza bat oraintxe bukatu berri dut eta Rio abierto deitzen
den beste formakuntza bat egiten noa.
Gure inguruan gorputza askatzen ikasten dugunean, eskatzen dugun askatasunaren zati handi bat irabaziko dugu!
Gustuko bideak esperimentatzeak ondorio ederrak eman dizkit beti, beraz...
aurrera orain ere!

Poesia eta musika gaua
Ibarkurutzen
Zapatu iluntzean, 21:00etatik aurrera poesia emanaldirako eszenatoki bihurtuko dute Ibarkurutzeko iturria. Geltoki Elkarteak urtero antolatzen duen saioan Maite Lorenzok
zuzentzen duen Itzamna poesia tailerrekoek jardungo dute,
egile ezberdinen poesiak errezitatzen. Tailerreko arduradunak
azaldu digunez, "26 bat lagun poesia errezitatzeko prest daude eta, horrekin batera, zuzeneko musikarekin gozatzeko aukera ere izango da, Juan Bautista Gisasola abesbatzak eta Javier Triguerok hainbat kantu eskainiko dituzte".

Arrateko bertso-afarirako
sarrerak ekainean salgai
Inoiz baino lehenago jarriko ditu salgai …eta kitto! Euskara
Elkarteak aurtengo Arrateko bertso-afarirako sarrerak. Ekainaren 27tik uztailaren 8ra arte ...eta kitto!-ko bazkideei salduko
zaizkie sarrerak, 31 eurotan, …eta kitto!-ren egoitzan (Urkizu,
11 solairuartean). Eta uztailaren 11tik aurrera, berriz, Sagar Bitza, Kultu eta Kantabrian egongo dira salgai, 32 eurotan. Aurten
ere laukote bikainak jardungo du Arraten: Andoni Egaña, Sebastian Lizaso, Maialen Lujanbio eta Agin Laburu bertsolariak
izango dira nor baino nor.

...eta kitto!
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Urteurren jaia Ez Dok-en
Ez Dok taberna oraingo jabeek hartu zutela hiru
urte bete direla ospatzeko, aurreko barixakurako
lagunentzat jaia antolatu zuten, EH Sukarraren
kontzertu eta guzti. Ateak itxita jardun zuen Mikel
Gorosabel 'Norton' eibartarrak, taldekideak lagun,
eta gonbidatuek primeran pasatu zuten aspaldiko
abestiak zein lan berrikoak kantatu eta dantzatzen.

Marmitako lehiaketarako izen-ematea
San Juan jaietan, ekainaren 25ean Untzagan jokatuko den San Juan
XXIII. marmitako lehiaketan parte hartu nahi dutenentzat izena emateko epea zabalik dago (ekainaren 17an, 14:30ean itxiko dute). Interesa dutenek Pegoran izango dute horretarako aukera, baita informazio gehiago
eskatzekoa ere. Baldintzak eta bestelakoak kontsultatzeko www.eibar.eus
udalaren webgunean begiratu.

Umeendako jarduerak
Bihar 18:00etatik aurrera umeentzat hainbat
ekintza egingo dira El Corte Inglesean, 3. solairuko
terrazan (euria eginez gero, ekitaldi aretoan):
musika, aurpegiak margotzeko tailerra, antzerkitxikia, globoflexia… egingo dira, besteak beste,
parte hartu nahi duten ume guztientzat zabalik.

Kamisetaren irudia aukeratzen
Jaixak Herrixak Herrixandakoren eskutik Gazte Egunerako kamiseten
diseinua aukeratzeko lehiaketa egin eta gero, finalerako bi diseinu aukeratu dituzte (goiko irudian ikusten dituzuen bi horiek) eta bietako zeinek irabaziko duen jendeak aukeratu beharko du orain, gehien gustatzen
zaionari botoa emanda. Bozka emateko kutxak Buenos Aires, Ez Dok, Depor, Beleko eta Hirurok tabernetan ipini dituzte eta botoa emateko izenabizenak eta aukeratutako irudia besterik ez dute eskatzen.

Irigoienen argazkiak Santurtzin
Jose Luis Irigoien argazkilariak "Beltza" izenburuko
erakusketa dauka ikusgai Santurtzin, The Wagon
(Maestro Calles, 4) tabernan. Ikusi nahi duenak
ekainaren 30era arte izango du horretarako aukera.

Ikasturte amaierako erakusketa
Hilaren 17ra arte Dibujo eta Zeramika eskolakoen ikasturte amaierako
erakusketa bisitatzeko aukera izango da Portalean, asteko zazpi egunetan, egunero 18:30etik 20:30era bitartean.

...eta kitto!
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240.000 euro
Sanjuanak
antolatzeko
LEIRE NARBAIZA

Berdeguniak
Zarata, porlan eta
asfaltua. Halakua da gure
herrixa. Mendi berdez
inguratuta, baina zulo
grisa da, eta naturalezatik
gitxi dakana. Arrate ballen
nahikua ei dakagu.
Jardiñeta izeneko kalia be
badago. Gaur egunian
haluzinantia egitten jaku
institutoko alde horren
izena. Jardiñak nun
dagoz? Antxinako izenak
gordetzen onak izango
gara eibartarrok, baina
benetakua, esentzixa,
aspaldi galdu genduan!
Parke barrixa egin,
parterre guztiak kendu,
zinbili-zanbuluak ipiñi eta
lurra berdez pinttau.
Arbola txikixak be jarri
dittue, lorontzi itzeletan.
Hori badakigu egitten,
zugatzak kaixoletan
sartzen. Edo estresatzen,
Untzagako arboleri pasau
jakuen moduan.
Plazetan dittugun
platanuak be guri ondo
datorkigunian iñausten
dira; ez zugatzak bihar
dabenian, ostuak larregi
zikindu ez deixen. Dana
oso logiko, baiña ez
ekologiko.
Txakurrak kaka egiten
dabela bedarretan?
Kendu deigun bedar hori
eta pakia!
Ointsu, Bidebarrixetako
blokietan lanak. Parkiok
umetan leku magikuak
izan dira askorendako.
Akorduan dot, guretako
inguru basatixa zala, toki
sekretu eta ezkutuak
zittuana herrixan bertan.
Baiña azken bi obrekin
bezau eta benderau
dittue: oin kanposatu
itxuria hartu dau batek;
bestia baldosa eta
porlanez beteta laga
dabe. Lastimia!
Jakinekua da, Eibarren
herriko berdeguniak edo
margotutakuak dira, edo
guardia zibillaren kuartela.
Noiz arte?

Iaz San Juan jaietan gastatutakoa baino 50.000 bat euro
gehiago erabiliko ditu udalak
aurtengo jai egitaraurako,
240.000 euro inguru. Aste honetan aurkeztu duten egitarauak
103 jarduera hartzen ditu bere
baitan eta, horiek antolatzeko
beharrean herriko 40 taldek jardungo dute udalarekin batera elkarlanean. Egitaraua osatzen dutenen artean, besteak beste,
kultur-ekitaldiak (14), eskola ezberdinen ikasturte amaierako
ekintzak (12), kirol elkarteekin lotutakoak (13), kalean egiteko jarduerak eta ikuskizunak (15), musika-ekitaldiak (20), tradizionalak
(9), suzko erroberak (2) eta era
guztietako publikoari zuzendutako beste batzuk (18).
Urtero bezala, ekainaren 23an
13:00etan Lizarrako dultzaineroei ongi-etorria emateko ekitaldiarekin hasiko dira jaiak modu

De los Toyos eta Lejardi jaietako aurkezpenean.

ofizialean, nahiz eta aurretik ere
Sanjuanei begira antolatutako
jarduera ugari egingo diren. Horien artean, bereziki azpimarratu
zituzten Maldita Nerea (hilaren
18an) eta Ken Zazpi (hilaren
25ean) taldeek Untzagan emango dituzten kontzertuak.
Egitarauari buruzko azalpenak
emateaz gain, aurtengo jaietan
zeintzuk omendu dituzten ere
aurreratu zuten aurkezpenean:
Kalamua Judo Kluba, Eibarko
Txirrindularien Elkartea eta
Asier Serrano idazlea.

Txosna eta barraken
kokapen berria
Aurtengo berritasun nagusiena, bestalde, txosnak eta
umeendako barraken kokalekua izango da. Errebalgo aparkalekua itxita dagoela-eta, aurten txosnak Txaltxa Zelaian ipiniko dituzte, Untzagako dorrearen atzeko aldean eta, beraz,
barraka edo bestelakorik tokirik ez da izango han. Horregatik, umeentzako bederatzi barrakak Urkizun, parkean ipiniko
dituzte.

`Makina eskua da´
abiatzeko topaketa
Domekan 'Makina eskua da' proiektuaren inguruko
topaketa egin zuten Armagintzaren Museoan. Besteak beste Mª Jose Telleria, Pablo Berastegi, Patxi Lejardi, Pedro G. Romero eta Ibon Aranberri, egitasmoaren sortzailearen partehartzea izan zuen ekitaldian Eibarko nahiz inguruko herrietako hainbat talde elkartu ziren, proiektuari buruzko hausnarketa egiteko asmoz.
Sasoi batean Armeria Eskolan ikasturte amaierarako
edo ospakizun berezietarako antolatzen ziren ‘ariketa’
erakusketen ohitura moduren
batean birsortzea nahi du 'Makina eskua da' proposamenak.
Ibon Aranberri Landa artistak
eratu du, Donostia 2016 egitarauaren barruan. Asteburuko ekitaldia proiektuarentzat
abiapuntua baino ez zen izan:
Armeriako ikasle izandakoei
gutuna bidali zieten, eurek
egindako ariketa edo lanen bat
gordeta izanez gero lagatzeko
eskatzen, horiekin erakusketa
osatzeko. Honezkero 500 bat
pieza bildu dituzte eta topaketa horiek erakusteko aprobetxatu zuten.

“Plaza bete poz”
haur-berbena
Datorren asteko eguenean, 17:00etatik
aurrera “Plaza bete poz” guraso eta umeentzako berbena egingo da Urkizuko parkean, Lankuren eskutik. Saio berezi honekin
agurtuko du ikasturtea …eta kitto! Euskara
Elkartearen Gurasoak Berbetan programaren barruan garatzen den 'Barixakuan Jolasian' ekimenak eta, arduradunek diotenez,
"Berbetanen parte hartu edo ez ongi-etorriak
izango zarete denak, beraz animatu eta etorri, elkarrekin dantzan eta jolasean ederto
pasatuko dugu eta!".

...eta kitto!
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eguraldia (EUSKALMET.NET)

Erromeri Eguna EZOZIN
Bihar Ezoziko X. Erromeria Eguna
ospatuko dute Soraluzeko auzo
horretan, eguerditik abiatuko den
egitarauarekin: 12:00etan Ezoziko
plazan hamaiketakoa egin eta
jarraian, 13:00ean dantza saioa
hasiko da Urratsekoekin. Ondoren,
14:30ean elizpean bazkaria egingo
dute (jateko paella emango dute,
5 eurotan, tokia gordetzeko
Iratxon izena eman behar da) eta
arratsaldeko 17:30ean erromeria
hasiko da. Tartean larrain dantza
ere egingo da.

farmaziak

hildakoak
- Dori Aranzadi Mendizabal. 90 urte. 2016-VI-1.
- Javier Garitaonandia Ramos. 55 urte. 2016-VI-4.
- Daniel De la Rosa Trigueros. 88 urte. 2016-VI-8.
- Servando Vazquez Puga. 69 urte. 2016-VI-8.
- Ramona Cuesta Fernandez. 78 urte. 2016-VI-8.

Barixakua 10
EGUNEZ Castaño

(J. Etxeberria, 7)

Zapatua 11
EGUNEZ Azkue

(T. Etxebarria, 4)

Domeka 12
EGUNEZ Castaño

(J. Etxeberria, 7)

Astelehena 13
EGUNEZ Lekunberri

(Isasi, 31)

Martitzena 14
EGUNEZ Lafuente

(Sostoatarren, 10)

Eguaztena 15
EGUNEZ Elorza

jaiotakoak
- Saad Abbana Boutya. 2016-VI-1.
- Maddi Elkoro Bilbao. 2016-VI-4.

(J. Gisasola, 18)

Eguena 16
EGUNEZ Iraundegi

(Calbeton, 19)

Barixakua 17
EGUNEZ Mendinueta

GAUEZ BETI

(Urkizu, 6)

-2016AN-

Iraundegi (Calbeton, 19)

Ibilbide gidatua
KALAMUAN
Domekarako gerrako frontea
ezagutzeko ibilbide gidatua
antolatu du "Ahaztuen Oroimena
1936. Markinaldeko Frentea"
elkarteak: 09:30ean abiatuko dira
Usartzatik, Akondia-GaragoitiTomas Meabe
aterpetxea-Diruzuloko tumuluaMax-Kalamua ibilbidea bete eta
jarraian Usartzara bueltatzeko.
Nahi izanez gero, 15:00etan
bazkaria hasiko da Barinagan.

SUDOKUA

Gastro-Jardunaldiak
ERMUAN
Ermuko Jardunaldi
Gastronomikoak egingo dira
ekainaren 13tik 19ra bitartean
Lobiano Elkarte
Gastronomikoaren eskutik.
Antolatutakoen artean ekitaldi
nagusia pintxo lehiaketa izango
da: aurten 31 taberna eta jatetxek
hartuko dute parte eta tabernari
bakoitzak lehiaketara aurkeztuko
duen pintxoa 1'40 euroren truke
dastatzeko aukera izango da
datorren astean.

AURREKOAREN
EMAITZA

telefono
jakingarriak
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

...eta kitto!
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Barixakua 10
GAZTELEKUA
16:30. Sukaldaritza.
Indianokuan.

KONTZERTUA
17:30. Piano entzunaldia,
Musika Eskolako piano
ikasleen eskutik. Portalean.

URKIKO JAIAK
19:00. Jaien hasiera.
19:30. Kalejira, Ustekabe
txarangarekin.
19:30. Herri jolasak,
Arrateko A. M. ikastetxean.
19:30. Nagusiei omenaldia.
Cepa taberna parean.
20:00. Ustekabek
girotutako txikiteoa.
23:30. Berbena, Arizona
taldearekin. Polonia
Etxeberria kalean.

DANTZA
19:30. Eibarko Dantza
Garaikide taldea. Sarrera:
3 euro. Coliseoan.

IGERIKETA
19:45. XXVIII. San Juan
Igeriketa Saria, Urbatek
antolatuta. Kiroldegian.

Zapatua 11
OLINPIADA TXIKIA
10:00. Garraio zerbitzua:
Untzaga-Iturburu.
14:00. Itzulera garraioa.

URKIKO JAIAK
11:00. V. Txiki-Krosa. Urki
Kurutzekuan.
11:30. Diana, As Burgas
gaiteroen eskutik.
12:30. Salda eta txorizoa,
trikitilariek girotuta. Cepa
eta Vila tabernen parean.
12:00/14:00. Puzgarriak
eta jolasak. Arrateko Andra
Mari ikastetxean.
17:00. XV. Igel-toka
Txapelketa. Rioja parean.
19:00. Cava/otarrainxka
jaia, Tarumba Percusion
taldeak girotuta.
20:30/21:30. Los Otros
taldeak Sabinari eskainitako
emanaldia.
21:45. Herri afaria.
Arrateko Andra Mari
ikastetxeko jolastokian.
23:30. Berbena, Los Otros
taldearekin. P. Etxeberrian.

ATZEGI
14:00. Atzegikoen topaketa.
Talde argazkia Untzagan
(harmailetan).

UMEENDAKO JARDUERAK
18:00. Animazioa: musika,
tailerrak... El Corte Inglesean
(terrazan).

POESIA
21:00. 'Poesia emanaldia,
Itzamná poesia tailerraren
eskutik, Maite Lorenzok
zuzenduta eta Geltoki-k
antolatuta. Ibarkurutzen.

Domeka 12
URKIKO JAIAK
09:30. VIII. Galdaramiño
Igoera mendi lasterketa.
10:00. Galdaramiño +
Atzegi mendi martxa.
11:00. Kalejira, Musika
Eskolako trikitilarien eskutik.
12:30. XVIII. Paella
Txapelketa.
13:00. Hildakoen
omenezko meza. San Jose
Obrero elizan.
16:45. "Euskalzumba",
Xaiborren eskutik. Arrateko
Andra Mari ikastetxeko
jolastokian.
18:30. Txokolate-jana.
Arrateko Andra Mari
ikastetxeko jolastokian.
19:00. Sariak banatzeko
ekitaldia. P. Etxeberrian.
19:30. Musika festa,
Agirreren eskutik. Polonia
Etxeberria kalean.
20:00. Jaien amaierako
txapligoak.

GAZTELEKUA
17:00. Play/Wii.
Indianokuan.

GIMNASIA ERRITMIKOA
19:00. Ipurua Gimnasia
Erritmika taldearen erakustaldia. Untzagan.

Martitzena 14
KONTZERTUA
11:30. Kontzertu
pedagogikoa, Musika
Eskolako Blue Day eta
The Bunkies rock taldeen
eskutik. Gonbidatuak:
La Salle Isasiko L.H.ko
ikasleak. Portalean.

GURE ESKU DAGO
19:00. Bilera irekia. Arrate
Kultur Elkartean.

GARAGARDO JAIA
19:00. Eibar Rugbyaren
Garagardo Jaiaren
inaugurazioa (ekainaren
19ra arte egunero zabalik).
Untzagan.

Eguaztena 15
KONTZERTUA
18:00. J.B. Gisasola
Musika Eskolako rock
taldeak. Txaltxa Zelaiko
kioskoan.

EIBARKO KANTUZALEAK

BERTSOAK
20:30. "Munduko musikekin bertsotan", Oskar Estangaren eskutik, …eta kitto!
Euskara Elkarteak antolatuta. Untzagan, Eibar Rugby
Taldearen Garagardo Jaian
(karpan).

Eguena 16
BILERA
06:45/09:00. "Business
Networking International
Armagin" ekimenarena,
enpresa txiki/ertainentzat.
El Corte Inglesean.

HAUR BERBENA
17:00. "Plaza bete poz",
…eta kitto!-ko Gurasoak
Berbetan programako
“Barixakuan Jolasian”
ekimenaren ikasturtea
agurtzeko. Urkizun.

BILERA
19:00. Kaleratzeak Stop
Debabarrena. Portalean.

AMAÑAKO DANBORRADA

19:00. Entsegua.
San Andres elizan.

19:00. Umeen entsegua.
20:00. Helduen entsegua.
Amañako ikastetxean.

DANBORRADA

KALEETAN KANTUZ

19:00. Umeen entsegua.
20:00. Helduen entsegua.
Beistegi eraikinean
(Bittor Sarasketa, 7).

19:30. Entsegua.
San Andres elizan.

Erakusketak
Ekainaren 13ra arte:
– Goyeneche Fundazioko Garaguneko kideen eskulan
eta margoak (Untzagako jubilatu etxean)
Ekainaren 17ra arte:
– Margo, Marrazketa eta Zeramika udal eskoletako
ikasleen ikasturte amaierakoa (Topalekuan)
Ekainaren 19ra arte:
– Ume errefuxiatuen aldeko “expo-outleta” (Topalekuan)
Ekainaren 30era arte:
– “El Mirall del Temps” (AFTDAO kolektiboa)-ren argazkiak
(Klub Deportiboan)
– Angel Martinen argazkiak (El Ambigú tabernan)
– Pedro Arriolaren argazkiak (Portalea tabernan)
Abenduaren 22ra arte:
– Jose Luis Apraizen arma-bilduma” (Armagintzaren
Museoan)

laztanak emoten...

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro
(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon
beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean
ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue.

Zorionak, IZARO!!!,
aurreko domekan bost
urte egin zenduazeneta. Ze guapa zauden!
Iruñan, Durangon eta
Eibarren maite zaittugu.

Zorionak, OIER
Miguel Carabantes,
martitzenian lau urte
egin zenduazen-eta.
Besarkada pillua
famelixakuen partez.

Zorionak, EDURNE eta IÑiGO.
Laztan haundi bat, famelixa
guztiaren partez. Maite zaittuegu!!!

Zorionak, LAIDA,
martitzenian hiru
urte egin zenduazeneta. Musu bat etxeko
danon partez,
printzesa!

Zorionak, ANDONI (maiatzaren
19xan) eta NORA (ekaiñaren 15ian)
bost urte betetziagaittik. Etxekuon
eta lagunen partez.

Zorionak, LAUKOTE!! Etxeko guztion partez.
Urtero bezala ospatzen jarraittuko dogu.

Zorionak, IXONE!!,
hillaren 15ian etxeko
printzesak 6 urte egingo
dittu-eta! Musu bat
famelixaren eta, batez
be, Amaiaren partez.

Zorionak, BEÑAT, bixar
sei urte beteko dozuzeta. Jarraittu jator eta
alai. Gurasuen, anaixa
Oier eta amamaren
partez.

Zorionak, INES,
aurreko zapatuan
bederatzi urte bete
zenduazen-eta.
Famelixaren partez.

943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, UDAZKEN
maittia! Hain bizkor
hazi zara eta atzo
9 urte. Beti, betirako
pozik eta alai! Musu
bat etxekuen partez.

Zorionak, DANEL!,
bixar 12 urte beteko
dozuz-eta. Oso ondo
pasau eta musu
haundi bat etxeko
guztien partetik.

Zorionak, AITANA,
gaur sei urte egitten
dozuz-eta. Etxekuen
partez.

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
11n: 19:45, 22:30
12an: 20:00
13an: 20:30

(2 ARETOAN)
11n: 19:45, 22:30
12an: 20:00
13an: 20:30

”Acantilado”

”Mayo de 1940”

Zuzendaria: Helena Taberna

Zuzendaria: Christian Carlon

(ANTZOKIAN)
11n: 19:45, 22:30
12an: 20:00
13an: 20:30

”Dos buenos tipos”
Zuzendaria: Shane Black

Zorionak, MAIDER,
domekan 11 urte
egingo dozuzelako.
Musu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, BEÑAT,
domekan zazpi urte
beteko dozuz-eta.
Jarraittu hain jatorra
izaten. Patxo potolua
etxekuen partez.

iragarkilaburrak

i

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK honakoak dira:
Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako
eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak
etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai
– Bastidan etxea salgai. 3 logela, jangela,
sukaldea, 2 komun eta despentsa. Berriztuta. Eguzkitsua eta dena kanpora begira. Aukera ona. Tel. 617-323246. Itziar.

1.2. Errentan
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 660-047305. Belen.

3. Lokalak
3.1. Salgai

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

– Lokala salgai edo alokagai jubilazioagatik. Estetika zentro moduan prest. Tel. 665344815 eta 943-702854.

3.2. Errentan
– Garaje itxia alokagai Eibar erdialdean
(Txomo eta Abontza artean). Tel. 617688311.
– Lokala alokagai Ubitxa inguruan, kalerako irteera zuzenarekin. Bulego, biltegi edo
tailer txikiarendako aproposa. 70m2/150m2.
Tel. 617-688311.
– Garajea alokagai Estaziño 13an. Marraduna eta zabalera handikoa. Tel. 943203741.
– Martxan dagoen ileapaindegia alokagai Eibarren. Prezio interesgarria. Tel. 679-425467.

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

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

4. Lana
4.1. Lan bila
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 602-810654.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko garbiketak egiteko. Tel. 612-200806.
– Neska eskaintzen da interna moduan lan
egiteko. Tel. 637-191397.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 634215907.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Erreferentziak. Tel. 658-212373.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 626-444649.
– Neska euskalduna eskaintzen da uztailean umeak zaintzeko. Tel. 634-538965.
Ione.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta kamarera moduan. Orduka. Tel. 631531323.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko 15:00etatik aurrera.
Baita asteburuetan ere egun guztian. Tel.
637-304817.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketa lanak egiteko. Tel. 626-197217.
– Neska nikaraguarra eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Interna. Tel.
637-191397.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 638515953.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka eta asteburuetan. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 679910991.
– Emakumea eskaintzen da 09:00etatik
17:00etara lan egiteko. Tel. 634-446252.
– Gizona eskaintzen da edozein lan egiteko.
Ordutegi zabala. Tel. 688-718002.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez nagusiak zaintzeko eta pegorak edo soziedadeak garbitzeko. Esperientzia. Tel. 638-421827.
– Neska euskalduna eskaintzen da ekainean
eta uztailean umeak zaintzeko. Tel. 680923291.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 631-417922.
– Mutila eskaintzen da etxez-etxe erropa garbitu eta lehortzeko (edredoiak, izarak, gortinak, mahai-zapiak), oinetakoei distira eman
eta erosketak eta enkarguak egiteko. Tel.
632-559812.
– Neska euskalduna eskaintzen da pegorak
eta soziedadeak garbitzeko. Tel. 617-571210.
– Neska eskaintzen da pertsonak zaintzeko,
baita gauez ere. Esperientzia. Tel. 616281931.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 634-709827.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia.
Tel. 616-457254.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak
zaintzeko. Tel. 637-191397. Aida Patricia.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaindu eta garbiketak egiteko. Tel.
678-112785.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
ekainean edo uztailean. Tel. 635-506898.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Orduka edo gauez. Umeak oporretan zaintzen ere esperientzia. Tel. 633808931.
– Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko.
Tel. 699-252962.
– Emakume arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaindu eta etxeko garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 608376387.
– Neska euskalduna eskaintzen da umeak
zaindu eta etxeko lanak egiteko. Tel. 645007388.

4.2. Langile bila
– Ileapaintzailea behar da Elgoibarko San
Lazaro egoitzan. Tel. 943-740296. Monika
edo Itziar.
– Eibarko Kids & Us-en ingelesezko irakaslea
behar da: ingeles goi mailarekin, dinamikoa,
alaia eta haurrekin lan egitea atsegin duena.
Bidali curriculum-a: direccion.eibar@kidsandus.es
– Neska euskalduna behar da uztailean umea
zaindu eta etxeko lanetarako. Erreferentziak
eskatuko dira. Tel. 676-105492.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– Alfonbra (zabalera: 1ʼ99 eta luzera: 2ʼ93)
eta josteko makina (Alfamatic 109 modeloa) salgai. Ia berriak. Tel. 943-702167.
– 0ʼ90eko sukaldea salgai, gas-bonbonak
eramatekoarekin. Baita 0ʼ90eko ohe artikulatua ere. Berriak. Tel. 617-688311.

6.2. Eman
– Baten batek sofak kendu behar baditu,
gustora hartuko nituzke. Tel. 603-460223.
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Hyundairen
GO! Serie Berezi Berria
Aurkitu Hyundairen GO! Serie Berezi berria eta eraman 5.000€-ko gutxieneko deskontu bermatuarekin.
Eta gozatu zure Hyundaiaz topera!

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

ELGOIBAR

Olaso Polig., 17

943 74 14 80

Finantzatutako autoentzat.
Pive Plan 8a barne.

i20 GO! Serie Berezia: CO2 Emisioak (gr/km): 99-112. Kontsumo mistoa (1/100 km): 4,3-4,8.
i30 5 ate GO!: CO2 Emisioak (gr/km): 99-135. Kontsumo mistoa (1/100 km): 3,8-5,8.

PVP i20 GO! 1.2MPi (85CV) GO (12.115€). PVP i30 5 ate GO! 1.4 MPi (100CV) BD GO! (14.430€). Penintsulan eta Balearetan gomendatutatko PVP-a. BEZ, garraioa, Matrikulazio-zerga, promozio-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena, mantenimendu-eskaintza eta Gobernuaren PIVE Plana (Gobernuaren Plan
horretako baldintzen betearazteari lotuta) barne. Eskaintza aplikagarria gutxienez 60 hilabetetan eta 10.000€ko (i20 GO! eta i30 GO!-en kasuan) gutxieneko zenbatekoan Santander Consumer EFC S.A.-ren bidez finantzatuko duten bezero partikularrentzat. Finantza-entitatearen azterketa eta onarpenari
lotutako finantziazioa. 2016/06/30era arte balioko du eskaintza honek. Erakutsitako modeloak: i20 GO PLUS! eta i30 GO PLUS! Mantenimendua ibilgailuaren finantziazioari lotuta. Begiratu eskaintza eta mantenimenduaren baldintza guztiak Hyundai kontzesionarioetako sare ofizialean edo hyundai.es helbidean.

ego-gain, 6

1. urteurrena

943 11 86 91

KONTENT

Kafetegia Restaurant Pintxoak Pub Taska

KIA

EGUN

DESKONTU MUNDIALAK

Ekainaren 9tik 20ra
PIVE PLANA GUZTIENTZAT

Aprobetxa ezazu Pive Plana gama osoan,
erabilitako ibilgailua izan edo ez.
Gainera, Kiaren edozein modelo probatzea eskatzen duzunean, bi sarrera
irabaz ditzakezu 2016ko Frantziako Eurokopako finala ikusteko.

Kontsumo konbinatua (l/100km): 3,6 – 7,4. CO2 emisioak (g/km): 94-171.
“Pive Plana guztientzat” eskaintzak gama osoarentzat balio du, Kia Picanto eta Kia Sportage berrirako izan ezik.
Kia berme-eskuliburua kontsultatu. Eskaintza honek 18 urtetik gorakoentzat balio du, ekainaren 25era arte. Oinarriak eta baldintzak kontsultatzeko: www.kia.com

