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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
LIBRATZE.- Erditze. Gaztelerazko ‘parto’. “Zelan izan dau libratzia emaztiak?”.
LIBRAU.- Askatu. “Presuak libratzia, Don Quijotek egin eban lez”.

Dirua bidali. Gaztelerazko ‘girar’. “Salamancan estudixuetan daukan semiari milla errial 
librau detsaz  bankuaren bittartez”.
Erditu, umea euki, umea egin. “Gurasuenera bialdu dau emaztia libratzera, egunetan 
sartu danetik”.
Trantzeren batetik irten, gaztelerazko ‘librarse’. “Onetik librau haiz”.
Kaka egin adierazteko eufemismoa. “Arroz mordua jan dot eta oin egun guztian librau 
eziñik nago”.

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

“Zeinen polita den maitasuna! Zeinen
beroa! Erraza dugu gizonok. Andreari
`zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero´
xuxurlatu, eta zorte apur batekin...
etxeko lanetatik askatu. Goizero
komuna garbitzeko promesa egitea ere
maitasun deklarazioa da, baina harrika
hasiko ginateke Ken Zazpiren kontra,
halakorik kantatuko balu. Eta harriak ez
lirateke soilik gizonezkoen eskuetatik
aterako, kontuz! Aukera begi bistakoa
da: ilargia lapurtzeko amets egin ezina
agintzen duen mozoloa, ez komuna
garbituko duen txotxoloa! Maitasuna!”

(JOSE MARI PASTOR, ZUTABEGILEA)

“Lagun batek honela esan zidan behin:
`Nire amonak, erdaraz, isilik egoten
besterik ez zekien´. Eta berez diotena
baino gehiago adierazten dute hitz
horiek, botere-harrema esaterako.
Gaztelaniadun bat, inork espainolez
ez dakien leku batera baldin badoa,
ez da isilik eta lotsatuta geratuko;
ez behintzat euskaldunen artean.
Errazago da ozen hitz egiten
imajinatzea, bolumena igota halako
batean miraria gertatu eta norbaitek
ulertuko duelakoan. Euskaldun gizajo
bat trantze horretan imajinatzeko,
ordea, ez da irudimen handirik behar,
nahikoa da memoria historiko apurra:
medikuarenean, edozein leihatilan...”

(XABIER MENDIGUREN, IDAZLEA)

“Karga arrunteko aste batean
400 kilometro egiten ditut bizikleta
gainean, beste 80 antxintxiketan
eta 20 bat igerian. Urtean 1.100 ordu
inguru ateratzen zaizkit bizikleta,
igeriketa, antxintxiketa eta eskia
batzen baditut. Eskiatzearena egiten
zait zailena, elurretik eta eski-pistetatik
urrutiegi bizi naizelako. Hotza egiten
duen? Eibarren halakoari epel deitzen
diogu, freskora doan epeltasuna.
Lasterketetan arraroa da nik hotzik
sentitzea; eta gutxiago oraindik
bizikletan egin beharrekoa igoeran
bada. Horregatik hartu dut parte
manga motzean elur freestyle
probetan. Aurretik babesten naiz ondo”

(PELLO OSORO, TRIATLETA)

Martxoko azken domekan (etzi, 26an) udaberriko ordutegia sartuko da indarrean. Zapatu horretatik domekarako goizaldeko
02.00ak ailegatzean, erloju guztiak ordubete aurreratu egin beharko ditugu, 03.00etaraino. Ofizialki ORDUBETE GUTXIAGO izango
du asteburu horretako domekak. Horrela, agur esango diogu indarrean izan den neguko ordutegiari. Udako ordutegi berri horrek
urriaren 29ra arte iraungo du; egun horretan negukoa jarriko da berriro indarrean.

ORDU 

ALDAKETA

eskutitzak
Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gu-

tunak kaleratzeko orduan gutxieneko baldintza ba-
tzuk betetzea ezinbestekoa da.  Gutun guztiak si-
natuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abize-
nekin. Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia
derrigorrezkoa zaigu. Neurriari dagokionez, ez da
20 edo 25 lerrotik gorako testurik kaleratuko. Lu-
zera hori gainditzen duten testuak mozteko esku-
bidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz
gero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu irain-

garririk onartuko eta aldizkariak ez du bere gain
hartuko bertan kaleratzen diren iritzien gaineko
erantzunkizunik. 

Aipatutako baldintzok bete ezean, erredakzioak
gutuna ez kaleratzea erabaki lezake. Bestalde, kar-
tak erredakziora heldu ahala jaso eta orden horre-
tan kaleratuko ditugu. Gutunak korreoz bidali dai-
tezke (Urkizu, 11 - solairuartea), edo e-mailez: erre-
dakzioa@etakitto.com

Er redakz ioa

– OHARRA –
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Eguazten goizian Ipuruan
egindako agerraldixan pre-
sentau eben #ABIAN Deba-
barreneko Enplegu eta Lanbi-
de Heziketa Azokaren hiruga-
rren ediziñua SD Eibar Fundazi-
ñuak, Debabarreneko Lanbide
Heziketako ikastetxiak eta De-
begesak. Urte birik behin egi-
tten dan ekimena aurten be Ar-
merixa Eskolako patixuan izan-
go da, datorren astian, mar-
txuaren 29tik 31ra bittartian.
Aurkezpenian esandakuari jarraittuta, “modu aktibuan lan billa dabizenen, ikaslien, lanbide he-
ziketako ikastetxien eta enpresen arteko alkargunia izan nahi dau azokak. Oinguan, gaiñera, 72
lanpostu eskinduko dittu eta oin arte horrek betetzeko interesa dakenen 220 curriculum jaso
dittugu”. Lan-eskaintzen barri jasotzeko edo izena emoteko www.debegesa.eus orrixan dau-
ka horretarako aukeria. Eskualdeko eskintza formatibua zuzenian erakutsiko daben erakusto-
kixekin batera, azokiak taillarrak eta hitzaldixak be eskinduko dittu, danak duan. Eguaztenian
10:00etatik 14:30xetara zabalduko dabe, eguenian 09:00xetatik 14:30xetara eta 16:00etatik
18:30xetara eta azken egunian, barriz, 09:00xetatik 14:30xetara.

asteko

datua
700

Zoriona
Zoriontasunaren
Nazioarteko Eguna izan
dugu aste honetan. Ondo,
ba ni zorionaren talibanen
aurka egitera nator.
Ozpintzearen aldarrikapena
egin nahi dut. Bolada
txarra pasatzen ari eta
disimulatu beharrean
sentitzen zara? Lasai, ez
zaude bakarrik. Kexatu
zaitez, denak pikutara
bidali. Eskubidea daukazu!
Zoriontasunaren alde nago,
ez gaizki ulertu, edozer
gauza egingo nuke beti
zoriontsu sentitzeko, baina
zorion behartuaren aurka
nago. Zergatik erreprimitu
behar dugu haserrea?
Ez nazazue nahastu modan
dauden ‘haterrekin’
(gorrotatzailea ingeleraz),
horiek ez dute
erremediorik. Haserreak
justifikatua behar du izan,
ezin da izan haserre
nihilista (hau bai
sasifilosofada). Ez nahastu,
ezta, ‘indignatuekin’. Adar
jotze horrek ez zuen
graziarik eduki.
Ama gaixorik dago,
langabezian zaude,
lagunek alboratzen zaituzte
eta horrelakoak entzun
behar dituzu: “erortzea
onartzen da, altxatzea
derrigorrezkoa da” edo
“irribarre egin, irabazi
egingo dugulako” (Coelho,
irten Otegiren
gorputzetik!).
Arazo txikiekin ere
pipertzen gara, egia da,
baina munduan gertatzen
dena ikusita, haserre
egoteko arrazoiak ditugu.
Pentsatzen dut gauzak
aldatu nahi baditugu,
haserretu egin behar
garela. Pentsa nolako
paradoxa: denak
haserretuko bagina,
zoriontsuago izateko
aukera izango genuke.
Tira, asteburu zoriontsua
opa dizuet!

argazki, 350 gaur egunekuak 
eta beste 350 antziñakuak, 
1949 eta 1974 urtien artian 
etaratakuak erabilli dittu 
Gorka Castrillok "Eibar 
erretrofotografiatu" Ego 
Ibarrarendako amaittu 
barri daben proiekturako.

Datorren astian egingo dabe hirugarrenez
#ABIAN Enplegu eta LH Azokia

EKHI BELAR

Ezker Abertzaliak antolauta, domekan 12:00xetatik aurrera ome-
naldixa egingo jako Joseba Zinkunegi “Zinku” zanari Legarreko
frontoian. Ekitaldixan, bestiak beste, berari eskindutako ikusentzu-
nezkua proiektatzeko asmua dake antolatzailliak. Elgoibarren bizi zan
eibartarra Valdezcarayn amilduta hil zan otsaillaren 27xan, Iker Jausoro lagunarekin batera. Zinkune-
gi kazetarixa zan eta urtiak emon zittuan ezker abertzaleko komunikaziño arduradun modura biha-
rrian, bestiak beste Euskal Herriko Alderdi Komunistarekin (EHAK) eta Sorturekin.

Lore azokiak kolorez bete eban Urkizuko parkia

Joseba Zinkunegi zanari omenaldixa

Maialen B. Eguraldixa lagun, giro ederrian egin
eben Urkizuko parkian VII. Lore, Landa-
re eta Zuhaitz Azokia aurreko zapatuan.
Debemen alkartiak eta Eibarko Udalak al-
karlanian antolatutako azokiak hainbat
ekoizleren eskintza koloretsu eta ikusga-
rrixa ekarri zeskun eta juandako askok lan-
dareren bat edo beste erosteko aprobe-
txau eban urtian behin egitten dan ferixia. 
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autuan
Bixar zortzi tatuatzaillek, tartian Aratattoo-ko Ja-
vier Garcia eibartarrak, egun osua emongo dabe
Untzagako jubilau etxian biharrerako prest, nahi da-
benari tatuajia 50 eurotan egitteko gertu. Batzen da-
ben dirua diagnostiko bako gaixotasunen bat daken
umieri laguntzeko erabilliko dabe eta, horretarako,
AFESD eta Berritxuak alkartekueri emongo detse.
Ordubetian edo egitteko moduko ehun bat diseiñu
eskinduko dittue, jendiak hórretako bat aukeratu deixan. Izan be, euren asmua ahal da-
nik eta tatuaje gehixen egittia da, holan alkarte bixendako ahalik eta diru gehixen lor-
tzeko. Goizeko 10:00etan hasi eta 21:00ak arte jardungo dabe eta, tatuajiak egitteko ez
eze, bestelako jarduera batzuetan parte hartzeko aukeria be egongo da. Alkartasun eki-
taldixaren harira, bestiak beste, umiendako taillarrak, azokia, taberna zerbitzua eta al-
karte bixak egitten dabenari buruzko informaziñua emoteko mahaixak antolatu dittue.

Gaixorik daguazen umien aldeko tatuajiak
egingo dittue bixar Untzagan

Elgoibarko bidegorrixarekin bat
egingo daben Azittain eta
Maltzaga arteko bidegorri
zatixa egitteko proiekturako
lehiaketia deittu dau
Gipuzkoako Foru Aldundiak.
Lehiaketa deialdixa Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialian emon dabe
argittara eta, horren arabera,
lizitaziñuaren oiñarrizko
aurrekontua 200.000 eurokua
izango da. Irabazten daben
enpesakuak bost hillebeteko
epian idatzi biharko dabe
proiektua.

AZITTAIN-MALTZAGA
BIDEGORRIXAREN PROIEKTUA

Ekingune alkartiak antolatuta,
pintxo-pote tematikua egingo
da datorren astian (eguenian),
Armerixa Eskolan, 19:00etatik
aurrera. Saiua modu egokixan
planifikatzen ikasi nahi
dabenendako bereziki
interesantia izango da eta
Jose Manuel Torresek, EITBko
“El gran salto” programaren
coach-a eta “Planifícate con las
7Ps de la planificación”
liburuaren egilliak egingo dau
berba. Izena emoteko
ekingune@ekingune.com
helbidera idatzi edo 943208420
telefonora deittu leike. 

EKINGUNEREN PINTXO-POTIA

Eibar Sahara Elkarteak erabillittako liburu azokia ipiñiko dau asteburuan Untzagan.
Oin arte gauzak gordetzeko erabilli daben lokala laga eta beste batera kanbixua egitte-

ra doiaz eta, toki askorik ez dakenez,
liburu guztiak euro batian ipiñiko di-
ttue salgai. Egun bixetan, zapatuan
eta domekan goiz eta arratsaldez
egongo dira, 11:00etatik 20:00etara
bittartian. Bide batez “Oporrak Bake-
an” programarekin udan Saharako
umiak etxian hartzeko prest daguazen
famelixak bihar dirala gogoratu nahi
detse jendiari. Baten batek interesa
euki ezkero alkartekuekin harremane-
tan ipiñi leike eta bihar dittuan azalpen
guztiak gustora emongo detsez.

Liburuak euro batian salduko dittue 
asteburuan Eibar-Sahara alkartekuak

www.kolorlan.com                           667 54 89 16

KOMERTZIAL 
TEKNIKARIA
behar da

/ Erakutsitako balioaren araberako 
BALDINTZA EKONOMIKOAK.                         
Enpresako AUTOA.

/ EUSKERA ETA INGELESA ondo                  
jakitea baloratuko da.

BIDALI CURRICULUM-a: quintana@murrplastik.es
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BLAS ETXEBARRIA kalea Pagaegi
kaletik Coliseora doana da. Kale honek
1979. urtearen aurretik Merkatu kalea
zuen izena. Blas bera XX. mendearen
hasieran bizi izan zen. 1892an jaio zen
Eibarren. "Banco de San Sebastian" 

zelakoan egin zuen lan, zuzendari 
moduan. Kargu honi esker 
Eibarko industriari laguntzeko 

ahalmena izan zuen. Urte haietako 
krisialdiaren gordinenean, Blas 

Etxebarriak sekulako bultzada eman 
zion industriari Eibarren; haren 
laguntza ezinbestekoa izan

zen enpresa askorendako: kredituak
ematen zituen bai, baina aldi berean
finantza-aholku ezin hobeak. Blasen
lana ez zen enpresa txikietara mugatu:
Alfa kooperatibak lehen estualdia izan
zuenean, bere laguntzari esker atera
zen onik. Han Toribio Etxebarria bere
lehengusuarekin egin zuen bat eta
Alfaren hedapenean zerikusi handia
izan zuen. Olabek eta Solozabalek
1920an sortu zuten "Manufacturas
El Casco"ren sorreran asko lagundu
zuen, Eibarko beste ekimen askotan
moduan: Armeria Eskolan, Arrate
Kultur Elkartean, San Andres egoitzan,
Casino Artista Eibarres-en... Maitatua
izan zen herrian hemengo industriaren
alde egin zuen lan guztiagatik. 1951ko
maiatzaren 13an hil zen 59 urte zituela.

EMGIxaren deskontu-bonu kanpaiñia
astelehenetik aurrera
Udaberrixaren harira, herriko dendetan deskontuarekin eroste-
ko bono-kanpaiña barrixa ipiñi dabe martxan Eibar Merkataritza Gu-
ne Irekia alkartekuak. Aurrekuetan egin dabenaren bidetik, kanpai-
ñiari esker 40 euro pagauta 50 euro gastatzeko txartela jasoko dau ha-
la nahi dabenak. Bonuak jasotzeko alkartiaren bulegora (Untzaga, 7;
Artola aldamenian) juan biharko da, astelehenian hasi eta txartel guz-
tiak amaittu arte. Bonuak, barriz, astelehenetik aurrera egindako eros-
ketetan erabiltzeko aukeria izango da, apirillaren 29ra arte. Oinguan,
barrittasun moduan, kanpaiñia sektoreka egittia erabagi dabe. Lehen
fase honetan, bonuak kanpaiñiarekin bat egin daben 70 bat dendatan
erabilli leikez, baiña beti be personen ekipamenduari lotutako pro-
duktuetan (bestiak beste, erropa eta konplementuak, oiñetakuak, ba-
rruko erropak, optika eta audiozentruetako produktuak eta bitxitegi-
xetakuak erosteko). Horren ostian, maiatzian eta ekaiñian beste sek-
tore batzuetan gastatzeko kanpaiñak egingo dittuela aurreratu dabe.

Zaporeak proiektuak
errefuxiatuen aldeko

pintxo-potia egingo dau
Euskal Herriko Itzuliaren atxakixare-
kin, Zaporeak proiektuak ekitaldi be-
rezixa antolatu dau apirillaren 7rako.
Arratsaldeko 19:00etatik 21:00etara, al-
kartasun pintxo-potea egingo da Untza-
gan, Grezian daguazen Siriako errefu-
xiatueri laguntzeko dirua batzeko as-
muarekin. Pintxo-pote hori egin ahal
izateko, ekimeneko arduradunak herri-
ko ostalarixengana jo dabe laguntasun
eske, “eurak pintxuak duan prepara-
tzeko eta, holan, salmentari esker ba-
tzen dan diru guztia zuzenian errefuxia-
tueri laguntzeko proiektura bideratu
ahal izateko”. Horrekin batera, Idiazabal
Jatorrizko Izendapenak Mausitxaren lau
gaztai emongo dittu, pintxo-potean es-
kintzeko. Pintxo-potea martxan daguan
ordutegixaren barruan elikagaixak bil-
tzen jardungo dabe. Ekitaldixaren hari-
ra, bestalde, taldeko jokalari guztiak si-
ñatu daben Eibar KE-ko kamiseta bat
eta Itzuliaren garailliak siñatutako bere
maillota be zozketatuko dittue Itzulia
amaittu eta gero, zapatuan.

kale izena pertsonaiaren izana

Dibujo Eskolarekin elkarlanean

Erabaki Biot, Eibarko Gure Esku Dago taldekuen ekime-
naren harira aurreko zapatuan bigarren eskuko azokia egin
zan Untzagan. Aurrera begira egingo diran gastueri aurre egi-
tteko diru pixka bat batzia zan helburua. Eibarren, beste he-
rri askotan moduan, maiatzaren 7xan herri galdeketia egingo
da Gure Esku Dagoren ekimenez. Gure herrixan “Euskal
errepublika bateko herrittarra izan nahi dozu?” galderiari
erantzun biharko detsa jendiak, horretarako ipiñiko dittuen
hautesontzixetan botua emonda. Egun horretan egin biha-
rrekuetan laguntzeko jende premiñia dago eta, horregaittik,
baten bat laguntzeko prest egonez gero taldeko kidiekin kon-
taktuan ipintzeko eskatu dabe, martitzenetan Arrate Kultur
Elkartean egitten daben asteroko billerara juanda edo gure-
eskudago.eibar@ gmail.com helbidera idatzitta. 

Gure Eskuren deixa jendiari, 
galdeketa egunian laguntzeko

egilea:
FERNANDO

ESNAOLA
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Aurreko astian egin eban ...eta kitto! Euskara Elkarteak urteko batzarra
Aurreko asteko eguenian egin eban
…eta kitto! Euskara Elkarteak Urteko
Batzar Nagusixa, batzarrerako deialdi-
xan jasotako gai-zerrendiari jarraittuta.
2016. urtiaren inguruko baloraziñuarekin
ekin zetsen billeriari Ainara Argoitia al-
karteko presidentiak, Maider Aranberri
idazkarixak eta Ainara Labado alkarteko
normalizaziño arloko arduradunak. Esan-
dakuaren arabera, “iazkua urte emanko-
rra izan zan. Berbetan programiak gara-
pen haundixa izan eban, Ongi Etorri Ber-
betanera programa barrixa martxan ipiñi
zan, astekarixa 28 orrialde izatera buel-
tau zan eta webgunia be proiektuenda-
ko plataforma egokixa dala ikusi dogu”.
2017. urtiari begira egindako proposa-
men nagusixak, barriz, hónek dira: Ber-
betan egitasmua auzuetara zabaltzen se-
gitzia, Dendarixak eta Ostalarixak Berbe-
tan esparruka lantzia, Ongi Etorri Berbe-
tanera sendotu eta garatzia, Euskeraz
Primeran! kanpaiñia herritarrendako za-

baltzia eta, horrekin batera, Illunabarrian
eta, oro har, gaur egungo proiektueri zein
lantaldiari eustia.

Bestalde, batzarrera juandako bazkidiak
2017rako bazkide-kuotak iazko bardiñak
izatia onartu eben: 16 urtetik beherakuen-
dako 5 euro urtian; langabetu, ikasle, jubi-
lau eta etxekoandrendako, 15 euro; eta
bihargiñendako 45 euro. Horrekin batera,
iazko zuzendaritzan aldaketa batzuk egittia

onartu zan: aurrerantzian, presidentia
Ekaitz Olaizola izango da, bokal izatera pa-
sau dan Ainara Argoitia ordezkatuta. Moi-
ses Gonzalezek presidente-ordia izaten ja-
rraittuko dau, Maider Aranberri idazkarixa,
Marisol Uriarte diruzaiña eta bokalak Ana
Aizpurua, Leire Alberdi, Aitor Alberdi, Ai-
nara Argoitia, Julian Fernandez, Jon Mar-
daras, Anartz Mitxelena, Ane Urkiola eta
Joxe Mari Ulazia.

Datorren barixakuan izango 
da Armerixa Eskolako Ikasle
Ohien batzarra
Armerixa Eskolako Ikasle Ohien Elkartekuak datorren asteko
barixakuan egingo dabe LXVII. Batzar Nagusixa, 11:00etatik au-
rrera ikastetxian bertan. Ekitaldixa amaittu eta gero, ohikuari ja-
rraittuta taldiaren erretratua egingo dabe eta, ondoren, nahi da-
benak Unzaga Plaza hotelian egingo dan bazkarira juateko au-
keria eukiko dau (informaziño gehixago eskatzeko edo izena
emoteko 943 20 32 44 telefonora deittu edo elkartea@armeria-
eskola.eus helbidera idatzi). Bazkalostian 1992. urteko promozi-
ñokueri oroigarrixa banatuko detse, 25. urteurrenarengaittik eta
1967xan Eskolan ikasten hasi ziraneri, barriz, 50. urteurreneko
insignia oroigarrixa.

Perun kaltetutakueri laguntzeko
Egoaiziaren kanpaiña martxan
Egoaizia Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundiak, Pe-
ruko bere lankidiekin (CIPCA eta Fe y Alegria) kanpaiñia be-
rezixa ipiñi dau martxan, El Niño Costero eguraldi fenomenuak
kaltetutakuendako laguntza batzeko asmuarekin: “2017ko ur-
tarrilletik fenomenua gogor jotzen dabil Perun. Ufalak, ekaitz
elektrikuak eta haize haundixak bata bestiaren atzetik aillegau
dira eta Piurako eskualdia kaltetuenen artian dago. Martxua-
ren 19xan emondako datu ofizialen arabera, hondamendixak
75 lagun hil dittu, 627.048 kaltetu dagoz eta 134.290 etxebi-
zitza suntsituta geratu dira”. Egoeriaren larrittasunarekin kez-
katuta, lagundu nahi dabenendako hainbat kontu zabaldu di-
ttue (Kutxabank 2095 5035 06 1062284103; Laboral Kutxa
3035 0023 93; 0231187017; FIARE 1550 0001 2800 0074
9226). Bestalde, honen harira billeria egin dau Bozeramaillien
Batzordiak oingo astian eta, beste hondamendi batzuetan
egindako moduan, oin be 2.000 euro bialduko dittu udalak Pe-
run kaltetutakueri laguntzeko.

Batzarrerako deialdixa zabaltzeko egin daben kartela.
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Atal honetan Eibarko elkarte/kolektiboen berri emango dugu astero. 

Gurekin harremanetan jartzeko: 943-200918 / komunikabideak@etakitto.eus

Eibarko kolektiboen
G
I
D
A

Jaixak Herrixak Herrixandako

Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
Jaixak Herrixak Herrixandako jai euskaldun, parekide,
parte-hartzaile eta herritarraren aldeko kolektiboa da.
Nahiz eta 2016an eratu elkarte modura, gure presentzia
nabaria izan da orain dela urte asko San Juan, San Andres
edota Arrateko jaietako egitarau parte-hartzaileak
antolatzen eta eskaintzen, egun Eibarko jaietan
eskaintzen den ereduaren alternatiba baita JHH.
Horretarako, egitarau eta jai eredu honetan sinistu eta
parte hartu nahi duten elkarte, kolektibo zein
norbanakoekin lankidetzan ibiltzen gara urte guztian.
Aurten ere eta etorkizunera begira, herritik eta
herriarentzat sortutako gune alai eta erasorik gabeko
jai eredua indartzen jarraitzea da gure helburua.
Aurrera eramateko ostiral honetatik aurrera batuko
gara 19:00etan Txantxa-Zelaiko eszenatokian.
Animatu parte hartzera!

Ekintza nagusiak
- Eibarko jai herritarren antolaketa
- San Juanetako gazte eguna
- Arratietako kontzertuak

Iazko sanjuanetan Untzagan egindako herri-bazkaria.

facebook: Jaixak Herrixak Herrixandako
e-maila: jaixakherrixakherrixandako@gmail.com

Ikasten
Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
IKASTEN elkartea 2005ean sortu zen, Debabarreneko
Esperientzia Eskolaren lehenengo promozioaren
ekimenez. Elkartearen helburua kezka kultural eta sozialak
dituzten 50 urtetik gorako emakume eta gizonak batzea
da, lanean zeudenean ikasi eta garatu ezin izan zituzten
jarduerak egiteko gogoa daukatenak, alegia. Horretaz gain,
gizartean modu aktiboan eragin nahi dute, denon
onurarako diren ideia, proiektu eta ekimenak aurkeztuz.
Ikasturte honetan 274 bazkide dira. Elkartekoa izateko
beharrezkoa da 50 urte beteta izatea. Baina hitzaldi eta
solasaldietan edo elkartearen proiektuetan parte hartzeko
edo ideiak aurkezteko ez dago gutxieneko adin mugarik.
Ikasten-en jarduera guztiak irekiak dira.

Ekintza nagusiak
– Debabarreneko Esperientzia Eskola zuzendu,

gestionatu eta antolatu (13. promozioa da aurtengoa).
– Ikaskuntza jarraitua.
– Kaleetan Kantuz, kafe-tertulia, landareen foroa,

senderismoa, joskintza eta puntu-tailerrak, La Novena
antzerkia, Jardiñetan, Elikagaien bankua, Bidegorri
aurrera.

Urkiola-Otxandio irteerako argazkia.

helbidea: Untzaga Zentro Soziala
telefonoa: 626 773676
e-maila: ikasteneibar@yahoo.es
webgunea: www.ikasten.info
harremanetarako: Ana Mari Alberdi 

(presidentea)



– Nolako esperientzia izan da
Korrikako abestia grabatzea?

Betidanik bizi izan dut Korrika
kanpotik eta oso barrutik sentitu
izan dut. Ilusio handia egin zidan
Oreka TX-eko kideek deitu zida-
tenean. Euskal Herriko lurralde
bakoitzeko ordezkari batek abes-
tia kantatzeko asmoa zegoela
komunikatu zidaten eta ni bere-
hala animatu nintzen, noski. An-
doaingo estudioan grabatu ge-
nuen bideoklipa denok. Xabi Za-
balak egindako kantua da, oso
berezia eta oso gustura egon
nintzen egia esan. Gainera, Ko-
rrika amaitzen den egunean, api-
rilaren 9an Iruñean, bukaerako
ekitaldian abestian parte hartu
dugunok taularatuko gara kanta-
tzera. Honetaz gain, nik eibartar
guztiak animatu nahi ditut kalera
irtetera eta korrika egitera. Es-
kertzekoak dira euskararen alde
botatako izerdi tantak.
– Korrika Kulturalaren egita-
rauaren ere parte hartuko du-
zu Perlak taldearekin…

Bai. Beleko tabernan joko du-
gu kontzertua apirilaren 2an eta
orain dela urtebete kaleratu ge-
nuen Itzaletatik  diskoa aurkez-
tuko dugu bertan. 11 abestiz
osatuta dago eta Eibarren jo-
tzen dugun lehenengo aldia ez
den arren, lehenengo aldia da
diskoa aurkezten duguna. Bitxi-

keria moduan, Perlak-ekin
eman nuen lehenengo  kon-
tzertua ere Belekon izan zen. 
– Nolakoa da disko hau?

Egia esan, diskoa prestatze-
rakoan ez nengoen oraindik tal-
dean. Baina egon dira aldaketak
lehenengo diskotik. Adibidez,
izaerari eta luzerari dagokienez,
bigarrena luzeagoa da eta post-
punk- estilotik gehiegi urrundu
gabe, baina rockera gerturatzen
da.  Gitarra gehiago sartuz, rock
estilo ilun bat jorratzen dugu.
Eta letrei dagokienez anitza da,
hainbat gairen inguruan aritzen
gara, baina badago abesti guz-
tiak lotzen dituen hari bat.  Itza-
letik diskoaren izenarekin lotura
eginez, abestietan iluntasunean
dauden gaiak jorratzen ahale-
gindu gara, hau da, itzaleko is-
torioak azalera ekartzen saiatu
gara; pasarte historikoak, ema-
kumeen historia ezkutatua eta
baita  gaur egungo emakume
batek etxera bidean dituen isto-
rioak, besteak beste.  Abestiak
istorio pertsonalak ere baira, isil-

pekoak eta ezkutuko istorioak,
esan bezala ergitara ekarriak.
– Kolaborazioak izan dituzue
lan honetan?

Bai. Alde batetik, Oihane
Abarrategik, Perlak-eko kide
ohiak, parte hartu du. Ni bere
ordez sartu nintzen taldera. Be-
rak Emakume kuantikoak kanta
konposatu zuen eta berak ere
abestu du. Kantu horri esker
Perlak-en bi sasoiek bat egin
dutela esan daiteke, biok gau-
delako fisikoki disko berean. Eta
bestalde, Maite Arroitajauregi-
ren kolaborazioa ere izan dugu.
Emakumeen Mundu Martxara-
ko Bandera Moreak abestia
egin genuen, Uxue Alberdik pa-

sa zigun letrarekin. Hala ere,
abesti hau fisikoki ez edukitze-
ak pena ematen zigun eta be-
raz, Maite Arroitajauregiren ko-
laborazioarekin abestiaren mol-
daketa egin eta diskora gehitu
genuen. Biolontxeloak falta zi-
tzaion ukitua eman zion.
– Nola sartu zinen Perlak tal-
dera?

Orain dela 2 urte sartu nin-
tzen Perlak-en, Napoka Iria atse-
denaldian zegoenean. Nik sal-
tseatzeko gogoa neukan, gauza
berriak probatzekoa; instrumen-
tu berriak, rol berriak talde ba-
rruan, … Eta Perlak taldeak aldi
berean hori behar zuen. Ikaste-
ko eta aurrera egiteko behar
nuen. Beraz orain, Perlak-ekin
nabil baina baita Joseba B. Le-
noir-ekin eta Drumkopters Za-
rauzko taldearekin ere. Gainera,
nire proiektu bat eratzen ere ba-
nabil, oraindik konposizio lane-
tan, eta beno, orain lasaiago na-
bilela esan dezaket.

MIREN NARBAIZA
(musikaria):

KORRIKA KULTURALAren egitarauaren barruan,
Miren Narbaiza eibartarrak Perlak taldearekin
kontzertua emango du Beleko tabernan, apirilaren
2an. Taldearen bigarren diskoa aurkeztuko dute,
Itzaletatik, 19:00etan. Korrikako abestian ere parte
hartu du Narbaizak beste hainbat artistarekin batera
eta eibartarrak kalera irtetera animatu ditu euskararen
alde “izerdia botatzera”.
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“Eskertzekoak dira 
euskararen alde
botatako izerdi tantak”

kontzertua Belekon

apirilaren 2an
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Punset idazle eta dibulga-
tzaile zientifikoak dioen be-
zala, umeek egoki garatzeko
eta hazteko maitasunaren
beharra dute. 

Gurasoekin hitz egiten du-
dan bakoitzean galdera berdi-
na egiten diet: “Zuen seme-
alabei maite dituzuela esaten
diezue?”. Eta, maiz, erantzun
berdina jasotzen dut: “Ba…
ez, baina eurek badakite asko
maite ditugula”.

Pertsonok sarritan uste dugu
gure ingurukoek gure pentsa-
menduak, emozioak eta senti-
menduak ezagutzen dituztela.
Guk ezer esan gabe, “medium-
ak” izango balira bezala, gure
pentsamenduak irakurtzeko gai
direla, baina ez…normalean ez
da horrela izaten.

Pertsona bat maite dugula
adierazteko modu asko daude:
besarkatuz, errespetatuz, balo-
ratuz edota hitz goxoak esanez,
adibidez: Maite zaitut.

Egia da gure sentimenduak
adieraztera ez digutela inoiz
irakatsi eta, beharbada, lotsa-
tuta edo beldur garelako ez di-
tugula larregi erabiltzen.

Maite zaitut, eskerrik asko,
sentitzen dut, faltan botatzen
zaitut edo mesedez, HITZ MA-
GIKOAK dira, entzuten ditugun
bakoitzean gure barnean emo-
zio positiboak sortzen dizkigu-
te. Beraz, gurasook ezin dugu
ahaztu maite zaitut hitzaren
garrantzia. Maite zaitut esaten
diegun bakoitzean gure txiki-
txoak lasaitu egiten dira; lasai-
tzen dira, euren autoestimua

handitu, guraso eta seme-ala-
ben arteko atxikimendua indar-
tu eta familia kideen arteko
konfiantza zabaldu egiten da.
Horrek guztiak gure seme-ala-
beengan eragina izateaz gain,
gure bihotzetan ere magia sor-
tzen du.

Tesia egiten ari diren Aurre-
Doktore Ikertzaileek azken
asteetan zehar jasan duten
egoera ekarri nahi dut argita-
ra ale honetan. Otsailean sare
sozialen bidez jakin izan zuten
euren kontratu mota aldatu
egin zela 2015eko abenduan,
Espainiako Gobernuaren agindu
baten ondorioz. Kontratuan ko-
digo aldaketa bat egin zen obra
eta zerbitzu motakoa izatetik
praktiketakoa izatera pasatuz,
atzerako eraginarekin, 2014tik
sinatu ziren kontratu guztietan.
Horrez gain, 2016tik aurrera si-

natutako kontratu berriak prak-
tika motakoak zirela ere ohartu
ziren. Eta hori guztia, kaltetuei
era ofizialean ezer jakinarazi ga-
be edota aldaketak izan zezake-
en ondorioen informaziorik azal-
du gabe gertatu zen, ziurgabe-
tasun itzela sortuz. 

Aldaketa Espainia mailan
ezarri da eta Hego Euskal He-
rrian 400 ikertzaileengan du
eragina, gutxi batzuk Eibarko-
ak. Denen artean, Euskal He-
rriko Aurredoktoreen Asanbla-
da sortu eta martxoaren 15-
ean elkarretaratze bat egin zu-

ten UPV/EHUko 3 campuse-
tan aldi berean. Helburuak,
kontratu motaren aldaketaren
inguruko desadostasuna adie-
raztea, aldaketen aurrean gar-
dentasuna aldarrikatzea eta
horren ildotik, ikerkuntza sek-
toreak jasaten duen prekariza-
zioa salatzea izan ziren. Mobi-
lizazioen oihartzunak, kontratu
aldaketa berbera jasan duten
Postdoktoreak Ikertzaileak ere
Asanbladara bildu zituen, elka-
rrekin Euskal Herriko Ikertzai-
leen Asanblada eratuz.

Badirudi, protesten aurrean
Gizarte Segurantzak kontratuen
kodigoaren leheneratzea hasi
duela, 401 kodigora bueltatuz.
Bestalde, UPV/EHUko Errekto-
retzak elkarrizketa mahaian bil-
tzeko eskaria luzatu dio Asan-
bladari. Ikertzaileak data zehaz-
tu dadin zain daude baina be-
raien eskaera kodigoen aldake-
ta soila baino haratago doa: lan-
giletzat onartuko dituen kon-

tratu propio, egonkor eta duin
bat aldarrikatzen dute, Aurre
eta Post-Doktore Ikertzaileen
eskubide eta interesak ber-
matuko dituena.

Egoeraren jarraipen bat egin
nahi duenarentzat eskuragarri
daude asanbladak sortutako
estekak sare sozialetan:
https://www.facebook.com/predoc.asanblada/
https://twitter.com/predoc.asanblada

iraia muñoa
IKERTZAILEA

Katearen azken mailarekin jolasean

Gure seme-alabei maite ditugula
esatearen garrantzia

iratxe vazquez
PSIKOPEDAGOGOA

Leioan egindako protesta. Aurre-Doktoreen Asanblada
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– Zer da karst-a?
Igeltsu eta kareharrietan sor-

tzen den paisaia da, Euskal He-
rriko kasuan kareharrietan bere-
ziki. Kareharriak karbonato kaltzi-
koa duten harriak dira. Adibidez,
Izarraitz, Arno, Aizkorri, Aralar...
kareharriz osatuta daude. Euri
uraren azidotasunak harria disol-
batzen du eta kobazuloak, leize-
zuloak, depresioak... sortzen dira
eta paisaia guzti horri KAarst dei-
tzen zaio.
– Zer berezitasun dauka Iza-
rraitzek?

Izarraitz Geoparketik kanpo
dago, baina Geoparkeak dituen
ezaugarri batzuk ditu. Kareharri
hauek orain dela milioi urte asko
sortu ziren eta sasoi hartan Eus-
kal Herria itsas azpian zegoen.
Beraz, koral-arrezifeak ziren. Kli-
ma ere oso ezberdina zen, tropi-
kala, eta ura 25 gradutan zego-
en. Itsas azpian bizi ziren anima-
liak hiltzerakoan euren oskolak
metatzen joan ziren eta arrezife-
ak osatu zituzten. Gero, material
guzti hori harri bihurtu zen, eta
itsas maila aldatu zenean eta eu-
riaren eraginez, Karst-a sortu
zen. Hasieran harria sortzen da
eta gero harria higatzen doa.
Txangoan Karstak erakusten di-
tuen ezaugarri orokorrak ikusiko

ditugu, eta baita lur azpiko urak
egiten duen bidea kontatuko
dut. Geologiaz gain, beste gauza
batzuez ere egingo dugu berba.
Azken finean, geologiak dena
baldintzatzen du: landaretza,
ekosistemak eta animaliak. Ge-
ro, Sesiarteko tolesa ere ikusiko
dugu urrutitik.
– Zer da Sesiarteko tolesa?

Konpresio indarren eraginez
Pirinioak altxatzen hasi ziren. Ho-
rren ondorioz, eta modu berean,
Euskal Herriko mendiak ere al-
txatzen eta sortzen hasi ziren. To-
les hori Pirinioen formakuntzaren
hasierako adierazle bat da.
– Noiz sortu ziren mendi ho-
riek?

Arrezifeak sortzen ari ziren sa-
soia Kretazikoa zen, orain dela

65-100 milioi urte inguru. Gero,
harria trinkotu zenean, gora igo
eta altura hartu zuten, orogenia
alpinoa delakoa, hau da, Pirinioak
sortzen hasi zirenean, orain dela
30-40 milioi urte. Euskal Herriko
mendien eboluzioa Pirinioen so-
rrerarekin lotuta dago.
– Mendira joan eta itsasoko ani-
malien fosilak ikustea bitxia da.

Jakina da nola Britaniako hain-
bat esploratzaile Afrika eta beste-
lako lurraldeak kartografiatzera jo-
aten ziren. Euren helburuetako
bat harri-laginak ekartzea zen,
zientifikoki aztertzeko. Evereste-
ra igo ziren lehen aldian, adibidez,
fosil handi bat aurkitu zuten ber-
tan. Ondorioz, plaken mugimen-
duan eta holakoetan pentsatzen
hasi ziren aurkikuntza horiengatik.

Mendiez gain, geologiaz ingura-
tuta gaude. Hona bidean, adibi-
dez, begira etorri eta portaletan
hainbat koral ikusi ditut. Hemen
erabilitako harriak Markinatik da-
toz orokorrean eta gehiena kare-
harria da. Oskolak, amoniteak eta
gehiago ikus daitezke.
– Geoparkeak izan duen oihar-
tzunak eragina izan du hortik
kanpo geratu baina balio handia
duten tokiak zaintzeko orduan?

Inflexio puntua izan da, nahiz
eta geologoentzat aurretik ere
“flyschak” demaseko garrantzia
eduki, Deba eta Zumaiako pai-
saia eder horiek beste ikuspuntu
batetik baloratzen direlako. Nire-
tzat ere balioa dauka eta nazioar-
te mailan zientifikoki garrantzia
handiko tokia da, baina ahaztu
egiten ari gara barruan ere badi-
rela beste leku interesgarri ba-
tzuk. Euskal Herriak oso toki ga-
rrantzitsuak ditu Geoparkeaz
gain, nahiz eta hain ikusgarriak ez
izan. Adibidez, Urdaibaiko ingu-
rua, eta Eibar inguruan ere Geo-
parkean aurki ez daitezkeen harri
bolkanikoak ditugu. Jendearen
artean interes handiagoa dagoe-
la ikusten da, baina barruan gau-
za gehiago daudela erakutsi be-
harko litzateke, eta ez bakarrik
mendietan, baita herrietan ere.

“Euskal Herriko
mendien eboluzioa
Pirinioen sorrerarekin
lotuta dago”

INMA MUGERZA
(geologoa):

Gure inguruko geologia eta natura ezagutzeko 
Izarraitzera mendi irteera antolatu dute Arrate Kultur
Elkarteak eta AEK-k Korrika Kulturalaren barruan. 
Inma Mugerzak gidatuko du ibilbidea eta Izarraitz 
beste begi batzuekin ikusteko balio izango du. 
Izarraitzen barrenak ezagutzeko aukera emango zaie
ibilbidean parte hartzen dutenei, ingurune karstikoak
batzen dituen ezaugarriak ikasi, eta mendizerraren
berezitasunak ikusi eta ulertuz.



KITTO12

– Zer da Jende Xumea eta zeintzuk di-
ra zuen helburuak?

Proyde-Proega La Salleko GKE da, eta
Jende Xumea horren barruan dagoen
gazte kooperanteen taldea da. Jende
Xumea taldeak Euskal Herriko hainbat
lekutan daude: Donostia, Bilbo, Zarautz,
Andoain... Eibarren 11 pertsona gaude
taldean, 19-23 urte bitartekoak, eta udan
taldeko bost kide Boliviara joango gara.
Eibarko taldeak egiten duen lehen bidaia
da, eta gure kabuz lortu behar dugu
bidaia ordaintzeko dirua. Uztailaren
erdialdean irtengo gara eta 5 aste eman-
go ditugu hango haur eta nerabeekin
lanean. Bilerak ostiraletan egiten ditugu,
denek kanpoan ikasten dugu-eta, eta
beste herrietako taldeekin ere harrema-
na daukagu.
– Orain dela gutxi herriko kaleetan iku-
si zaituztegu. Zelako ekitaldiak egiten
dituzue?

Hainbat ekintzatan parte hartzen dugu
(elikagaien bankua, La Salleko ekitaldie-
tan laguntzen dugu...), eta aurten batez
ere bidaia finantziatzeko jarduerak egiten
ari gara, horietako asko ikastetxean ber-
tan (merienda eta zine solidarioak,
zumba solidarioa, kamisetak...). Dena
dela, taldea herri mailan ezagutzera
eman nahi dugu eta horretarako hainbat

ekintza antolatu ditugu. Rifak saltzen jar-
dun dugu, eta txosna bat jarriko dugu api-
rilaren 22an Untzagan: egun horretan La
Salleko Izartxo aisialdi taldeak umeenda-
ko jolasak antolatuko ditu, eta Bartzelona
Futbol Taldeak eman digun Messiren
kamiseta zozketatzeko asmoa daukagu.
Giroa sortu nahi dugu, jendea hurbiltzeko
eta inguruan ibiltzeko.
– Zein izango da Bolivian egingo du-
zuen lana?

Ikastetxe bateko barnetegian bizi diren
gaztetxoekin lan egitera joango gara Santa
Cruz de la Sierra hirira. Hauetako askok ez
daukate familiarik, eta duakatenek oso ha-
rreman txikia daukate euren senideekin.
Urte osoan han bizi dira gehienak. Eskola-
ko lanekin laguntzeaz gain, laguntza afek-
tiboa ere eskainiko diegu. Aisialdiko ekin-
tzak ere antolatuko ditugu eurekin. Horre-
taz gain, oso gune pobrean dagoen haur-
tzaindegi bateko umeekin ere egingo dugu
lan. Errealitatea ezagutzera eta gure la-
guntza eskaintzera joango gara. Uste du-
gu esperientzia zoragarria izango dela. Ha-
ra joaten den jendea oso pozik etortzen da. 
– Nola jar daiteke jendea zuekin harre-
manetan?

Posta elektronikoa erabiliz (jendexu-
meaeibar@gmail.com edo Facebook bi-
tartez).

“Jende Xumea” 19-23 urte bitarteko gazte taldea da. Eibarko La Salle ikastetxeko ikasle ohiak dira, 11 guztira
(horietako hiru Ermukoak dira). Euren helburua lurralde pobretuetan garapen proiektu eta programak sustatzea
da, heziketaren alorrean batik bat. Udan taldeko 5 kide Boliviara joango dira. Urte osoa daramate proiektua
lantzen eta bidaia ordaintzeko ekimenak antolatzen. Untzagan ikusi genituen rifak saltzen eta apirilean txosna
bat montatzeko asmoa daukate. Taldeko Aitor Arrieta, Iratxe Asurmendi eta Eva Perosanz-ekin egon gara.

«Boliviako errealitatea ezagutzeko
eta laguntzeko irrikitan gaude»

Jende Xumea taldeko kideak:

KAFETEGIA     OKINDEGIA

B. Sarasketa, 1 ac       943 12 82 31

Kafea, opilak, o
gia,

pintxoak, ardoa
k...

EGuNeRo 06.00

Gozatu EIBARKO
PREZIORIK ONENEKIN!

LABADEROKUA etatik 
aurrera

– Lora eta landare                              
natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA
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Uni Eibar Ermuan Merkataritza Ihardue-
rak ikasten ari den taldeak bost egun
eman ditu Frantziako Tolosan. Martxoa-
ren hasieran egindako bidaian hango Ly-
cee Raymond Naves institutuko ikaslee-
kin batera egon ziren, Lanbide Heziketako
Pyirene FP truke programari esker. Proiek-
tu honen ardatz nagusiak gaitasunak in-
dartzea eta Pirineo mendilerroan lurralde-
en inklusioa dira. Horri esker, ikasleek hiria
eta institutua ezagutzeko aukera izan zu-
ten eta, horrez gain, beste toki esangura-
tsu batzuetara joateko aprobetxatu zituz-
ten han igarotako egunak: "Terre Pastel"
museoan, hirian horren ezaguna den Pas-
tel izeneko landarearen pigmentoa ezagu-
tu zuten eta "Le Jardin d'Elen" bioleta lo-
rategira egindako bisitan, berriz, lora ho-
riekin egindako produktuak bertatik berta-
ra ikusi zituzten. Gainera, ikasleek komer-

tzioetan praktikak egiteko aukera ere izan
zuten. Diotenez, "sekulako esperientzia"
izan da eta orain hango ikasleak etorriko
zaizkie bisita egitera. Hilaren amaieran he-

men igaroko dituzten egunetan ikasle
frantsesek Euskal Herria ezagutzeko eta
gure dendetan praktikak egiteko aukera
izango dute.

Urtero lez, aurten ere ikasle talde bat gurera etorri da Alemaniatik,
Balingen hiritik bisitan, Ignazio Zuloaga institutuak hango ikastetxea-
rekin urteetan martxan duen elkartrukerako programari esker. Mar-
txoaren 11tik 17ra bitartean Eibarren igaro dituzten egunak hemen in-
guruan dauden tokirik esanguratsuenak ezagutzeko ederki aprobetxa-
tu zituzten gazteek eta, eguraldia lagun, euretako batzuk itsasoan bai-
nua hartzera ere animatu ziren. Aurretik, iazko abenduan eibartarrak
egon ziren Alemanian.

Ederto ibili dira gure artean
Alemaniatik etorritako ikasleak

Uniko Ikasleak Frantzian   egon dira elkartruke bidaian

La Salleko DBH 3. mailako ikasleak Candanchun egon
ziren aurreko astean. Bi egunetan eski ikastaroa egin zu-
ten eta, etxera bueltan, dena primeran joan zitzaiela azal-
du dute.

Candanchun eskiatzen ibili 
dira La Salleko ikasleak

ETXETRESNA ELEKTRIKOEN
KONPONKETAK

943 79 89 97
ZERBITZU TEKNIKO OFIZIALA

CENTRO MEDICO - OSASUNDEGIA

URKIZU PASEALEKUA, 13
Orbeako dorreak / 1. solairua
☎ 943 12 02 00

Itziar Moreno
PSIKOLOGOA

KOLEG. ZKIA. 1947

GIZENTASUNA

ANTSIETATEA

AUTOESTIMA
ARAZOAK

Tf. 686 85 73 22   moreno_iciar@yahoo.es
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Euskal Autonomi Erkidegoan 19 Be-
rritzegune daude, eta Eibarkoa da
Debabarrena eta Debagoienako 50

zentro inguru batzen dituena. “Unibertsi-
tatez kanpoko irakaskuntza-mailetara zu-
zentzen gara, sare publikoan eta priba-
tuan”, Marije Azkueren berbetan. Bera
da Eibarko Berritzeguneko zuzendaria, da-
torren astera arte behintzat, Maite Pere-
zek hartuko baitu bere tokia.

Berritzegunea osatzen dutenak irakas-
leak dira eta Eibarkoan lau lantaldetan an-
tolatzen dira. Batetik, etapa ezberdinetako
aholkulariak daude; Haur Hezkuntza, Le-
hen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako-
ak. Gero, Hezkuntza Premia Bereziko ahol-
kulariak daude. Ondoren, Hezkuntza Be-
rriztatzeko Zuzendaritzak bultzatutako pro-
grametako aholkulariak; informazio eta ko-
munikazio teknologietan (IKT), hizkuntza-
ren normalkuntzan eta abar ari direnak.
Eta azkenik, idazkari-dokumentalista eta
zuzendaria. Gainera, “hainbat zerbitzu be-
tetzen dituzten langileak ere kudeatzen di-
tugu: logopedak, fisioterapeutak, gizarte
egokitzapenerako teknikaria, etab.”, Az-
kueren esanetan.

Prestakuntza, aholkularitza eta ikerketa
Prestakuntza, aholkularitza, eta berri-

kuntza, esperimentazioa eta ikerketa dira
Berritzegunearen zeregin nagusiak. Az-
kuek dioenez, “gure lana gero eta zabala-
goa da”. Ikastetxeen eremuan mugitzen
da, “nahiz eta hezkuntza premia bereziko
ikasleen kasuan gurasoekin ere lan egiten
dugun”. Aipatutako formakuntza, aholku
eta berrikuntzak ikastetxe eta irakasleek
jasotzen dituzte, “baina azken xedea beti
da ikaslea”.

Berritzeguneak eskaintza egiten du eta
gero ikastetxeek erabakitzen dute, hortik
zer hartzen duten eta zer ez. “Mintegie-
tan parte hartzearen konpromisoa da ber-
tan landutakoa ikastetxera eramatea, han
praktikan jartzea eta hurrengo mintegi
saioan egindakoaren balorazioa ekartzea”,
dio. Mintegian irakasleriaren arteko elkar-
lana bultzatzen da eta partaideek espe-
rientziak partekatzen dituzte.

Proiektuekin lan egiteko joera
Berritzeguneak prestakuntzan egiten

duen lana oso zabala da. Ikastaroak eta min-
tegiak egiten ditu, eta azken hauetan ira-

kasle taldeekin egiten du lan. Gaiak ere oso
anitzak izaten dira, “ikastetxeetako premien
arabera”, Maite Perezen berbetan.

Eskaintzen dituen aukeren artean,
proiektuen mintegia dago. Ikastetxeetan
proiektuen bidez lan egiteko metodologia
lantzen da, hau da, proiektu bitartez kon-
petentzien garapena eskuratzea. “Ikasle-
ari protagonismoa ematen zaio bere jar-
dunean eta bere irakaskuntza prozesuan”,
Perezek aipatzen duenez. “Errealitatean
topo egingo duten arazoekin kontaktuan
jartzen dira”.

Deba bailarako ikastetxe askok egiten
du lan horrela, “bakoitzak bere sakontze
mailarekin”, Azkueren esanetan. Proiek-
tuen bidez lan eginez, “ikasleek hainbat
ikasketa arlo lantzen dituzte, planifikazio-
an parte hartzen dute, egindakoaren ingu-
ruan hausnarketa egiten dute eta, azkenik,
landutakoa ezagutarazten dute”, dio Pe-
rezek. Hezkuntzan dagoen joera da, “eta
guk bultzatzen dugu bereziki”.

Aniztasunari erantzuna ematen
Ikaskuntza Kooperatiboaren mintegia

ere arrakastatsua da. “Ikasleen arteko el-

Prestakuntzan eta hezkuntzaren berrikuntzan laguntzen dituzten zentroak dira Berritzeguneak. Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak sortutako laguntza zerbitzuak. 2001ean sortu ziren gaur egun ezagutzen diren 
moduan, baina 80.eko hamarkada erdian sortu ziren proiektu honen aitzindariak. Gizartearen beharrak 
aldatzen joan diren neurrian, zerbitzu hauek ere berrikusi eta berrantolatzen joan dira, gaur eguneko 
hezkuntzaren berrikuntza eta hobekuntzarako tresna eta zerbitzu eskaintza zabala osatu arte.

Hezkuntza 
berritu 
ikasleak 
hobetuz
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kar eragina eta lankidetza sustatzean da-
tza, elkarrekin ikastea”, azaltzen du Pe-
rezek. “Egitura hauen bitartez guztion
partaidetza eta elkar eragina ziurtatzen
da”. Planteamendu honetan lehenengo
talde barruko kohesioa lantzen da. Erres-
petuzko jarrerak sortu eta egitura zehatz
batzuk ezartzen dira kurrikuluma aurrera
eramateko.

Ikaskuntza Kooperatiboaren bitartez,
besteak beste, aniztasunari erantzuna
ematen saiatzen da Berritzegunea ikuspe-
gi solidario batetik. “Denek ekarpenak
egin dezaketela ikustea”, Azkueren hitze-
tan, “bakoitzak bere mailan”. Enpatia lan-
tzen da metodologia hauen bitartez eta,
horretarako, “talde heterogeneoak osa-
tzen dira gehienetan”, landuko denaren
arabera.

Berritzeguneak kultura jatorri ezberdi-
netako ikasleei harrera egokia egitea bul-
tzatzen du. “Harrera pertsonalizatua iza-
tea, datozen moduan abiapuntua hartuta”,
Perezen berbetan. Laguntza batzuk anto-
latzen dira lehen momentuan hizkuntza
garatzeko, kulturartekotasuna bultzatzen
da eta ikastaroak, hitzaldiak eta protokolo-
ak landu ditu horretarako.

“Ikasleak distirarazi”
Golden 5 programa da beste izarretako

bat. Perezek dioenez, “ikaskuntza, berez,
garapen kognitibotzat hartzen da, baina
emozionalki ondo ez bagaude, ezin dugu
kortexa martxan jarri”. Beraz, ikasleak eta
taldea zaintzea da helburua, elkarlana bul-
tzatzeko eta norberak aurrera egin ahal iza-
teko. “Nabarmendu behar ditugun ikasle-
ak daude, ikasle grisak edo garden bilaka-
tzen zaizkigunak berreskuratu”. Horreta-
rako hainbat estrategia erabiltzen dituzte,
ikasleak beste betaurreko batzuekin begi-
ratu, alde emozionala zaindu eta euren on-
gizatea bermatzeko.

Eskolak egiten dituen dokumentuetan
eta kurrikulumean genero berdintasunare-

kiko ikuspegia bultzatzeko, Hezkidetza
mintegia ere eskaintzen du Berritzegune-
ak. Horrez gain, besteak beste, IKT-en
eguneratze didaktikoa, Haur Hezkuntzako
saioak eta pedagogia terapeutikoko ira-
kasleekin mintegiak ere eskaintzen ditu.

Mintegi eta ikastaroek izaera propioa
izan arren, dena uztartzearen egokitasuna
azpimarratzen du Marije Azkuek. “Hori da
erronka handiena, dena behar den mo-
duan lotzea”. Izan ere, eguneroko bizitzan
ere dena elkarrekin eta bateratua gerta-
tzen da. Egunerokoari lotuta, beharrizanak
antzeman eta asetzeko nahiarekin jarrai-
tuko du Berritzeguneak. Hezkuntzaren be-
rrikuntzan lanean, ikasleen garapena ho-
betzeko asmoz.

– Gai honi ekiteko protokolo bat dago. Lehenik, Ikuskaritzari eman behar zaio 
parte horrelako kasu bat somatzen denean. Protokoloa abian jartzen da, gure 
aholkulariekin kontaktuan jartzen dira eta prozesua hasten da: behaketa,
azterketa, eskuhartzeak martxan jartzen dira eta jarraipena egiten da.

– Helburua, bereziki, ustezko biktima babestea da, baina baita helburu
hezitzaileak jorratzea ere. Golden 5-ak, Hezkidetza mintegiak, etab. eskola
jazarpena saihesteko baliabideak dira.

– Gai konplexua da, baina gizartea gero eta sentsibilizatuago dago eskola
jazarpenarekin.

– Eskolak ezin ditu gizarteak dituen arazo guztiak konpondu. Ahal den neurrian
bakoitzak bere ekarpena egin behar du: gizarteak berak, erakundeek, eskolak...

– Ikastetxe bakoitzak bere bizikidetza-plana dauka, urtero eguneratzen dena, 
eta bere ekarpena egiten du eskola jazarpena murriztu dadin.

Eskola jazarpena

FRANCISCO AZKUE ALBIZU
(2007-III-22)

ETXEKOEK

“Hamar urte badira ere joan zinela, 
ez dugu ahaztu zure ilusioa eta bizipoza. 
Gurekin jarraitzen duzu”
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Ibai Diez izan zen Asola Berriko 
ordezkari onena Ezozian
54 bolarik hartu zuten parte zapatu arratsaldean Soraluzeko
Ezoziko bolatokian jokatutako Gipuzkoako txapelketako lehen
jardunaldian eta Iñaki Caballero Azpeitiko Garmendipe taldeko or-
dezkaria nagusitu zen. Zazpi txirlo bota zituen Caballerok eta be-
rarekin berdindu zuten Andres Calero taldekideak, Floreagako Jo-
se Muñozek, Lasturreko Luis Goenagak eta Elgetako Antonio
Ibarluzeak. Bi txirlo gutxiago botata, Ibai Diez eibartarra sailkatu
zen 6. postuan. Txapelketako bigarren jardunaldia jokatuko da
bihar, 17:00etan, Elgoibarko San Pedron.

Emakumezko pilotariak etorriko
dira gure txikienak entrenatzera
Datorren asteko martitzene-
an, hilaren 28an, entrena-
mendu berezia izango dute
Klub Deportiboko pilota es-
kolakoek, goi-mailan joka-
tzen diharduten lau emaku-
me pilotarirekin aritzeko au-
kera izango baitute. Olatz
Arrizabalaga, Ane Villanua,
Miriam Arrillaga eta Ane Mai-
za izango dira Astelenan De-
porreko gaztetxoenen galde-
rak erantzuten eta, ondoren,
entrenamendu saioa gidatze-

ko. Laurak ere kalitatezko jo-
koa erakusten duten pilota-
riak dira, eskuz zein palaz jo-
katzen dutenak, eta Arrizaba-
laga, gainera, Master Cup-
eko txapelduna eta Euskal
Herriko gomazko pelotako
azpitxapelduna ere bada. Hi-
tzordua arratsaldeko 17:30-
ean izango da eta laukotea-
ren ibilbide eta modalitatee-
en inguruan gauza berriak ja-
kiteko aukera izango dute pi-
lota eskolakoek.

Katu Kale saskibaloi taldeak 
igoera fasea jokatuko du
Iñaki Sanchezek zuzentzen duen taldea bigarren postuan
amaitu zuen Liga eta orain igoera fasea jokatuko du Aloña Men-
diren aurka. Kanporaketa hori kantxa bietan jokatuko da eta hor-
ko irabazleak txartela eskuratuko du lau taldeen arteko finalean
parte hartzeko. Bigarren fase horretako irabazleak maila igoko du
eta bigarren sailkatuak azken aukera bat izango du. Ligari dago-
kionez, eibartarrek AIB eta Ostadar taldeen puntuazio berarekin
amaitu zuten, baina AIB izan zen lehena eta Ostadar hirugarrena.
Bestalde, azken jardunaldiko partiduan Katu Kale erraz nagusitu
zitzaion Arri-BKL-Bideluzeri Beasainen (54-79),
atsedenaldian ere erraz nagusitu ondoren (21-37).
Saskiratzeak ondo banatuta egon ziren taldekide-
en artean: Willek eta Arizmendiarrietak 13na pun-
tu lortu zituzten, Arakistainek 12, Ibai Lekunberrik
9 eta Andersonek eta Horcajadak 8na. 

JOSE ANTONIO PAGUEY ABAITUA
1940-XI-30  /  2016-III-28

I. urteurrena

Beti gure oroimenean
ZURE FAMILIA

Avia Eibar Rugbyko seniorrek
2. B mailari eutsiko diote
Liga amaitzeko bi jardunaldiren faltan eibartarrek hurrengo
denboraldian ere 2. B maila horretan jardutea ziurtatu dute az-
ken jardunaldietan izandako emaitza bikainei esker. Asteburu ho-
netan azken postuan sailkatutako Bilboko Unibertsitatekoei egin-
go diete bisita eta badute aukera beste partidu bat irabazteko.
Azken denboraldia trantsiziozkoa izan da eibartarrentzat, gazte
asko sartu direlako lehen taldean eta, horrez gain, klubeko talde-
ak zuzentzeko ere beste hainbat aldaketa egin dituztelako.

Olatz Arrizabalaga.
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Debabarrena Concepto Egile talde nagusiak Elgoibarko IMH-n
jokatuko du Pinseque bigarren sailkatuaren aurka domeka eguer-
dian 12:30ean, aurreko asteburuan atsedena izan eta gero. Bes-
talde, kadete mailako Debabarrena taldeak Goierri hartuko du Ei-
barko Hezkuntza Esparruan bihar, goizeko 11:00etan. Eibartarrak
laugarrenak dira sailkapenean eta aurreko asteburuan Aloña Men-
direkin galdu zuten Oñatin (4-1). 

Ipuruako Formakuntza Zen-
troak beste saio bat hartuko
du datorren asteko eguene-
an, 18:30etik 20:00-etara.
“Zailtasunaren kudeaketa'
izenburuko ekitaldian Manu
Egaña Pertsonal eta Antola-
mendu Zuzendariak, Markel
Alberdi eta Ander Romarate
igerilari olinpikoek eta Fran
Garagarza SD Eibarko kirol zu-
zendariak hartuko dute parte.
Eibarko eta eskualde osoko
enpresa eta kirol elkarteei zu-
zenduta dago, “kirol eta en-

presa munduko benetazko
adibide ezberdinak erakuste-
ko” asmoz. SD Eibar Funda-
zioa, Gipuzkoako Foru Aldun-
dia, Kirolgi Fundazioa eta Ade-
giren eskutik egingo da eta Ei-
barko Udalaren eta Debege-
saren babesa du. Formakun-
tza saioan parte hartzeko inte-
resa dutenek joango direla
baieztatu beharko dute 943-
201831(1 luzapena) telefono
zenbakira deituta edota in-
fo@sdeibar.eus helbidera me-
zu bat bidalita.

“Zailtasunaren kudeaketa” kirol-
solasaldia egingo da hilaren 30ean

Areto-foballeko taldeek etxean
jokatuko dute asteburuan

128 atleta irten ziren Altsasuko Duatloiaren 7. edizioan eta
euretako 120 helmugaratu ziren. Emaitza horrek parte-har-
tzaileen prestaketa bikaina erakusten badu, Pello Osororena ha-
sieratik nabarmendu zen Sakana Triatloi Taldeak antolatutako
proban, eta denboraldiko lehenengo garaipena eskuratu zuen
1:04:39 denborarekin. Alberto Barberena bigarren sailkatua 12
segundora helmugaratu zen.

Bestalde, Deltecoko lau ordezkari izan ziren zapatuan jokatu-
tako Gernikako triatloian. Txomin Osoro izan zen ordezkari one-
na, 30. postuan, eta atzetik sailkatu ziren Ioseba Tamayo (78.),
Pablo Zabala (132.) eta Hector Gisasola (150.). 

Denboraldiko lehen garaipena 
Pello Osororentzat

Orain arte inork lortu gabekoa egiteko gauza izan zen Urbat-
Urkotronikeko lehen taldea. Iruñean jokatutako Euskal Herriko
Ligaren 1. mailako partiduan zortzina berdindu zuten eibartarrek
WP9802 liderarrekin, gainera Davide Cerchi entrenatzailearen to-
kian Jol Sologaistua egon zen neurketan. Emaitza horrekin, Urbat
sailkapeneko 4. postuan kokatzen da eta asteburu honetan Bil-
bon jokatuko du igoera fasea jokatzeko aukeren bila.

Urbateko waterpolistek berdindu
egin zuten liderraren etxean

Javi Garate Astigarraga
2017ko martxoaren 20an

Zure koadrila

Olatu batek eraman zaitu
gugandik urrun,
baina gure oroitzapenen urertzean
izango zaitugu beti,  gertu
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Nekane Muguruza zazpigarren sailkatu zen eta Iker Marti-
nez bederatzigarren aurreko astean Atenasen jokatutako Jiu
Jitsu kirol modalitateko junior mailako Munduko txapelketan.
Greziako hiriburuko Olimpicsport Hall Galatsioun jokatutako
txapelketan lau kontinenteetako 33 herrialdek hartu zuten par-
te eta Kalamuako ordezkariek lan dotorea egin zuten azken fa-
seetaraino helduta. Eibartar biei deitu diete apirilaren 1ean Es-
painiako selekzioarekin entrenamendu saioa egiteko Madrilen.

Udalak 3x3 saskibaloi txapel-
keta antolatu du Lehen Hez-
kuntzako 5. eta 6. mailako eta
DBH-ko 1. eta 2. mailako ikasle-
entzat. Parte hartu nahi dutenen-
tzat izen-ematea gaur zabaldu eta
apirilaren 7an itxiko da eta inter-
net bidez (www.eibar.eus), tele-
fonoz (010 / 943708400) edo zu-
zenean Pegorara joanda egiteko
aukera dago. Txapelketa, berriz,
Pazko astean, apirilaren 21ean
eta 22an jokatuko da, zezen pla-
zan eta Ipuruan kiroldegian (ordu-
tegiak eta bestelako zehaztasu-
nak izen-ematea itxi eta gero
emango dituzte ezagutzera).

Eibartarrak dominetik gertu izan
ziren jiu jitsuko Mundialean

Gazteenendako
3x3 saskibaloi
txapelketa 
antolatu dute
Pazko asterako

aire garbiaren bila
Bizkaiko Biraren 7. etapa egingo dute apirilaren 1ean

Plentzian hasi eta Algortan amaitu zen seigarren
etapa ere jendetsua izan zen. 60 lagun inguru
izan zituen irteerak, “asko, kontuan izanda
Eibarrek partidua zuela eguerdian Ipuruan”.
Hurrengo etapa, apirileko bakarra, Santurtzin
hasi eta Muskizen amaituko da; 17 kilometroko
ibilbideko bideak zabalak eta errazak dira guztiak.
Hasteko Serantes mendira igoko dute (452 m.),
gero Punta Lucero zeharkatzeko. Ibilbide guztia
Bilboko portu gainetik doa, eta portu-sarrera
defentsarako eraikitako gazteluak eta kanoi-
bateria ikusteko aukera izango da: ”Lehenengo
kanoi bateria Serantes igotzen, tontorrean gaztelu
zahar baten aztarnak, Punta Luceron berriro
kanoi-bateriak eta bere artean egindako tunelak.
Eta Bilboko portua denbora guztian gure aurrean”.

Irteeretan parte hartzeko Klub Deportiboko bulegoetan eman daiteke izena martitzen eta eguenetan (19:30-20:30).

Mendizaleen taldetxoa Munarrikolandan. Periko Iriondo

Datorren hilabeteko etapak Santurtzi eta Muskiz lotuko ditu, Bilboko portuaren talaiatik

Eibar FT-ko harrobiko taldeak bide onetik
2. Nazional mailan jokatzen duen emakumezkoen taldeak azken jardunaldian
Nª Sª de Belenekin 0-1 galdu arren Unben, nesken taldea sailkapeneko 6. postuan
dago eta lehen bosten artean sartzeko asmoarekin jarraitzen du. Maila nazionale-
an diharduten jubenil eta kadete mailetako lehen taldea ere ondo sailkatuta daude:
Ohorezko Mailako jubenilak 5. postuan eta Euskal Ligako kadeteak 9.ean. 
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Astelehenean, 20:30ean David Brightonen
“The ultimate David Bowie experience”,
David Bowie zenaren omenezko ikuskizuna
hartuko du Coliseo antzokiak. Las Vegasetik da-
torren eta Espainian lehenengoz biran dabilen
taldeak “Konde Zuria” gaitzizenez ere ezaguna
izan zen musikari polifazetiko eta hetereoge-
neoaren magia taula gainera eramango du. Da-
vid Brighton buru duen taldearen eskutik, ia bi
orduko iraupena duen ikuskizunean Bowieren
musikaren historiako momenturik garrantzi-
tsuenetakoak eta jatorrizko soinu famatua ber-
piztuko dira. Gainera, ikuskizunak sorpresa bi-
sual ugari ekarriko dituela aurreratu dute eta,
diotenez, “ikuslea espektakuluaren alderdi ak-
tibo bilakatuko duen mundu magiko bat birsor-
tuko da”. Errepertorioan ez dira faltako Bowie-
ren arrakastarik ospetsuenak: “Space Oddity”
(1969), “The man who sold the world” (1970),
“Life of Mars” (1971), “Changes” (1972),
“Ziggy Stardust” (1972), “Under Pressure”
(1981), “Let’s dance” (1983) eta “Where are

we know” (2013), besteak beste. Sarrerak 30
euro balio du (23 euro Coliseoaren Laguna txar-
telarekin) eta Coliseoko ohiko salmentatik kan-
pora ere, nahi duenak honako toki hauetan
izango du erosteko aukera:  Eibarren Trinkete,
Portalea, Batzoki eta Xania tabernetan; Elgoi-
barren, Lanbroan; Ermuan, Caperosen; eta Du-
rangon, Gambrinusen.

Datorren eguenean, 19:00etan “El nunca me pegó”
(Faktoria Lila) dokumentalaren proiekzioa eta, jarraian, Iran-
tzu Varela kazetari eta aktibista feministarekin solasaldia
egingo dira Portalean, EH Bilduk eta Alternatibak antolatu
duten ekitaldian. Irantzu Varelak Euskal Herriko toki askotan
aurkeztu duen dokumentala 2015ean egindakoa da eta, 20
minututan, hiru emakumeren istorioa kontatzen du.

David Bowieren omenezko ikuskizunik onena
izango da astelehenean Coliseoan

Dena prest Euskararen Transmisioari 
buruzko Mintegiaren 7. ediziorako
Maiatzaren 23an Euskararen Transmisioari buruzko Mintegiaren 7. edizioa hartuko du Por-
talea kultur etxeak. Iaz bezala, goizeko 08:45ean hasi eta 14:45ean amaituko da jardunaldia eta
hitzaldia ematera etorriko diren adituak hauek izango dira: Estibaliz Amorrortu (Deustuko Uni-
bertsitatea), Arrate Gisasola (Ebete-ko kidea), Joxe Mari Agirretxe “Porrotx”, Asier Lafuente
(“Agurainen, egunerokoan, 75 ordu euskaraz” ekimenaren antolakuntzako kidea), Argiñe Korta
eta Maru Eriz (Argia ikastola), Maite Asensio (Urtxintxa Eskola) eta Mario Zapata (Soziologoa ).

Betiko moduan, hitzaldi guz-
tiak amaitu eta jarraian, jardu-
naldia agurtu aurretik, Jaime
Altunak dinamizatuko duen
mahaingurua egingo da. Ize-
na emateko epea maiatzaren
2tik 19ra bitartean egongo da
zabalik. Informazio gehiago-
rako etakitto.eus helbidean
begiratu daiteke.

Telefono-kabinak
Barixakua zen eta 5 urteko
ilobarekineta bere lagun
batekin nindoan kalean zehar.
Halako batean ilobak, telefono-
kabina bat seinalatuz, lagunari:
"June, badakizu zer? Hori
lehen deitzeko erabiltzen
zeben, mobilik ez zekenian".
Zur eta lur geratu nintzen,
bat-batean, etorkizunetik
agertutako izakiak
baitziruditen. Guk hainbeste
erabili dugun erreminta hura,
di-da batean, dinosauriatu
egin zuten. 
Gailu hau, deitzeko ez ezik,
jolasteko eta aterpe gisa
ere erabiltzen genuen. 
Horrez gain, zineman
ezinbesteko figura bat izan da:
Nork ez du gogoratzen
Hitchcock-en "The Birds”
filmeko sekuentzia; txoriak
eraso bizian datoz eta Melanie
Danielsek telefono-kabinan
babesten du bere burua,
gotorleku gisa. Edo non
aldatuko lituzke erropak Clark
Kent Superman izateko? Eta
zer esanik zinema beltzean:
nondik deituko lukete
gangsterrek gau euritsuetan? 
Errealitatera bueltatuz, hainbat
informazio-iturriren arabera,
2018rako ez da telefono-
kabinarik geratuko. Hutsunea
igarriko da gure kaleetako
hainbat izkinatan. Izan ere,
gezurra badirudi ere, orain dela
urte batzuk, ilarak eta guzti
egiten genituen kabinen
inguruan, eta behin barruan
egonda, erlojupeko deiak
izaten ziren, poltsikoan
zeneukan txanponen
araberakoa. Kreditua amaituz
gero, piiii batekin agurtzen
zenuen beste aldekoa.
Egia esan, xarma berezia dute
espazio hauek. Bai
errealitatean eta baita fikzioan
ere. Baina, gaur egun, kaleko
apaingarri bat baino ez dira. 
Azken finean, teknologian
aurrera egin nahi badugu,
telefono-kabinak ere
bazterrean laga beharko ditugu
viniloa edo kasettea bezalaxe.
Baina erromantikoak garenok
gogoan zaituztegu.

ANE URKIOLA

Dokumentalaren proiekzioa
eta Irantzu Varela solasean
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“Nazismoaren biktima guztiei
gorazarre egitea da helburua”
“Treblinkara Azken Trena” Vaiven Producciones taldearen eskutik datorren
antzezlana da. Martxoaren 25ean eskainiko dute funtzio bat euskeraz,
19:30ean eta beste bat gazteleraz, 22:00etan. Jatorrizko ideia Ana Pimentare-
na da eta antzezlanaren zuzendaritza Patxo Telleriari dagokio. 9 aktorez osatu-
tako talde berak hartuko ditu bi hizkuntzetan egindako lanak, baina protago-
nistaren papera, euskarazkoan Jose Ramon Soroizen esku geratuko da eta
gaztelerazkoan Alfonso Torregrosaren esku. 

ANA PIMENTA
(aktorea)

Bihar arratsaldean Zapatuko Ipuina egitasmoaren saio berria hartuko
du Juan San Martin umeen liburutegiak, 18:00etatik aurrera. Ana Rodri-
guezek “Emakumeak kontu-kontari” izenburuko kontakizuna eskainiko du
eta bere ipuin guztietan emakumeak izango dira protagonista, “estereoti-
poak gaindituta, emakumeek zer esan badutela” erakusteko. Saioa 3 urte-
tik gorako umeentzat pentsatuta dago eta sarrera, betiko moduan, doan
izango da.

Emakumeak izango dira 
protagonista Zapatuko Ipuinean

– Zer kontatzen du lan honek?
Antzezlan hau Varsoviako ghetto ju-

duan dagoen umezurzegi batean koka-
tzen da, 1942ko abuztuaren 5ean, eta
bertako haurrak Treblinkan dagoen hil-
keta-esparrura joan aurretiko orduak
kontatzen dira. Benetako istorio batean
oinarritzen da,  hain zuzen ere, Janusz
Kòrczak medikuaren bizitzan. Gizon ho-
nek hainbat umezurtzegi sortu zituen
eta hau, haur-errepublika modura ges-
tionatu zuen, Stefania Wilzynska bere la-
guntzailearekin batera; haurrak autogo-
bernu bat zeukaten, justizia auzitegi pro-
pioa, egunkari bat, antzerkia egiten zu-
ten, musika,… maila guztietara zabaldu-
tako proiektu auto-gestionatua izan zen.
Eibarren gainera, publikoaren zati bat

taulagainean egoteko aukera egongo da,
protagonistekin batera. Ikusleak guztiz
inplikatuta egotea bilatzen dugu. 
– Zein helbururekin egindakoa da?

Alde batetik, nazismoaren biktima
guztiei eta batez ere Kòrczaki gorazarre
egitea da gure helburua, izan ere, medi-
ku judu honek bizi osoa eman zuen hau-
rren alde borrokan. Gainera,  egungo
Haurren Eskubideen Hitzarmena eratze-
ko oinarri pedagogikoak ere ezarri zituen
berak eta judua izanda nazien salbazioa
lortu bazuen ere (nazi askoren irakasle
izan baitzen unibertsitatean) nahiago
izan zuen borrokan jarraitu eta izan ze-
zakeen bizitza erosoago bati uko egin.
Bestalde, obra honek duen beste helbu-
ru nagusia ikusleak gogoetara bultzatzea

da. Bitxia da antzezlan hau ikusten du-
gunean kontu hauek beste garai bate-
koak direla uste izaten dugula, baina ez
gara urrutiegi joan behar. Egun, kon-
tzentrazio-esparruak existitzen ez diren
arren, hainbat errefuxiatu daude norae-
zean, bizia galtzen, … Historia errepika-
tu egiten da, beste molde batzuk erabi-
liz, baina beti ahulenak suntsituz.
– Ikusleek egindako kritiketan “emozio”
hitza da gehien errepikatzen dena…

Bai, oso hunkigarria da. Gainera akto-
reek egiazkotasun handiarekin egiten
duten lan eta ondorioz ikusleek erabat
sinesten dute istorioa. Beti diot mukiza-
pi-trafikoa egoten dela ikusleen artean
eta jendea oso hunkituta egoten dela
hasieratik bukaerara.

Zapatu arratsaldean Plazan Jolasak ekimenaren II.
edizioa hartu zuen zezen plazak. Parte hartzera ani-
matu ziren gazteak multikirol kantxara gerturatu ziren
eta primeran pasatu zuten begiraleek prestatutako jo-
lasei esker: globoak zapaltzen, zapira, zaku erraldoien
lasterketa, saskibaloian… horietan jolasteaz gain, “es-
ki-bereziak” probatzeko aukera ere izan zuten.

Ederto ibili ziren gazteak
zezen plazako jolasetan

Maialen Belaustegi
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Domekan, 12:30xetan, kontzertua emango du
Usartza txistulari taldeak udaletxeko arkupeetan.
Beste batzuen artean, hauek izango dira joko
dituzten kantak: “Apaña” (Luis Urteaga), “Biren
zatiak” (Isidro Ansorena), “Ume eder bat”
(Ansorena), “Arraunlariak” (Amenabar) eta
“Aitorrena” (Etxeandia).

Txistularien kontzertua domekan

Aurreko barixakuan Josune Go-
rostegi antzezleak saio bikoitze-
an eskainitako “King Kong neska”
bakarrizketak itxi zuen Emakumea-
ren Nazioarteko Egunaren harira
antolatutako egitaraua. Hilabete
guztian hainbat ekitaldirekin gogo-
ratu nahi izan da Martxoaren 8a eta
aurtengo egitaraua osatzerako or-
duan emakumea eta artea izan dira
ardatza.

Egunotan Portalean ikusgai izan diren erakusketa
bi, Edurne Martinez Arroyoren “Render” eta Zaloa
Ipiñaren “Argiaren Igarobidea” ateak ixtear daude,
ikustera joateko azken eguna bihar izango da eta.

Bi erakusketa amaitzear

Gaur 20:00etatik aurrera Borja Rodriguez eibartarraren zuzeneko
emanaldia hartuko du Legarreko Tarte kafetegiak. Gitarrarekin lagundu-
ta, kantu ezagunak abestuko ditu irrati kazetari ezagunak.

Borja Rodriguezen emanaldia

Astelehenean banatuko dituzte udalak eta
euskaltegi biek antolatutako “Eibar aldeko euskara
hiztegia” argazki digitalen lehiaketako sariak,
12:00etan Portalean. Ekitaldian, orduan
ezagutzera emango diren irabazleekin batera,
Patxi Lejardi Euskara Batzordeburua, Sorkunde
Juaristi Udal Euskaltegiko zuzendaria, Xabier
Zubizarreta Eibarko AEK-ko arduraduna eta Junkal
Txurruka Euskara saileko zuzendaria egongo dira.

Argazki Digitalen Lehiaketako 
sari-banaketa

King Kong
neskak 
agurtu zuen
Martxoaren
8ko egitaraua

Eibarko La Salle ikastetxean Arte Batxilergoa ikasten ari diren ikasle-
ek kurtsoan zehar egindakoekin erakusketa antolatu zuten. Eskolako ikas-
le guztiek izan zuten erakusketa ikustera joateko aukera, ikastetxeko
frontoian ikusgai egon zen bi egunetan.

Arte Batxilergokoen erakusketa

Jaixak Herrixak Herrixandakok sanjuanak prestatzeko lehen bile-
ra irekia deitu du gaurko, 19:00etan txosnaguneko parkean (Txaltxa
Zelaiko auditorioan). Bilera amaitu eta jarraian trikipoteoa egingo du-
te gazteek.

Sanjuanak prestatzeko bilera



“Treblinkarako azken trena” (Vaiven)

25ean (zapatua), 19:30 / 90 minutu

Coliseoan / 12 euro / DRAMA

“Ultimo tren a Treblinka” (Vaiven)

25ean (zapatua), 22:00 / 90 minutu

Coliseoan / 12 euro / DRAMA

“Lola y Dolo” (Getxoko Udaleko Wanted Saria)

26an (domeka), 20:30 / 50 minutu

Hezkuntza Esparruan / 5 euro / MUSIKALA

“Una casa de muñecas” (Pr. Teatro Arriaga)

28an (martitzena), 20:30 / 105 minutu

Coliseoan / 12 euro / DRAMA

ANTZEZLEAK: Alfonso Torregrosa, Jose Ramon

Soroiz, Maiken Beitia, Eneko Sagardoy, Gorka Martin,

Tania Fornieles, Nerea Elizalde, Jon Casamayor, Mikel

Laskurain eta Kepa Errasti 

MUSIKA: Iñaki Salvador

ZUZENDARITZA: Mireia Gabilondo

Patxo Telleriaren testu hunkigarri bezain harrigarria euskaraz eta gazteleraz
antzeztuko dute, egun bereko bi saiotan. Argumentua garatzen den gune
eszenikoak garrantzi handia du lan honetan, ikusleak aukera baitu une lazgarri
eta ikaragarri horiek “in situ” ezagutu eta bizitzeko, eszenategian integratuta.
Ohe, ohatze eta jangelako mahai artean, ikusleak juduen umezurtz-etxe baten
azken egunen lekukoak izango dira, bertako antolaketan parte hartuz.

ANTZEZLEAK: Maitane Aspe eta Amaia Miranda 

EGOKITZAPENA: Richar Sahagun

Lan guztiz profesionalaren aurrean gaude: azpimarratzekoa da protagonistek
daukaten interpretaziorako gaitasuna eta euren musika prestakuntza, ahaztu
barik ekoizpen ezin duinagoa. Umorez betetako antzezlanean, Lolaren
puritanismoa eta Doloren lotsagabekeria modu zoragarrian irudikatzen dira.

ANTZEZLEAK: Enriqueta Vega, Eneritz Artetxe, Ramon Ibarra,... 

EGOKITZAPENA: Pako Revueltas

Henrik Ibsen-en lanaren bertsio honetan gertutasuna eta konplizitatea bilatu
nahi da ikusleekin; horregatik, interpretazioan errealitatea eta fikzioa nahasi
egiten dira eta ikuslegoak aukera izango du gure gizartean emakumeok
eta gizonok jokatzen ditugun paperei buruz benetako hausnarketa egiteko.

martxoaren 24tik 30era arte

“Medea” (Teatro de la Ciudad/de la Abadía)

30ean (eguena), 20:30 / 75 minutu

Hezkuntza Esparruan / 15 euro / TRAGEDIA

ANTZEZLEA: Aitana Sanchez-Gijon 

ZUZENDARITZA: Andres Lima

Aktoreak ikuslegoarekin hitz egiten du, proposamenaren zergatia azaltzen du,
Jason eta Argonauten mitoa kontatzen du eta, irakurketa apurra interpretazio
oparoarekin nahastuz, ahotsa ematen die pertsonaia guztiei. Hor agertzen da
Medea: biluzia, indartsua, ikaragarria eta gizatiarra oinazeraino.



Motxaila Eguna gaur
eta bihar MENDARON
Motxaila Eguna antolatu dute
Mendaron eta bertso saioa
egingo dute gaur San Agustin
kulturgunean, 22:00etatik
aurrera. “Zerua motxailen
aterpe” izenburupean, Unai
Iturriaga, Julio Soto, Alaia
Martin eta Jone Uria arituko
dira eta sarrerak 5 euro balio
ditu. Zapatuan, berriz, goizetik
hasiko dute eguna.
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Barixakua 24
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Zapatua 25
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Domeka 26
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Astelehena 27
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

Martitzena 28
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Eguaztena 29
EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

Eguena 30
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Barixakua 31
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

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...........................900 12 14 00

Taxiak ........................943 20 30 71

...................................943 20 13 25

Alkohol.Anon............629 14 18 74

Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63

telefono

jakingarriak

farmaziakhildakoak
- Manuel Sanchez Garzon. 66 urte. 2017-III-15.
- Jose Garetxana Gerrikabeitia. 90 urte. 2017-III-16.
- Lorenzo Sarasua Uribarri. 84 urte. 2017-III-18.
- Concepcion Ballesteros Dieguez. 90 urte. 2017-III-18.
- Pilar Azkoitia Iñurritegi. 90 urte. 2017-III-19.
- Javi Garate Astigarraga. 52 urte. 2017-III-20.
- Juan Susaeta Urkidi. 87 urte. 2017-III-20.

jaiotakoak

eguraldia (EUSKALMET.NET)

GAUEZ BETI -2017AN- 
Mandiola (S. Agustin, 3)

- Kai Cuadra Caballero. 2017-III-14.
- Aiur Laskurain Lopez. 2017-III-15.
- Stella Manandhar. 2017-III-17.
- Wassim Bouzaddagh. 2017-III-18.
- Laia Lopez Tepes. 2017-III-18.
- Izei San Ildefonso Perez. 2017-III-20.

AURREKOAREN 
EMAITZA

SUDOKUA

ERMUKO Duatloiaren
zortzigarren edizioa
Ermuko Ostots Triatloi Kirol
Klubak Ermuko Sprint
Duatloiaren edizio berria
antolatu du bihar zapaturako.
Proba 12:00etan hasiko da,
Orbe Kardinalaren plazan,
eta parte-hartzaile guztiek
hiru zatiko lasterketari egin
beharko diote aurre.

Herrixa dantzan dantza
irekia ELGETAN
Domekan Herrixa Dantzan
dantzaldi irekiaren saioa
hartuko du Elgetako 13 Spaloia
Kafe Antzokiak, 19:00etatik
20:30era. Ohikoari jarraituta,
dantza gidaria Patxi Montero
izango da eta musika eta
dantza tradizional ludikoek
osatuko dute: sokan, bikoteka,
soltean, korruan, taldeka...
denetarik. Sarrera doan izango
da eta parte-hartzea librea.



JAIETARAKO BILERA
19:00. Sanjuanak
prestatzeko I. bilera irekia,
Jaixak Herrixak Herrixandakok
deituta. Jarraian trikipoteoa.
Txosnaguneko parkean.

DEPORREKO BATZARRA
19:30. Urteko Ohiko
Batzarra.
20:15. Ezohiko Batzarra.

...eta kitto!
agenda
2017-III-24
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Barixakua 24 Astelehena 27
MUSIKA
20:30. “Space Oddity. The
Ultimate David Bowie
Experience”. Coliseoan.

Eguena 30
#ABIAN AZOKA
10:00. Jardunaldia: “ETHAZI,
Etekin Handiko Zikloen
metodología berritzailea”
(Iñaki Mujika, TKNIKA).
11:00. Ekintzailetza tailerra:
“Nola sortu zure
negozio-ideia propioa?”
(Jaione Leibar, Debegesa).
12:00. “Bideragarritasun
plan express-a. Canvas

Business Model eredu
bisual eta praktikoa” tailerra
(Daiteke, Lanbideren zentro
kolaboratzailea). Armeria
Eskolako patioan.

IKASTEN
10:00. “Atapuerca eta
euskaldunen DNAren jatorria”
hitzaldia, Eneko Iriarteren
eskutik. Sarrera librea.
Armeria Eskolan.

KALEETAN KANTUZ
17:45. Kaleetan Kantuz
dantzak. Untzagako
jubilatu etxean.
19:30. Kaleetan Kantuz
abesbatzaren entsegua.
San Andres elizan.

ODOL-EMATEA
18:30. Odol-emaileentzat
odola emateko saioa.
Anbulatorioan.

KALERATZEAK STOP
19:00. Kaleratzeak Stop
plataformakoen bilera
irekia. Portalean.

DOKUMENTALA
19:00. “El nunca me pegó”
(Faktoria Lila) eta Irantzu
Varelarekin solasaldia,
EH Bilduk eta Alternatibak
antolatuta. Portalean.

PINTXO-POTE TEMATIKOA
19:00. “Planifikatu,
planifikatzeko 7Pekin”,
Jose Manuel Torres EITBko
“El gran salto” saioko
coach-a eta “Planifícate con
las 7Ps de la planificación”
liburuaren egilearekin.
Ekingunek antolatuta.
Armeria Eskolan.

ANTZERKI JARDUNALDIAK
20:30. “Medea” (Teatro
de la Ciudad / Teatro
de la Abadía). Hezkuntza
Esparruan.

Eguaztena 29
#ABIAN AZOKA
10:00. Ate irekiera.
12:00. Inaugurazio ekitaldia.
12:15. Ongi etorria eta
irekiera hitzaldiak: “Lanbide
Heziketa eta Enpresa:
Erronkak eta aukerak”,
Mikel Sarriegi, ADEGIko
Ezagutzaren Kudeaketa
eta Prestakuntzako
zuzendariaren eskutik.
“Formazioa eta enplegua,
zailtasun egoeran dauden
pertsonen gizarteratzea
lortzeko ardatz nagusiak”,
Aitor Avila, Kalexka
Elkarteko Gizarte hezitzaile
eta Koordinatzaile
Teknikoaren eskutik.
Armeria Eskolako patioan.

KAFE TERTULIA
11:00. “Semana Santa,
religiosa o lúdica”.
Untzagako jubilatu etxean.

EIBARKO KANTUZALEAK
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

MENDI JARDUNALDIAK
09:00. “Eskalada
hastapenak” topaketa.
Kultu tabernan. 

ELKARTASUN TATUAJEAK
10:00/21:00. Elkartasun
Tatuaje Jardunaldia:
tatuajeak 50 eurotan. Dirua
AFESD eta Berritxuak
elkarteei laguntzeko izango
da. Umeendako tailerrak,
azoka, txosna… Untzagako
jubilatu etxean.

KIROLA FAMILIAN
17:30. Ipurua kiroldegian.

ZAPATUKO IPUINA
18:00. “Emakumeak
kontu-kontari”, Ana
Rodriguezen eskutik.
Sarrera doan. Liburutegian.

ANTZERKI JARDUNALDIAK
19:30. “Treblinkara azken
trena” (Vaiven Producciones).
22:00. “Ultimo tren
a Treblinka” (Vaiven
Producciones). Coliseoan.

Zapatua 25

Martxoaren 26ra arte:

– “RENDER” EDURNE MTNEZ. ARROYOREN erakusketa. 
(Portalean)

– “ARGIAREN IGAROBIDEA” ZALOA IPIÑAREN erakusketa. 
(Portalean)

– MARTXOAREN 8AREN INGURUKO KARTELEN erakusketa. 
(Portalean)

Martxoaren 31ra arte:

– AGUSTIN BUSSELOREN argazk-erakusketa.
(El Ambigu tabernan)

– M. SOL YABENEN argazki-erakusketa.
(Portalea jatetxean)  

Apirilaren 2ra arte:

– “TXINAKO LAU HIRITAN” JOSE LUIS IRIGOIENEN argazkiak. 
(Topalekuan)

Apirilaren 22ra arte:

– “MIRADORES” LUCENA MORALEN argazkiak.
(El Corte Inglesean)

Erakusketak

OMENALDIA
12:00. Joseba Zinkunegiri
omenaldia. Legarreko
frontoian.

KIROLA FAMILIAN
17:30. Ipurua kiroldegian.

ANTZERKI JARDUNALDIAK
20:30. “Lola y Dolo,
el musical”. Hezkuntza
Esparruan.

Domeka 26

Martitzena 28
IKASTEN
10:00. “Humanismo
berrirantz: aukerak eta
baldintzak” hitzaldia, Jesus
Mari Mugikaren eskutik.
Sarrera irekia. Armeria
Eskolan.

IKASTEN
16:00. Puntu-tailerra.
17:00. Joskintza-tailerra.
Portalean.

MENDI JARDUNALDIAK
19:00. “Gosari osasuntsuak”
sukaldaritza tailerra, Zaloa
Otaduiren eskutik.

ANTZERKI JARDUNALDIAK
20:30. “Una casa de
muñecas” (Prod. Teatro
Arriaga). Coliseoan.



Zorionak, NORA, gure
etxeko printzesak bixar
zortzi urte egingo dittu-
eta. Laztan haundi bat
etxekuon eta, batez be,
Ikerren partez.

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. 

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

laztanak emoten...

Zorionak, AMETS,
zure 8. urtebetetzian.
Famelixa guztiaren eta,
batez be, anaixa
Hodeiren partez.

Zorionak, ITSASO,
polittori!, zure seigarren
urtebetetzian. Izugarri
maite zaittugu!
Etxekuen partez.

Zorionak, AINARA, 
gaur 10 urte egingo
dozuz-eta. Musu haundi
bat Eibarko aitxitxa-
amamaren partez.

Zorionak, NAIA, hillaren
21ian bost urte egin 
zenduazelako. Musu
haundi bat aitxitxa
eta amamaren partez.

Zorionak, DAVID, bixar
29 urte egingo dozuz-
eta. Espero dot nire
onduan askoz gehixago
be betetzia, maitxi!
Zure nobixaren partez.

Zorionak, FELIPE eta JONE, zuen urtebetetzian.
Asko maite zaittuztegu!

Zorionak, PATXI,
martitzenian 8 urte
bete zenduazen-eta!
Patxo haundi bat
etxekuon eta, batez
be, Mirenen partez.

Zorionak, ITSASO, haraiñegun
sei urte bete zenduazen-eta.
Famelixa guztiaren eta, batez be,
neba EKHIren partez. 

Zorionak, ENCARNA,
bixar 99. urte beteko
dozuz-eta. Famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, IZARO (gaur zazpi urte
egitten dozuz) eta ANDER (hillaren
15ian lau bete zenduazen). Musu
erraldoi bana famelixaren partez!

(1 ARETOAN)
25ean: 17:00, 19:45
26an: 17:00, 20:00(Antzokia)

27an: 20:30

(1 ARETOAN)
25ean: 22:30
26an: 20:00

”El Bar” 
Zuzendaria: Alex de la Iglesia

”Manual de un tacaño” 
Zuzendaria: Fred Cavaye

zineaColiseoan

”Land of mine” 
Zuzendaria: Martin Zandviet

(2 ARETOAN)
25ean: 22:30
26an: 17:00, 20:00
27an: 20:30

Zorionak, MARIA, 
gure etxeko printzesak
domekan urtiak beteko
dittu-eta. Patxo potolua
famelixaren partez.
Zoragarri pasatu!

Ongi etorri, EKAI!, hillaren 16tik 
gure artian zagozelako, etxia pozez
betetzen. Musu haundi bat zure
anaixa GARI eta gaiñerakuon partez.

Ongi etorri, IZEI, astelehenian jaixo
ziñan-eta!!! Eta zorionak, IBAI, 
domekan bi urte beteko dozuzelako.
Musu pilla bat famelixaren partez.

”La Bella y la Bestia” 
Zuzendaria: Bill Condon

(ANTZOKIAN)
25ean: 17:00(2 Aretoa)

26an: 17:00



1. Etxebizitza

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

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

3. Lokalakira
ga

rki
lab

ur
rak

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

i

– Emakumea eskaintzen da gauez edo
orduka nagusiak zaintzeko. Baita astebu-
ruetan ere. Tel. 603-386326.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel. 633-
072144.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordu-
ka. Esperientzia. Tel. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 658-158036.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-488692.
– Gizonezkoa eskaintzen da baserriko
lanetan edo bestelakoetan jarduteko. Tel.
688-302653.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
tzeko eta etxeko lanetarako. Orduka. Tel.
669-667790.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Tel. 602-190614.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Tel. 631-602883.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Interna. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko, nagusiak zaintzeko eta dendari
moduan. Tel. 632-426847.
– Neska euskalduna eskaintzen da pego-
rak eta soziedadeak garbitzeko. Tel. 617-
571210.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 688-899813.
– Neska eskaintzen da edozein lan egite-
ko. Tel. 631-367802.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 632-288967.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 622-
623216.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 632-291539.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 673-028698.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Tel. 617-628137.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 666-197835.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Espe-
rientzia. Disponibilitate osoa. Tel. 612-
493242.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 600-840833.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Baita asteburuetan ere. Erreferentziak.
Tel. 666-197831.
– Neska eskaintzen da edozein lan egite-
ko. Tel. 654-949568.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere.
Tel. 645-891307.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere.
Tel. 658-734699.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Esperientziarekin. Tel. 612-
550377.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan
ere. Orduka. Tel. 631-506763.
– Emakumea eskaintzen da goizez nagu-
siak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 685-768026.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako.
Tel. 632-779980.

– Garaje itxia salgai Ipuruako Eroskiko
behealdean. 23 m2. Sarbide ona. Oso ego-
era onean. Tel. 652-764566.
– Garaje itxia saldu edo alokatuko nuke
Untzaga inguruan. Plaza batekoa eta tras-
teroarekin. Tel. 656-733131.

3.1. Salgai

5. Irakaskuntza

1.1. Salgai

– Urkizun pisua salgai. Tel. 617-329239.

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 631-
929576.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 658-
310620.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Tel. 632-833905.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 602-057185.
– Mutila eskaintzen da asteburuetan nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 632-026510.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Baita asteburuetan ere. Esperientzia
eta erreferentziak. Tel. 648-039187.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 632-
066630.
– Gizona eskaintzen da sukaldari jarduteko
(esperientzia), garbitzaile profesional
moduan eta barra edo mahai laguntzaile.
Tel. 625-997599.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagu-
siak zaintzeko. Tel. 632-669488.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Orduka. Tel. 662-012834.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 697-
665452.
– Neska eskaintzen da edozein lan egite-
ko. Tel. 632-983250.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 671-763558.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Disponibilitate osoa. Tel.
632-892384.

4.1. Lan bila

1.2. Errentan

– Pisua (2/3 logela) hartuko nuke alokai-
ruan. Tel. 652-532589.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 652-032117.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
asteburuetan. Tel. 646-778839.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako.
Tel. 631-934819.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta garbiketak eta
plantxa egiteko. Esperientzia. Tel. 612-
268115.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 608-
341064.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-221729 eta 634-256471.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita ospitalean gauez ere. Tel.
659-908513.
– Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagusiak zaintzeko. Tel. 631-018667.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Ordu-
ka. Tel. 632-691242.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 635-
091262.
– Geriatria ikastaroa egindako emakumea
eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel.
631-304763.
– Mutila eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagusiak zaintzeko. Tel. 630-112222.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintze-
ko. Tel. 631-910326.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Baita asteburuetan ere. Tel. 631-
526711.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko. Tel. 631-988471.

– DBH 2-ko ikasleak Matematiketako ira-
kasle partikularra (euskalduna) behar du.
Tel. 669-293462.

5.1. Eskaerak

– Lokala alokagai Birjiñape 1-ean. 33 m2.
Bulegoa egiteko aproposa. Tel. 688-678934.
– Garajea alokagai Ego-Gain kalean. Tel.
660-312431.

3.2. Errentan

– Kamarero eta sukaldari profesional eus-
kaldunak behar dira. Ezinbestekoa autoa
eta erreferentziak. Bidali curriculuma: 39
Postakutxa / 20870 / Elgoibar.
– Kamarera/o behar da Eibarren astebu-
ruetarako. Bidali curriculum-a. 279 posta-
kutxatila.
– Enkargatua behar da Elgoibarko taberna
batean. Esperientziarekin. Bidali curriculu-
ma: elgoibartaberna@outlook.es
– Nagusiak zaintzeko pertsona arduratsua
behar da Eibarren goiz eta arratsaldez.
Ezinbestekoa profesionaltasun ziurtagiria
edo geriatria laguntzaile titulazioa. Tel.
600-831698.
– Sukalde-laguntzailea behar da Eibarren
asteburuetarako. Bidali curriculum-a. 279
posta-kutxatila.

4.2. Langile bila

– Batxilergo, DBH eta Heziketa Zikloetako
klase partikularrak ematen ditut. Tel. 685-
739709.
– DBH, Batxilergoa eta Unibertsitate maile-
tako matematika etabar ematen dira. 1-3
ikasleko taldeak. Goizez ere bai. Tel. 677-
592509. Alberto.

5.2. Eskaintzak





HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

w w w. o a r s o c a r . c o m

25. URTEURRENEKO
EDIZIO BEREZIA

ELGOIBAR
Olaso Polig., 17       943 74 14 80

OIARTZUN
Lintzirin Poligonoa, 1       943 49 48 30

BEASAIN
Errepide Nazionala, 1       943 80 40 54

IRUN
Juan Thalamas, 43       943 63 97 69

5.000€-RAINOKO DESKONTUA

MARTXOAN BAKARRIK

Hyundain dagoeneko 25 urte bete ditugu
zure ondoan. Eta zure aldamenean 
egindako denboran, munduko 
5 Fabrikatzaile onenetakoen artean 
kokatu gara, 3. Marka fidagarriena 
bihurtu eta hirutan Espainiako Urteko
Autorik Onena izateaz gain. 
Hori ospatzeko, eta gure urteurrena 
amaitu baino lehen, 25. Urteurreneko
Edizioa kaleratu dugu, aparteko 
ekipamendua eta 5.000€-rainoko 
deskontua dituen edizio berezia.

Hurbil zaitez hilabete honetan zure 

kontzesionariora eta ospatu egizu gurekin.

Hyundai Tucson Gama: CO2 Emisioak (gr/km): 119-147 Kontsumo mistoa (l/100km): 4,6-6.3.
ix20 Hyundai Berria Gama: CO2 Emisioak (gr/km): 110-130. Kontsumo mistoa (l/100km): 4,2-5,6.
i20 Hyundai Berria Gama: CO2 Emisioak (gr/km): 97-102. Kontsumo mistoa (l/100km): 3,7-4,8.
25. Urteurreneko Hyundai i20 1.1 CRDI 75CV (55,2kW)-ari gehienezko deskontu aplikagarria. Sustapen-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta berria erositakoan Hyundai auto bat
entregatzerakoan aplikagarria den Zure Hyundai Berritzeko Deskontua barne. Eskaintza 2017/03/31ra arte da balioduna. 3. marka fidagarriena, 2016ko JD POWER-en arabera. *Hyundai
Motor España S.L.U-k km mugarik gabeko 5 urteko Hyundai berme komertziala Hyundai Kontzesionarioen Sare Ofizialean erositako autoetan soilik aplikatuko da, zerbitzu pasaporteak
dioen termino eta baldintzetan.Bisualizatutako modeloak: Tucson 25. Urteurrena, ix 20 25. Urteurrena, i20 25. Urteurrena. Bermearen eta eskaintzaren baldintzak Hyundai kontzesionario-
sarean edo www.hyundai.es helbidean galdetu.
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