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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
LITXARRERIXA.- Premiña barik jaten diran gauza gozuak. Gaztelerazko ‘golosina’. “Ez eban
goserik, litxarrerixen guria baiño”.
LITXARRERO.- Litxarrerixak jaten ibiltzen dena. “Litxarrerua danetik, ez dauka jateko ordurik”.

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

“Eredu energetikoak jendarteak
eskatzen duena ematen du. Esaterako,
abenduan mahaian tomate gorri bat
izateko. Marokon edo Malagan sortzen
da, petrolioz egindako negutegi batean,
petroliotik ekoitzitako fitosanitarioak
erabiltzen dira, baldintza oso txarretan
dauden etorkinak ari dira hor lanean
merkeago atera dadin, kamioi batek
hartzen ditu tomate guztiak eta milaka
kilometrora eramaten ditu, egunak
pasatzen direnez agian tomatea
transgenikoa izango da azal gogorragoa
izateko, logistika gune batera eramaten
dituzte, gero hipermerkatu batera,             

haraino autoz joaten gara... Tomatea
mahaian dugu, baina ez gara ohartzen
egin duen bide luzeaz. Eta `ekologistak´
garenez, zakarrontzi aurrean bandeja
nola birziklatu behar den zalantzan
egoten gara. Asko kostatzen zaigu ispilu
aurrean jartzea. Jendarteak eskatzen
duena tomatea izateko hori da”

(XABIER ZUBIALDE, ENERGIAN ADITUA)

“Unibertsitatean trepalari bihurtzen da
ikerle izeneko irakasle asko, gora egin
beharrez unibertsitatetik kanpo ari
garenontzat errespetu falta ikaragarria
erakutsiz; arrasatzaile batzuk dira. Nik
utzi izan diet material asko, eta gero
nire izena eta lana aipatu ere ez.
Gainera, unibertsitateko jende horrek

denbora eta patxada gutxiagorekin
egiten du lan, guk baino. Justu
horregatik, guk xehetasun eta erlikia
gehiago harrapatzen ditugu.
Gero, unibertsitateko horiek gure
aurkikuntzak aprobetxatu egiten
dituzte, gure erlikiak beren izenekotu
eta trapatzeko. Eta unibertsitateko
ikasle fin askoren lanarekin ere gauza
berbera egiten dute, lotsaren zipitzik
ere gabe. Eta beste kontua:
unibertsitateko eta Euskaltzaindiko
ikerlariek badute sarbidea, guztion
dirutik egindako datu-base eder
askotan; eta guk, berriz, ez. Horra
injustizia ikaragarria, gero eta kirats
handiagoa dariona”

(PATZIKU PERURENA, IKERLARIA)

eskutitzak
Askatasun haize ufada berri bat dabil Euskal He-

rriko txoko desberdinak zeharkatzen. Ufada horre-
tan erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarriak en-
tzun daitezke. Kale kantoietatik hasita mendi pun-
tura, Euskal Herriko dorre altuenetik baserrietara,
Nafarroako Erriberatik Gipuzkoako kostaldera, En-
karterrietatik Iparraldera doana. Ufada horiek ipar
bat ezartzen dute gure norabideetan, Maiatzaren
7ko galdeketa. Gure kasua ez da kasu isolatu bat
izango, ezta gutxiago ere! Herri ugari izango dira
galdeketa honekin bat egingo dutenak eta gu be-
zalaxe, gure iritziari aukera bat eman nahi diotenak,
entzun nahi gaituzten herriak, zer izan eta zer ez
izan jakitea nahi dutenak eta gure etorkizuna gure
esku jarri nahi duten herriak.

Idatzi honen bitartez Gure Esku Dagoren galde-
ketetan parte hartzeko deia egiten diogu Eibarko
gazteria osoari. Bada garaia gure nahia zein den

erakusteko, orain arte loturik izan gaituzten kate as-
tunez askatzeko eta erabakia geure eskuetan iza-
teko. Lan prekarioak, gure hizkuntzaren zapalketa
sistematikoa, gure senide eta lagunen sakabana-
tzea, mozal legea, ustelkeria... atzean uzteko. Era-
bakitzeko ordua da eta ateak zabaldu horrenbeste
urtez amestutako herriarekin, gazteok aintzat har-
tzen gaituen herria, gure nahi eta beharrak aseko
dituena, euskalduna, parekidea, gure senide eta la-
gunak bertan izango dituena eta askea! 

Gaurdanik hasi behar dugu gure etorkizuneko
Euskal Estatu independiente, sozialista eta femi-
nista eraikitzen. Horregatik maiatzaren 7an aukera
paregabea dugu etorkizunera begira lehen urrats
bat emateko eta gure nahia zein den adierazteko.
Gazteok argi daukagu zein den gure autua eta hori
INDEPENDENTZIA da!

E iba rko  E rna i

– MAIATZAK 7, GAZTEOK INDEPENDENTZIA –

Aurreko ...eta kitto!-n, Arrate Garitaonandia psi-
kologoaren testoan akats bat egin genuen eta, on-
dorioz, egileak esan nahi zuena ez zen ondo uler-
tzen. Hau da testu zuzena: "Umeek euren emozi-
oak gordinki azaltzen diztuzte, gutxinaka adieraz-
pen hori moldatzen ikasi arte, beste ume bati
emandako zapladakoa, esate baterako, adierazpen

landuagoa bihurtuz: -ez, ez dut nahi- (lengoaia men-
peratzen duten neurrian). Batzuetan helduek txar-
to interpretatzen dute jo eta bultzatzeko umeen ol-
darrak... nortasun adierazle gisa. Adin txikietan
ematen diren erreakzio naturalak dira, gutxi findu-
tako emozioek eragindakoak, heldutasun faltak ho-
rretara bideratutakoak".

– OKERRA ZUZENTZEN –
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Eibarko bonbardaketaren 80. urtemugaren harira hainbat ekitaldi
berezi egin dira gurian eta, deigarrixenetakua, Ego Gain kalian
bonba batek egindako zuluaren irudixaren ilusiñua eragitten da-
ben marrazkixa izan da. Programaziñuaren barruan, bestalde, gaur
20:30xetan hitzaldi dramatizatua eskinduko dabe Coliseo antzo-
kixan Jesus Gutierrez historialarixak, Nerea Arriola biolinjotzailliak,
Biraka Dantza Taldiak, Eibarko Koru Gazteak, Kezka Dantza Tal-
diak, Lekim animaziñuak, Itzamnak eta bertako antzezliak. Gaur
erakutsiko dabenaren bigarren emanaldi bat antolatu dabe bixar-

ko, baiña gabaz eta kalian izango da (22:00etan Un-
tzagan). Eta, horrekin batera, bixar, 10:00etatik au-
rrera, “Eibarko planoa. 1936 baino lehenagokoa”
izeneko taillarra egingo da Untzagan, gure herriko
orduko planua klarionekin marrazteko.

asteko

datua
75 m3

Armagabetzea
"Desarmatze" hitza asko
entzun dugu gure herrian
azken aldian. Ni ume nintzela
ere, 80ko hamarkadan, hitz
hori eguneroko gaia zen
albistegietan. Ondo
gogoratzen ditut Ronald
Reaganen gobernuak
Europako mendebaldean jarri
zituen Pershing II misil
nuklearrak Sobietar
Batasunari begira, eta
Alemanian eta beste
herrialdeetan egondako
manifestazioak. Apokalipsi
atomikoa sahiesteko
superpotentzien
armagabetzea behar zela
entzuten genuen behin eta
berriz. Baina Sobietar
Batasuna erori zen eta
armagabetzeaz hitz egiteari
utzi zioten komunikabideek.
Zer esan nahi du horrek?
Orain arma  nuklear gutxiago
dagoela munduan? "Gerra
Hotzaren" garaian baino
segurtasun gehiago dagoela?
Ba ez. "Gerra hotzaren"
urteetan mendebaldeko
komunikabideek gerra
psikologikoa eraman zuten
aurrera Sobietar Batasuna
“arrisku totalitario eta
nuklearra” bezala aurkezten.
Badakigu, jada, urte horietan
Europa mendebaldeko
gobernuek, bai
kontserbadoreak bai
sozialdemokratak, Gladio
sarean sartuta egon zirela
eta “Stay Behind” ezkutuko
gudarosteak prest zeudela
Sobietar Batasunaren aurka
egiteko alegiazko gatazka
batean. Gaur egun ere gerra
psikologikoak garrantzizkoa
jarraitzen du izaten.
Horregatik aurkezten dituzte
komunikabideek Iran, Siria
eta Ipar Korea mehatxuak
izango balira bezala. Zer
esango luke Estatu
Batuetako gobernuak
Mexikotik eta Karibe itsasotik
misilak New York eta
Washingtonera begira
egongo balira? Ba hori da,
hain zuzen ere, Estatu
Batuek beste herriekin
egiten dutena.  

urteko ur kopuru hori konsumitzen dau abonatu
bakotxak batazbeste etxian, Gipuzkoako Urak-en
arabera. Batazbesteko horrek behera egin dau:
urtian 265 m3-kua da eta oin dala 9 urte 397 m3-kua
zan. Aldiz, abonatu kopuruak gora egin dau: 
13.600 bezero eguazen 2007xan eta 14.590, barriz,
2016xan.

Eibarko bonbardaketa gogoratzeko
programia martxa betian

ASIER EZENARRO

Euskeraz Primeran! kanpaiñiaren barruan, …eta
kitto! Euskara Elkarteak II. Gin Tonic Lehiaketia
antolatu dau maiatzerako. Lehen bi asteburuetan
(maiatzak 5-7 eta 12-14) probatu ahal izango dira
lehiaketara aurkeztutako Gin Tonic-ak eta beze-
ruak botua emoteko aukeria izango dabe taber-
netan ipiñiko diran buzoietan, edarixari 1etik
10era bittarteko puntuaziñua emonda. Botua
emoten dabenen artian asteburu bateko egonal-
dixa zozketatuko da. Herritarren bozketa horreta-
tik urtengo dira 3 finalistak, eta finala maiatzaren

19xan, barixakuan izango da, 20:30xetatik aurre-
ra Untzagan, Oihan Vega DJ-ak girotutako ekital-
dixan. Taberna irabazliak 300 euro jasoko dittu eta
2. eta 3. sailkatuak, barriz, koktelak egitteko kit
bana. Parte-hartzaileen zerrendia 27. orrialdian
dakazue. Euskeraz Primeran! kanpaiñia …eta ki-
tto! Euskara Elkarteak, udalarekin batera ipiñi
eban martxan 2014. urtian, denda eta tabernetan
euskeriaren erabilleria areagotzeko asmuarekin.

19 tabernak hartuko dabe parte maiatzeko lehen bi
asteburuetan izango dan II. Gin Tonic Lehiaketan

Aurreko barixakuan Aintzane Ezenarro,
Miguel de los Toyos eta Denis Itxaso alkartu
ziran bonbardaketaren gogoeta egitteko. 
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Gernikako bonbardaketaren 80.
urtemugaren aitzakixarekin,
errefuxiatueri babesa agertzeko
martxak egingo dira bixar, Ongi
Etorri Errefuxiatuak
Plataformaren eskutik. Euskal
Herriko toki diferentietatik
urtengo diran martxak
zutabetan Gernikara aillegauko
dira eta geurian be holako bat
egingo da: 09:30xetan
Untzagatik abiauta, Ermuraino
juango dira.

EIBARTIK-GERNIKARA 
ERREFUXIATUEN ALDE

Juan Bautista Gisasola Mu-
sika Eskoliak antolauta, Ka-
taluña aldian biajian ibilli da
31 lagunek osatutako taldia
asteburuan, apirillaren 21etik
23ra bittartian. Castellbis-
baleko udalak inbitauta, pare
bat egunian herriko kalietan
zihar jotzen ibilli dira musi-
kuak, batez be San Jordi
egunian. Handik pozarren
bueltau dira danak eta es-
perientzixa "oso aberasga-
rrixa" izan dala diñue.

Musika Eskolakuak Kataluñan asteburu pasa

Eibarko zazpi establezimenduk (Birji-
ñape, Guridi rugby & Mugika harate-
gixa, Maixa, Zubigain, Aguiñaspi,
Txurrut, Arkupe eta Sutondo) hartu
eben parte aurreko zapatu goizian
Urkizuko parkian egin zan Gozatu Gi-
puzkoa ferixan. Gastronomixa eta
kulturia batzeko asmuarekin antola-
tutako azokaren harira pintxo lehia-
ketia egin zan eta Sutondok irabazi
eban Eibarko pintxo onenari sarixa.
Horrekin batera, Gipuzkoa maillan
pintxo onena aukeratzeko Donostian jokatuko dan finalerako txartela be eskuratu eban.
Beste hainbat herrittan bezala, Mondragon Unibertsitateko hainbat ikasleren eskutik sor-
tutako egitasmuari lotuta garatu zan azokia gurian.

Azoka gastronomikua ekarri zeskun 
Gozatu Gipuzkoak asteburuan 

Eibar KE-ko jokalarixak
kamisetak siñatzen ibilliko dira
datorren astian, eguazten eta
eguen arratsaldian, gure
herrixan daguazen AVIA
gasolindegixetan. Oindiok ez
dabe ordutegirik ziheztu.

EIBARKO JOKALARIXEN
SIÑAKETIA

Urkizu pasealekua 11, solairuartea
20600 Eibar (Gipuzkoa)

Tel: 943 20 09 18
elkartea@etakitto.eus

www.etakitto.eus

2017ko maiatza-uztaila

kultur eskaintza
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1 2 3 4 5 6 7
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29 30 31
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26 27 28 29 30

U Z T A I L A
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
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Barixakuero …eta kitto! astekaria
Hilero Txikitto! umeen aldizkaria

Astero Berbetan mintzapraktika taldeak
Itzulpenak eta diseinu-lanak
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Memorixia hobetzeko
ikastaro-taillarra 

Ipuruako jubilau etxian

Memorixiari lotuta egunero agertzen diran
arazo arruntak (“Ez dakit sua emetau do-
ten ala ez”, “Nun dagoz nere gil-
tzak?”,“Zertara etorri naiz hona?”…) kon-
pontzeko baliabidiak eskintzeko asmuare-
kin, “Mingain puntan daukat” ikastaro-tai-
llarra antolatu dabe Ipuruako jubilauen al-
kartekuak, udalaren laguntasunarekin. Lau
saio izango dira guztira, maiatzeko astele-
henetan (8, 15, 22 eta 29), 17:00etatik
18:30xetara jubilau etxian bertan. Antola-
tzaillien berbetan, “memorixaren inguru-
ko azalpena emotiaz gain, taldeka ariketa
praktikuak egingo dittugu, horretarako iru-
dixak, diapositibak eta ikusentzunezko ba-
liabidiak erabillitta”. Interesa dakan edo-
zeiñek izango dau parte hartzeko aukeria.
Edozelako zalantza argitzeko 615 738 381
telefono zenbakira deittu leike

Eibar Merkataritza Gune Irekiak erosketa-bo-
nuen kanpaiñarekin aurrera egin eta, aurrera-
tu eben moduan, bigarren fasea zabalduko da-
be martitzenian, beste sektore batzuetarako
deskontuak eskinduta. Oinguan osasun, eder-
gintza, aisialdi eta oparixetarako bonuak ipiñi-
ko dittue salgai alkartiaren buleguan (Untzaga,
7xan, Artola jatetxe aldamenian), aurretik
egindako bidiari jarraittuta: 40 euro pagauta 50
euro gastatzeko aukeria izango dau bezeruak,
alkarteko kidiak diran 33 establezimendutan.

Deskontu-bonuen kanpaiñaren bigarren 
zatixa hasiko da martitzenian

Jende Xumeak aurreko za-
patuan Untzagan egindako
ekitaldixak arrakasta haun-
dixa euki eban eta, egural-
dixa lagun, jende mordua
animau zan antolatutako
jardueretan parte hartzera.
Hori dala eta, taldeko kidiak
eskerrik beruena emon
nahi detse jendiari, Jende
Xumeari zein bere proiek-
tuari emondako laguntasu-
nagaittik. Horrez gain, euren esker ona azaltzeko tonbolan banatu barik geratu zi-
ran hainbat sari Facebook-eko euren orrixaren bittartez lagunen artian zozketatu-
ko dittue.

Primerako erantzuna Jende Xumeak 
antolatutako jaialdixan

MAIATZA
Maiatzak 2, martitzena:
Harixa Emoten irakurketa-kluba. Pello
Lizarralderen “Elur bustia”. 19:00etan
Kultura saileko bilera-gela, Portalea.

Maiatzak 4, eguena:
“Gaztetxoen
gatazka eta
jazarpen
egoeretan
gurasook zer
egin dezakegu?”
hitzaldia,
Izaskun Etxabe psikologoarekin.
18:30-20:30 …eta kitto!-n. Gurasoak
Berbetan egitasmoaren barruan.
Hitzaldi irekia eta doakoa.

Maiatzak 6, zapatua: 
Guraso
berbalagunekin
irteera Urretxuko
Aikur Erle
Museora.

Maiatzak 5, 6, 7
Gin Tonic lehiaketa. Eibarko tabernetan.

Maiatzak
12,13,14
Gin Tonic lehiaketa.
Eibarko tabernetan.

Maiatzak 13, zapatua:
Berbalagunekin egunpasa Zugarramurdira.

Maiatzak 14, domeka:
Herri Urrats-era autobusak (Senpere).
09:00etan irten. 19:00etan itzuli.

Maiatzak 17, eguaztena:
Ipurterre Ipuin Lehiaketako sari-banaketa
ekitaldia. 10:00etatik aurrera Unibertsitate
Laboralean.

Maiatzak 19, barixakua:
Barixakuak
Jolasian Urkizuko
parkean. Ginkana.
17:30etik aurrera. 

Maiatzak 19, barixakua:
Gin Tonic lehiaketako finala. Untzaga
plazan, 20:30ean. Oihan Vega DJ-ak
girotutako ekitaldia.

Maiatzak 23, martitzena:
Euskararen Transmisioari buruzko 
VII. Mintegia. 8:45etik aurrera Portalean.

Maiatzak 28, domeka:
Ibilaldia-ra autobusak (Mungia). 09:30ean
irten. 19:00etan itzuli.

EKAINA
Ekainak 13, martitzena:
Berbalagunentzat ikasturte amaierako
afarimerienda eta tribial txapelketako
sari banaketa.
Ekainak 15, eguena:
Gurasoak Berbetan, ikasturte amaierako
jaialdia. Tailerrak eta disko festa musika 
DJ Arnoren eskutik. 17:30etik aurrera
Urkizuko parkean.

Ekainak 18, domeka:
Euskal Jaialdia, herri-kirol erakustaldia.
19:30ean Untzagan.

Ekainak 18, domeka:
Araba Euskaraz-era autobusak (Bastida).
09:00ean irten. 19:00etan itzuli.

Ekainak 23, barixakua:
San Juan sua.
23:00etan
Untzagan. Dantza
Garaikideak
taldearen
ikuskizuna.

UZTAILA
Uztailak 19, 20 eta 21: 
Udako beherapenen azokan “Euskaraz
Primeran” kanpaina bezeroentzat.

50 euroko bonoak 25 euroko bitan
banatu leikez.
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Zumba Maratoi Solidarixua egingo da 
hirugarrenez Astelena frontoian
Maiatzaren 20xan Astelena fron-
toian egingo dan III. Eibarko Zum-
ba Maratoiari esker batzen daben
dirua AFESD alkartekueri emongo
detse, diagnostiko bariko gaixota-
sunen bat daken umien tratamen-
duak pagatzen laguntzeko. Aurre-
kuetan bezala, Nerea Blascok anto-
latuko dau, Eibarko Kirol Patrona-
tuaren laguntzarekin. Oinguan bes-
te batzuetan baiño irakasle gehixa-
go eukiko dittu aldamenian, lagun-
tzen: Iñaki Ruiz zumaiarra, Yolanda Lafuente gasteiztarra, Irarxe Nuñez aretxabaldarra
eta Mutrikutik etorriko diran Unai eta Iraitz Centeno anaixak. Zumba maratoiarekin ba-
tera zozketak eta beste sorpresa batzuk be egongo dirala aurreratu dabe. Sarrerak 10 eu-
ro balixo dabe eta aldez aurretik erosteko aukeria egongo da (informaziñua www.face-
book.com/ZumbathonEibar/ helbidian emoten juango dira).

Eguaztenian aurkeztu zittuen 27. Toribio Etxebarria
Sarixak  Miguel de los Toyos alkatiak eta Marisa
Arriola Bic Gipuzkoako zuzendarixak, iaz “Enpresa
Berria” eta “Nazioartean hedatzeko laguntza” sari-
xak jaso zittuan Dan Bret, CounterCraft enpresaren
sortzailliak lagunduta. Presentaziñun sarixak daken
garrantzixa nabarmendu eben eta, iazko saridunaren
berbetan, “sarixak bultzada haundixa emon detse
CounterCraft gure enpresari, zalantza barik asko la-
gundu detse, aurrera egitteko bidia asko erreztuta”. 
Ediziño honetan be kategorixa bi bereiziko dittue:
“Ideiak/proiektuak” eta “Enpresa berria”. Bakotxian
10.500 euroko sarixa emongo dabe dirutan eta, horrekin batera, aholkularitza zein bes-
telako programetan parte hartzeko aukeria emongo detse irabazlieri. Sari nagusixak ez
eze teknologixia garatzeko orduan edo nazioartekotzeko prozesuan laguntza bihar daben
ekintzailliendako beste sari batzuk be banatuko dittue eta iaz “Teknologia Ekintzailetza-
rako Iñaki Goenaga Aintzatespena” izenekua emoten hasi ziran. Sarixetarako hautagai-
tzak maiatzaren 24a baiño lehen aurkeztu biharko dira. Informaziño guztia bicgipuz-
koa.eus helbidian topauko dozue.

Sarek deittuta
maiatzaren 6xan
manifestaziñua
egingo da Gastei-
zen (17:30xetan,
Iparralde gizarte-
etxian), “Larriki gai-
xorik dauden eus-
kal presoak etxe-
ra!” goiburuari ja-
rraittuta eta Eibar-
tik hara juateko autobusak antolatuko di-
ttue. Urteeria 16:00etan izango da, Ego
Gaiñetik eta izena emoteko Depor, Be-
leko eta Buenos Aires tabernetara juan
biharko da. Eibarko Saretik adierazi da-
benez, “aste honetan oso gustora jaso
dittugu Oiertxo Gomezen inguruko ba-
rrixak. Frantziako epailliak kartzela zigo-
rra etetia eta bere kontrako euroaginduak
indargabetzia erabagi dabe. Zer gitxiago
sei hillebeteko bizi itxaropena dakan
preso batekin. Espero dogu hau argita-
ratzerako Baionan izango dala, konfi-
dantzazko medikuekin eta famelixa eta la-
gunen aldamenian. Baiña garbi dakagu
holako egoeria ez dala berez etorri, Oie-
rren egoera larrixaren inguruan sortu
dan mobilizaziño eta herri aktibaziñuak ze-
rikusi haundixa izan dau azken emaitza-
rekin. Eta horretan jarraittu biharra da-
kagu, frantziarra bezala, estadu espai-
niarra be mugitzen hasteko. Beste 12
euskal preso oso egoera larrixan dagoz
eta Oiertxo bezala kalian nahi dittugu”.

Gaitz larrixa daken
presuen aldeko
manifestaziñorako
autobusak

TU
TU

LU
M

EN
D

I

IDURRE 
IRIONDO

Toribio Etxebarria sarixetarako hautagaitzak
maiatzaren 24ra arte jasoko dira
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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

Kezka Dantza Taldea

Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
Herrian bertan egiten diren festak, erritoak eta dantza
ekitaldiak ditu Eibarko Kezka dantza taldeak bere lehentasun
nagusia. 

1958an Eibarko Klub Deportiboaren baitan sortutako dantza
taldeak inauterietan koko-dantzekin abiatu ohi du urtea, eta
“Santa Kurutzetan, San Juanetan, San Andresetan eta bere
burua akonfesionaltzat duen herriko santoral egutegiko festa
guztietan dagokion dantzaz arduratzen dira Kezkako
dantzariak”.

Arrateko santutegian ezpata-dantza eskaini ohi du urtero
irailaren 8an, “tradizioak eguneratu eta antzokia eta plazaren
arteko lotura egiteko ahaleginean, Argia dantzari taldeak
eszenatokian egindakoaren ordaina plazan errotzeko
konspiratuz”.

Iruñeko Duguna taldearekin elkarlanean Ezpalak dantza
tradizionalaren nazioarteko jaialdia antolatzen du Kezkak,
“euskaldunok zilborra dugula munduari erakutsiz, eta
euskaldunoi munduko zilbor guztiak enbor berera lotuta
ditugula iradokiz".

Herriko jai guztietan hartzen du parte Kezka Dantza
Taldeak.

helbidea: Portalea Kultur Etxea 
Bista Eder kalea

telefonoa: 605 71 14 29
e-maila: kezka@dantzan.com

Gehitu, Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkartea

Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
Euskal Herriko Lesbiana, Gay, Transexual eta Bisexualen
Elkartea ehunka gizon-emakumez osaturik dago. Kide
gehienok orientazio homosexuala dugu eta helburu bakarrak
elkartzen gaitu: gay, lesbiana, bisexual eta transexualek
dituzten eskubideak oso-osorik ontzat hartuak izatea, gure
sexuafektibitatea garatu ahal izateko beharrezkoa baitzaigu
merezi ditugun duintasunaz eta berdintasunaz gozatzea, hala
nola orientazio sexualean edota nortasun transexualean
oinarrituriko gizarte- eta lege-bazterketa orori amaiera
ematea.
Irabazi-asmorik gabeko elkartea da, burujabea, anitza eta
demokratikoa. Legez erregistraturik dago eta bai erakunde
publikoekin bat beste GKE batzuekin elkarlanean ari da,
goian aipaturiko helburuak lortzea xede duten programak eta
jarduerak bultzatzeko. Elkarteak bi finantziazio-iturri ditu:
bazkideon kuotak eta dirulaguntza publikoak.

Ekintza nagusiak
GEHITU-k bestelako ekitaldiak ere antolatzen ditu aldian
behin: ibilaldiak eta kirol ekitaldiak oro har, txangoak,
asteburuko irteerak, e.a. GEHITU-k, urtean zehar,
orijinaltasuna eta dibertsitatea ezaugarri dituzten festak
antolatzen ditu. Horrez gain, GEHITU-k bestelako jarduerak
ere antolatzen ditu, esaterako: hitzaldiak, ekainaren 28ko gay
pride egunari lotutako ekitaldiak, jardunaldi monografikoak,
Nazioarteko Zinemaldian "Sebastian" saria ematen du, e.a.

Orientazio sexualean edo nortasun transexualean oinarritutako
gizarte- eta lege-bazterketaren kontra dihardute lanean.

helbidea: Zezenbide kalea 9 (Andretxea)
telefonoa: 671 15 29 95
e-maila: eibar@gehitu.org
facebook: Gehitu Elkartea



batxilergorako

aurrematrikula:

maiatzaren 2-tik 12-ra arte

ate irekiak:

maiatzaren 6an (11:00-13:00

TEL. 943 20 84 44

www.uni.eus

idazkaritza@uni.eus

Nahi bezain urrun
iristeko aukera

batxilergoa

Nahi bezain urrun
iristeko aukera

www.aldatze.org

I N T E R N AT I O N A L  D U A L  D E G R E E  P R O G R A M

AURREMATRIKULA
Col. Sta. Mª de la Providencia

ALDATZE Ikastetxea
Aldatze kalea, 5  20600 EIBAR

Tfnoa. 943 70 11 50  www.aldatze.org
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Juan Pablo Fusi Aizpurua historialari
donostiarrak “Reflexiones sobre la
guerra civil” hitzaldia eskaini zuen

martitzenean Coliseoan, Eibarko herriaren
bonbardaketaren 80. urteurrenaren harira
Udalak antolatutako ekitaldien barruan.
Jende asko bildu zuen ekitaldian hizlariak
“gerrarena gai konplexua zela” onartu
zuen, gertaera horren inguruan “40.000tik
gora liburu kaleratu direla” aipatuz. Hala
ere, “objektiboa izaten ahaleginduko ze-
la” esan zuen, “gezurrak eta errazkeriak
alde batera lagata”.

Ordubete iraun zuen hitzaldian, hasteko
orduko eta gaur egungo egoerak parekatu
zituen, hainbat desberdintasun nabar-
menduz: “Espainiak 23 milioi bizilagun zi-
tuen orduan, gaur egunekoaren erdia bai-
no gutxiago. Biztanle gutxiko herriak ziren

nagusi: erdia ez zen 10.000 biztanlera iris-
ten eta populazioaren erdia nekazaritzan
ziharduen. Eibarrek 12.000 biztanle zituen
orduan”.

Gerra Zibilaren lau faseak
1936ko uztailaren 18ko altxamenduare-

kin hasi zena eta Madril hartzerainoko eta-
pa hori lau fasetan banatu zuen Fusik: “Ma-
dril hartzeko lehen saiakeraren ondoren, bi-
garren fasea Iparraldeko gerrak  hartuko du
nagusiki, 1937ko urrian Bizkaia, Santander
eta Asturias jausi arte. Hirugarrenean Erre-
publikak Teruel berreskuratuko du eta be-
re eremua bitan banatuko, Bartzelonako
eta Madrilgo inguruetan. 1938ko Ebroko
gudaren ondoren etorriko da laugarren eta
azken fasea, Francok gidatutako indarrek
lehenengo Bartzelona eta gero, 1939ko

apirilaren 1ean, Madril hartzen dutenean
amaituko dena”.

Euskal Herriaren egoera
Euskal herrialdeek desberdin bizi izan zi-

tuzten gerraren ondorioak. Historialariak
esan zuenez, lurraldea oso bananduta ze-
goen: “Nafarroan eta Araban ez zieten
erresistentziarik erakutsi matxinatuei. Gi-
puzkoa oso zatituta zegoen eta Defentsa-
rako bost Batzorde osatu ziren: Eibarkoa
Juan de los Toyosek gidatzen zuen. Baka-
rrik Bizkaiak izan zuen buru bakarreko go-
bernua eta hor ondo antolatu zuten de-
fentsa”. Hemengo egoera beste bi fase-
tan banatu zuen hizlariak: 1936ko urriaren
7an Eusko Jaurlaritza osatu artekoa eta,
“1937ko ekainaren 19an, Bilbo jaustera-
koan, hasi zena”.

Familiaren izenean, eskerrik beroena gure nahigabean lagundu 
diguzuen guztioi eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

“Zure irr ibarre eta samurtasuna BETIKO izango 

dira gure artean”

ROSA LAMARAIN MUGURUZA
(2017-IV-22)

SEME-ALABAK, BILOBAK ETA BIRBILOBAK

“Gerta zitekeena izanda ere, 
Gerra Zibila ez zen halabeharrez
gertatu beharreko zerbait” 

Miguel de los Toyos alkateak aurkeztu zuen 
Fusi doktorea martitzeneko ekitaldian.
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Euskal lurretan izandako gerrari dago-
kionez, “lehen etapan altxamendua Nafa-
rroatik sartu zen, Gipuzkoa berehala har-
tzeko, Debako lerroraino behintzat. Biga-
rrenean Eusko Jaurlaritzak euskal arma-
daren hazia erein zuen, 40.000 soldadure-
kin, defentsarako behintzat balio izan zue-
na. Hirugarrenean Molak Bizkaiari eraso
dio, batez ere, 50 edo 60.000 gizonekin.
Hor infanteria bigarren planoan geratuko
da eta artilleriak eta hegazkinek indar be-
rezia hartuko dute”. 1937ko martxoaren
31n Durango bonbardatuko dute, apirila-
ren 20an Elorrio eta, jarraian, inguruko
beste hainbat herri, tartean Eibar. Azke-
nean, abuztuaren 26an euskal nazionalis-
ten tropak italiarren aurrean errenditzeko
ordua heldu arte.

Gerraren azken kausak
Errepublikarekin izandako krisi politikoa

eta moralaren arloan gertatutako banaketa
garrantzitsuak gerra zibila eragin zutela esan
izan da, baina Fusik “gizartean gauza berriei
zitzaien erresistentzia” nabarmentzen du.
“Lau aldaketatan tematu ziren orduko agin-
tariak: nekazari arloan, militarrean, lurralde-
tasunean eta erlijiosoan”. Azken honetan
gertatutakoak izan ziren erabakigarrienak,
“apaizen eta mojen kontrako erasoek herri-
tarrak sutu egin zituztelako. Autonomien
asuntoan, aldiz, oso zuhur jokatu zuten”.
Hala ere, gerratik kanpo bestelako irteerarik
bazegoela sinesten du: “Hartu zitzaketen
beste era bateko erabakiak. Ez zegoen, esa-
terako, inolako mehatxurik komunistek edo
iraultzaileek agintea hartzeko. Kontrakoa
suertatu zen: altxamenduak eragin zuen lan-
gileen klaseak bat egin eta kalera irtetzea”.
Dena dela, donostiarrak onartzen du Ordena
Publikoaren egoera delikatua zela oso.

Errepublikaren aukera galduak
Gerra hasieran Errepublikaren aldekoek

hainbat abantaila zituzten altxatutakoekin
konparatuz: “Nagusi ziren itsasontzietan,
hegazkinetan eta ia soldadu kopuruan ere,
azken arlo horretan bitarteko mailetako

gehienak Francorekin alineatu baziren
ere”. Hainbat akats egitea aurpegiratzen
die Fusik Errepublikako agintariei: “Sei hi-
labetetan ez zuten batasun politikorik, ez-
ta aginte batasunik, erakutsi”. Herri Ar-
mada osatu zuten, baina berandu, “gerra
irabazteko aukerak azken unera arte izan
bazituzten ere”.

Kanpotik etorritako laguntzari dagokio-
nez, “kopuruari begira antzerakoa izan
zen, baina jarraikortasunean egon zen al-
dea eta hor matxinatuek abantaila izan zu-
ten”. Horrez gain, Erresuma Batuarekin
eta Frantziarekin batera horrelakoetan  ez
zutela parte hartuko sinatu bazuten ere,
Italiak eta Alemaniak ez zuten errespetatu
akordio hori eta eurak izan ziren gehien in-
plikatu zirenak matxinoen alde. Errepubli-
kak Sobiet Batasuna izan zuen aliatu na-
gusi eta horrek komunistak indartu zituen.

Hainbat datu bitxi ere aipatu zituen Juan
Pablo Fusik kanpotik hona etorritakoen ar-
tean: “Estatu Batuek ez zuten parte hartu
Nazioen Elkartean 1939ra arte eta, horre-
gatik, Europan ez zen inplikatu. Hori bai,
Brigada Internazionalistetan handik etorri-
tako komunista juduek hartu zuten parte.
Eta Irlandatik 9.000 etorri ziren Francoren
alde, Euskal Herrian ez borrokatzeko bal-
dintzarekin”.

Hildakoen kopurua
Datu zehatzik lortzea oso zaila dela ezan

zuen katedratikoak; hala ere, ausartu zen
hurbilketa moduko bat egiten: “300.000 bat
lagun hilko ziren gutxienez: 160.000 bat
frontean (90.000 errepublikarrak eta 70.000
matxinoak) eta 140.000 bat atzealdean
(90.000 eta 50.000, hurrenez hurren). Behin
gerra amaituta, Francok berak 28.000 exe-
kutatu egon zirela onartu bazuen ere,
40.000tik gora izan zirela esan dezakegu.
Hau da, 1939tik 1945era arte, egunero 10
lagunetik gora”. Nafarroan 2.600 hildako
zenbatu dituzte, Araban 150 (estatu osoko
kopururik txikiena), Gipuzkoan 3.000 fron-
tean eta 1.000 atzealdean eta Bizkaian
4.500 eta 900, hurrenez hurren.

JOSE LUIS EGUREN ELKORO

ETXEKOAK

Familiaren izenean, ESKERRIK BEROENA
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi.

“ZURE maitasuna eta umore ona 
betirako izango dira GURE ARTEAN”

Bere aldeko IRTEERA-MEZA ospatuko dugu apirilaren 30ean 

(domekan), goizeko 11:00etan, Amañako San Salbador elizan. 

Juan Pablo Fusik Espainiako eta
Euskal Herriko historia
garaikidearen inguruan idatzi ditu
liburu gehien. Udalak egindako
gonbitea jasota, hirugarrenez izan
da gure herrian. Madrilgo
Unibertsitate Konplutesean
lizentziatu zen Historian eta 
doktoretza eskuratu zuen Filosofia
eta Letretan. Horrez gain, 
Filosofia doktore da Oxfordeko
Unibertsitatetik eta honoris causa
doktorea Nueva York-en. 2012tik
Jakiundeko kide da. 

“Gerra guztiak
dira bidegabeak,

baina bake
guztiak ez dira

zuzenak”



Zapatu gauerdian Funk Off! ekimen mu-
sikalaren edizio berria hartuko du Beleko
tabernak, Zilö (aka Weisses Fleisch) eta
Gorku disko-jartzaileen eskutik. Antolatzaile-
en berbetan, “askotariko elektronikarekin gi-
rotutako funkoffer-eclectic-wateke berri bat
egiteko garaia bazen eta, asmo horrekin, La-
sartetik etorriko zaigun Zilö gonbidatu dugu.
Izan ere, gutxien ezagutzen den musikare-

kin benetako maisua da bera: new beat,
ebm, synth wave, eta amu-elektro bikaina…
Batzuetan technoide eta bakala samarra izan
daiteke, baina oso gutxitan ibiltzen da pin-
txatzen, beraz ez galdu zuzenean ikusteko
aukera!”. Saiorako gonbidatu duten Zilö-re-
kin batera Gorkuk jardungo du. Betiko mar-
txan disco, house eta antzerakoak eskainiko
ditu honek.

Indianokua gaztelekuak egun osoko irteera antolatu du
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ikasten ari direnentzat
maiatzaren 13rako. Joatera animatzen diren gazteek De-
bako hondartzan eta Lasturren, paintballa praktikatzen
emango dute eguna. Eibartik trenez abiatuko dira Debara
eta ondoren, arratsaldean Debatik Lasturrera autobusez jo-
ango dira. Eibarrerako buelta autobusez izango da. Irteerak
10 euro balio du. Izena emateko epea zabalik dago eta
maiatzaren 2ra arte izango da horretarako aukera Indiano-
kua gaztelekuan. Informazio gehiagorako gaztelekuan gal-
detu daiteke edo, bestela, 688682372 telefonora deitu
(Whatsapp-a ere bidal daiteke).

Debako hondartzara eta Lasturgo
paintballera irteera DBH-ko ikasleentzat

KITTO12

Armeria Eskolak ateak irekita izango ditu  orain
hasi eta uztailera bitartean. Interesatuei bisitak
neurrira eskainiko dizkiete, metodologia eta azpie-
giturak ondo ezagutzeko aukera izateko. Ikaste-
txeko arduradunen berbetan, “ikasturtea aurrera
doa, eta 4. DBH zein Batxilergoko 2. mailako ikas-
leak, sasoi honetan, euren etorkizun profesionala-
rekin arduratuta ibili ohi dira. Batzuk zer egin nahi
duten argi izaten dute, baina beste askok Lanbide
Heziketako zentroetara eta Unibertsitateetara hur-
biltzen dira, ezer erabaki baino lehen toki bakoitza-

ren ezaugarriak bertatik bertara ezagutzeko as-
moz”. Uztailaren erdialdera arte eskolako ateak
zabalik egongo dira, ikasle zein gurasoei harrera
egiteko prest. Goizez joanez gero bisitarekin zuze-
nean hasteko aukera izango dute. Arratsaldean jo-
ateko asmoa dutenek, berriz, hitzordua hartu be-
harko dute telefonoz (943 20 32 44) zein emailez
(secretario@armeriaeskola.eus) (Secretario@ar-
meriaeskola.eus). Honezkero hasi dira ikasle tal-
deen bisitak jasotzen eta eguaztenean Itzio eta
Mogel Isasiko 4. mailakoak egon ziren ikastetxean.

Fynk Off! saioa eskainiko dute 
Zilö eta Gorku DJ-ek zapatuan Belekon

publiresa@publiresa.com          943 701 497 / 615 799 419

Armagin, 3-5 beheak

merchandising

serigrafia

lanerako erropa

ERA GUZTIETAKO TESTUAK

ITZULTZEN DITUGU, 

euskaratik gaztelerara, 

gazteleratik euskarara, 

eta ingelesetik euskarara.

ZERBITZUA

ITZULPEN

elkartea@etakitto.com

Bisita pertsonalizatuak Armeria Eskolan uztailera arte
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Maiatzaren Lehena Langileen Nazioar-
teko Eguna da, 1889an Parisen II. Inter-
nazionalak hala aldarrikatu zuenetik. Chi-
cagoko martiriak omentzeko eguna izate-
az gain, langileen eskubideen alde kalera
irtetzeko eguna ere bada eta, horregatik,
aurten ere sindikatuek langileei dei egin-
go diete, euren eskubideak eskatzeko mo-
bilizatu daitezen. 

LAB sindikatua aldarrikapen historiko ba-
tekin aterako da kalera, langileentzat esta-
tu propioa eskatzera. Ainhoa Etxaidek
egindako adierazpenen arabera, burujabe-
tza da gakoa: “Burujabetza, errealitatea
eraldatzeko; eta mobilizazioa, 78ko iruzu-
rra errepikatzea eragozteko. Langileon mo-
bilizazioa izango da Euskal Estatuari bene-
tako bultzada emango diona". LABek hiru
mobilizazio deitu ditu Maiatzaren Lehena-
ren harira eta aurten, aurreko urteotan ez
bezala, Eibartik kanpora, Baionan, Bilbon
eta Iruñean izango dira manifestazioak: Bil-
bokoa 12:00etan abiatuko da, Zabalburu

plazatik eta Sabin Etxearen aurrean amai-
tuko da. Bilbora joateko autobusa
11:00etan irtengo da Ego Gainetik. Baio-
nakoa 11:00etan hasiko da, geltokian, eta
Iruñeakoa, berriz, 12:15ean Gaztelu plazan.

ELA sindikatuak, bestalde, “Guk, oinak
lurrean” goiburua aukeratu du aurtengo
Maiatzaren Lehenerako eta bi mobiliziazio
deitu ditu: Bilbon, 11:45ean Jesusen Biho-
tzetik abiatuko den manifestazioa eta Iru-
ñean, 12:00etan Gurutze enparantzatik ir-
tengo dena.

UGT sindikatuak ere EAE-ko hiru hiribu-
ruetan deitu ditu manifestazioak: Bilbokoa
11:30ean abiatuko da (Jesusen Bihotze-
tik), Gasteizen 12:00etan irtengo dira,
Ama Zuriaren plazatik eta Donostian, be-
rriz, 12:00etan Alderdi Ederretik. 

Eta CCOO-ek UGT-rekin bat egingo du
Donostian, 12:00etan Alderdi Ederretik
abiatuko den mobilizazioan, “lan eta gizar-
te eskubideak erreibindikatu, babestu eta
hobetzeko” asmoarekin. 

Maiatzaren Lehena, langileen eskubideen alde

MODU ERAGINKORREAN MOBILIZATZEN GARA
LAN ETA GIZARTE ESKUBIDEAK
ERREBINDIKATU, BABESTU ETA HOBETZEKO

MANIFESTAZIOA

DONOSTIAN

Alderdi Eder-en, 12.00etan 1m
a
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MODU ERAGINKORREAN MOBILIZATZEN GARA
LAN ETA GIZARTE ESKUBIDEAK
ERREBINDIKATU, BABESTU ETA HOBETZEKO

MAIATZAK 2017

BILBO: Jesusen Bihotza, 11:30
GASTEIZ: Ama Zuriaren plaza, 12:00
DONOSTIA: Alderdi Eder, 12:00

soldata eta pentsio duinak
enplegu egonkorra

AITZAKIARIK EZ!!!

Bidebarrieta, 1     LAB Eibar 943 82 04 89

Eibarren 1978an egindako Langileen 
Nazioarteko Egunaren manifestaldia.

BURUJABETZA  OSOA  ALDAKETA  SOZIALERAKO
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Maiatzean Txalan Txalan egitasmoa jarriko du mar-
txan …eta kitto!-k Udaleko Gizartekintza sailaren la-
guntzarekin. Egitasmo honen helburua, Eibarko eta
beste jatorri batzuetako bizilagunei aurrez aurre elkar
ezagutzeko aukera eskaintzea da. Bikoteek, eurek nahi
duten hizkuntza ikasi eta praktikatzeaz gain, ohiturak,
kultura... elkartrukatzeko aukera izango dute.

Helburu nagusiak, beraz honako hauek dira:
- Bikoteen arteko hizkuntza trukaketa.
- Eibarko bizilagunok elkar ezagutu, jatorria bat edo

beste izan.

Izen-ematearen ostean elkarrizketak egingo dira bikoteak
sortzeko. Horretarako, ordutegiak eta zaletasunak aintzat har-
tuko dira. 

Egitasmoaren iraupena 5 astekoa izango da. 

Informazio orokorra: 
• Iraupena: 5 aste
• Hasiera: 2017-5-15
• Amaiera 2017-6-18
• Konpromisoa: astean ordubete eta erdi elkartzea
• Izen-ematea: apirilaren 24tik maiatzaren 9ra

Ikasturte honetan, beraz, Ongi Etorriko saio, tailer eta ir-
teerak eskaintzeaz gain, egitasmo hau jarriko dugu martxan,
hurrengo ikasturtean berriz ere eskaintza luzatzeko asmoa-
rekin. Lanarengatik, denbora faltarengatik... saioetan parte
hartzeko zailtasunak dituztenei malgutasuna eskaintzen die
programak. Izan ere, elkar ezagutzeko eta bizikidetza susta-
tzeko tresna paregabea izango da honako hau ere. 

INFORMAZIOA ETA IZEN-EMATEA:
...eta kitto!
Urkizu Pasealekua 11, solairuartea
Telefonoa: 943200918
emaila: ongietorri@etakitto.eus

Immigrazio saila
Portalea 4.solairua, Bista Eder 10-4
Telefonoa: 943708440
emaila: immigrazioa@eibar.eus

Bikoteen arteko hizkuntza trukaketa 
jarriko da martxan hurrengo asteetan

Ikasturte hasieran Ongi Etorri Berbetanera egitasmoa jarri
zuen martxan …eta kitto!-k Udalaren laguntzarekin batera. 

Ikasturtea aurrera joan ahala hainbat ekintza, saio, irteera, tai-
ler antolatu dira. Azken hilabetean saio berriak ere martxan jarri di-
ra. Saio hauek asteroko maiztasuna dute eta partaideek hizkun-
tza ezagutu, praktikatu eta elkar ezagutzeko aukera dute.

Ongi etorri

era

BIKOTE 
LINGUISTIKOAK

txalan txalan

AUZOETAN

AMAÑA
Non: EPA
Maiztasuna: hilabeteko 2. eta 3.astelehenak
Ordutegia: 17:00-18:00

URKIZU
Non: …eta kitto!
Maiztasuna: 15ean behin, asteazkenak
Ordutegia: 18:00-19:00

URKI
Non: Portalea
Maiztasuna: hilabeteko 2. eta 3.astearteak
Ordutegia: 18:00-19:00

SAIO FINKOAK

Non: …eta kitto!
Maiztasuna: astero
Ordutegia:
Asteartea: 10:30-12:00
Osteguna: 18:30-20:00

ORDUTEGIAK

Ongi etorri

era
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Maiatzaren 7rako deituta dagoen
herri galdeketaren harira, aurreko
zapatuan Txaltxa Zelaian agerral-

dia egin zuen Debabarreneko Gure Esku
Dagok. Adierazitakoaren arabera, “Itziar,
Mutriku, Deba, Elgoibar, Soraluze eta Ei-
barko herritarrak batu gara gaur hemen. Ur-
tarrilaren 21ean Portalean egindako adie-
razpenean, gure aurretik herri galdeketak
egin dituztenen lekukoa hartu genuela eta
erabakitzeko bidea egin behar genuela ai-
patu genuen. Azken lau hilabete hauetan,
Debabarrena eskualdean txindurri lana egin
eta galdeketak burutu ahal izateko baldin-
tzak sortzen joan gara. Orain dela gutxi ezi-
nezkoa zirudiena, herritar askoren ekime-
nari esker, errealitate bihurtu dugu. Eta gu-
ri, Debabarreneko biztanleoi dagokigu hitza
hartzea orain. Urrats garrantzitsua egingo
dugu maiatzaren 7an, eta horretara ailega-
tzeko azken hilabeteotan partehartze dina-
mikak garatu ditugu galdera egunera era-
mango gaituen ibilbidea marrazteko. Bidea
denon artean adostu behar dugulako, de-
nok sentitu behar gara prozesuaren parte.
Eta, horretarako, hiru fase nagusi zehaztu
genituen urtarrileko adierazpenean. Lehe-
nengoa, EHUNDU: sinadura bilketaren bi-
tartez herritarron babesa jaso eta ehundu
nahi izan dugu”.

Sinadura bilketari buruzko datuak ere
eman zituzten: “Galdeketa legez egin ahal
izateko, Debabarrenean gutxienez 3.513 si-
nadura lortu behar genituen. Eta, zorionez,
aise gaindituko dugu langa hori, guztira
6.011 sinadura batu baitira eskualdean:
1.902 Eibarren, 1.802 Elgoibarren, 775 Mu-
trikun, 687 Deban, 622 Soraluzen eta 223
Itziarren. Jasotako sinadurak berme guztie-
kin egin dira eta, notaritzara eraman ostean,
guztiak suntsitu dira”.

Bigarren fasean, herri bakoitzean zein gal-
dera egin ADOSTU da, herritarren partehar-
tzearekin: EIBAR: Euskal errepublika ba-
teko herritarra izan nahi duzu? ELGOI-
BAR: 1.- Nahi duzu gaur egungo estatus
politikoa aldatzea? 2.- Nahi al duzu eus-
kal estatu independentea? MUTRIKU:
Nahi al duzu Euskal Herri independente
bateko herritarra izan? DEBA: 1.- Nahi du-
zu gaur egungo estatus politikoa alda-
tzea? 2.- Nahi al duzu euskal estatu inde-
pendentea? SORALUZE: Nahi al duzu
Euskal Herri independente bateko herri-
tarra izan? ITZIAR: Euskal Herri indepen-
dente bat nahi duzu?

Galderak adostuta, hirugarren fasean
ERABAKI egin behar da eta, horretarako,
2017ko maiatzaren 7an, 16 urtetik gorako
47.152 Debabarreneko herritarrei hitza

emango zaie. Esandakoari jarraituta, “beraz,
hemendik aurrera Gure Esku Dago taldeon
erronka nagusia maiatzaren 7an ahalik eta
herritar gehienen parte hartzea lortzeko sus-
tapen lana egitea da. Inor ez dadila etxean
geratu, denon artean zirriborratu dezagun
herri honen egituraketa politikoa nolakoa
nahi dugun. Gaur hemen konpromiso hori
hartuko dugu, Debabarreneko herrietan
adostutako galderei erantzun diezaten hau-
tesontziak bizilagunen eskura jartzea. Era-
bakitzeko eskubidea herritarrona delako”.

Debabarrenako 
GURE ESKU DAGO-k 

herritarrei dei egin die, 
maiatzaren 7an

bozkatzera joan daitezen

Nork eman dezake bozka? Non?
Herri-galdeketan bozkatu ahal izateko 16
urtetik gorakoa izan behar da eta, horrekin
batera, Eibarren erroldatuta egon. Bozka
ematerakoan agiri hauetako bat aurkeztu
beharko da: Nortasun Agiri Nazionala
(NAN), Pasaportea, Gidabaimena, Euskal
Herriko Nortasun Agiria (EHNA) + errolda
agiria. Espainiar estatuak herritartzat
hartzen ez dituenen kasuan, berriz,
hauetako bat aurkeztu beharko dute:
bizileku txartela, pasaportea, jatorrizko
estatuak jaulkitako nortasun agiria edo
gidatzeko baimena. Eibarren sei tokitan
ipiniko dituzte bozkak jasotzeko mahaiak:
Arragueta, 20an; Zuloagatarren, 3an;
Romualdo Galdos, 6an; Tiburtzio Anitua,
5ean; eta Untzaga Plazan, 1. eta 2. zenba-
kietan (mahai bana egongo da bakoitzean).

Bozka aurreratua
Apirilak 28, barixakua, 
19:00-21:30 (Topalekuan)

Apirilak 29, zapatua, 
19:00-21:00 (Topalekuan)

Maiatzak 2, martitzena, 
19:00-21:00 (Kultu / 1. solairuan)

Maiatzak 3, eguaztena, 
19:00-21:00 (Kultu / 1. solairuan)

Maiatzak 4, eguena, 
19:00-21:00  (Kultu / 1. solairuan)

Maiatzak 5, barixakua, 
19:00-21:30 (Kultu / 1. solairuan)
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Liburuak maileguan hartzera datozen
gehienak asko fidatzen dira gure irakur-
keta gustuekin. Esaten dut hau sarreran
ditugun erakustokietatik hartzen dituztela-
ko etxerako liburuak. Bertan jartzen ditu-
gu azken urtean argitaratu diren liburu ba-
tzuk, larregi pentsatu gabe zeintzuk ipini,
egia esan. Alde batetik gazteleraz daude-
nak (Espainiako autoreek idatzitakoak edo
itzulpenak) eta beste erakustoki biribil ba-
tean euskaraz daudenak.

Egia esan, ez bazatoz ideia konkretu
batekin batzuetan ez dakizu zein aukera-
tu apaletan dauden liburu ilaretatik, batez
ere euskaraz irakurtzen baduzu eta
“arrantzan” ibili beharrean aurkitzen ba-
zara: euskarazko produkzioa askoz mu-
rritzagoa baita.

Aurretiko lan batzuk egin eta gero (xahu-
keta, funtsen birrantolaketa, seinalizazio
berria…) lortu dugu euskarazko literatura
“erreskatatzea”, gaztelerazkotik bereiz-
tea. Gutxi badira ere, bere duintasuna du-
te orain dela gutxi estreinatutako tokian.

Euskara ikasten ari bazara, irakurketa
mailaren arabera argitaratzen diren libu-
ruak ondo etorriko zaizkizu. Horiek, baina,
ez dituzu hemen topatuko: hizkuntzak
ikasteko materiala biltzen duen interesgu-
nean aurkituko dituzu, euskara atalean.

Eta noski, mantenduko dugu sarrerako
erakustokia ere, presaka dabiltzanentzat
edo azkenak irakurri nahi dituztenentzat.

Ea denon artean lortzen dugun euska-
raz irakurtzearen indizeak pixkatxo bat
igotzea Eibarren.

1989an Jotakie taldeak “Joxemai Beltza”
abestian margotu zuen golfoaren irudia.
Denok izan gara Joxemai Beltza, nola edo
hala. Noski, eurek ezagutzen omen zuten
benetako pertsonajea eta hortik hartu zu-
ten inspirazioa.

A ze pena!... 1989ko “Joxemai Beltza”
azken diskoa izan zen Jotakierentzat, hi-
rugarrena haien karreran. Eta goiko mailan
zeudenean pikutara joan zen proiektua.    

Jotakie taldea Azpeitia-Azkoitian sortu
zen 80. hamarkadan, punk eta soinu zo-
rrotzenak azaltzen ari zirenean. Laster aur-
kitu zuten lehen aukera disko baten abes-
ti bat sartzeko: “Gipuzkoa Star’82” parte-
katutako diskoan “La pop” abestia graba-
tu zuten, gaztelaniazko abesti bakarra.

Jarraitu zituzten kontzertuak eskaintzen
eta hurrengo aukera heldu zen partekatu-
tako beste disko batean, hori bai famatua:
Kortatu, Cicatriz eta Kontuz Hi! taldeekin
batera. Disko horretan jarri zituzten lau
abestiren artean, “Kriston burrundariek”
eman zien arrakasta euskal rockaren goiko

mailan borrokatzeko.
Talde ausarta izan zen

Jotakie. Euskal Rock
Erradikaleko taldeen ar-
tean kokatu duten
arren, pop-rock doinuak
jorratu zituen. “Zurt!!!”
(1986), “Piztu nazazu
jauna!” (1987) eta “Jo-
xemai Beltza” (1989).
Gero Oihuka diskoetxe-
ak “Barrenetik 1981-
1990” kaleratu zuen,

lau diskoetatik hartutako abestiekin. Abes-
ti horien artean bi ‘perla’ azpimarratuko
genituzke: “Bat gehiago” eta “Zure be-
gietan”. Ez ahaztu.

usika

iburuak
eva alberdi 

–UDAL LIBURUTEGIA–

Jotakie

Leku berria du euskal literaturak

iñaki 
zubillaga

Buruko min haundi aho lehorra
jeikitzen da gure Joxemai                 
atzo gaua joan zen gogorra            
edan eta edan mozkortu arte             
eguna joan eguna etorri                   
beti berdina gertatzen da                  
hori jakin, halere segi                      
inoiz ez daki nora joango den.
Gaueko argiak oraintxe piztu dira    
Joxemai berriz kalera,                         
bizitzea irautea                                    
dela dio beti Joxemaik                      
nora doan jakin gabe                           
zer axola jakin gabe                      
atzera begiratu ez                          
aurrea ez ikusi arren.
Txup-txup Joxemai Beltza            
nigarra, beldurra eta zalantza,              
hiri bai tokatu zaik bizimodu latza.
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37.
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ZURICH
Lejardi S.L. Aseguru Agentzia

Tel. 943 20 11 49 / Plaza Barria, 8 / Eibar

Tfnoa. 943 20 73 74 / 94 671 02 77

G A S O L E O E N  B A N A K E T A

ZERBITZU
ONENAREN

SARIA

Otaola etorbidea, 13 -Bis
GAUEZ ZERBITZU 

AUTOMATIKOA

24
ordu

Pintura (labean lehortua)    Txapa
Neumatikoak Mekanika

943 208 502 carrocerias_mak@hotmail.com 699 203 791

Matsaria, 2
3 Pabilioia

-Eibar-



Torrekua, 2
20600 EIBAR

Tel. eta Faxa
943 20 62 48
Tel. 943 20 70 31
eseibar@facilnet.es

www.estaciondeservicioeibar.com

ESTACION
DE SERVICIO
EIBAR, S.A.
FURGONETEN ETA AUTOMOBILEN GARBIKETA

AUTOMATIKOA ETA PRESIOAREKIN
LUBRIFIKATZAILEAK

GASOLEOEN ZUZENEKO BANAKETA

24 ordutan zabalik

● Mekanika - Elektrizitatea
● ITVrako errebisioak
● Frenoak - Amortiguazioa
● Mantenimendua - Erroberak

Urtzaile, z/g 20600 EIBAR
Telefono eta Faxa: 943 20 80 65 (Gipuzkoa)

AURRERA
AUTO KONPONKETAK

autoen gehigarria

Autoen mantenimendu integrala

Armagin, 8 Ac
943 53 08 70  /  639 51 70 44       oscarc.rubio@gmail.com

Carrocerías ARANE

KARROZERIAK OROKORREAN
BANKADA UNIBERTSALA
PINTATZE LABEA

TAPIZERIA GARBIKETA
MEKANIKA
NEUMATIKOAK

◆

◆

◆

◆

◆

◆

GURE TAILERRETAN

Arane, 6 - 3.          arane.carrocerias@hotmail.com
Tel. 943 70 26 20   /   Fax. 943 12 19 54

Autos Amedi

SALMENTA eta
KONPONKETA

717 067 879

Zearreko buelta, 3 zkia. - ERMUA  943 170 414

autosamedi@telefonica.net

Auto berrien, erabilitakoen

eta KM0-koen SALMENTA

Begirat u gure f i nantziazioak 
aut oa er osterakoan

BANATZAILE OFIZIALA:
Enganches ARAGON

943 202 214 / 943 127 271

Gidariak ingurugiroarekin konprometituta daude
Esan daiteke azken urteetan gidari-profil berri bat dagoela: gi-
dariek informazio gehiago daukate, zorrotzagoak dira, eta ingu-
rugiroarekin konprometituta daude. Erakunde publikoek ere ge-
ro eta gehiago zaintzen dute ingurugiroarekin zerikusia daukan
guztia: kontaminazioaren aurkako neurriak, gehiegizko abiadu-
raren kontrola... Hori guztia dela eta, gidariek irizpide berriak har-
tzen dituzte kontuan autoak erosteko orduan. Gidarien %62k ai-
tortzen du goian aipatutako neurri hauek euren erabakia baldi-
tzatu egiten dutela (2016an, aldiz, %35k bakarrik hartzen zituen
aintzakotzat neurri horiek).
Inkestek diotenez, %74k esaten du ingurugiroa gehiago erres-
petatzen duen autoa erostea pentsatu duela, eta auto elektri-
koen aldeko apostua egiten dute gehienek (kontzientzia ekolo-
gikoa azaltzen dutenen %24k, hain zuzen ere). Dena dela, tek-
nologia hibridoak jarraitzen du izaten gidarien lehenengo auke-
ra. Hibrido entxufagarriek, gasak eta hidrogenoak jarraitzaile gu-
txiago daukazte.
Hala ere, esan beharra dago %35 ez dela modelo elektriko be-
rriekin larregi fidatzen, “autonomia gutxi dutelako. hain zuzen
ere”. Gainera, prezioa erabakiorra da %68rendako.

Dieselaren etorkizuna
Kutsaduraren aurkako neurriengatik baldintzatuta daudela onar-
tzen dutenen % 40k esaten du ez duela diesela erabiltzen duen
autorik erosteko asmorik, “batez ere erregai horren inguruan
sortutako zalantzengatik”. Gaur egun, hiri mugikortasun politi-
kek auto pribatuaren erabileraren murrizpena bultzatzen dute,

beste mugikortasun alternatiben erabilera suspertzen duten bi-
tartean. %5ak esaten du ez duela autorik erosiko, %9,2k rentin-
garen aldeko apostua egiten du eta %4,7k car sharing/car pooling
bezalako zerbitzuak aukeratzen ditu.
Ez da bakarrik auto-mota aldatzea. Erosteko modua ere joan da al-
datzen azken aldian. Online plataformak asko erabiltzen dira kon-
tsultarako eta autoa aukeratzeko. Kontsumitzaile digitalaren figura
indartu egin da, eta gidarien %40rentzako internet, informazioa es-
kuratzeko izateaz aparte, erosteko kanala ere bihurtu da.



autoen gehigarria

Zerk distraitzen ditu batik bat auto-gidariak?
Argiak edo aire egokitua piztu eta itzali; zigarro bat piztu eta, nos-
ki, itzali; leihoak ireki eta itxi; irratia piztu, katea aurkitu, bolumena
igo; gordetegia arakatu eguzkitako betaurrekoen edo mukizapi ba-
ten bila; betaurrekoak jantzi edo mukiak kendu... Auto bat gidatzen
ari garenean, are gehiago bakarrik bagoaz, laguntzailerik gabe, oso
ugariak dira gidatzetik distraitzen gaituzten jarduera eta mugi-
menduak. Ibilgailua maneiatzearekin zerikusia dute batzuk, beste
batzuk gure oinarrizko beharrekin, eta badira halaber azken urte-
etan sortu eta hedatu diren 'distrakzio teknologikoak. Horiexek di-
ra, hain zuzen, arriskugarrienak, ez baitago ahazterik distrakzioek
eragiten dutela trafiko istripuen portzentaia handi bat.
RACEk, BPk eta Castrolek egindako ikerketa batek distrakzioa da-
karten akzio eta manipulazio horiek guztiak aztertu ditu. Azterketak
ondorioztatu du gidari batek, batez beste, horrelako sei operazio
egiten dituela bidaia bakoitzeko eta, horrenbestez, sei bider uzten
diola arreta osoa esku artean duen bolantean jartzeari.
Ohizkoenak autoa eramatearekin zerikusia dutenak dira. Hala,
EAEko gidari ia denek (%90tik %96ra bitartekoak dira portzentaiak)
erantzun dute martxan doazela manipulatzen dituztela argiak, gar-
bigailuak, irratia edo mp3-a eta aire egokitua. Kasu askotan ia me-
kanikoak diren akzio horiek ez dute gehiegi distraitzen gidaria.
Badago bigarren eragiketa sorta bat gehiago distraitzen duena,
arreta handiagoa eskatzen duelako. Multzo horretan sailkatu di-
tuzte, esate baterako, atzerako ispiluen edo eserlekuen erregula-
zioa edota GPS nabigatzailearen erabilera. EAEko gidarien artean,
%40k egokitzen dituzte ispiluak martxan, %25ek aldatzen du eser-
lekuaren posizioa eta %30k erabiltzen du nabigatzailea.
Distrakzio arriskutsuenak, ordea, berrienak dira, distrakzio tekno-
logikoak. Esan bezala, lehen multzoko operazioak mekanikoak di-

ra gehienbat, eta eskarmentu pixka bat duen edozein gidarik ia
konturatu gabe egiten ditu. Bigarren multzokoek arreta gehixeago
eskatzen dute, prezisioa behar dutelako, eta horregatik dakarte
arrisku handiagoa. Urrats bat harago doaz hirugarren multzoko dis-
trakzioak, arreta ez ezik erantzuna ere eskatzen baitute. 
Arrisku gorena hiru akziori esleitu diete: guanteran gauzak bilatze-
ari, internet kontsultatzeari eta gailu desberdinak sinkronizatzen
saiatzeari (bluetooth bidez nagusiki).
Aurrenekoak teknologikotik ez du batere, baina begiak errepidetik
apartatzea eskatzen duenez, oso arriskutsua izan daiteke. Eta,
EAEn, gidarien %56k aitortzen du inoiz egin duela horrelakorik. In-
terneten ibiltzeari dagokionez, %67k dute ohitura hori, eta %50k
autoa martxan dagoela egiten dituzte sinkronizatze lanak. 
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Honezkero nahiko ohi-
kuak bihurtu diran eki-
taldixak nagusittuko di-

ra oinguan be Deporreko ar-
gazkilaritza taldekuak presta-
tutako egitarauan: hor izango
dira hillaren lehen zapatuko
“Galeria-Erretratuak Plazan”
programia (arratsaldian), hu-
rrengo zapatuko argazkilaritza-
taillarra (hau egun osorako pro-
gramaziñuarekin) eta hillaren
azken domekako argazki-rall-
ya. Aittatutako hórrek hirurok
herriko hainbat erakusketa to-
kixetan ikusgai egongo diran
argazki ikusgarrixen kolekzi-
ñuak lagunduko detsez. 

Maiatzarekin batera hasiko
dan egitarauak badaka, dana
dala, maiatzaren 13an egingo
dan argazkilaritza-taillarrian ize-

na emotia gura dabenentzat
behintzat astirik galdu bako
eginbiharrekua. Gasteizen jai-
xotako eta atzerrixan hainbat
urte egin dittuan Jon Gorospe
argazkilari gaztiak “Argazki
proiektuaren” inguruan jar-
dungo dau egun osoko tailla-
rrian. Goizeko 10:00etatik
eguerdiko 14:00xak arte eta
arratsaldeko 16:00etatik 20:00-
etara Portaleko areto nagusi-
xan egingo daben lan prakti-
kuan parte hartzeko 20 euro
ordaindu bihar da eta, hori bai,
plaza mugatuak dira. Horregai-
ttik komeni da lehenbailehen
izena emotia, “aurreko urtieta-
ko taillarretako askoran plaza
guztiak bete izan diralako”. ar-
gazkilaritza@deporeibar.com
helbidian izena emon zeinkie.  

Argazk i l a r i t za  Maia t z ean

Untzaga Plazak hartuko dittu maiatzaren 6ko Galeria-Erretratuak. 

Argazkilaritza Maiatzean
Eibarko Klub Deportiboko
Argazkilaritza Taldiak
antolatutako hillabete
berezixak 15. ediziñua
egingo dau aurten, Eibar
argazkiz betetziaz gain
arte horrekin lotutako
hainbat ekitaldi batzen
dittuan egitarauarekin.
Portalean, Topalekuan,
El Ambigú, Portalea eta
Klub Deportiboko
tabernetan, El Corte 
Inglesen eta Untzaga
Jubilatuen Etxian
zabalduko diran
erakusketekin batera,
izango dira beste argazki-
gune interesgarri herrixan. 

Mikel Urionaguena

“Balancing the priorities”. 
Kamil Sustiak

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

www.kolorlan.com                           667 54 89 16



6xan erretratuak Untzagan
Aurreko zapatuan, hillaren

6xan, hillabete osuaren egun
garrantzitsuenetakua egingo
dabe Untzagan, arratsaldeko
16:00etan hasi eta illuntzeko
21:00ak arte iraungo daben ar-
gazki-giro paregabiarekin. Era-
kusketa kolektibuak bere toki-
xa izango dau plaza guztian es-
kegitta egongo diran argazkixe-
kin, aukeria egongo da gero eta
oihartzun haunixagua hartzen
doian estudioko erretratuak
egitteko (ez ahaztu duan dala),
azken urtiotako Kamara Minu-
tularixak be ez detsa kalerik
egingo programaziñuan dakan
hitzorduari eta, azkenik, argazki
artistikuak be salgai izango di-
ra, horretarako prestatutako
stand-ian.

28xan argazki-rallya
Maiatzaren azken domekan,

hillaren 28xan, argazki-rallya
izango da jokuan goizetik hasi-
tta: izena 08:30xetik 09:30xera
emon ahal izango da. 10 euro
ordainduko dabe (umiak duan
izango dabe) eta hamaiketakua
prezio horren barruan dago.
Klub Deportibotik irtenda egi-
tten dan hórrek ekitaldixak ba-
daroiaz urte andana gure artian,
eta argazki zuri-beltzeko eta di-
gitaleko arluetan jokatuko da 

Argazki-erakusketak herrixa
hartuko dabe

Portalea izango da gune ga-
rrantzitsuena Agusti Centellesi,
CVCE Photori eta Asier Gara-
garzari eskindutako erakuske-
tekin. Hiru erakusketok hillaren
5ian hasi eta 28raiño ikusi ahal
izango dira, martitzenetik do-
mekara, eta 18:30xetik 20:30-
xerako ordutegixan. Centelles
historiaren lekuko dogu eta
“Europako fotoperiodismo mo-
dernuaren aitzindaritzat jotzen
dabe”. Valentziarra Gerra Zibi-
lleko argazki baliotsuen egillia
da eta 1984an Arte Plastikuen
Sari Nazionala jaso zeban. CV-
CE Photok Naziñoarteko Mendi
Argazkilaritza Txapelketako ar-
gazki onenak aurkezten dittu,
2015ian eta 2016xan sarittuta-
kuak tartian. Asier Garagarzak,
bestalde, Indalezio Ojanguren

lehiaketako azken ediziñuan bil-
duma onenari emondako Oho-
rezko Sarixa jaso zeban. Horrez
gain, Espaiñiako Argazkilaritza
Konfederaziñoko Maisua dogu.

Topalekuan erakutsiko dittu
bere lanak Perun jaixo eta Ei-
barren lan egitten daben Einer
Rodriguezek. Bera izango da
aurten Deporreko taldeko or-
dezkarixa Argazkilaritza Maia-
tzeanen barruan: “Urtero talde-
ko argazkilari batek erakusten
dittu-eta bere lanak Topale-
kuan”. Aurretik egindako era-
kusketen artian, “Euskadi. Xar-
ma naturala. Ikus dezakegune-
tik haratago...” daka. Erakuske-
ta hori be 5etik 28ra izango da,
baiña 19:00etatik 21:00etara,
eta astelehenetik domekara.
Zapatu eta domeketan zabalik
egongo da 12:00xetatik 14:00-
xetara eguerdixetan.

Hillaren 2xan hasi eta 31ra,
hillaren azken egunera arte,
ikusi ahal izango dira beste
bost erakusketak. El Corte In-
gleseko aretuak Lorcako Ar-
gazkilaritza Elkarteko Maria Tu-
delari zabalduko detsa atiak, ka-
su horretan  astelehenetik za-
patura, 09:30xetik 21:30xera.
Eibarko Klub Deportiboko Ar-
gazkilaritza Taldekuak El Ambi-
gú-n eta Portalea tabernetan
erakutsiko dittue euren lanak
astelehenetik domekara. Nazi-
ñoarteko Gipuzkoa Sariko lanak
Untzaga Jubilatu Etxian aurki-
ttuko dabe euren tokixa, aste-
lehenetik domekara, eta 20:00-
etatik 21:30xak arte. Azkenik,
Argizaiola Sariko lan onenak
Klub Deportibuan egongo dira
ikusgai, astelenetik domekara
be, arratsaldetan, 15:00etatik
22:30xera.
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Einer Rodriguez Ponce Klub Deportiboko argazkilaritza taldeko kidearen lanak ikusi ahal izango dira Topalekuan.



...eta kitto!
kirolak
2017-IV-28

22

Barriola bere agurrean eta Irribarria
txapelduna izango dira Astelenan
maiatzaren 1ean
Datorren asteko astelehenean
debutatuko du buruz-buruko
txapelketa nagusian Iker Irri-
barria gaur egungo txapeldunak.
Aramako pilotariak Alegiako Ar-
tola izango du lehen aurkaria txa-
pela berresteko lehian, azken
horrek Olaso bidean laga eta ge-
ro. Jaialdia hasteko, bestalde,
partidu oso berezia izango dute

pilotazaleek: Barriolak profesio-
naletan egindako bidearen azke-
naurreko partidua jokatuko du
Katedralean eta, Elezkano II.a la-
gun duela, Mendizabal III.ak eta
Zabaletak osatutako bikoteari
egingo dio aurre. Jaialdia amai-
tzeko, bestalde, Elordi-Merino
eta Ugalde-Tolosa bikoteen arte-
ko lehia izango da ikusgai.

Pello Osorok jantzi ditu Gipuzkoako eta Euskadiko duatloi txapelak
Eibartarrak Aizarnazabalen jokatutako distantzia luze-
ko txapelketa biak bereganatu zituen eta, horrez gain,
Txomin anaiak 23 urtetik azpiko txapela jantzi zuen eta
Iñigo Unanuek gauza bera lortu zuen beteranoen mailan.
Delteco Eibar Triatloi Taldeak bederatzi ordezkari izan zi-
tuen aipatutako proban (Ioseba Tamayo, Adur Juaristi,
Igor Atxa, Edu Oyarzun, Gonzalo Saez eta Javier Murcia,
hiru txapeldunekin batera) eta taldeka bigarren postua es-
kuratu zuen. Pello Osoro sailkapen absolutuaren garaile-
ak ia minutu bi atera zizkion bigarrenari eta emakumez-
koetan Nerea Gambra gasteiztarra nagusitu zen.

Amaitu da foball-zaletuaren Liga txapelketa

Barriola pilotari eredugarriak agur esango digu Katedralean.

Orain dela jardunaldi batzuk txapela on-
do erabakita bazegoen ere, aurreko as-
teburuan amaitu zen foball-zaletuaren Li-
ga. Azken jardunaldia gol gehien eskaini di-
tuenetakoa izan zen, 38 golekin, eta Tan-
kemansek eta EzDok-ek zazpina lortu zi-
tuzten. Azken sailkapenean Garajes Garcia
txapeldunak 12 puntu atera dizkio EzDok
bigarrenari, 18ra sailkatu da Azkena Adahi
eta 20ra Tankemans. Garajes Garcia txa-
peldunak jaso ditu gol gutxien (18 bakarrik)
eta bigarrena izan da golak sartzen (80),
Tankemans-en atzetik (83). Azken talde ho-
rretako Yosuk golak sartzeko duen maisu-
tasuna erakutsi du: 26 jardunalditan 39 lor-

tuta, partiduko 1,5eko markara iritsi da.
Atzetik sailkatu dira honako goleatzaileak:
Azkena Adahiko Kepa (26), Bar EzDok-eko
Eduardo (17), Garajes Garciako Ander eta
Alkidebako Manuel (16) eta Bar Txokoko
Alvaro (15). 

Asteburu honetan ez dago partidurik eta
hurrengo asteko zapatuan, maiatzaren 6an,
Kirolbet.es Saria ipiniko da jokoan, betiko
moduan, Eibarko eta Ermuko ligetako ira-
bazleen artean. Garajes Garciak Murruka V.
Rada izango du aurkari, goizeko 10:00etan
hasiko den partiduan. Egun berean, ordu
bete lehenago, Tankemans eta  Sporting-
ek atzeratutako neurketa jokatuko dute. 

ANTONIO BARRIO GUEDE
4. URTEURRENA: 2013-IV-26

Z U R E  FA M I L I A

“Zure irribarre eta samurtasuna
betirako izango dira

GURE ARTEAN”

Liga amaituta, Kopa txapelketa eta 
Kirolbet.es Saria dituzte zain foball-zaletuan.

Aizarnazabalen parte hartu zuen Deltecoko ordezkaritza.
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Hemendik gutxira karguan urtebete
egingo duen Amaia Gorostiza gaur egun-
go presidenteak Arma Museoan aurkeztu
zuen “Jarraitu dezagun!” izeneko bere
programa jarraitzailea. Aurkezpena egiteko
tokiak “iragana jasotzen” duela esan zuen,
gaur “bizitzen dihardugun ametsa hemen
ez dela geratu behar” gehituz eta, aipatu-
tako esloganari eutsiz, “etorkizunean
proiektatu beharra” erantsi zion. Klubeko
lau presidente-ohi izan ziren Gorostizaren
aurkezpenean (Eusebio Oiartzun, Pako
Markiegi, Juanjo Arrieta eta Juan Luis Mar-
daras), kontseilariak izandako beste hain-
batekin batera. Garmendia atezain mitiko-
ak egindako agurra ere irakurri zuen. Orain
arteko bideari eusteko asmoarekin batera,
CD Vitoria filialak 2. B mailara igotzeko eta
emakumezkoen oinarrizko futbolaren egi-
tura indartzeko ahalegina egingo dutela
esan zuen. Ez zuen ahaztu Kirol Hiria egi-
turatzeko duten proiektua eta klubak bizi

duen egonkortasun ekonomikoa azpima-
rratu zuen, “2014an kapital-zabalkuntza
egin genuenetik, taldeak hamar aldiz
gehiago balio duelako, 200 milioi eurotik
gorako klausularekin”. Ipurua berritzea,
gardentasunarekin jarraitzea eta Eibar mar-
ka zabaltzea dira hautagaiaren beste as-
moetako batzuk.

“Eibartar guztion ondare izateko”
Horretan saiatuko dela esan zuen Ger-

man Albistegi hautagaiak Ipuruako for-
mazio geletan “Hiria Primeran” proiektu
handinahiaren aurkezpenean. Gaur egungo
zuzendaritza-kideak “kirol-proiektuari eus-
teko” borondatea erakutsi bazuen ere,
“berau umiltasuna, gertutasuna eta gar-
dentasunaren bidez” egiteko asmoa era-
kutsi zuen. Eibar KE eibartar guztion onda-
rea izan behar dela esan zuen, “eragile di-
namizatzailea izateaz gain”. Hainbat kopu-
ru ere azaldu zituen Albistegik: “Sarrera

guztien %55 plantila osatzeko erabiliko du-
gu -orain %50ean dago- eta ez da jokalari-
rik irtengo klausula osoa ordaindu gabe”.
Horrez gain, hainbat konpromiso hartu zi-
tuen: “Urtero, gutxienez 10 milioi euroko
etekin garbia bermatzen dugu, eta baita ho-
rren %5 hiriaren alde destinatzeko eta te-
lebista-sarrerak beste %5 handitzeko ere”.
Kirol Hiriari garrantzi berezia eman zion hau-
tagaiak, “bai edo bai, Eibarren bertan egin
beharrekoa. Horretarako baditugu lau ko-
kapen: Ipurua gainean dagoen Kaskarren,
Unbera bideko eskumako malda, Bolin-
guako zelaia eta azkena Matsarian”. Ipu-
ruako soropila hobetzeko asmoa erakutsi
zuen eta mojen komentuaren aldean “tri-
buna berria, 350 garaje plaza, atletismo pis-
ta, hainbat kantxa eta azken belaunaldiko
zelaia” egin ahal direla ziurtatu zuen. Azke-
nik, “herriko beste kirol taldeei eta tekno-
logia proiektuei laguntzeko”, ia 500.000 eu-
roko partida eskaintzeko hitza eman zuen.

Urpekaritza ikastaroak
maiatzean
Eibarko Klub Deportiboko urpekaritza ba-
tzordeak bi ikastaro antolatu ditu maiatze-
rako: bata 2 Izardun urpekaria izateko
(CMAS **) eta bestea nazional mailako ins-
truktore izateko (CMAS * instruktore). Aipa-
tutako lehen ikastaroko klase teorikoak De-
porren bertan eskainiko dira eta bigarrene-
koak, berriz, Donostian. Saio praktikoak bu-
legotik irten eta itsasoan egingo dira eta ho-
rretarako behar den materiala (neoprenozko
jantziak, urpekaritzarako boteilak...) Depo-
rrek ipiniko ditu behar duenarentzat. Ikasta-
roa egiteko asmoa duzuenok eguenetan
eman dezakezue izena Deporren (19:00-
20:00) edo telefono zenbaki hauetara deitu-
ta: 619468046 eta 646948826. Kirol horre-
tan hasiberrientzat, “probatu lehen aldiz ur
azpian arnasteko sentsazioak” mezua bidal-
tzen digute batzorde horretatik.

Gorostizak eta Albistegik euren proiektuak aurkeztu zituzten 
Eibar KEko presidente izateko kanpainaren barruan

Herriko korrikalariak Madrilen
Aurreko domekan, ohiturari jarraituta, Eibarko korrikalari
taldea izan zen Espainiako hiriburuan antolatutako probetan
parte hartzen. “Adiskidetasun eta familia giro apartean” bizi
izan zuten jardunaldia, “Europako eta estatuko beste hain-
bat herrietan egin dugun moduan”. Maratoian izan ziren Jo-
seba Ortega (3:21’57’’) eta Aitor Muguruza (3:40’14’’); ma-
ratoi erdia osatu zuten Iosu Lahidalgak (1:41’37’’), Jose Nie-
tok (1:44’21’’), Ibon Marinek (1:46’15’’), Pako Davilak
(1:56’44’’) eta Susana Martinezek (2:05’25’’); eta 10 kilome-
tro eginez konformatu
ziren Ander Lahidalga
(0:54’10’’), Oskar Saras-
keta (0:59’20’’), Teresa
Herrero (0:59’34’’) eta
Javi Garcia (0:59’35’’).
Enrike Acuñak ezin izan
zuen parte hartu, baina
bere lana egin zuen tal-
deari laguntzen eta gi-
roa jartzen.
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Oinarri mailako taldea eta banaka lehiatuko duten beste bost
gimnasta joan dira Guadalajarara banakako Espainiako txapel-
ketan eta taldekako Kopan parte hartzera. Nagornaiak, Merinok, Ur-
makaevak eta Jauregik osatzen duten laukoteak prestatutako kiro-
lariek gaur ekingo diote lehiari: Ana Portuk eta Alaitz Aranbarrik ka-
dete oinarri mailan lehiatuko dute eta Izaro Altunak, Sara Arangu-
renek eta Ainhoa Bizkarrak infantil oinarrian. Bihar June Herederok,
Maddi Teranek, Indira del Pinok, Lur Aranburuk eta Enara Bilbaok
osatutako boskotearen ordua izango da taldekako Kopa torneoan. 

Aurreko zapatuan, bestalde, federatutakoen Gipuzkoako txape-
la izan zen jokoan. Seniorretan Nahia Arguiz eta Elene Varela 3. eta
4. geratu ziren, hurrenez hurren, sailkapen orokorrean, mazekin,
zintarekin eta pilotarekin egindako ariketen ondoren. Taldeka Ele-
na Sudupek, Malen Txurrukak eta Jennifer Hernandezek osatuta-
ko hirukotea 3. sailkatu zen. Eta kadete mailan Ipuruakoek postu
hobeak eskuratu zituzten: Ana Porturentzat izan zen urrea eta

Alaitz Aranbarrik zilarra bereganatu zuen. Infantiletan, Sara Aran-
guren bigarren sailkatu zen, taldeak lortutako postu berean.

Maiatzean jokatuko dira amateur eta eskola mailetako final guz-
tiak eta, horiekin batera, Gimnasiaren Eguneko 2. edizioa ere
ikuspuntuan dute Ipuruakoek: iaz hasi zen jardunaldia ekainaren
3an egingo da aurten, taldeko 100 gimnastatik gora bilduko di-
tuen ekitaldian. 

Infantil mailako Ipuruako gimnastak
Guadalajaran daude Espainiako
txapelketa jokatzen

Amañako motor-gidariak hobetzeko grina erakutsi zuen beste behin, bidean
izandako arazoak gainditu eta aurrera jotzeko duen kemena erakutsiz. Albaceten jo-
katutako Gaztela-Mantxako txapelketaren lehen proban eibartarrak parrilako hiruga-
rren lerroan hasi zuen lasterketa, bezperan jokatutako entrenamenduetako 7. den-
bora onena atera ondoren. Monterok gogor ekin behar izan zien entrenamendu ho-
riei, aurreko bi urteetan Michelin neumatikoekin jardun eta gero aurten Pirellirekin
parte hartzen duelako. Domekako irteeran, gainera, enbrageak “agur esan eta oso
txarto irten” zen, hainbat postu galduz. Zoritxarrari aurre egin eta aurrera jo zuen ei-
bartarrak, hirugarren posturaino heltzeko. “Lehen biak oso urruti zeuden eta pozik
amaitu nuen hirugarren postuarekin”, dio. Jarraitzaileei eskerrak emateaz gain, ez du
ahazten “Javier Mieresek eta babesleek eskainitako laguntasun guztia”.

Aitor Monterok podiuma lortu zuen 
denboraldiaren estreinaldian

maiatzaren 
14an
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J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea
...eta kitto! Euskara Elkartea
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– Liburuan deskubritzen dugu Ramiro
Iparraldera lan bila joan eta, lanak huts
egin ostean, etxera itzuleran dela. Az-
ken urteotan sarri ikusi, entzun eta, ba-
tzuetan, bizi izan dugun istorioa.

Badago jende asko, Ramiro bezala, nor-
mal bizi eta, bat-batean, gauzak okertzen
zaizkiona. Hortik irtetea oso zaila egiten
da. Kolpe txarra jaso eta, behingoan, gure
bidetik kanpo geratzen dira. Besteok, bi-
tartean, gurean jarraitzen dugu eta ez die-
gu kasu egiten.
– Ramiro-ak inguruan ditugu, gero eta
gehiago, baina ikusezinak dira gizartea-
rentzat?

Eurentzat zaila da elkartu eta ikusgaita-
suna izatea. Jende asko bizi da horrela, bai-
na asko etxetik kanpo bizi dira, beste toki
batera joan direlako lan bila edo dena dela-
koa eta, bestetik, beste arazo batzuk dituz-
te tartean askok. Oporretan Extremadurara
joan nintzen, Caceresera, eta han 30 bat
langabetu zeuden plazan bilduta. Biltzen zi-
ren lehen aldia zen. Eurekin berbetan, ba-
tek esan zidan 11 urtetan egun bakarrean
bakarrik egin zuela lan. Ez ziren kalean bizi,
baina egoera oso zailean eta, horrela, eu-
rentzat gaitza da elkartu eta aurpegia ema-
tea. Nola heldu daitezke komunikabideeta-
ra? Komunikabideetatik kanpo dagoena ez
da existitzen, ez dugu ikusten, eta euren-
tzat zaila da hedabideetara heltzea.

– Krisi ekonomikoaz orokorrean berba
egiteak, zenbaki handiak erabiliz, ho-
tzean... errealitatean dituen ondorioak
ahaztu arazten gaitu?

Familian edo inguruan horrelako kasu-
rik ez badugu, ez diegu erreparatzen.
Euskal Herrira krisi ekonomikoa ailegatu
zenean “ez dakit ba hainbesterainokoa
denik”, esaten genuen. Baten bat fabri-
katik kaleratu zuten eta orduan hasi ginen
zerbait antzematen. Ukitzen ez gaituen
bitartean, zaila da bestearen tokian jar-
tzea. Liburua idaztea da, beraz, toki ho-
rretan jartzeko egin dudan ahalegina.
Egoera horretan dauden pertsonen bu-
ruan zer dagoen irudikatzea, nondik da-
biltzan pentsatzea... hurbilketa egitea az-
ken finean. Nik ez dut egoera hori bizi
izan, baina hurbildu naizen susmoa dau-
kat. Liburuak galderetatik hasten ditut eta
erantzunetara hurbiltzeko saiakera egiten
dut. Liburu honetako egoerei urrunetik
begiratzen diegu eta modu ‘eskisitoan’
jartzen gara. “Horrela daude ez dutelako
lan egin nahi”, “diru-laguntzak jaso eta
ezer egin gabe bizi nahi dute”, “ez dute
kemenik egoera horretatik irteteko”...
amorrazio horretatik ekin dut. Irudi bat
ikustea izan zen liburu honen abiapuntua,
lehen pasartean azaltzen dena. Gero, mu-
garriak markatu nituen eta ez nekien no-
ra iritsiko nintzen. Erantzunak bilatzen

saiatu nintzen. Gero, erantzunak irakurle-
en esku geratzen dira. Galdera hauek
egin nizkion nire buruari: nola nagoen ni,
nola gauden gu eta ni nola nabilen beste-
en artean. Horiek pilatu eta hortik mamia
ateratzen joan naiz.
– Azken liburutik lau urte pasa ziren
‘Elur bustia’ argitaratu arte. Denbora
behar duzu sortzeko?

Niretzat idaztea ez da egunero orde-
nagailua aurrean zerbait idaztea. Erne
egon behar zara. Ez bazara bizi, ez dakit
zer sor daitekeen. Nik bizitza arrunta
egitea behar dut eta, bat-batean, liburua
hor dagoela sentitzen dut. Normalean
urte bi pasatzen dira liburu bat argitara-
tu eta bestea sortu aurretik. Jarraipena
izango dudala jakin behar dut, egunero
idatziko dudala ziur izan, ez baitakit al-
dizka idazten. Mantso, baina seguru
idazten dut.
– Literatur solasaldia izango duzu Eiba-
rren datorren astean. Eroso sentitzen
zara horrelakoetan?

Beste eskaintza gehienak ez, baina ira-
kurle kluben eskaintza jasotzen badut, po-
zez onartzen dut. Oso interesgarria da ira-
kurleen iritzia jasotzea eta harritu egiten
naute liburuaren inguruan egiten dituzten
interpretazioek. Oso aberasgarriak dira.
Irakurleak liburua berriz idazten du edo ez
dago libururik.

PELLO LIZARRALDE:
(idazlea):

‘Harixa emoten’ irakurle taldeak denboraldiko 
azken saioa egingo du maiatzaren 2an, martitzena,
19:00etan Juan San Martin liburutegian. Goi-mailako
amaiera izango da, Pello Lizarralde arituko delako 
irakurleekin solasaldian ‘Elur bustia’ bere azken 
nobelari buruz berba egiten. 2016ko 111 Akademiaren
Sariko finalista, Ramiroren azal eta buruan jartzera 
eramaten gaitu Lizarraldek bere eleberrian.

“Irakurleak 
liburua berriz
idazten du
edo ez dago
libururik”



Finala:

Maiatzaren 19an

Untzaga plazan

lehiaketa
Maiatzaren 5etik 7ra

Maiatzaren 12tik 14ra

PARTE HARTZEN DUTEN TABERNAK
Amesti Ziriako Agirre, 2

Ametsa T. Etxebarria, 2

Arkupe Isasi, 2

Birjiñape T. Etxebarria, 16

Chic Calbeton, 9-11

Guridi Untzaga, 3

Kontent Ego Gain, 6

Koskor Calbeton, 6

Kultu Zuloagatarren, 3

Lau Bide Ziriako Agirre, 1

Maixa Calbeton, 8

O´Jays Untzaga, 8

Ongi Etorri T. Etxebarria, 21

Slow Ego Gain, 10

Sutondo Isasi Isasi, 31

Sutondo labaderokua Bittor Sarasketa, 1

Txoko Untzaga, 10

Xok Isasi, z/g

Zubi-Gain Urkizu, 11

Antolatzailea:

Babeslea: Laguntzaileak:

I1. Gin Tonic
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“Gurasook gatazka puntualak eta 
jazarpen egoerak nahas ditzakegu”
...eta kitto! Euskara Elkarteak antolatuta, Izaskun Etxabe psikologoak
hitzaldia emango du maiatzaren 4an, batez ere LH-ko 5. eta 6. mailako
eta DBH-ko ikasleen gurasoei zuzenduta, gazteen arteko gatazken eta
jazarpen egoeren inguruan. Lagunen arteko gatazkak eta jazarpen
egoerak identifikatzea eta desberdintzea da helburuetako bat eta horiek
sortzen direnean, seme-alabak bideratzeko estrategiak partekatzea.

IZASKUN ETXABE
(psikologoa)

Asteburu honetan, zapatuan hasiko dira Santa Kurutzeko
jaiak. Arratsaldeko 19:00etan triki-poteoan abiatuko dira Un-
tzagatik eta, ondoren, 20:30ean Ego Gainen autobusa hartu

eta Ixuara igoko dira,
Julio Soto eta Maia-
len Lujanbioren es-
kutik 21:00etan hasi-
ko den bertso-afarira.
Eguaztenean, berriz,
Santa Kurutz eguna
ospatzeko 17:30ean
kanpaiak irauliko di-
tuzte eta 18:00etan,
berriz, meza egingo
da Santa Kurutzeko
ermitan. Egitarauak
hurrengo asteburuan
jarraituko du.

Berto-afariarekin hasiko dira 
Santa Kurutzeko jaiak

– Zeintzuk izaten dira jazarpen egoera
ohikoenak? 

Jazarpen mota ohikoenak jazarpen fi-
sikoa (kolpeak, bultza egitea, besteare-
na den zerbait apurtzea), ahozkoa (irai-
nak, mehatxuak, mespretxuak), bazter-
keta soziala (bakarrik utzi, berarekin ez
kontatu) eta Ciberbullying-a (sare sozia-
len bitartez pertsona bat iraintzea, burla
egiteko bideoak edo argazkiak igotzea...)
dira. Horrelako kasuak oso gogorrak iza-
ten dira jazarpena jasaten duen pertso-
narentzako eta bere familiarentzako. As-
kotan, jazarpenaren biktimak antsietate
maila altuak, autoestimu hondatua, de-
presio sintomak, eskola-fobia eta erru-
duntasun sentimenduak sufritu ditzake,
besteak beste.  Eta gurasoek ere ziur-
gabetasun handia bizi izaten dute, ez da-
kitelako nola jokatu. Bestetik, errudun-

tasuna ere sentitu dezakete aurreikusi
eta saihestu ez duten egoera larri baten
aurrean daudelako. 
– Zeintzuk izaten dira gurasoen kezka
edota arazoak? 

Gurasoen aldetik kezka nagusia nola
jokatu behar duten izaten da. Askotan
galdetzen dute eurek zenbateraino par-
te-hartu behar duten edota beste guraso
batzuekin hitz egin behar duten seme-
alaben arazoa konpontzeko. Eta arazoei
dagokienez, gatazka puntualak eta jazar-
pen egoerak ez desberdintzea da izan
dezaketen zailtasunetako bat. Egunero-
ko gatazketan komenigarria da seme-
alabak trebatzea eurek arazo horiek kon-
pontzen ikas dezaten. Jazarpen egoere-
tan aldiz, esku-hartzea desberdina da eta
kasu horietan seme-alabek laguntza be-
rezia behar izaten dute. Horregatik, ho-

rrelako kasuetan, zuzenean eskolarekin
hitz egitea da gurasoei gomendatzen
zaiena, jazarpen kasuaren prozesua es-
kolak bidera dezan. 
– Jendartean badago horren inguruko
ezagutzarik?

Gaur egun, hedabideetan jazarpen
egoerei buruz informazio asko zabaltzen
ari da eta hezkuntzan ere sakonean jo-
rratzen da gaia. Baina batzuetan guraso-
ok gatazka puntualak eta jazarpen egoe-
rak nahas ditzakegu eta esan bezala, ga-
rrantzitsua da bi egoera horiek desber-
dintzea.  Hitzaldira bertaratzen direnak bi
orduz, eguneroko martxa gelditu eta
gaiaren inguruan hausnartzeko, dituzten
zalantzak argitzeko eta antzeko bizipe-
nak dituzten beste pertsona batzuekin
esperientzia partekatzeko aukera izango
dute.

Arrajolape Kultur Elkarteak antolatuta, aurten ere bertso baz-
karia egingo da Legarre Gain elkartean. Antolatzaileen berbetan,
“maiatzaren 13an Manu Goiogana (irundarra, baina eibartarra
“adopzioz”) eta Nerea Ibarzabal markinarra etorriko zaizkigu kan-
tura eta Desi Magro ibiliko da gaijartzaile lanetan”. Menua hau izan-
go da: entsalada, paella eta pastela (nagusientzat, kafea eta kopa).
Bazkarirako txartelak 20 euro balio du. Umeentzat menu bera
emango dute, baina kafe eta kopa barik eta prezioa 10 eurokoa izan-
go da. Txartelak salgai daude jadanik Legarre-gaineko Bolintxo den-
dan eta Legarreko fruta dendan.

Maiatzaren 13rako bertso-bazkaria 
antolatu dute Legarre Gain elkartean
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Natural Bio-dendak ”Sukaldaritza eta elikadura
energetikoa” tailerra eskainiko du hirugarrenez,
aurrekoek izan duten arrakastarekin animatuta.
Silvana Huegunek emango ditu saioak, maiatzaren
11 eta 25ean eta ekainaren 8an, 18:00etatik
20:30era. Izena emateko edo informazioa
eskatzeko Natural Bio-dendara (Bidebarrieta, 6)
joan edo 943567159 telefonora deitu.

Sukaldaritza energetikoa

Bihar arratsaldean, 18:00etatik aurrera “Amona Joxepa” izenburuko kon-
takizuna eskainiko du Patata Tropikala taldeak umeen liburutegian, Zapa-
tuko Ipuina egitasmoaren barruan). Kontatuko duten istorioan Amona Jo-
xepa etorriko da herriko jaiak alaitzera. Hala ere, arazo bat izango du, ez
duelako behar duen zerbait aurkitzen. Baina halako batean liburu magikoa
agertuko da eta, egun berezia denez, Amona Joxepak istorioa modu be-
rezi batean kontatuko du, txotxongiloak erabilita. Istorio koloretxu eta di-
bertigarria izango da eta haurrek parte hartu beharko dute. Saioa 3 urte-
tik gorakoentzat pentsatuta dago eta sarrera doan izango da.

Eibarko Cielito Musika Bandak kontzertua emango du domekan,
12:30ean Coliseoan (eguraldiak lagunduz gero, aurretik, 11:15ean kaleji-
ra egingo dute musikariek). Carlos Sanchez-Barbak zuzenduko duen
emanaldia berezia izango da oraingoan, Eibarko bonbardaketaren 80. ur-
temuga gogoratzeko egitarauaren barruan antolatu dutelako. Hori dela
eta, eskainiko duten errepertorioan gerra-filmeetako soinu-bandak sartu
dituzte. Kontzertuko egitaraua osatzen duten piezak hauek dira: “Himno
a Eibar” (ereserkia, M. Oñate), “Gernika” (hileta martxa, P. Sorozabal),
“Conan The Barbarian” (suitea, B. Poledouris), “La Lista de Schindler”
(BSO, J. Williams), “La Vida es Bella” (BSO, N. Piovani), “The Exodus
Song” (BSO, E. Gold), “Lawrence de Arabia” (BSO, M. Jarre) eta “La
Gran Evasion” (BSO, E. Bernstein).

Gerra-filmetako piezak eskainiko
ditu Musika Bandak domekan

Amona Joxepa etorriko zaigu
Zapatuko Ipuina kontatzera

UEU-k “Lurraldea eta
Hizkuntza. Eragin
Linguistikoaren
Ebaluazioa“
graduondokoaren baitan
ALTERNATIBAK saio
irekia antolatu du biharko,
09:30ean hasi eta
14:00ak arte Markeskua
jauregian. Asmoa begirada osagarrietatik
(hirigintza, feminismoa, zientzia, kultura, ekologia)
lurraldea eta hizkuntza kudeatzeko proposamenak
mahai gainean jartzea da. Informazio guztia
ueu.eus webgunean dago.

“Alternatibak” saio irekia UEU-n

Bihar “Jonas Kaufmann
- My Italy”
kontzertuaren proiekzioa
eskainiko dute
Coliseoan, Turingo
Teatro Carignano-tik
diferituan. Emanaldian
Orchestra Sinfonica
Nazionale della RAI-k
jardungo du. Informazio
gehiagorako:

www2.versiondigital.es/jonaskaufmann_myitaly.html.

“Jonas Kaufmann - My Italy”
kontzertua diferituan

JAV IER GOROSABEL URKIA
II. urteurrena: 2015-IV-21

ZURE LAGUNAK. BETIKO.

“IZARRAK ZURE BEGIETATIK IKUSI GENITUEN.
Zure apaltasunari esker Kosmosaren handitasunaz jabetu ginen.
Eta orain, sentiarazten diguzun hutsune hori izan daiteke, zure erara, 
infinitoak adierazten diguna ulertarazteko eskaintzen diguzuna.



Sanjuanetan egingo diren
danborradetan parte hartu
nahi dutenentzat entseguak
hasi dira. Urteroko martxan,
udalak Bittor Sarasketa kale-
an duen lokalean (Beistegi
eraikinean) izango dira, eguaz-
tenetan, 19:00etan umeena
eta hori amaitzean, 20:00etan
hasiko da helduen entsegua.

Datorren astean hasiko da Astixaren 
udaleku irekietarako izen-ematea

Euskararen Transmisioari buruzko Mintegiaren 7. edizioa antolatu du …eta kitto! Euskara
Elkarteak maiatzaren 23rako. Iaz bezala, goizeko 08:45ean hasi eta 14:45ean amaituko da. Saio-
ak Portalean izango dira. Izen-ematea datorren astean, maiatzaren 2an zabalduko dute (hilaren
19ra arte egongo da egiteko aukera, internet bidez, etakitto.eus helbidean sartuta). Mintegiaren
prezioa 18’15 eurokoa da (30’25 eurokoa bazkaltzera geratuz gero).

Aurtengo egitaraua osatzen duten hitzaldiak eta horiek emango dituzten adituak hauek dira:
“Hiztun berriek erabiltzen dute euskara? Hizkuntza-ohitura eta beste gako batzuen eragina” (Es-
tibaliz Amorrortu, Deustuko Unibertsitatea), “Guraso ia euskaldunak eta euskara” (Arrate Gisa-
sola, Ebete-ko kidea), “Herrigintzaz eta irrigintzaz” (Jose Mari Agirretxe “Porrotx”), “Agurainen,
egunerokoan, 75 ordu euskaraz” (Asier Lafuente, ekimenaren antolakuntzako kidea), “Argia
ikastola: Erriberan etorkizuna ereiten” (Argiñe Korta eta Maru Eriz, Argia ikastola), “Euskara eta
plazerra lotuz etorri berriei ‘harrera ona’ egin” (Maite Asensio, Urtxintxa Eskola), “Hizkuntzen tra-
taera migratzaileen harreran, administrazioz kanpoko eragileen eskutik” (Mario Zapata, soziolo-
goa). Aurkezpen guztiak amaitu eta jarraian, agurtu aurretik Jaime Altunak dinamizatutako ma-
haingurua egingo da, hitzaldia ematera etorritako hainbat kiderekin.

Martitzenean zabalduko da Euskararen 
Transmisioa Mintegirako izen-ematea

Harro dagoen
herria
Ez zen euskaldunok erre-
ak oso gogor ahoskatzen
ditugula aipatzen zidaten
lehen aldia, ezta 
azkena ere. Baina onartu
beharra daukat erdaldun
setati haren Vaya
Semanitako klixez beteriko 
marmarrak gogaitu egin
ninduela. Barbaro ezikasi
batzuen pare jartzen
gintuen euskaldunok, tonu 
iraingarri batean “agurrrrr”
eta “eskerrrrrik asko”
bezalakoak botatzen
zituen bitartean.
Entzungor 
egiten saiatu nintzen. “Ez
du merezi”, “ahaztu
astazakil hori” nioen nire
baitan. 
Berotua baretuta eta
hotzean pentsatuz, gure
erre gogorrak (barka
biezadate iparraldeak eta 
Maialen Lujanbiok)
barbaroen marka bezala
baino gure nortasunaren
ikur gisara ikusten hasi 
nintzen. Eta orain ezin dut
gure herria erre horiek
gabe irudikatu. Erre horiek
gabe, ez gara ezer, 
ez gara inor. 
Gure lurrari errotuta bizi
gara. Belarrez estalita
daude gure larreak. Artoa
jorratu egiten dugu. 
Zerratu egiten dugu egurra
eta indarrez altxatzen
ditugu harriak. Osasunez
urratzen ditugu zapata 
berriak. Amarru baten
aurrean amorruz egiten
dugu negar. Irri egiten
dugu harritzean eta orro 
larritzean. Herren egon
arren egiten dugu aurrera. 
Ezin ditugu gure erreak
desagerrarazi, eta ez
genituzke inori men
egiteko gure erreak
leundu 
behar. Gure esku dago zer
izan nahi dugun
erabakitzea, harro dagoen
herria edo eri dagoen hiria.

JON MIKEL MUJIKA

Hasi dira danborradetarako entseguak

Ikasleen oporrak gerturatzen doazela eta,
atzo goizean aurkeztu zituzten herriko umeek
aisialdia euskaraz gozatzera bideratutako uda-
leku irekiak Portalean. Oporrak Afariketan 6-11
urteko haurrentzako zerbitzua da (txangoak hon-
dartzara eta mendira, eskulanak…). Udalekuaren
iraupena 10 egunekoa izaten da (aste bitan ba-
natuta): bost egunetan jarduerak goizez izaten
dira bakarrik (10:00etatik 13:00era) eta beste
bostetan, berriz, egun osoa betetzen dute
(10:00etatik 18:00etara). Bi txanda izaten dira.
Aurre-inskripzioa maiatzaren 1etik 7ra egingo da
(bakarrik internet bidez, astixa.eus helbidean).
Behin-betiko inskripzioa, berriz, ekainaren 5etik
9ra izango da, Indianokua gaztelekuan (09:30-
13:30 eta 16:00-18:00). Prezioa 60 eurokoa da
(100 eurokoa anai-arrebentzat eta 20 eurokoa
RGI/AGI jasotzen dutenentzat).

Udan Jolasean, berriz, 5 urteko haurrentzako
zerbitzua da eta, horregatik, irteera guztiak Eiba-
rren burutzen dituzte. Kasu honetan ere iraupena

10 egunekoa da, aste bitan banatuta, eta jardue-
ra guztiak egun erdikoak izaten dira (10:00etatik
13:00era). Txanda ekainaren amaiera aldera has-
ten da. Prezioa 40 eurokoa da eta izena emateko
Indianokua gaztelekura joan daiteke edo, beste-
la, internet bidez ere egin daiteke (maiatzaren
2tik 6ra). Egitasmo biak udalak antolatu eta Asti-
xak kudeatzen ditu.

...eta kitto!
kultura
2017-IV-28
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Antzerkia gaur gauean
ERMUAN
Gaur 22:15ean “Héroes”
antzezlana taularatuko dute
Iñaki Miramonek, Luis Varelak
eta Juan Geak Ermua
antzokian. Sarrerak 15 euro
balio du.

Barixakua 28
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Zapatua 29
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

Domeka 30
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Astelehena 1
EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

Martitzena 2
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Eguaztena 3
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Eguena 4
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Barixakua 5
EGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)

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
- Ignacio Arregi Illarramendi. 91 urte. 2017-IV-20.
- Jose Bergara Baskaran. 81 urte. 2017-IV-20.
- Concepcion Rodriguez Cabo. 85 urte. 2017-IV-21.
- Eugenio Zubia Bastida. 85 urte. 2017-IV-21.
- Rosa Lamarain Muguruza. 97 urte. 2017-IV-22.
- Jose Luis Eguren Elkoro. 85 urte. 2017-IV-23.
- Luis Cabo Conde. 96 urte. 2017-IV-23.
- Nicolas Etxeberria Angoitia “Aita Rufino” karmeldarra. 

80 urte. 2017-IV-24.

eguraldia (EUSKALMET.NET)

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

ELGETAN
Domekan (apirilak 30)
19:00etatik 20:30era
ikasturteko azken Herrixa
Dantzan ohiko saioa izango da
Elgetako Spaloia 13 Kafe
Antzokian. Ikasturtean zehar
dantzatutako hainbat pieza
aukeratuko dituzte eta, horrez
gain, maiatzaren 7an
(19:00etan) Gérard Godonekin
izango den dantzaldi berezia
prestatzeko, hark joko dituen
hainbat pieza berezi landuko
dira. Sarrera doan eta parte-
hartzea librea.

Hitzaldia eta kantaldia
SORALUZEN
Domekan 18:00etan lan-
erreformak gazteengan izan
duen eragina azalduko du
LAB sindikatuko Ion Garatek
Soraluzeko Arranoan. Ondoren
piskolabisa egongo da eta
20:00etan Andrea Pozo
abeslari azkoitiarrak
emanaldia hasiko du.

jaiotakoak
- Asinat Mehjoub Aarrass. 2017-III-8.

AURREKOAREN 
EMAITZA

SUDOKUA



SANTA KURUTZ JAIAK
19:00. Triki-poteoa,
Untzagan hasita.
20:30. Autobusa irtengo da
Ego Gainetik.
21:00. Bertso-afaria
Julio Soto eta Maialen
Lujanbiorekin. Ixuan. 

HITZALDI DRAMATIZATUA
20:30. “Bonbardaketak.
Eibar 1937 – 80 urte”.
Parte-hartzaileak: Jesús
Gutiérrez historialaria,
Nerea Arriola biolinjotzailea,
Biraka Dantza Taldea, Koro
Gaztea, Kezka Dantza
Taldea, Lekim animazioak,
Itzamna eta bertako
antzezleak. Untzagan. 

FUNK OFF! JAIALDIA
00:00. Funk Off!, Zilö
eta Gorku DJ-ekin. Beleko
tabernan.

Eguena 4
IKASTEN
10:00. “Claves para
hablar en público”, Manu
Marañonen eskutik.
Armeria Eskolan.

NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
17:30. “Nagusiendako
elikadura orekatua eta
egokia” hitzaldia, Jaione
Yeregiren eskutik. Beheko
Toki jubilatu etxean.

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

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

GURE ESKU DAGO
19:00/21:00. Maiatzaren
7an egingo den herri-
galdeketarako bozka
aurreratua. Arrate Kultur
Elkartean (1. solairuan).

Erakusketak

KONTZERTUA
12:30. Eibarko Cielito
Musika Banda. Coliseoan.
Aurretik, 11:15ean kalejira
egingo dute. 

AFARIA
20:30. LGTBI Afaria.
Ipur sagardotegian.

Domeka 30

Eguaztena 3
IKASTEN
09:12. Deba-Lastur-Itziar-
Deba ibilaldia. Bazkaria
eraman. Trenaren irteera
ordua Ardantzan
(Estaziñoan 09:14ean). 

SANTA KURUTZ EGUNA
17:30. Kanpaiak.
18:00. Meza. Santa
Kurutzeko ermitan.

GURE ESKU DAGO
19:00/21:00. Maiatzaren
7an egingo den herri-
galdeketarako bozka
aurreratua. Arrate Kultur
Elkartean (1. solairuan). 

DANBORRADA ENTSEGUA
19:00. Danborradarako
umeen entsegua.
20:00. Helduen entsegua.
Udalak B. Sarasketa kaleko
7an duen lokalean. 

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

ZEZEN PLAZAN JOLASAK
18:00. Jazinto Olabe
ludotekaren eskutik
(LH 3. mailatik 6. mailara).
Zezen plazan.                             

GURE ESKU DAGO
19:00/21:30. Maiatzaren
7an egingo den herri-
galdeketarako bozka
aurreratua. Arrate Kultur
Elkartean (Topalekuan). 

EIBARKO KANTUZALEAK
19:30. Abesbatzaren
irteera. Untzagatik. 

HITZALDI DRAMATIZATUA
20:30. “Bonbardaketak.
Eibar 1937 – 80 urte”.
Parte-hartzaileak: Jesús
Gutiérrez historialaria,
Nerea Arriola biolinjotzailea,
Biraka Dantza Taldea, Koro
Gaztea, Kezka Dantza
Taldea, Lekim animazioak,
Itzamna eta bertako
antzezleak. Coliseoan.

Barixakua 28

EIBARTIK-GERNIKARA
09:30. Errefuxiatuen
aldeko martxa: Eibar-
Ermua. Untzagatik abiatuta. 

SAIO IREKIA
09:30/14:00. Lurraldea eta
Hizkuntza: Alternatiba.
UEUn (Markeskuan). 

TAILERRA
10:00/16:00. “Eibarko
planoa. 1936 baino
lehenagokoa” klarion
tailerra. Untzagan. 

ZAPATUKO IPUINA
18:00. “Amona Joxepa”
(Patata Tropikala taldea).
3 urtetik gorakoentzat.
Sarrera doan. Umeen
liburutegian. 

UMEENDAKO ZINEA
18:00. “Vaiana” (Disney).
Doan. El Corte Inglesean
(ekitaldi aretoan).                             

GURE ESKU DAGO
19:00/21:00. Maiatzaren
7an egingo den herri-
galdeketarako bozka
aurreratua. Arrate Kultur
Elkartean (Topalekuan).

Zapatua 29

Apirilaren 30era arte

– “Eibarko Ignacio Zuloagaren egungo islak”. Portalean.
– Cristina de Arribasen argazkiak. El Ambigu tabernan.
– Jose Ignacio de Castroren argazkiak. Portalea jatetxean.
Maiatzaren 2ra arte

– “Bonbardaketa Eibarren”. Topalekuan.
ARGAZKILARITZA MAIATZEAN
Maiatzaren 2tik 31ra

– Maria Tudela. El Corte Inglesen.
– Gipuzkoa Nazioarteko Saria. Untzagako jubilatu etxean. 
– Argizaiola Saria. Klub Deportiboan.
– Eibarko Klub Deportiboko argazki taldekoen lanak.                          

Ambigú eta Portalea tabernetan.
Maiatzaren 5etik 28ra

– Einer Rodriguezen “Panorámicas: Eibar-Euskadi”. Portalean.
– “Memòries d'un fotògraf - Agusti Centelles (1909-1985)” . 

Portalean.
– Asier Garagarzaren “Uneak”. Portalean.
– CVCE PHOTO. Mendi argazkiko nazioarteko lehiaketa.                     

Portalean.

Martitzena 2
IKASTEN
10:00. “Noaingo bataila”,
Nabarralde elkarteko Beñi
Agirreren eskutik (euskaraz).
Armeria Eskolan.

NAGUSIEN
HAMABOSTALDIA
12:00. Toka eta igel-toka
txapelketa. Ipuruako jubilatu
etxean.
16:00. Txokolate-jana
eta kantuak. San Andres
egoitzan.
17:00. Tute, mus eta briska
txapelketa. Ipuruako jubilatu
etxean.

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

EMAKUMEEN ISTORIOAK
18:30. “Las sinsombrero”,
Pagatxaren eskutik.
Dinamizatzailea: Leticia
Martinez-Alcocer. Sarrera
librea. Portalean (ikastaro
gelan). 

HARIXA EMOTEN
19:00. Pello Lizarralderen
“Elur bustia”. Portalean.

GURE ESKU DAGO
19:00/21:00. Maiatzaren
7an egingo den herri-
galdeketarako bozka
aurreratua. Arrate Kultur
Elkartean (1. solairuan).

...eta kitto!
agenda
2017-IV-28
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Zorionak, NAIA
Mondragon Urizar,
hillaren 14an sei urte
egin zenduazelako.
Musu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, SIMONE,
martitzenian 8 urte 
beteko dozuz-eta. Gure
printzesa maittia, gure
neskatilla haundixa!
Asko maitte zaittugu!

Zorionak, EIDER,
aurreko martitzenian
11 bete zenduazen-
eta. Laztan haundi bat
etxeko danon partez.

Zorionak, AINHIZE
Egurrola Mugerza,
martitzenian 9 urte
egin zenduazen-eta.
Famelixa guztiaren
partetik.

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, URKO,
eguaztenian hiru urte
bete zenduazen-eta.
Segi holan, txapeldun!
Musu asko etxekuen
partez.

Zorionak, OIHENART,
artista!, hillaren 18xan
sei urte egin zenduazen-
eta. Patxo haundi bat 
aitatxo, amatxo eta 
Aioraren partez.

(1 ARETOAN)
29an: 19:45, 22:30
30ean: 20:00
1ean: 20:30

(2 ARETOAN)
29an: 17:00,  19:45, 22:30
30ean: 17:00(1 Aretoa), 20:00
1ean: 20:30

”Negación” 
Zuzendaria: Mick Jackson

”Lady Macbeth” 
Zuzendaria: William Oldroyd

zineaColiseoan

”Guardianes de la Galaxia” 
Zuzendaria: James Gunn

(ANTZOKIAN)
29an: 17:00,  19:45, 22:30
30ean: 17:00, 20:00
1ean: 20:30

Zorionak, ANDONE
Gorostizaga, hillaren
14an 10 urte bete
zenduazen-eta.
Musu haundi bat
famelixaren partez.

”El bebe jefazo” 
Zuzendaria: Tom McGrath

(2 ARETOAN)
29an: 17:00
30ean: 17:00

Zorionak, NEREA (19 urte) eta MARIA (8 urte),
astelehenian urtiak beteko dozuez-eta. Patxo
haundi bat etxekuen partez.

Ongi etorri, MAITE
Laskurain, hillaren
23tik gurekin zagoz-
eta. Laztantxo bana
umiari, amari eta 
aittari etxekuen partez.

Zorionak, BITTOR eta HELENE,
apirillian urtiak bete dozuez-eta.
Patxo potolo pillua lehengusu
guztien partez.



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
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– Emakumea eskaintzen da asteburuetan
nagusiak zaintzeko. Tel. 633-808931.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 631-613245.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Tel. 612-493242.
– Neska eskaintzen da edozein lan egite-
ko: nagusiak zaindu, garbiketak egin... Tel.
634-209087.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
650-513412.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Tel. 612-204426.
– Neska eskaintzen da goizez umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Hezkuntza titulua, EGA eta esperien-
tzia. Tel. 688-639371.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Orduka. Tel. 662-252150.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Ordutegi zabala.
Tel. 679-152114.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi
zabala. Tel. 649-626975.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 692-314985.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko: nagusiak zaindu ospitalean... Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 606-906729 eta
693-232959.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko. Tel. 631-910326.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
612-482203.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 634-446252.
– Neska eskaintzen da orduka garbiketak
egiteko eta gauez nagusiak zaintzeko. Tel.
642-650900.
– Gizona eskaintzen da margolari edo igel-
tsero moduan eta tabernan lan egiteko.
Tel. 642-650816.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko (baita ospitalean ere). Tel. 632-288967.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Baita asteburuetan eta gauez ere.
Tel. 688-959575.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 689-273664.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Gida-baimenarekin. Tel. 650-029176.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 632-978777.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 632-286792.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.
636-302237.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 632-061103.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. 6 urteko esperientzia Alzheimer gai-
xoekin. Gida-baimenarekin. Tel. 688-
619277.

5. Irakaskuntza
4. Lana

– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta bulegoak edo pegorak garbi-
tzeko. Tel. 654-304337.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta garbiketa lanak
egiteko. Tel. 673-388416.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Baita gauez eta asteburuetan ere. Tel.
632-337083.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko eta baserrian lan egiteko. Tel. 632-
337083.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita
gauetan ere. Tel. 632-035709.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita
gauetan ere. Tel. 632-669488.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Orduka. Baita
gauetan ere. Tel. 662-012834.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Orduka. Baita asteburuetan ere. Tel.
633-101852.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Esperientzia. Tel. 662-430951.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Ordutegi zabala. Tel. 612-202116.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko, garbiketak egiteko eta publizitate lane-
an jarduteko. Tel. 631-222681.

4.1. Lan bila

1.2. Errentan

– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 662-012834.
– Pisua alokatzen dut Eibarren. Mugikorta-
sun-arazoak dituztenentzat egokituta. Tel.
670-251253.
– Pisua hartu nahi dut alokairuan. Tel. 631-
649850.

– Emakumea eskaintzen da orduka nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 648-010982.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 666-
720266. Dunia.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, etxeko lanak egiteko eta tabernak
eta pegorak garbitzeko. Tel. 632-228105.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, etxeko lanak egiteko eta tabernak
eta pegorak garbitzeko. Tel. 632-334008.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, etxeko lanak egiteko eta tabernak
eta pegorak garbitzeko. Tel. 631-013153.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel.
631-247899.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 664-895861.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Esperientzia. Tel. 665-974354.
– Gizonezkoa eskaintzen da peoi, zaindari,
garbitzaile... moduan lan egiteko. Tel. 631-
649850.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 635-441920.

– Eibarko Kids and Us-ek irakasleak behar
ditu 2017-18 ikasturterako. Ingeles maila
altuarekin (C1 titulua gutxienez) eta umeak
gogoko izatea eta inplikazioarekin. Curricu-
luma: direccion.eibar@kidsandus.es

5.1. Eskaerak

– Lokala alokagai Birjiñape, 1ean. 33 m2.
Bulegoa egiteko aproposa. Tel. 688-
678934.
– Garaje itxia alokagai San Pion. Handia
eta sarrera onarekin. Tel. 652-775746.
– Garajea alokagai Eibar erdialdean
(Untzagan). Tel. 606-083992.

3.2. Errentan

– DBH, Batxilergoa eta Unibertsitate maile-
tako Matematika, Fisika etabarretako kla-
seak ematen dira. Banakako klase egoki-
tuak eta 2/3 ikasleko taldekoak. Goizez ere
bai. Tel. 677-592509. Alberto.

5.2. Eskaintzak

6. Denetarik

– Ohe artikulatua salgai. Oso egoera one-
an eta gruarekin. Tel. 94-4305487.
– Mobil-homea (42 m2) salgai Bañaresen
(Errioxa). Teilatu bikoitza, 3 logela, egon-
gela, sukaldea eta komuna dutxarekin.
Aire egokitua. Prezio interesgarria. Deitu
20:00etatik 22:00etara. Tel. 943-031477.
– Rin Gway piano elektrikoa salgai.
T68838 modeloa. 350 euro, negoziaga-
rriak. Tel. 647-155908.

6.1. Salgai
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