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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MAKUR.- Okertuta dagoena, zuzena ez dena. “Zugatz harek makurra eukan gerrixa, gaztetan
ez ebelako zuzendu”.
Zerbaiten haunditasuna (edo txikitasuna) indartzeko. Erderazko 'menudo'. “Makurra da ba harek
daukan jauregixa Donostian”.
MAKURTU.- Okertu, jaitsi. Gaztelerazko ‘agacharse’. “Leiza hartan sartzeko makurtutzia bihar da”. 
Amore eman. Gaztelerazko ‘rendirse, ceder’. “Ez zan iñoiz makurtu beste gizon baten aurrian”.

astean esanak
“Argi daukat ez dudala errepikatuko
iaz egin nuen apustua. Esperientzia
txarra izan zen apustua horrela
amaitzea, gehienbat irabazia nuela
ikusi eta gero, ia-ia han gelditu nintzela
ikusita. Ikaragarri ikasi nuen apustu
hartan: ondoan zein dauden ikustea,
erori eta berriro jaikitzeko gai naizela
ikustea, muturreko egoera batetik
osatzea... Ia bi hilabete behar izan
nituen berrir ere indarberritzeko. Ahal
izango banu, egun hura ezabatu egingo
nuke. Botoi bat sakatu eta apustu hura
ezabatzeko aukera izango banu, ez
izan zalantzarik sakatuko nukeela”

(ALEX TXIKON, ALPINISTA)

“Eguneroko otorduak prestatzerakoan,
Everesten kontu handiz ibili behar zara.
Lehen aldiz  dilistak prestatu nituenean,
harriak bezala geratu zitzaizkidan;
horrela ikasi nuen denbora gehiagoz
eduki behar direla elikagaiak egosten.
Urak, egosterakoan, ez du tenperatura
bera hartzen eta, beraz, Everesten
dilistek denbora gehiago behar dute
egosteko. Mendizaleek ur asko edan
behar dutenez,  zopa asko prestatu
behar izan ditugu: gurekin zeuden
nepaldarrek berakatz zopa prestatzen
zuten, baina ez guk jaten dugun
modukoa, berakatz gehiagorekin.
Mendiko gaitzaren aurka ona omen da,
eta horregatik jaten zuten hainbeste”

(ENEKO GARAMENDI, SUKALDARIA)

“Inkestak bi aukera eskaintzen zituen.
Hautatu beharra zegoen bietatik zein
nahiago: (mutil/neska itsusi eta
katxarroa ala guapo eta normal
samarra (gorpuzkeraz, ulertu behar
da). Zuek zein aukeratuko zenukete?
Nik gehiegi pentsatu gabe bigarren
aukeraren alde egin nuen eta berehala
jakinarazi zitzaidan (seinale txarra!)
jendearen %90aren iritzi berekoa
nintzela. Berehala damutu zitzaidan,
batez ere ohartuta, ezertarako balio
ez didan instintuak itsututa, nire
hastapenen kontra jo nuelako. Gay
publikoari zuzendutako orrialdea zenez,
ez genuke guk bereziki genetikaren
morrontzatik askaturik egon behar?”

(ANGEL ERRO, IDAZLEA)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

Martxoko azken domekan (etzi, 25ean) udaberriko ordutegia sartuko da indarrean. Zapatu horretatik domekarako goizaldeko
02.00ak ailegatzean, erloju guztiak ordubete aurreratu egin beharko ditugu, 03.00ak arte. Ofizialki ORDUBETE GUTXIAGO izango
du asteburu horretako domekak. Horrela, agur esango diogu indarrean izan den neguko ordutegiari. Udako ordutegi berri horrek
urriaren 28ra arte iraungo du; egun horretan negukoa jarriko da berriro indarrean.

ORDU 

ALDAKETA

eskutitzak
Irakurle batek ohartarazi digunez, ezezagun ba-

tzuk etxera joan zitzaizkion dirua eskatzera ...eta ki-
tto! aldizkaria eskuan zutela. Horren aurrean gogo-
ratu nahi dizuegu ...eta kitto! doan banatzen dela,
harpidedun izateagatik ez dela inoiz ezer kobratu,
eta pertsona horiek ez daukatela aldizkariarekin ino-

lako harremanik. Bestalde, aldizkaria etxean jaso-
tzeko arazoak edo eragozpenak badituzue, gurekin
harremanetan jartzea eskertuko genizueke, 943 20
09 18 telefonora deituta edo emailez banaketa.eta-
kitto@gmail.com helbidearen bitartez.

. . . e ta  k i t to !  Euska ra  E lka r tea

– OHARRA –
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Emakumien Nazioarteko Egunaren inguruan an-
tolatu daben programaziñuaren barruan, aurreko
zapatu goizian “Eibarko emakumeak, izan direlako
gara” mintzodromua egon zan martxan Untzagan,
udaletxeko arkupietan. Parte hartzera animau zan
jendiak goiz osuan euki eban bere gogoeta eta bes-
telakuak idazteko aukeria eta, ekitaldixa amaittu za-
nian, idatziz jaso zittuen ondorixo guztiak Topale-
kuan ipiñi zittuen ikusgai. Mintzodromuarekin bate-
ra, agur modura, egunerako bereziki sortutako per-
formance edarra eskindu eben Nerea Ariznabarreta
eta Maialen Belaustegik.

Andrazkuen inguruko mintzodromo emankorra

asteko

datua
610

lagun izan dira enplegua topatzia lortu 
dabenak Eibarren 2015az geroztik eta 
langabeziaren kopurua %27 jaitsi da.
Gaur egun 1.700 dagoz langabezian
herrixan, biztanlerixa aktibuaren %13’4.
Euretako %30 atzerritarrak dira.

Jendetza urten zan zapatuan kalera, 
pensiño duiñak eskatzera
Aurreko zapatuan eskualde maillako mani-
festaziñua egin zan Eibarren, jubilauak dei-
ttuta, pensiñuak %0’25 igo dittuela-eta pro-
testa egitteko. Pensiño duiñak eskatzeko batu
zan jendia Untzagatik abiatu zan, Urkizuraiño
bajau eta atzera be udaletxeraiño buelta egi-

tteko eta, amaieran jubilauen ordezkarixak
esandakuaren arabera, 3.000 bat lagunek har-
tu eben parte mobilizaziñuan. Egunian bertan,
arratsaldian, Bilbon eta Donostian be egin zi-
ttuen manifestaziñuak eta horretan be jende
mordua batu zan.

Sansaburu
Zazpi urterekin Isasiko
praileetan hasi nintzenean,
egunero bi aldiz egiten nuen
eskolako joan-etorria,
Calbeton 22/Untzaga/Isasi
kale-lerroari jarraituz.
Ikasturte erdian, ordea,
etxebizitzaz aldatu ginen Bista
Ederrera, eta aldaketa horrek
hankaz gora jarri zuen nire
mundu txikia. Alde batetik,
eskola urrutiago nuen;
itzuleran, adibidez, lehengo
bideaz gain, atzean utzi behar
nituen San Andres parrokia,
Ignacio Anituako aldapa eta
Agirre y Aranzabal tailerra.
Bestetik, beste lagun batzuk
bilatu beharrean nintzen, izan
ere, ez nuen lehengoetara
joaterik, Eibarko Txikito eta
Bista Ederreren artean ez
baitzegoen pasabiderik. 
Eskolako bidelagun berrien
artean, bazen Sansaburuko
mutil luze samar bat, ni baino
urtebete zaharragoa, eskolan
ikaskide nuena eta futbolean
ondo jokatzen zuena: Mitxel
Sarasua. Ezkerra hankaz,
jokalari ez ezik, atezain bikaina
zen. Esango nuke haren
bitartez hasi nintzela
Sansaburura igotzen
oporraldietan.
Hango etxeartean lasai egin
zitekeen futbolean, autoen
ardurarik gabe. Agustin Olivan
eta Jose Luis Zallo ziren
kapitainak; euren inguruan,
berriz, mutiko-koadrila
zalapartaria: larreategitarrak,
bollaindarrak, bilbaotarrak, Luis
Alberto, Mikel lehengusua,…
Gainera, auzoak bazuen bere
futbol-tradiziotxoa Amiter
taldearekin. Talde hura, gu
baino lauzpabost urte
zaharragoko gazteez osatua,
Txantxazelaiko txapelketan
lehiatzen zen, aldian behin.
Bestalde, baziren neskatila polit
askoak ere. Guk begiratzen
genien, baina eurek ez
gintuzten ikusten. Eta besterik
ezinean, euren alde eta euren
familiakoen alde errezatzen
genuen. Nik, behintzat. 

PEDRO ALBERDI

Maialen 
Belaustegi
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Jaixak Herrixak Herrixandakok
deittuta, San Juan jaixak
preparatzen hasteko billeria egingo
da apirillaren 6xan, 19:00etan Txaltxa
Zelaixan. Billeria irekixa da, baiña
txosna jarri nahi dabeneri parte
hartzeko dei berezixa egin nahi
detse. Billeria amaitzian trikitilarixak
jardungo dabe.

SANJUANAK PRESTATZEN

Astelehenian “Emakumeen Historia”
zikluaren barruan egingo dan bideo-
forum saiuan Leonor López de
Córdoba izan zana hobeto
ezagutzeko aukeria egongo da.
Pagatxa emakumien alkartiak
antolatutako ekitaldixa 18:30xetan
hasiko da, Portalean, eta sarrera
libria izango da.

EMAKUMEEN HISTORIA

Euripian ospatu eben Zuhaitz Eguna
Domekan egun osuan eurixa bota
ahala egonda be, aurreikusitta eguan
moduan arbolak landatzen jardun
eben Iturburu ikastola inguruan, udalak
han dakan lur-saillian. Udaleko inguru-
men saillak, Klub Deportibuaren Mendi

Taldiarekin eta Debegesarekin batera
antolatutako ekimenian umiak eta na-
gusixak hartu eben parte eta, danak al-
karrekin, lau motatako (lizarrak, gorosti-
xak, haritzak eta urkiak) 40 zuhaitz lan-
datu zittuen.

LAURA
NUTRIZIONISTA

Alutiz

ELIKADURA

NATURALA

ETA HOLISTIKOA: 
- Helduak

- Umeak

- Haurdunaldia

- Menopausia

- Gaixotasunak:
DIGESTIO TXARRAK, 

HIPERKOLESTEROLA

HIPERTRIGLIZERIDEMIA

HIPERTENTSIOA

LODITASUNA

DIABETESA

...

- Heziketa 
eta nutrizio 
orientazioa

ZATOZ KENKO 
OSASUN GUNERA

konpromiso barik

687 976 976  /  943 50 88 19

Estaziño, 8

40 zuhaitz landatu
zittuen aurreko
domekan. 
Maialen 
Belaustegi
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Aitor Alberdi da Uri Buru Batzarreko lehendakari barrixa
Aurreko eguen illuntzian
hautatu eban Eibarko EAJ-
ren Batzarrak bere Uri Buru
Batzar barrixa eta, aurreran-
tzian, Aitor Alberdi izango da
lehendakarixa. Aldamenian
izango dittuan UBBko beste ki-
diak Ane Abarrategi (diruzai-
ña), Asier Feijoo (idazkarixa),
German Anitua, Alexander
Arriola, Begoña Gorrotxategi,
Ivan Iriondo, Iker Laka eta Pil-
llipa Milikua dira. Horren aur-
kezpenian esandakuaren ara-
bera, “perfil anitzeko 9 kide di-
ra, sektore publiko zein priba-
tuan trebatuak, Eibarko alkarte
ezberdiñetan aritu diran andra

eta gizonak. Azpimarratzeko
modokua da gazterixiak alder-
dixaren organo betearazle ba-

rrixan dakan presentzia, baitta
horretan hartuko dittuan eran-
tzukizun garrantzitsuak be”.    

Aitor Alberdi UBBko lehen-
dakari barrixaren berbetan,
“Eibarren alderdixa gaztetze-
ko apustu sendoa egitten
dihardu militantziak”. Josu
Mendicute alkatetzarako hau-
tagai aukeratu izana edo gaz-
tiak Uri Buru Batzar barrixaren
kidien ixa erdixa ordezkatzia
horren adibide dirala diñue:
“Bixak ala bixak, betiko dis-
kurtsotik haratago, asmua
errealidade egitten goiazela
agerixan jartzen dabe. Duda
barik gazterixia etorkizuna da,
baiña oraiña be bai, eta hamen
dake gure herrixaren alde
biharra egitteko aukeria”.

Aiuri Ermua eta Eibarko Talde Antiespezistaren eskutik bixar
Zarata Gaua izenekua egingo dabe Eibarko gaztetxian. Arra-
tsaldetik hasiko dan egitarau zabala preparau dabe eta, bestiak
beste, eztabaidarako tartia egongo da, gaba beteko daben kon-
tzertuak hasi baiño lehen. Arratsaldeko 18:30xetan hasiko dira
jarduerak: lehelengo bideo-emanaldixa egingo dabe eta, ondo-
ren, horri buruz berba egitteko aukeria eukiko dau jendiak. Kon-

tzertuak, barriz, 21:00etan hasi-
ko dira eta hainbat herritattik eto-
rriko diran taldiak jardungo dabe
zuzenian, bata bestiaren atzetik:
Metralleta (Zarautz), Marmol (Bil-
bo), Paniko (Zarautz), Motorasto-
la (Bilbo), Lokuria (Oñati), Üther
(Ondarru) eta Issuna (Ermua).
Eta kontzertuak amaittu eta ja-
rraixan, jaixak segiduko dau, mu-
sikia “pintxatzen” jardungo dabe
eta. Sarreriak 5 euro balixo dau
eta batzen daben dirua Aiuri tal-
diari laguntzeko izango da.

Zarata Gaua hartuko dau 
gaztetxiak bixar

Ane Abarrategi, Aitor Alberdi eta Asier Feijoo aurkezpen ekitaldixan.

TU
TU

LU
M

EN
D

I

IDURRE 
IRIONDO

Udaleko Bozeramaillien Batzordiak Gobernuz Kanpoko Era-
kunde eta alkarte desberdiñekin giza-eskubidien alde biharrian
jardun daben Helena Malenori babesa adierazpen instituzionala
onartu dau. Irabazi udal taldiak aurkeztu eban horretarako propo-
samena, pertsona-trafikuaren nazioarteko krimena eta inmigrazi-
ño klandestinua egotzi detsazela-eta. Malenok Mediterraneo itsa-
suan erreskatiak egitten jarduten daben Caminando Fronteras tal-
deko kidia da eta bere kontrako akusaziñuak erreskate-laneri zu-
zenian lotuta egin dittue, salatzen dabenez “askok ez dabelako
nahi etorkiñeri laguntzia”.

Helena Maleno aktibista babesteko
adierazpena onartu dabe
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Gure Esku Dago-k deittuta 
egingo dan giza katerako 
izen-emotia zabalik dago
Martitzen arratsaldian aurkeztu eben Eibarren ekaiñaren
10ian Gure Esku Dagoren ekimenez osatuko dan giza katea,
asmo horrekin Portaleko areto nagusixan egindako ekitaldixan.
Donostian hasi, Bilbotik pasa eta Gasteizko legebiltzarraren ata-
rixan amaittuko da ekaiñeko mobilizaziñua, 201,9 kilometro egin
eta gero, eta giza katea osatzeko gitxienez 100.000 lagun bihar-
ko dirala aurreikusi dabe arduradunak. Eibar ibilbidiaren barruan

egongo da Barrena kalian hasiko
da giza katearen 71. kilometrua
eta herri-barruko ibilbidia Ermu-
raiño, Errotabarri tren geltokixa-
ren pareraiño juango da. Hori da-
la eta, eibartarreri zein inguruko
herrixetan bizi diraneri ekitaldixan
parte hartzeko dei berezixa egin

nahi detse antolatzailliak. Izen-emotia aurkezpen egunian zabaldu
eben Eibarren eta aurrerantzian eguen eta barixakuetan Depo-
rren izena emoteko aukeria egongo da, 19:00etatik 20:30xetara.
Horrez gain, bixar goizian Untzagan mahaixa ipiñiko dabe,
10:00etatik 15:00etara, eta kamisetak eta bestelako materixalak
erosteko ez eze, apuntatzeko aukeria be egongo da.

Debegesak Hazilan programaren 5. ediziñua ipiñi dau martxan
Bosgarrenez eskinduko daben Hazilan programan parte
hartu nahi dabenendako izen-emotia zabaldu dau Debege-
sa garapen agentziak. Programia goi maillako heziketa ziklua
edo unibertsitate ikasketak amaittu dittuen 20 eta 44 urte bi-
ttarteko gazte langabetueri zuzenduta dago eta asmua biha-
rrian hasteko laguntasuna eskintzia da. Gaztien trebakuntza lan-
tziaz gain, praktikak egitteko aukeria be emoten dau progra-
miak eta iraupena bi hillekua da. Interesa dakanak, apirillaren
11ra arte eukiko dau izena emoteko aukeria, debegesa.eus
webgunian. Bestalde, informaziñua emoteko asmuarekin,
saiua antolatu dau Debegesak: apirillaren 10ian izango da,
12:00xetan Debegesaren egoitzan. Debegesak emon dittuan
datuen arabera, aurreko lau ediziñuetan 54 lagunek hartu dabe
parte eta horretatik 34 biharrian dabiz gaur egun.

Itsas eta haize energixaren inguruko jardunaldixak
Gipuzkoako Ingeniaritza Es-
kolako Eibarko Atalak “Itsas
eta haize energia” jardunal-
dixak antolatu dittu apirillaren
11 eta 12rako. Jardunaldixe-

tan, bestiak beste, azken ur-
tiotan itsas energixan, batez
be olatuen energixan, eta
energixa eolikuan egitten da-
bizen ikerketen barri emongo

dabela aurreratu dabe antola-
tzailliak: “Horretarako MAx-
wind-Hispavista enpresia eta
UPV/EHUko ikasle eta irakas-
lien parte hartzia izango do-
gu. Hitzaldixak euskeraz eta
gazteleraz izango dira eta
energixa barrixen inguruan in-
teresa dakan edozeiñendako
dira”. Egun bixetan 15:30xe-
tan hasiko dira hitzaldixak,
Unibersidade Laboralian da-
guan San Andres aretuan eta
sarrera libria izango da, toki
guztiak bete arte.

Lehen egunian (apirillak 11,
eguaztena) Francisco J. Asen-
sio (Eibarko Ingeniaritza Esko-
lako irakaslia), Gabriel Ibarra

(Bilboko Ingeniaritza Eskolako
irakaslia) eta Unai Elosegik
(CEO Maxwind-Hispavista) jar-
dungo dabe berbetan. Eta hu-
rrengo egunerako gonbidatu
dittuen hizlarixak, barriz, Ekaitz
Zulueta (Gasteizko Ingeniaritza
Eskolako irakaslia), Arkaitz Ra-
banal (Energia Berriztagarrien
Ingeniaritza Graduko ikaslia Ei-
barren), Igor Serna (Energia
Berriztagarrien Ingeniaritzan
graduatua, Ingeniaritza Ener-
getiko Iraunkorra Masterreko
ikaslia) eta Jon Martinez (Ener-
gia Berriztagarrien Ingeniari-
tzan graduatua, Ingeniaritza
Energetiko Iraunkorra Maste-
rreko ikaslia) dira.



Elkartea hobeto ezagutzeko
bazkideekin egiten ari garen
elkarrizketa-sorta honetan,
oraingoan …eta kitto!-ren nondik
norakoak ondo ezagutzen dituzten
Ihintza Fernandez eta Unai
Camporekin egon gara.

Elkartearen arlo desberdinetan ibilitakoak
dira Unai eta Ihintza. Unaik dioenez, “erre-
botian ezagutu nuen …eta kitto. Etxeko
gazteena naiz. Andoni nire anaia banake-
tarekin hasi zen eta hortik aurrera uste dut
etxeko denak egin ginela bazkide. Harrez-
kero hasi ginen elkartetik bueltaka, jende
mordoa ezagutzen, eta beti ibili naiz elkar-
tearen inguruan”. Unaik gaur egun Dano-
bat-en egiten du lan eta denboraldi nahi-
ko lueak pasatzen ditu hemendik kanpora
laneko kontuak direla eta. Gauza askotan
jardun du Unaik ...eta kitto!-n. Aldizkaria

etxeetan banatzen “Eibar osoa” egin due-
la azaldu digu, auzo guztietan ibilitakoa da
karroarekin gora eta behera, eta oso anek-
dota politak gogoratzen ditu. Txonta alde-
an dena elurtuta zegoela ibiltzea tokatu zi-
tzaion behin, eta eibartarrak aldizkaria ja-
sotzeko zain zein pozik egoten ziren eta
euren lana zenbat eskertzen zuten gogo-
ratzen du. Ihintza ere banaketa lanak egi-
ten ibili da, eta Mekola inguruan bizi zen
emakume batek barixakuero galletak eta
ura eskaintzen ziela ondo gogoratzen du,
izan ere “banaketa lan gogorra zen, baina
bere alde onak ere bazituen”.  Gainera,
batak zein besteak ederto dakite banake-
ta-taldeko arduradun izatea zer den. “Ar-
duradunek banatzaileak bilatu eta talde
osoa koordinatu behar izaten genuen. Pa-
re bat egunetan etorri behar ginen …eta
kitto!ra, zerrenda guztiak eguneratzeko,
jendearen kexak eta komentarioak gestio-
natzeko… Azterketa garaietan, banatzaile-

taldea osatzea ez zen batere erraza izaten,
ikasi egin behar zutelako askok kale egi-
ten zuten eta hor ibili behar izaten genuen
lehengusu eta lagunen artean tiraka”. 

Sagardo eguna
Ihintza …eta kitto!-ko umea izan da. Mari-
sol bere amak urte mordoa daramatza
…eta kitto!-n lanean eta lokal guztiak eza-
gutu ditu Ihintzak. “Beti joaten nintzen
…eta kitto!-ra etxeko giltzen bila; ume-
txoa nintzen eta …eta kitto!-n etxean be-
zala sentitzen nintzen. Koldok ordenadore
aurrean jartzen ninduen eta tetrisa eta an-
tzerako jolasak jartzen zizkidan. Orduan
amak beti esaten zuen: `aber, lanean gau-
de!´”. Sagardo eguna ere ume-umetatik
ezagutzen du Ihintzak. Egun berezi horre-
tan beti lan egiteko eta laguntzeko desia-
tzen egoten zen, egun polita eta alaia izan
da beti berarentzat eta denetik egitea ego-
kitu zaio: pintxoen postuan, tiketak sal-
tzea, edalontziak eta zapiak banatzea…
Azken urteetan umeentzako antolatzen di-
ren jokoen gunean egoten da lanean. “Le-
hen urteetan ez zidaten lagatzen egun ho-
rretan lanean ibilitakoen artean egiten den
afarira joaten, eta haserretu egiten nin-
tzen. Adin batetik aurrera hasi nintzen, az-
kenean, afarietara joaten!”. 

Unai ere oso gazte hasi zen sagardo egu-
nean parte hartzen eta afari horiek oso on-
do gogoratzen ditu: “soziedadetik bota-
tzen gintuzten arte, han egoten ginen kan-
tuan eta txisteak kontatzen, kriston an-
bientea egoten zen. Orain ez da hainbes-

Ihintza Fernandez

eta Unai Campo

…eta kitto!-n
hazitako
“umeak”

...eta kitto!
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Egunotan, ...eta kitto!-ko bazkideek etxeko buzoian jasoko
duzue elkartearen 25. urteurreneko ekitaldiari buruzko
gutuna. Ekitaldirako sarrera ...eta kitto!-n bertan jaso
beharko da (sarrera bat bazkideko eta bazkide bakoitzak
lagun bat) apirilaren 9rako. Jaialdia apirilaren 22an, domeka,
12:00etan izango da, Coliseoan. Ikuskizun mundiala izango
da eta egun hori elkarrekin disfrutatzeko desiatzen gaude.



te jende gelditzen, baina, lehen, oso ne-
katuta, baina han egoten ginen eguneko
anekdotak kontatzen, lasai, barre egi-
ten… Polita izaten zen.”Hainbeste urte
eta gero, oso ondo ezagutzen dute aurten
25. edizioa egingo duen Sagardo Eguna,
eta orain dela urte batzuk ekitaldi hau an-
tolatzeko sortu zen azpibatzordeko kidee-
tako bat da Unai.

Elkarteko zuzendaritzan
Elkartean egin duen ibilbide luze horretan,
zuzendaritza taldean egotea zer den ere
badaki Unaik. “Urtebete egon nintzen zu-
zendaritzan, eta oso esperientzia aberas-
garria izan zen, gehienbat aukera izan
nuelako elkartea barrutik ondo ezagutze-
ko eta zenbat gauza egiten diren ikuste-
ko.  Kanpotik ez gara  konturatzen zenba-
teko lana dagoen atzetik. Batez ere aldiz-
kariarekin lotzen dugu, hori da jendeak
ikusten duena, baina elkartea hori baino
askoz gehiago da”. Horrekin bat dator
Ihintza, “aldizkariaz gain, jarduera eta eki-
taldi guztiak aurrera atera ahal izateko, ho-
ri guztia finantziatzeko egiten den lana izu-
garria da“.

Ume txikien irakaslea da Ihintza, eta, ho-
rretaz gain, elkarteko “Barixakuak Jola-
sian” jarduerako arduraduna. “Barixakuak
Jolasian”  Gurasoak Berbetan egitasmo-
aren barruan dago. Ihintzak azaldu digu-
nez, “guraso euskaldun berriak eta eus-
kaldun zaharrak euren umeekin etortzen
dira hilaren azken barixakuan, elkarrekin

gauza desberdinak egiteko: eskulanak,
tailerrak, antzerkia…. Ondo pasatzen du-
ten bitartean, gurasoak euren artean eta
umeekin euskaraz hitz egiten dute. Eus-
kara sustatzeko eta euskaraz berba egi-
ten gauzak egin daitezkeela ikusteko balio
du. Batzuk euskara gutxi dakite, baina as-
ko saiatzen dira, eta horrelako ahaleginak
eskertu egiten dira. Gainera, tailerrak do-
an izaten dira, eta hori ere garrantzitsua
da, edozeinek ezin ditu horrelako tailerrak
ordaindu”. 

Ahalegin hori, baina, ez dute leku guztie-
tan ikusten, eta kezkatuta daude euska-
raren egoerarekin. Unaik dioenez, “kale-
an ikusten dudanarekin oso kezkatuta
nago. Aitxitxa-amamak ikusten dituzu
umeei euskara egiten eta kontrara, bai-
na hor badago tarte bat, 30-55 urtekoa,
oso gutxi egiten duena”. Bestetik, herri-
ko tabernetan giro euskalduna faltan bo-
tatzen dute, eta herriko tabernariek eus-
kal musika eta ondorioz euskal giroa bul-
tzatzeko gehiago egin beharko luketela
uste dute.

...eta kitto!
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lehiaketa
Apirilaren 13tik 15era
Apirilaren 20tik 22ra

Finala:

Maiatzaren 4an

Untzaga plazan

Informazioa eta baldintzak:

www.etakitto.eus
943 200918

Izen-ematea: 
apirilaren 6ra arte

111. Gin Tonic

“Kanpotik ez gara konturatzen
zenbateko lana dagoen atzetik.
Batez ere aldizkariarekin lotzen
dugu, hori da jendeak ikusten

duena, baina elkartea hori
baino askoz gehiago da”. 



- Asko aldatu da inmigra-
zioaren joera edo inmigra-
zio-mota Eibarren azken ur-
teotan?

Ez! Inmigrazio etorrerak eta
osaerak joera hartzen duene-
an mantendu egiten ditu
ezaugarriak. Esaterako, hasie-
ratik dago Marokotik etorrita-
ko biztanleria. Ba egun, berau
da jatorririk esanguratsuena:
ia %31. Latinoamerikarren ko-
purua ere deigarria da: hama-
rretik lau dira herrialde horie-
tatik etorritakoen kopurua.
Hau da, hamarretik zortzi dira
Afrikatik eta Latinoamerikatik
etorritakoak.
- Nolakoa da gaur egungo in-
migrazioa?

Joera berberak mantendu-
ko dira, eta seguruenik Lati-
noamerikatik etorritakoek pi-
su handiagoa izango dute.
Zaintzaren arloa oso garran-
tzizkoa da Eibarren eta kanpo
inmigrazioaren bidez konpon-
tzen ari gara hori. Jendeak us-
te du inmigrazio uholdeak hel-
tzen direla eta inolako kontro-
lik gabeak edo edozein mota-

takoak direla. Ba ez da horre-
la, inmigrazioa nolakoa den gi-
zarte hartzaileak erabakitzen
du beti. Azken finean, Eiba-
rrera heltzen amaitzen du nor-
berak eskatu duen inmigra-
zioa. Nolako premiak, halako
inmigrazioa.
- Zeintzuk dira Eibarren ditu-
gun premiak?

Eibarrek bi osagai erabakiga-
rriizango ditu. Lehenik, aurre-
tik etorritakoen fluxuek jarrai-
tuko dute; hau da, marokoa-
rrak. Bigarrena, premiek agin-
duko dutena. Hori horrela izan
da beti. Etorkinak euren sorte-
rriko norbaitek egindako bide-
tik etortzen dira. Orain dela 60
urte, langileak behar ziren, gi-
zonezkoak. Gaur egun, ema-
kumeak behar dira eta zaintza
arlorako. Sasoi bakoitzean pre-
miak ezberdinak dira, eta baita
heltzen den immigrazioa ere.
- Errealitatetik urrun dauden
usteak ditu euskal gizarteak
inmigrazioari dagokionez?

Bai, uste oker asko ditu. Al-
de batetik, exageratu egiten
du kopurua. Bestetik, uste du

inmigrazioa ez dala beharrez-
koa. Eta, azkenik, noizbait jo-
an egingo dela uste du. Ba ez
da horrela izango. Dagoeneko
200.000 lagun dira heldu eta
geratu direnak, eskoletan
40.000 neska-mutiko daude,
eta euren etorkizuna gure he-
rrian garatu nahi dute. Inmi-
grazioa gure gizartean estruk-
turala da eta halaxe tratatu
behar dugu, gure gizarteko
zati egonkor gisa eta hurren-
go urteetan kopuruan gorantz
joango da.
- Nola egin aurre inmigrazio-
aren inguruko aurreiritzi, us-
te txar, gorroto mezu eta zu-
rrumurruei?

Pazientzia eta informazioare-
kin. Pazientziaz, lana oso mar-
dula delako eta, zirimiriarekin
bezala, jendartea apurka-apur-
ka busti behar da. Lan luzea da,
patxadatsua, jendearen usteak
aldatzea oso zaila delako. Kan-
paina oso neurtuak garatzen
ikasi behar dugu. Orain arteko-
ak oso generikoak izan dira, gi-
zarte osoari zuzendutakoak eta
efektu eskasa izaten dute.

- Non dago elkarbizitza ego-
kiaren gakoa?

Berdintasun errealean. Es-
trategia argi batzuk behar ditu-
gu. Batetik, lanaren bidez lor-
tuko dena eta hau oso eraba-
kigarria da etorri diren guraso-
entzako. Bestetik, hezkuntza;
bigarren eta gainerako belau-
naldientzako ezinbestekoa da
hezkuntza-sistema inklusibo
bat, gurasoen belaunaldiko ez-
berdintasunak seme-alaben-
gan baretu daitezen.
- Zeintzuk dira euskal gizar-
teak dituen arazo larrienak
elkarbizitza egokia lortzeko?

Sortu daitezkeen polarizazio
eta segregazio prozesuak. In-
migrazioak gizarte hartzaileari
arazoak konpontzen badizkio,
justiziazkoa da euren hainbat
arazo leundu eta konpontzea.
Esaterako hezkuntza-siste-
man, harrera-protokoloetan
edo familia-berbiltze prozesue-
tan. Gaur egungo arriskurik na-
barmenak enplegu eta gizarte-
segregaziotik datoz. Zutabe
sendorik ezean, integrazio pro-
zesua porrotera joan daiteke.

Azken bi hamarkadetan
Eibarrera etorri den 
inmigrazioaz berba egin
zuen atzo Xabier Aierdik
Ikastenek antolatutako
hitzaldian, “atzerrikoaz
batez ere”. Izan ere,
“Eibarrek neurri batean
baditu berezitasun
batzuk”, soziologoaren
ustetan. Eibarko
inmigrazioaren inguruko
aditua da Aierdi eta gai
honen gainean herrian
bizi dugun egoeraren
berri eman zuen
Armeria Eskolan.

“Inmigrazioa nolakoa den gizarte 
hartzaileak erabakitzen du beti”

XABIER 
AIERDI
(soziologoa):

...eta kitto!
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Brasilgo 
hondartzen
xarma ez zen
nahikoa 
Leorentzat

11

Hondar zuria, palmerak
eta urdin turkesa kolo-
reko urak bustitako

hondartzak maite dituztenen-
tzat paradisua izan daiteke Ara-
caju. Brasilgo ipar-ekialdean
dagoen hiria da, Salvador da
Bahiatik hurbil, hau da, Zorio-
naren hiriburutik gertu. Baina
Leo Ferreirak zerbait ezberdi-
na nahi zuen, bere jaioterriak
eskaintzen ez zion beste es-
perientzia bat bizi nahi zuen.
Horrela iritsi zen Eibarrera eta
inoiz egin duen gauzarik onena
dela esan digu.

Eskala kontua
500.000 biztanle inguru bizi

dira Aracajun. “Hiria txikia
da”, Leoren berbetan. “Bra-
silgo beste hiriak kontuan har-
tuta behintzat”. Salvador da
Bahia “hurbil” daukate. 300
kilometrotara! “Brasilen aza-
lera kontuan hartzen badugu,
distantzia txikia da”. Herrial-
dean zehar mugitzeko distan-
tzia handiak egitera ohituta
daude brasildarrak. “Batzue-
tan hainbat eguneko autobus
bidaiak egin behar dira toki ba-
tetik bestera joateko”. ‘Hurbil
eta urrun’ eta ‘txiki eta handi’
kontzeptuek beste adiera bat
daukate Brasilen.

Turismo gunea
Aracajuko argazkiak ikusiz

gero ulergarria da hango eko-
nomia turismoan oinarritzea.

“Ez daukagu Euskal Herriko
moduko industriarik, turismoa
eta merkataritza dira nagusi”.
17 kilometroko hondartzak di-
tuzte Leoren jaioterrian, “eta
klima zoragarria urte guztian”.
Gainera, lasaia da. “Jende as-
kok Brasilen inguruan pentsa
dezakenaren kontra, Aracajun
ez dago biolentzia arazorik, ez
behintzat Euskal Herrian izan
dezakeguna baino gehiago”.
Estereotipoak apurtu egin be-
har dira. “Ah, eta Brasilen ez
gaude beti festan eta dantzan,
jendeak bere ardurak ditu eta
lan asko egin behar du”.

Sanba gutxiago 
eta lan gehiago

Aracaju utzi aurretik lan bi zi-
tuen Leok. Goizean monitore
ibiltzen zen eta arratsaldean
ospitale bateko administrazio
laguntzaile. Gainera, gauean
karrerarako ikasten zuen. Hez-
kuntza Fisikoan lizentziatu ho-
nek ez zeukan atsedenerako
astirik. “Beti egin izan dut gau-
za bat baino gehiago aldi bere-
an”. Zergatik? Amaren ahol-
kuengatik. “Beti gustatu izan
zait kalera irtetea, erropa eros-

tea eta abar. Beraz, gauza ho-
riek ordaintzeko lan egin behar
izan dut”.

Amaren negarra
Leo “aspertuta” sentitzen

zen Aracajun, beste herrialde
batzuk ezagutu nahi zituen eta
bazekien handik irtengo zela.
2014an Europara etortzeko au-
kera irten zitzaion eta ez zuen
birritan pentsatu. “Lana neu-
kan, bideratutako bizitza bat,
baina dena utzi nuen”. Hala ere,
ez zen erraza izan. “Gurasoei ez
nien ezer esan, prozesu guzti
hori zailduko zelako”. Ezkutuan
ibili zen Europara etortzeko do-
kumentuak eta beharrezko gau-
zak biltzen, eta dena prest zue-
nean egin zuen berba gurasoe-
kin. “Ama negarrez hasi zen,

ezin zuen sinetsi”. Aitak, ordea,
lasai hartu zuen Leoren eraba-
kia eta berehala eman zion ba-
besa. Leorentzat ere ez zen
erraza izan etxea uztea. “Baina
banekien zerbait hobea aurkitu-
ko nuela”.

Saudade gabe
Brasilgo eta Euskal Herriko

kulturen arteko ezberdintasu-
nak igarri zituen Leok hona
etorri zenean. “Brasilen jen-
dea irekiagoa da eta zaila
egin zitzaidan hemengo jen-
dearen jarrera ulertzea”. Bai-
na denborak dena konpondu
zuen. “Ni nintzen hemengo
kulturara egokitu behar nin-
tzena eta horrela egin nuen”.
Saudadea duen galdetuta,
Brasilera bisitan bakarrik
bueltatuko dela erantzun di-
gu. “Eibarren egin ditudan hi-
ru urte hauek zoragarriak izan
dira, pertsona moduan asko
aldatu eta hazi naizelako”.
Gurasoen babesetik urrun as-
ko ikasi du Leok eta gehiago
hazi nahi du Eibarren.

Eibarrera etortzea inoiz egin duen gauza onena izan da Leorentzat  Ekhi

“Gentileza genera gentileza”

“Adeitasunak adeitasuna
sortzen du”

eibartHARTUak
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Ordubeteko itzalaldi sinple bat inguru-
giruaren alde munduan egitten dan
ekintzarik garrantzitsuena billakatu

da. Horixe da Planetaren ordua deittuta-
kua, Word Wide Fund for Nature (WWF)
erakundiaren arabera. Bakotxaren ekime-
nak klima aldaketaren kontrako burrukan
lagundu dezakeelakuan, 2007xan ospatu
zeben lehelengoz Planetaren ordua Sid-
neyn (Australia). Apurka-apurka, eta urtez
urte, ekimenarekin bat egitten juan dira
mundu osoko hirixak.

11 urte geruago urteroko zita bihurtu da
aittatutako ekitaldixori. Aurten be naziño-
arteko erakundiak, enpresak eta herritta-

rrak argixak amatatuko dittue 20:30xetatik
21:30xetara Lurraren berotziaz ohartaraz-
teko eta “gizateriarentzat etorkizun disti-
ratsuagua” aldarrikatzeko.

Urtero lez, Euskal Herrixan be bat egin-
go dogu hitzorduarekin. Bilbok, Donostiak,
Gasteizek, Iruñeak eta beste herri askok

eraikin ezagunenen argixak amatatuko di-
ttue eta, holan, ingurumenarekin daken
konpromisua erakutsiko dabe udalek, Eus-
ko Jaurlaritzak, enpresak... eta herrittarrak
be horretara gagoz deittuta martxuaren za-
patu honetan.

Euskal Herriko hiriburuetan, Gasteizen,
Andra Maria Zuriaren plaza, San Miguel
elixia eta Eusko Jaurlaritzak Lakuan dakan
egoitza illunduko dittue. Bilbon, Guggen-
heim museoko eta Jaurlaritzak Kale Na-
gusiko 85. zenbakixan dakan egoitzaren
argixak itzaliko dittue, bestiak beste. Do-
nostiak be bat egingo dau itzalaldixarekin,
eta Kontxako badia, Santa Klara uhartia,
Urgul mendixaren harresixak, Udaletxia,
Kursaal auditorixua eta Victoria Eugenia
antzokixa argi barik geratuko dira, beste
batzuen artian. Iruñan, bestalde, hiriko ha-
rresixak, Takonera, hiriko zubi eta elixak
illunduko dittu, Foruen estatua eta Erori-
ttakuen Monumentuko argixekin batera. 

Eta gurian Eibarko Udalak deixa egin
desku Planetaren Ordu horrekin bat egi-
tteko, herrittar, enpresa eta alkartieri eki-
menari batzeko aukera emonez http://ho-
radelplaneta.es/ orrialdian.

Bixarkua egun berezixa dogu,
eguneko orduak ohikuak ez diran
indar eta esanahixa hartzen
dabelako. Batetik, arratsaldeko
20:30xetatik 21:30xetara argixak
amatatzeko ekitaldixa iragarritta
dagualako, “ingurugiruaren alde
urtero egin biharreko keiñuari”
jarraittuta; eta, bestetik, gabian
(hobeto esateko, behin domekan
sartuta) goizaldeko 02:00xetan
erlojuak aurreratu eta 03:00etan
ipiñi biharko dittugulako, modu
horretan udako ordutegixan
sartzeko. Hau da, illunpetan
pasatzeko orduari gero lo egitteko
ordubete gitxiago izatiak jarraittuko
detsa. Azken aldaketa horrek
berarekin izaten daben, kasu
askotan, hurrengo egunetako
eragiñarekin.

ORDUBETEKO 
KONTUA, 
besterik ez

Planetaren Ordua ospatzen Australiako Camberran.

Planetaren Orduaren keiñua mundu guztira zabaldu dan ekitaldixa da.
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WWF ekitaldixa antolatzen daben era-
kundiak diñuanez, azken urtiak mende eta
erdixan izan dittugun beruenak izan dira
munduan, “XXI. mendian, ia urtero gain-
dittu diralako tenperatura hazkundiaren
markak, errekorrak bata bestiaren atzetik
lortuta”. Hori dala-eta, Lurraren alde egin
biharra daguala diñue, “iñork geldiaraztia
laga barik”. Izan leike klima aldaketak da-
karren erronka eta arriskuak gizaterixak
iñoiz izandako haundixenak izatea, ”baiña,
era berian, ez dogu iñoiz etorkizun bidezko
eta seguruagua eraikitzeko halako aukera-
rik izan” diñue erakundetik.

Azken aldixan eskakizun zehatzak be
egin dittu erakundiak: Brasilgo bioanizta-
suna babesteko neurrixak hartzia, Hego
Afrikan energixa barriztagarrixak sustatzia,
Txinak bizimodu jasangarriagua lortzeko
urratsak emotia edota Europar Batasunak
etorkizun energetiko garbi eta barriztaga-
rrixa izateko politikak martxan jartzia. Au-
rrekuaz gain, Amerikako Estatu Batuen
berezittasuna dogu Trump agintaritzara
heldu zanetik, presidente barrixak aldake-
ta klimatikuan ez dabelako siñisten.

Halan eta guztiz, ekimenak progresiño
bikaiña izan dau mundu guztian urterik ur-
tera: 2011n 135 herrialdetako 5.250 hiri
izan ziran parte hartu zebenak, 100 millioi-
ttik gorako inpresiño digitalekin batera;
2014an planeta estatu-gaixa izatera pasa-
tu zan mundu osuan eta Nazio Batuetako
Aldaketa Klimatikuaren inguruko Goi-bille-
ria egin zan; 2016xan Parisko Hitzarmena
onartu zan, aldaketa klimatikuaren aurkako

mugarrixa izan dana, hor erabagi zalako
negutegi efektuzko gas jaurtiketia gitxitzia
eta planetaren batazbesteko tenperaturia
1’5 eta 2 gradu artetik gora ez igotzeko
konpromisua hartzia. Iaz etorri zan AEBk
Parisko Hitzarmen horri agur esatiarena,
baiña hala eta guztiz ere 187 herrialdek
hartu zeben parte ekitaldixan eta 12.000
monumentuk baiño gehixagok amatatu zi-
ttuen argixak. Hatz digitalak 3.500 millioi-
ra heldu ziran.   

Ordu aldaketia be bai
Asteburu honetan ordu aldaketia be ba-

dator. Domeka goizaldeko ordubixetan au-
rrera egin eta hirurak izango dira; jakiña,
ordubete gitxiago izango dogu lo egitteko
edo parrandarako. Urtian bittan aldatzen
da ordua, denboran atzera egin eta ordu-
bete irabazitta udazkenian eta etorkizune-
ra ordubete juan eta ordu bat galduta uda-
berrixan. Francoren sasoitik, energixia au-
rreztiarena hain garbi ez badago be.

Antxiñako zibilizaziño batzuk, egiptoarra
eta erromatarra esaterako, euren ordute-
gixa eguzkiarekiko egokitzen zeben gaur
egungo udako aldaketia baiño ordu-malgu-
tasun haundixaguarekin, normalian eguzki
argixa iraupen bereko hamabi ordutan ba-
natzen zeben eta, modu horretan, argi or-
duak luziagoak ziran udan zehar.

Ordu aldaketen eztabaida urtero pizten
dan arren, herrialde askotan aplikatzen da:
Europako estatu guztietan, Errusian eta
AEBtan aplikatzen da. Baiña ez mundu
osuan: Hego Amerika osuan, Australian
eta Afrikan ez da ordurik aldatzen. Badira
udako ordutegixa ezartzia kendu eta atze-
ra egin daben herrialdiak be. Energixia au-
rreztia aittatzen da aldaketarako arrazoi na-
gusi moduan. AEBetako Garraio sailak
1975ian egindako ikerketan, ordu aldake-
tarekin %1 murrizten dala esaten zan.
Australian, baiña, 2000. urtian, elektrizita-
te kontsumoa murriztu biharrian, goizeko
kontsumoa haundittu zala esan zeben.

KONEKTATU ZAITEZ
PLANETAREN ORDURA

ETA ITZALI ARGIA

Eibarko Udalak “Planetaren Ordua”
ekimenarekin bat eginez

ORDUBETE ITZALIKO DITU
Untzaga plazako eta 

udaletxearen alboetako fokuak
zein erlojuko eta arkupeko argia

klima-aldaketaren kontrako
borrokaren keinu sinboliko gisa.

2018 MARTXOAK 24
20:30-21:30

Nahi duten herritar, enpresa 
eta elkarte guztiek duzue ingurumen
ekimen honetara batzeko aukera
http://horadelplaneta.es/ orrialdean 

Egizu kei nu 
t xiki  bat

pl anetaren alde
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Hilabete batzuetan lanean ibili eta gero, gutxi falta da Mogel Isasi BHI-ko ikasleek prestatu
duten musikalaren emanaldirako. Apirilaren 20an 18:00etan aurkeztuko dute ‘Isaskara’ Coliseoan,
institutuko eguneroko arazoak islatuko dituen ikuskizuna. Ikasleek hainbat profesionalen laguntza
eta gidaritza jaso dute antzezlana prestatzeko. Adibidez, Andrea Covadonga antzezle eibartarra
interpretazio eta kantu zuzendaritzaz arduratu da.

“Eskoletan gertatzen diren
arazoak islatu nahi ditugu”

Andrea Covadonga (aktorea)

- Zer moduz doaz ‘Isaskara’ ikuskizuna-
ren prestaketak?

Oso ondo! Hasieran lan gogorra izan
da, zerotik hasi garelako, baina behin
martxa hartuta oso ondo doa. Jokin Ber-
garak idatzi du ikuskizunaren testua eta
gure eskutik sortu da lan guztia. Antzerki
musikala zer den jakitea ere ez da gauza
erraza izaten da eta horren inguruko guz-
tia ulertzea ez da gutxi.
- Ikuskizunaren inguruko zerbait aurre-
ratu daiteke?

Hiru talde batu gara ikuskizuna egiteko
eta eskoletan gertatzen diren arazoak isla-
tu nahi ditugu antzezlanean. Bullyinga,
arrazakeria, ikasleen arteko harremanen
gora-beherak (taldetxoak sortu eta pertso-
na ahulenarengana joaten direla, adibidez),
eta abar. Gero, atzerritar bat etorriko da
eskolara eta beste ikasleek onartzen du-
ten ala ez ikusiko da.
- Ikasleek sortutako ikuskizuna da, bai-
na ikasleei zuzenduta dago edo hel-
duentzat ere bada?

Gaztetxoei begira egindako ikuskizuna
da, baina baita gurasoentzat ere, ikastetxe
barruan zer gertatzen den ikusi ahal izango
dutelako. Gurasoek eskolan gertatzen de-
naren berri entzun dezakete, baina behar-
bada ez dakite ondo benetan zer gertatzen
den. Umeak oso onak izan daitezke etxe-
an, baina ikastetxean edo kalean beste
kontu bat izan daiteke.

- Musikala eskainiko duzue. Formatu
horretan egiteak erronka zaildu du?

Kantuan, dantzan eta antzezten ibiliko
dira ikasleak, den-dena zuzenean. Erron-
ka zaila izan da elkarrekin ez dauden hiru
talde direlako, eta denak elkartzea lan
konplexua izan da. Eskola orduetatik kan-
po lan egin behar izan dugu eta ez da
erraza izan.
- Ikuskizunaren interpretazio eta kantu
zuzendaria zara. Zer moduzko lana da
esku artean duzuna?

Ikasturtearen erdira arte ikuskizunaren
testua albo batera lagata ibili gara lanean,
eta hainbat ariketa eta jolas egin ditugu,
beldurra kentzeko batez ere. Gero, testua
hartu eta zerotik lantzen hasi gara. Kanta-
tzeari dagokionez, ahotsa berotzen ikasi
dugu eta abesteko beldurra kentzeko ari-
ketak landu ditugu. Antzezlariek, gainera,
dantza pixka bat ere egingo dute. Beraz,
denetarik egingo dute.
- Antzeko esperientziarik izan duzu au-
rretik?

Hainbat eskoletan eman dut antzerkia,
Bilbon eta Eibarren, eta orain Mendaron
umeentzako antzerki-eskola txiki bat ireki
berri dut.
- Nolako antzezle harrobia daukagu he-
rrian?

Oso ona! ‘Isaskara’ ikuskizunean ari di-
renek aurretik ez dute antzerkirik egin eta
ez dituzte oso barneratuta antzerkiko kon-

tuak, baina poliki-poliki ikasten joan eta on-
do moldatzen dira orain. Trebeak dira.
- Zuk txikitatik nahi izan duzu antzezlea
izatea?

Bai, betidanik. Beti dantzan eta abesten
ibiltzen ginen ahizpa eta biok etxean.
- ‘Isaskara’ ikuskizunaz gain, baduzu
beste proiekturik esku artean?

Domekan ‘Erbia eta dortoka’ antzezlana
aurkeztuko dugu Ugaon eta maiatzean ‘Pi-
notxo’-rekin hasiko gara.

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.eus
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Atzora arte egon da martxan Eiba-
rren Kultura Digitalaren Astea eta,
horren harira, teknologia berrien

inguruko edukiak lantzeko prest dagoen
autobusa egon da Untzagan, jubilatuen al-
dean. Denis Itxaso Kultura eta Gazteria-
ren Diputatuak, Miguel De los Toyos al-
katearekin batera egindako aurkezpenean
azaldu zutenez, “ekimenaren helburu na-
gusia sareen erabilera kritiko eta kon-
tzientea sustatzea da”. Horregatik, sare
sozialak gehien erabiltzen dituztenenga-
na, hau da, gazte eta nerabeengana aile-
gatu nahi dute batez ere eta, horretarako,
“KULTURA DIGITAL@: erabilera ona eta
sorkuntza” goiburuari jarraituta, ekintza
eta jarduera eskaintza zabala antolatu di-
tuzte Eibarren ez ezik beste herri batzue-
tan ere. Aurkezpenean azaldutakoaren
arabera, “gazteak hezteko eta sareak eta
Internetek dituzten arriskuetaz kontzien-
te izateko” lanean dihardu Aldundiak.

Itxasoren berbetan, “teknologia berriak
gure bizitzeko, lan egiteko eta harrema-
nak izateko modua aldatzen doaz, eta
egoera honen aurrean, umeek, nerabeek
eta gazteek ez dute esperientziarik edota
kanpoko erreferentziarik planteatzen zaiz-
kien egoera eta erronkei aurre egiteko”.
Alkateak azpimarratu zuenez, “komunika-
tzeko eta harremanak izateko molde so-
zialak nabarmen aldatu dira eta, testuin-
guru horretan, bereziki garrantzitsua da
teknologia berriek ekar ditzaketen arris-
kuen aurrean ahulenak diren erabiltzaile-
ak prestatzea eta informatzea. Baliabide
berriak behar bezala erabiltzen erakusten
bazaie, haien eguneroko komunikaziora-
ko tresna baliagarri eta eraginkor izan dai-
tezke”. Kultura Digitalaren Astearen ba-

rruan, besteak beste, programazio-taile-
rrak eskaini dituzte eta, horrekin batera,
hainbat hitzaldi, tailer eta ikuskizun ere
egin dira. Gainera, ikastetxeei parte har-
tzeko aukera berezia eman zaie.

Kultura digitala.eus 
webgune berria

Kultura Digitalaren Asteak kulturadigita-
la.eus webgune berria dauka. Asteetako
programazioaz gain, haur, nerabe, gazte,
familia eta arloko profesionalentzako ba-
liabideak eskaintzen dira (praktika egokiak,
adituen iritzi eta aholkuak, protokoloak,
gaitasun digitalak lantzeko materiala,
Whatsapp-a, ziberbullying-ari lotutako-
ak…) eta haurrentzako liburu digitalak jais-
teko aukera ere badago

Gazte eta nerabeen artean Kultura Digitala  sustatzeko lanean

Laurogei bat taldek hartu dute parte
Maketa Lehiaketaren XXVII. edizio-
an eta horietako hogeita batek soilik
lortu dute bozketa faserako txartela,
tartean Eibarko bik: Deus Ez eta Kval-
vika. Biak, gainerako finalistekin bate-
ra, atzora arte aritu dira GazteBizHitza
saria lortzeko lehian. Izan ere, entzu-
leek atzora arte emandako botoek era-
bakiko dute finalerako txartela lortuko duten bi finalisten izenak eta, aldizkaria inprenta-
ra bidali genuenean botazioak oraindik zabalik jarraitzen zuenez, ez dakigu azkenean zer
gertatuko zen. Maketa lehiaketako finala apirilaren 27an egingo dute, Bilboko Kafe An-
tzokian eta han bost finalistak lehiatuko dira.

Deus Ez eta Kvalvika Gaztea Maketa
Lehiaketako bozketa fasera ailegatu dira

Atzora arte Untzagan egon den ikasgela ibiltarian hainbat tailer eskaintzen ibili dira.
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Chimamanda Ngozi Adichie nigeriar idaz-
leak liburuxka bat argitaratu zuen iaz: “De-
ar Ijeawele, or A feminist manifesto in fif-
teen suggestions ”. Liburu horretan Chi-
mamandak bere ideia feministak jasotzen
ditu eta aholkuak eman ere seme-alabak
feminismoan hezteko. Aurretik “Denok
izan beharko genuke feminista” (Xango-
rin-Hik Hasi, 2017) ere idatzi zuen, bere

ahotsa ozen entzuten hasi zenean femi-
nismoaren alorrean. Ildo horretatik hezte-
ko ematen dituen aholku batzuk hemen ai-
patuko ditut labur-labur:
Izan zaitez pertsona osoa. Emakume bat
ezin da bakarrik ama edo emaztetzat jo eta
definizioa horretara mugatu. Ez da lan egi-
teko baimenik eskatu behar.
Bion artean egin. Ume bat zaintzea biren
gauza da. Aitek ez dute “lagundu” behar
umearen zainketan, baizik eta egin behar
dutena egin.
Genero rolak ez dira huskeriak. Generoa
zer den kontzientzia izan baino lehenago
genero rolak nagusitzen dira. Arrosa nes-
kentzat, urdina mutilentzat. Hori tentelke-
ria dela irakastea oinarrizkoa da.
Feminismo “light”a errefusatu. Femi-
nismoa haurdun egotea bezalakoa da, edo

zaude edo ez zaude. Feminismoa ez da gi-
zonek emakumeei eman beharreko bai-
men edo onespen kontua.
Besteen gustukoa izateko beharrari uko
egin. Emakumeei erakutsi zaie gizartean
atseginak izaten, gizonekin onak izaten.
Baina hauxe erakutsi behar zaie: zerbait ez
bazaizu gustatzen, kexatu egin behar du-
zu, esan egin behar duzu. Ez, ez da.
Beste hainbat aholku ematen ditu Chima-
mandak liburuxkan. Gehiago jakin nahi iza-
tekotan, liburutegian daukagu; laster eus-
karaz ere bai.
Halaber, genero berdintasuna lantzeko
ipuinak eta umeentzako liburuak ikusgai
daude hil honetan umeen liburutegian; ge-
ro ere eskuragai egongo dira. Ikusi horie-
tako batzuk irakur-gida honetan: https://
padlet.com/eibarkoliburutegia/o5tcnqgki5q

Ezin gelditu... Gaztetatik izan
da mutil mugitua. 1983an sor-
tu zuen Kortatu taldea, 1989an
Negu Gorriak, 1997an Dut tal-
dearekin kaleratu zuen diskoa
eta, kontzertuekin amaitu eta
gero, bakarkako bideari ekin zion
Fermin Muguruzak. Jarrera ho-
rri jarraituz ibili da munduan ze-
har eta leku guztietatik musika,
politika, esperientziak, borrokak,
kontaktuak... denetatik jaso ditu
gero kaleratutako dokumentale-
tan, argazkietan, liburuetan eta
diskoetan. “99-04” (DVD+CD),
“Afro-Basque Fire Brigate Tour”
(argazki liburua+DVD), “Bass-
que culture” eta “Zuloak” peli-
kulak... dira adibide batzuk. 
Irungo artistak datorren apiri-
lean 55 urte beteko ditu eta
betiko gogoarekin jarraitzen du
bere jardueran. Hori bai, aitor-

tzen du insomnioa sufritzen
duela, eta pentsatu dezakegu
hor dagoela bere hiperaktibi-
dadearen zergatia.
The Suicide of Western Cultu-
re Terrassako bikotea da.
2010an hasi zirenetik bi disko
kaleratu dituzte. Euren propo-
samen musikala: drone, pos-
trock, electropunk,... elektro-
musika. Mutil horiei “El estado
de las cosas” (Kortatu, 1986)
diskoa eta Sala Zelesten
1993an Negu Gorriak egindako
kontzertua izan dira geratu zaiz-
kien bizitza guztirako emozio-zi-
rrarak. Aurrekoa ikusirik, 2017-

an Fabra i Coast Bartzelonako
‘Sortzaile Fabrika’-n Muguruzak
lan-sormenean zegoela topatu
zuen bikotea. Eta lehenengo
txispa horretatik “B-Map 1917
+100” diska irten zen.
Bakoitzaren ideiekin hasi zire-
nean bueltaka, 2/3 abesti egi-
teko asmoa zuten, eta handik
astebetera disko oso bat egi-
teko materiala zuten esku ar-
tean. Berlin, Bogota, Brazzavi-
lle, Belgrado, Barcelona, Bel-
fast, Bilbao, Baton Rouge,
Buenos Aires... Hamar hiri, ha-
mar abesti, hamar borroka, ha-
mar esperientzi, hamar prota-
gonista. Mutil kataluniarrek
erabiltzen dituzten traste elek-
tronikoekin giro astuna, iluna,
hipnotikoa sortzen dute... Fer-
minen ahotsak eta Karlos Osi-
nalderen gitarrak kontrapuntu
organiko eta indartsua gehi-
tzen dizkiete.
Ez naiz izan Muguruza-zalea,
baina onartu behar dut -eta al-

darrikatu-, Berri Txarrak taldea-
rekin batera, Ferminek lortu
duela euskal musika eta euske-
ra Espainiako komunikabidee-
tara zabaltzea. Eta azken kasua
izan da “Rock De Lux” aldizka-
riko portada. Hori bai, oraindik
galdetzen diote zergatik ez
duen espainolez abestu nahi.
Eta erantzuten du ez duela
zentzurik horrelako galderak
planteatzea: “Ez bada nere
hizkuntzan ez zait interesa-
tzen jende gehiagorengana
heltzea”.

usika

iburuak
eva alberdi 

–UDAL LIBURUTEGIA–
Nola hezi feminismoan

iñaki 
zubillaga

S o r t z a i l e  a m o r r a t u a  
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San Juan, 1

943 20 33 29

info@gerritek.net    www.gerritek.net
Txantxa-Zelai, 4-6. Tel. 943 03 38 92

Marka guztietako zerbitzu

teknikoa eta salmenta

Neurrira egindako

software-aren garapena

ORDUA 
HARTZEKO:

Tel. 943 20 16 48

● Punta-puntako orrazkerak
● Ile tratamentuak

Bidebarrieta, 20 (Galeria Komertziala) GIZONEZKOEN 
ILEAPAINDEGIA

25 urte

Ezkontzak gero eta anitzagoak dira. Bakoitzak
bere neurrira egindako ezkontza antolatzen du.
Asmoa ezkontza originala egitea izaten da,
norberaren gustura antolatutako zerbait.
Ezkontza egunak baditu bere prestaketak.
Bestalde, maiatzeko jaunartzeak gain-gainean
ditugu. Hurrengo orrialdeetan lagungarri
izango zaizkizuen ideiak bildu ditugu. On egin! 

Ar
ga

zk
ia

: J
os

u 
To

rre
al

da
y



ROSANA
ILEAPAINDEGIA

943 120624

URKIZU PASEALEKUA, 7 - BEHEA

J. Etxeberria, 4         
Tel. 943 201 551

Guby
Chica

kerala
Estetika Tratamenduak, Manikura, Depilazioak,
Emaztegaiendako BONO BEREZIA...

R
PS

 2
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www.estetikakerala.es
www.cosmeticadelbienestar.es

Urkizu, 11 solairuartea 943 53 05 25

Makillajea Etxean Bertan

– Ezkontzak
– Bataioak
– Jaunartzeak
– Eguneko                       

menua
– Taldeko                        

menuak
– Karta...

Loiola, 24

-AZPEITIA-

943-815608

www.kiruri.com

info@kiruri.com

Emaztegaiendako eta gonbidatuentzako 
jantziak
Emaztegaientzako jantzi ausartetatik korte klasikoagoetara,
denen gustuak asetzeko adina jantzi aurki daitezke denda
berezietan. Gaur egun gehien saltzen direnak jantzi sinple-
ak dira, sarritan jende gutxirekin edo familian egingo duten
ezkontza delako. Kolorea gero eta gehiago doa sartzen, ba-
tez ere zapatetan. Soinekoetan ere kolore ukituak aurki dai-
tezke. Kasu horietan emaztegaiak ausarta izan behar du eta
zerbait desberdinaren bila ibili. Dena dela, jantzi klasikoek
ere modan jarraitzen dute eta tul ehunarekin egindako jan-
tziak asko eramaten dira aspaldian. Bestetik, ohiko ezkon-
tzetako jantzietatik irtenda, soineko luze erromantikoak mo-
dan daude. Amabitxiek, adinaren eta izaeraren arabera, jan-
tzi mota bat edo bestea aukeratzen dute: jantziaren gaineko
lebita daramaten klasikoagoetatik jantzien atzealdean es-
kotea eramaten duten ausartagoetaraino. Gipur eta enkaje-
dun soinekoek ukitu sofistikatua emango diete ezkontzeta-
ko gonbidatuen erropei denboraldi honetan. Erropen osa-
garri bezala, clutch deituriko poltsak erabiltzea ere tenden-
tzia da.

Senargaiak
Euskal Herriko senargaiak normalean lasaiak eta elegante-
ak izaten dira. Tradizionalak eta apalak adituen esanetan.
Aurten moda euren alde dago, koloreetan tono soilak eta
kontraste gogorrak eramaten baitira (jantzietan urdinak eta
beltzak; txalekoetan grisak eta urdinak; eta alkondaretan
zuria, gehienbat). 

Txalekoa izaten da elementurik bereizgarriena senargaien
jantzietan. Modan daude kruzatu asimetrikoak eta, beste-
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Zure ezkontza zure neurrira!

Belaustegi 
Baserria JATETXEA
San Migel gaina z/g    
943 743 102    
ELGOIBAR

Belaustegi 
Baserria

www.belaustegi.com

tik, korbanda izeneko gorbata zabalak gero eta
gehiago erabiltzen dira. Gorbata ala pajarita? Paja-
ritak tendentzietan nabarmentzen ari dira azken bo-
ladan, bai ezkongaien bai gonbidatuen artean.

Koktelak
Gauzak oso azkar aldatuz badoaz ere, Euskal He-
rrian denok dakigu jatea filosofia eta plazerra dela,
eta betiko zaporeak apostu segurua dira. Dena dela,
formato eta produktu berriek ere arrakasta handia
izaten dute.

Gero eta gehiagok egiten dute koktel-jaia estiloko
ezkontzaren aldeko hautua. Formato informalagoa
da; ezkongaiek gonbidatuekin egoteko aprobetxa-
tzen dute. Pintxoak eta kanapeak eskaintzen dira,
eta sarritan ezkongaiek aukeratutako buffet eta show
cooking standak egoten dira.

Areto barruan egiten den menu tradizionalagoari da-
gokionez, batzuk argi izaten dute mariskoa nahi du-
tela eta beste batzuk plater desberdinak aukeratzen
dituzte, originalak eta ausartagoak. Plater nagusiei
dagokienez, jendeak nahiago dituenak rapea, lega-
tza eta azpizuna izaten dira. Bogabanteak ere ez du
ia inoiz huts egiten. Normalean, denek nahi izaten
dute janari tradizionala eta modernoa nahastea.
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VALENCIAGAVALENCIAGA

Bidebarrieta, 12
943-202233

Ospakizun 
guztietarako

behar duzuna

"Esklusibotasuna, 
pribatutasuna eta 

gastronomia bikaina 
eskaintzen dizu

Finca Bauskainek 
antolatzen zabiltzan 

bataio, jaunartze edo
ezkontza ospatzeko.

Etorri eta ezagutu"

Markina Xemein
Telf. 94 424 9059
bauskain@grupoiruna.net
www.fincabauskain.com

EIBAR

Ego-Gain, 20
El Corte Inglés parean

943 53 88 05
688 87 26 68

DIODO LASERRA

IPL SHR FOTODEPILAZIOA

FOTOGAZTETZEA

AURPEGIKO GARBIKETAK

AURPEGIKO TRATAMENDU
INTENTSIBO ETA

PERTSONALIZATUAK

TRATAMENDUAK

ASTELEHENETIK OSTIRALERA:
09:30/13:30 eta 15:00/20:00

LARUNBATETAN:
09:00/14:00

Naturaltasuna
Ezkontzetan naturaltasuna dago modan, bai erropetan bai-
ta orrazkera eta makillajean ere. Estetika zentru edo estudio
askotan aurpegiarekin ikerketa egiten dute, bakoitzari da-
gokion orrazkera eta kolorea zehazteko. Aurpegiaren mor-
fologia eta proportzioak ere kontuan hartzen dituzte, ego-
kienak diren betaurrekoak, makillaje koloreak, osagarriak
eta abar zehaztuz. Dena dela, garrantzitsuena bezeroak ere
aldaketa hori egin nahi izatea da. Bezeroak gustura sentitu
behar du.

Argazkiak
Argazkien bidez istorio bat kontatzen saiatzen dira argaz-
kilariak. Album bakoitza bakarra izatea ezkontzak berak
eragiten du. Bikotea eta familia bakoitza desberdina da eta,
argazkilariek diotenez, ezkontzak berak esaten die jarraitu
beharreko bidea zein den. Ezkontza izan baino pare bat hi-
labete lehenenago hasten dira argazkilariak ezkongaiekin
berba egiten, elkar ezagutzeko eta konfidantza sortzeko. Bi-
zi guztian gogoratuko duten egunaren esentzia argazki bil-
duman batzea da argazkilarien lana.

Ezkonbidaia
Ezkontza eguneko urduritasunak eta gero, ezkonbidaia des-
konektatzeko eta deskantsatzeko izaten da. Mugikorra, sa-
re sozialak, lana... eguneroko bizitzako gauza guzti horiek
alde batera lagatzeko eta inguruan daukagunaz gozatzeko
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www.kantabriajatetxea.com
kantabria@kantabriajatetxea.com

EZKONTZAK

JAUNARTZEAK
Arrate Gaina, 4 ● 279 Postakutxa ● 20600 EIBAR ● Tel. 943 121 262 

BATAIOAK

bidebarrieta, 8 ● tel. 943 05 60 82   

... astero 
bakarrik 
20 minutu 
eginez

Ipini 
zaitez 
sasoi 

onean ... 

Hileroko 
bonoak

Pertsonalizatua

G O R P U T Z
TRATAMENDUAK
PROGRAMA BERRIAK

Tratamendu drainatzaile 
eta birmodelatzailearen 

4 saiorako bonoak

M a s a j e a k

BB EE TT II LL EE LL UU ZZ AA PP EE NN AA KK //   LL II FF TT II NN GG

CAPI

Lifting tratamendu BERRIA!

Bidebarrieta, 5
943 201 547
www.capiestetica.es

unea da. Ez da bidaia normal bat, berezia da, beraz ilusio
handiarekin bizitzea aholkatuko genizueke. Erlajatzeko
unea dela egia baldin bada ere, aprobetxatu aukeratu du-
zuen leku berezi hori ezagutzeko, bertako biztanleekin ego-
teko, kaleetan zehar ibiltzeko... Momentua bizi, gozatu eta
ez galdu minutu bat ere lanera edo egunerokotasunera buel-
tatzerakoan aurkituko duzuenarekin pentsatzen. Dena dela,
programatutako jarduera horiek neurrian egitea komeni da,
agenda larregi kargatu gabe.
Normala denez, argazkiak eta bideoak egin nahi izango di-
tuzue; hain berezia den bidaia horretako oroitzapenak be-
tiko gorde nahi izango dituzue. Ondo dago, baina saiatu
zaitezte inguruan dituzuen gauzekin zeuen begien bitartez
disfrutatzen, ezer galdu barik. Maletei dagokienez, baka-
rrik beharko dituzuen gauzak eraman, maleta larregi bete-
tzeak ez du merezi-eta. Gainera, kontuan hartu senide eta
lagunentzako opariak ekarri nahiko dituzuela, eta horreta-
rako lekua beharko duzuela.
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Ezkontza 
eta egun

berezietan
ZUREKIN!!

TEL. 
943 20 80 06

CALBETON, 16 
-EIBAR-R

AC
O

DEGUSTAZIOA

EZKONTZA
tartak eta 

despedidak
egiteko 

SASOIZ ENKARGATU

T. ETXEBARRIA, 13
943 20 63 22

El Corte Ingles-ean

943 20 88 47 
645 67 85 76

Estaziño, 4    943 254776

Azido hialuronikoko 
ile-tratamendu berriak

ezdugu ospatzen
BAINA GUZTIEK ESATEN DIGUTE 

EGIN BEHARKO GENUKEELA

ZURE EZKONTZA XARMANGARRIENA ERDI AROKO 
BURDINOLAN ERAIKITAKO LANDA-HOTEL ESKLUSIBOAN
Antsotegi - Altzaa Auzoa, 15  Etxebarria / Markina-Xemein

946 169 100 / antsotegi@antsotegi.com

BODARIK
1901: Espainiako Estatuko
lehen gay ezkontza

Marcelak eta Elisak A Coruñako Irakasle Eskolan ikasle
zirela elkar ezagutu zuten, eta hasierako adiskidetasuna
maitasun harreman bihurtu zen. Eskandaluaren beldur,
Marcelaren gurasoek alaba Madrilera bidali zuten ikaske-
tak amaitzera. Baina, titulua eskuratuta, atzera Galiziara
itzuli zen, A Coruña alboko Calo herrixkan irakasle postua
lortu baitzuen. Elisa, berriz, handik oso gertu hasi zen ira-
kasle, Couson, eta biak berriz elkartu ziren.

Ezkontzaren urtean bertan Elisak gizonezko itxura hartzea
erabaki zuen, Mario izena hartu zuen, eta iragan egokia as-
matu zion pertsonaiari. Londresen hazi omen zen, aita
ateoa omen zuen eta, horregatik, ezkondu baino egun ba-
tzuk lehenago Aita Cortiellak berak bataiatu zuen.

Baina Mariok Elisaren antza handia zuen, eta ingurukoen
zurrumurruak egunkarietara iritsi ziren, ez Galizian soilik.
Esaterako, Madrilgo El suceso ilustrado egunkariak Ma-
trimonio sin hombre (Gizonezkorik gabeko ezkontza) izen-
buruko artikulua argitaratu zuen uztailaren 14an.

Marcelak eta Elisak lana galdu zuten, elizak eskumikatu
egin zituen, eta biak bilatzeko eta atxilotzeko agindua
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eman zuten. Guardia Zibilak bizileku zuten Dumbriaraino
esetsi zien, baina bikoteak Portugalera ihes egitea lortu
zuen. Porton atxilotu, giltzaperatu eta, azkenik, askatu egin
zituzten. Urrutirago alde egin zuten orduan, Argentinara.
Han galdu zen emaztekideen arrastoa, 1904an.

2008an, Espainian gayen arteko ezkontza legez onartu eta
hiru urtera, A Coruñako Unibertsitateko katedradun Nar-

ciso de Gabrielek estatuko
lehen gay ezkontza haren
nondik norakoak bildu zi-
tuen Elisa e Marcela. Alén
dos homes (Elisa eta Mar-
cela. Gizonez harago) li-
buruan. Urtarrilaren 31ra
bitartean, unibertsitate be-
rean, Marcela e Elisa ize-

neko erakusketa egon da ikusgai. Eta beste galiziar batek,
Mariano Rajoy Espainiako gobernuko presidente berriak,
orain dela 110 urte irekitako zirrikitua itxi eta orain dela
sei urte onartutako legea indargabetu dezake aurki.
Baina ez eliza katolikoak ez erregistro zibilak, ez dute se-
kula A Coruñako elizbarrutiko artxiboan gordeta dagoen
ezkontza agiri hura baliogabetu eta, beraz, Marcela eta Eli-
saren ezkontza balioduna da oraindik.



✔ Egin ezazu bidezko aurrekontu bat, zure familiaren ahal-
bide ekonomikoen araberakoa, eta eutsi horri, ahal den
neurrian. Alferrikako gehiegikeriak eta zorpetzeak
saihestuko dituzu horrela.

✔ Aurreikusitako gastuen aldamenean laga tokitxo bat ba-
lizko ezustekoak sartzeko.

✔ Ahalegindu publizitatearen eta neurrigabeko kontsu-
mismoaren atzaparretan ez jausten, horiek gero eta in-
dartsuagoak baitira honelako ospakizunetan.

✔ Izan kontuan ez dela sekulako antolakuntza egin behar
umeari eguna gozatzeko.

✔ Murriztu gonbidatuen zerrenda gertukoenetara bakarrik
(banketea baita ospakizuneko atalik garestiena) eta an-
tola ezazu geroago haurrentzako jaialdi bat (merkeagoa,
inondik ere) umearen lagunentzat. Kontuak kontu, os-
pakizuneko protagonistak haurrak dira.

✔ Eskatu informazioa establezimendu bat baino gehiago-
tan, prezioak, baldintzak eta ordutegiak konparatu ahal
izateko.

✔ Anima ezazu haurra kaleko erropaz jantz dadin; beste-
la, birziklatu senide edo lagunen soinekoak: norberaren
gustuaren arabera pertsonalizatzeko ipini ilearentzako
apaingarriak (neskatoen kasuan) edo bestelako gorbata
(mutikoenean).

✔ Oturuntza sasoiz erretserbatu. Eskatu idatzizko aurre-
kontu eta kontratua, laguneko prezioa, oturuntza ze-
haztua eta eskaintzak, baldin balego, adierazita.

✔ Eskatu haurrentzako otorduak

✔ Aukeratu lorategia edo jolastokia duen jatetxe bat. Ho-
rrela, umeak jolastu ahal izango dira eta ez duzu hau-
rrak animatzeko zerbitzurik kontratatu beharko; umeek
eta helduek, bakoitza bere giroan, bazkalondo atseginaz
gozatu ahal izango dute.

✔ Elizak edo zeremonia eta bazkaria egin behar den are-
toak argazkilaria inposatu nahi baldin badute, jakin eza-
zu egintza horretako argazkiak nork egingo dituen era-
bakiko duela zerbitzua kontratatu duen erabiltzaileak ba-
kar-bakarrik. 

✔ Gorde faktura guzti-guztiak (publizitateak kontratu-ba-
lioa du) eta gainerako agiriak, beharrezko balitz, gerora
erreklamazioak egin ahal izateko. 

Jaunartzeak, ezteien miniatura

T. Etxebarria, 22

Tel. 943 12 72 36

YOKASTA
manikura-aretoa

Ibarkurutze, 7
Tel. 603 344 258

MANIKURA
5 €tik hasita

PEDIKURA
10 €tik hasita

zure azazkalak

zure espresiobidea

San

Andres

gozotegia

Bidebarrieta, 28

Ezkontzetarako 
tartak eta opariak 
prestatzen ditugu

Tel. 943 20 79 73
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- Nondik abiatu zen ‘Animal
culture’ proiektua?

BilboArten nengoenean hasi
nintzen proiektua garatzen. Ar-
tista egoiliar moduan egoteko
beka lortu nuen 2012an eta se-
rigrafiatzen ikasi nuen han. Se-
rigrafiarekin borrokan ibili nin-
tzen urte guztian zehar, egu-
rrean eta metakrilatoan lan egi-
ten nuelako, baina beste ikas-
kide batzuk ehun-gaien gaine-
an serigrafiatzen ikusi nituen
eta proiektuarekin amaitzean
gauza bera egin nahi nuen. Be-
ti izan dut neure erropak egite-
ko gogoa, eta BilboArteko
proiektua amaitzean hori izan
zen nire helburua. Lan bila ibili
nintzen, baina lortu ez nuenez,
ideia hori garatu nuen.
- Nolako bidea jarraitu behar
da horrelako proiektua gau-
zatu arte?

Bide luzea eta gogorra. Ha-
sieran, proiektuaren atzean

dagoen kontzeptuaren ingu-
ruko hausnarketa egin nuen
eta, zentzu horretan, giza-ani-
malien kontzeptua deigarria
zen niretzat. Beti pentsatu
izan dut animaliengandik hur-
bilago nagoela pertsonengan-
dik baino. Animalien eta giza-
kien artean espazio bat dago
eta hor kokatzen dira giza-ani-
maliak. Kontzeptu horretatik
abiatuta garatu nuen marka-
ren identitatea eta urtebete
eman nuen izenaren bila. Ho-
rrelako proiektu bat nola ku-
deatu behar den ikasten ibili
nintzen (markaren balioa,
marketinga...) eta, lehen ka-
miseta-bilduma sortu eta ge-
ro, hara eta hona ibili nintzen
produktuak zuen harrera ikus-
ten. Harrera ona izan zuen,
baina bizitzeko haina ematen
ez didanez, ez dut proiektua
gehiago garatzeko behar den
pausoa eman.

- Jaten ematen ez badizu
ere, lau urte daramatzazu
proiektuarekin.

Bai, baina hainbat etenaldi
egin behar izan ditut, beste
lan batzuetan ibili behar izan
naizelako. Serigrafia enpresa
batean egon naiz eta asko ika-
si dut, baina orain Ermuko
Mariasun loradendan nago
eta oso zoriontsua naiz han.
Gainera, nire sormena lantzen
dut eta horren inguruan ere
zerbait egiteko ideia berriak
bururatu zaizkit. Dena dela,
zaila da ‘Animal culture’
proiektua hiltzea, ni nagoela-
ko hor. Zaila da idazteari edo
marrazteari uztea, behar du-
dalako, eta gustatzen zaizki-
dan faktore guztiak batzen di-
tut‘ Animal culturen’. Marraz-
keta, idazketa eta maite du-
dan imajinario guztia biltzen
dira ‘Animal culturen’. Oso
zaila da guzti hori hiltzea, beti
gustatuko zaidalako.
- Nolako aukera da Kokojaten
estudioan zure lanak jendau-
rrean azaltzea?

Mila ate jo ditut etxabe ba-
tean nire estudioa jartzeko,
jendaurrean lan egin nahi du-

dalako, baina ezinezkoa izan
da. Ermuan, adibidez, itxita
dauden lokal asko dago, baina
jabeek nahiago dute prezio
handiari eutsi jaitsi eta lokalei
bizia ematea baino. Azkenean
nire etxean jarri dut estudioa,
beraz, jendeak ezin du zuzene-
an ikusi nola lan egiten dudan.
Nire lana jendeari hurbiltzeko
bilaketa honetan aurkitu dut
Kokojaten. Zure lana erakuste-
az gain ikuslearekin hartu-ema-
na edukitzea zoragarria da.
Opari ederra da horrelako toki
bat izatea!
- Zure lanak erakusteaz gain,
zerbait berezia egingo duzu
Kokojatenen?

Erropa-marka moduan jaio
zen ‘Animal culture’, baina
ilustrazioan oinarritzen da
proiektua. Gustuko ditudan
gauzak egingo ditut Kokoja-
tenen, gozatzeaz arduratuko
naiz. Opari moduan hartu
dut bertan egotea, hilabete
askotan ibili naizelako horre-
lako zerbaiten bila, eta ideia
berriak garatzeko aukera
edukiko dut aste hauetan.
Idaztea eta marraztea nahi
dut batez ere.

Luzaroan bila ibili zen tokia aurkitu du Jesika Martinez
Alcocerrek Kokojaten arkitektura estudioan.
Bere lana jendaurrean garatzeko aukera dauka
Calbetonen dagoen eskaparate handian.
Giza-animalia oinarrian duen proiektua jarri zuen
martxan orain dela lau urte, ‘Animal culture’,
erropa-marka bat baino gehiago. Apirilaren amaierara
arte egongo da Jesika Kokojatenen, 9:00etatik
13:00etara eta 15:00etatik 19:00etara.

"Ideia berriak
garatzeko aukera
edukiko dut aste
hauetan”

JESIKA MARTINEZ ALCOCER
“Animal culture”:



26 kliskbatean

eibar

IRUNE JAIO: “Emeak II-III”.



...eta kitto!
erreportajea

2018-III-23
27

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura
Departamentuak eta Musikene
Euskal Herriko goi-mailako musika

ikastegiak Gipuzkoako organo ondarea
zaindu eta ezagutzera ematen laguntzeko
duten hitzarmenaren ondorio da Gipuzko-
ako Organoak Plazara izeneko ekimena.
Maria José Telleria, Kulturako zuzendariak
azaldutakoaren arabera, “programaren bi-
tartez, lurraldeko organo ondasuna susta-
tu nahi da, bere balio musikala eta histori-
koa zein errepertorioa zabaldu eta, horre-
kin batera, esparru horretan ikasi eta lan
egiten duten etorkizun oparoko gazteei la-
guntza eman. Hau da, organoaren musika
herritarrei gerturatzea eta, aldi berean,
duen balioa ematea da asmoa”. Horreta-
rako, Gipuzkoako hainbat herritan dauden
organo batzuk aukeratu dituzte, horien in-
guruan jarduerak antolatu eta, horien bi-
tartez, jendeari organo horiek ezagutzeko
aukera emateko. Besteak beste kontzer-
tuak, tailerrak, masterclassak, konferen-
tziak eta organoak ezagutzeko bisitak
prestatu dituzte. 

Europako bilduma onenetakoa
Jende askok ez dakien arren, Gipuzkoak

Europako organo bilduma onenetako bat
dauka: sasoiko organo egile onenek egin-
dako 150 jatorrizko instrumentu inguru
daude guztira, probintzia osoan sakabana-
tuta. Organo horien artetik, Lorenzo Arra-
zolak 1761ean eraikitako Ataungo organo
barroko hispaniar bikaina azpimarra daite-
ke. Horrekin batera, organo-ondare horre-
tan organo erromantiko frantziarren bildu-
ma bikain bat ere nabarmentzen dute adi-
tuek. Aristide Cavaillé-Coll da bilduma ho-
rretako burua, 1861 eta 1898 urteen arte-
an eremu horretan mota eta tamaina guz-
tietako 14 organo jarri baitzituen. Aurreko
organo horiez gain aipatu beharrekoak di-
ra Stoltz-frères (Paris), Mutin, Merklin/
Gutschenritter, Puget, Didier eta beste or-
ganogile frantziar batzuek eraikitakoak. Ai-
patzekoa da baita ere Walcker enpresa
alemaniarrak 1914an jarritako instrumen-
tu ederra. 

Gipuzkoako aparteko organo-bilduma
horri XIX. mendearen amaieratik aurrera

erromantizismoaren eraginpean sortuta-
ko instrumentuak gehitu behar zaizkio.
Organo horiek organogile euskaldunek
edo Euskal Herriarekin harreman estuak
zituzten organogileek eraiki zituzten,
besteak beste Aquilino Amezuak, Eleiz-
garay y Compañíak, Amezua y Compañí-
ak, Lope Alberdik, Melcherrek eta Dour-
tek. 1940an utzi zitzaion erromantizis-
moaren eraginpean sortutako organoak
jartzeari. 

Eibarkoa, Melcher, Mar y Cia 
Eibarren, San Andres elizan dagoena

Melcher, Mar y Cia organoa da, Juan Mel-
cher organogileak Gipuzkoan egindako
instrumenturik garrantzitsuena. 1922ko
maiatzaren 25ean inauguratu zuten Jesus
Guridik eta Eduardo Gorosarrik. Transmi-
sio mekanikoa du eta pistoi-sekretuak
dauzka. Eskuzko bi teklatu dauzka, 61 no-
takoak, 30 notako pedaleko bat, eta guzti-
ra 26 erregistro. Instrumentu ederra da,
oso soinu eztiak dituena eta, beraz, obra
erromantikoak jotzeko aparta da.

Gipuzkoako Organoak Plazara ekimenaren edizio berria
hasi da martxoan eta, horren barruan, bihar Gipuzkoako
organoak ezagutzeko txangoa egingo da Eibarren eta
Azkotian. Goizeko 10:00etan, San Andres parrokian
hasiko dute ibilbidea, Miriam Cepeda organistaren eskutik
egingo den bisita gidatu eta entzunaldiarekin. Eta gure
herriko bisita amaitu eta jarraian, Azkoitian bigarren saio
bat egingo da, Santa Maria La Real parrokian, 12:00etan
hasita. Eibarren egindakoaren bidetik, han ere bisita
gidatua eta entzunaldia eskainiko dituzte Xabier Urtasun
eta Ignacio Arakistainek. Jarduera publiko guztiarentzat
zabalik eta doan izango da.

San Andres elizako 
organoa ezagutzeko 
bisita egingo da bihar

Javi Garate Astigarraga
I. URTEURRENA: 2017-III-20

“Lagun on bat aurkitzea oso zaila da, galtzea 

hainbat zailagoa, eta ahaztea ezinezkoa”

JAVI: BETI IZANGO ZAITUGU GOGOAN.
ZURE KOADRILA
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Somos Eibar 
Eskubaloiaren 
balentria liderra
menperatuz
Aurreko zapatuko arratsaldea
bikaina izan zen Ipurua kirolde-
gian izan ziren eskubaloi-zale-
entzat, batez ere Eibar Eskuba-
loiaren jarraitzaileentzat. Haste-
ko, Gipuzkoako 1. Mailako Hari-
tzak 28-21 irabazi zion Aritzbatal-
deri, atsedenaldira lau goleko aldearekin
erretiratu eta gero. Jorge Ezenarro izan zen
jokalari nabarmenena, 12 golekin. Bigarren
taldeak erakustaldi bikaina eman bazuen,
zer esan Somosek lortutakoaren inguruan!
1. Nazional Mailako liderraren bisita ondo
aprobetxatu zuten Fernando Fernandezen
mutilek joko ikusgarria erakutsi eta Zara-
gozako Dominicos-i 26-25 irabazteko. Ara-

goiarren denboraldiko bigarren porrot ho-
rretan eragin handia izan zuen Igor Moyua
atezainaren lan ederrak, atera bidali zioten
jaurtiketen ia erdiak gelditu zituelako. Se-
nior mailako emakumezkoen taldeak, bes-
talde, garaipen eztabaidaezina eskuratu
zuen Deustun (13-25), defentsan ikaraga-
rrizko lekzioa eskainita, batez ere Ane eta
Iraide atezainei esker.

ASTEBURUKO AGENDA

FOBALLA
Emakumezkoen 2. Maila
Eibar - Pauldarrak (etzi, 12:30)
2. B Maila
Vitoria - Athletic B (etzi, 17:00)
Emakumezkoen Lurralde Maila
Touring - Eibar (bihar, 18:00)
Erregional Gorengoen Maila
Eibar Urko - Zestoa (bihar, 18:00)
1. Erregionala
Urki - Arizmendi (bihar, 16:00)
JUBENILAK
Ohorezko Maila Nazionala
Eibar - Real Sociedad (bihar, 15:45)
KADETEAK
Euskal Liga
Eibar - Real Sociedad (etzi, 15:45)
FOBALL-ZALETUA
Ipur Sagar. - Garajes Garcia (bihar, 09:00)
Bar Arkupe - Esmorga (bihar, 10:30)
Slow XOK - Alkideba (bihar, 12:00)
Bar Areto - Sporting Larragest (etzi, 09:00)
Bar Txoko - Tankemans (etzi, 10:30)
Reformas Hiru - Feredu Solution (etzi, 12:00)
ESKUBALOIA
1. Nazional Maila
El Pilar Maristas - Somos Eibar (bihar, 18:30)
Gipuzkoako 1. Maila
Labarra Pulpo - Haritza (bihar, 19:00)
ERRUGBIA
Ohorezko B Maila
Avia Eibar - Uribealdea (bihar, 17:00)
Emakumezkoen Euskal Lga
La Unica - Avia Eibar (etzi, 11:00)
SASKIBALOIA
Gipuzkoako 3. Maila
Katu Kale - Monaco Gamon (bihar, 18:15)
WATERPOLOA
Euskal Herriko 1. Maila
Urbat Urkotronik - Bidasoa XXI (etzi, 17:50) 
Emakumezkoen Euskal Herriko 1. Maila
Urbat IKE - Leioa WLB (etzi, 16:30)
PILOTA
Emakume Master Cup Astelenan
Arrizabalaga/Etxaniz vs Espinar/Arrieta (etzi, 11:30)
HIRU-TXIRLO
Gipuzkoako 49. txapelketa
Eibarko Asola Berrin (bihar, 17:00)

INFORMAZIO GEHIAGO WEB ORRIAN

Aurreko asteburuan Parlan jokatutako senior mailako jiu jitsuko Espainiako txapelke-
taren finaletan emaitza ezinhobeak lortu zituzten Kalamuako ordezkariek Ne Waza eta Bo-
rroka modalitatean. Zapatuan Javier Lassak eta Iosu Huartek urrezko domina eskuratu zu-
ten 62 eta 69 kilotik beherakoen mailetan, hurrenez hurren. Egun horretan Nekane Mugu-

ruzak zilarrezkoa lortu zuen 70 kilotik
beherakoen artean eta Mikel Marinek
brontzekoa 69tik azpikoen artean.
Arrate Jorge, bestalde, 5. izan zen 70
kilotik beherakoenen artean. Lassak
eta Huartek aukera izango dute ekai-
nean jokatuko diren Europako txapel-
ketetan parte harteko. Domekan jo-
katutako borroka modalitateko txa-
pelketan, bestalde, Muguruzak zila-
rrezkoa irabazi zuen berriro ere eta
Iker Martinezek brontzezkoa. Arrate
Jorge bosgarrena izan zen berriro jar-
dunaldi horretan. 

Avia Eibar Rugby taldeko ordezkari na-
gusiak jardunaldi bereziaren aurrean
daude. Gizonezkoen taldeak Ohorezko B
Mailako denboraldiko azken partidua joka-
tuko du bihar Unben, sailkapenean eibar-
tarrengandik puntu bakarrera dagoen Uri-
bealdea hartuta. 17:00etan hasiko den par-
tiduan euren arteko postuak besterik ez
daude jokoan, lasai antzean sailkapenaren
erdiko postuetan kokatuta daudelako biak.
Domekan emakumezkoen taldearen txan-
da iritsiko da eta hor Ohorezko B Mailara
igotzeko txartela egon daiteke jokoan. Ei-
bartarrak Iruñera joango dira La Unicari au-

rre egitera eta goizeko 11:00etan hasiko
den neurketan multzoko lidergoa egongo
da jokoan: une honetan eibartarrek puntu
bat ateratzen diete nafarrei.

Azken jardunaldian, bestalde, harrobiko
taldeek ere denboraldian izandako hobe-
kuntzaren beste erakustaldi bat eskaini zu-
ten: horrela, 18 urtetik beherakoen taldeak
17-5 irabazi zion Arrasateri  eta 14 urtetik
beherakoenak 32-39 garaile irten zuen
Hondarribian Txingudiren aurrean. Dome-
kan agurtuko du denboraldia infantil maila-
ko talde horrek ere, Iruñaren aurka Nafa-
rroako hiriburuan.

Jiujitsun potentzia jarraitzen du izaten Kalamuak

Errugbiko talde nagusiak jardunaldi interesgarriaren aurrean

Eibar Eskubaloiko alebin mailako Tio Palancas taldea.

Infantil mailako taldeak Txingudiri irabazi zion.
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Domekan hitzordu berezia izango
dugu Astelena frontoian, bertan
jokatuko baitira Laboral Kutxa

Emakume Master Cup-aren finalak. His-
torikotzat jo dute antolatzaileek goizeko
11:30etik aurrera Eibarko frontoian bizi-
tzeko aukera izango duguna, eskuko bina-
kako torneoaren finaletan pilota munduan
diharduten goi mailako emakumezkoen jo-
koarekin gozatzeko aukera izango baita.
Jaialdia, gainera, ETBk zuzenean eskainiko
du, Oreka kirol-saioaren barruan.

Martitzenean aurkeztu zuten Emakume
Master Cup txapelketaren finala Astele-
nan bertan. Han izan ziren, promozio eta
lehen mailako finaletan ariko diren zortzi
pilotariekin batera, Miguel de los Toyos Ei-
barko alkatea, Patricia Arrizabalaga Udale-
ko berdintasun-saileko arduraduna, Virgi-
nia Arakistain Eibarko Laboral Kutxako ar-
duraduna, Iñaki Iturrioz Gipuzkoako Foru
Aldundiko kirol-zerbitzuetako arduraduna
eta Iker Amarika txapelketaren zuzendari
teknikoa.

Ia mila ikusle finalerdietan
Aurreko asteburuan jokatu ziren finaler-

diak, bai promoziokoa eta baita lehen mai-
lakoa ere, Oñatiko pilotalekuan eta oso
erantzun ona izan zuten ikusleen aldetik,
950 ikusle baino gehiago bildu baitzen
frontoian. Promozio mailako partiduak ezin
parekatuagoak izan ziren eta biak 18-17
emaitzarekin amaitu ziren: Alaitz Badiola
eta Oihana Orbegozo azpeitiarrek finalera-
ko txartela eskuratu zuten Maddi Unanue
herrikideari eta Naroa Agirre zestoarrarai
irabazita; eta Amaia Vicario donostiarrak
eta Ainhoa Urien abadiñotarrak Azpeitiko
beste bikote bat kaleratu zuten egindako
azken tantoarekin. Lehen mailako finaler-

diei dagokienez, bestalde, bi neurketak as-
koz argiago erabaki ziren: horrela, Patri Es-
pinar usansolotarra eta Eneritz Arrieta az-
koitiarra 18-6 gailendu zitzaien Amaia
Araiztegi mallabiatarrari eta Maddi Mendi-
zabal zaldibiarrari; eta zeozer borrokatua-
goa izan zen Olatz Arrizabalaga gernikarrak
eta Leire Etxaniz etxebarriarrak 18-13 ira-
bazi ziotena Miren Larrarte bidaniarrari eta
Maider Mendizabal anoetarrari.

Emakume Master Cup nazio zein nazio-
arte mailan emakumezkoen euskal pilota
txapelketarik garrantzitsuena da. Etzi As-
telenan amaituko den txapelketa urtarrile-
an abiatu zen eta, guztira, 100 parte-har-
tzaile izan ditu: zortzi bikotek 1. mailan har-
tu dute parte eta beste 42 promoziokoan.
Guztira, 115 partidu jokatu dira orain arte.

Palmares handikoak
1. Mailako finalean jokatuko dute, go-

rriz, Olatz Arrizabalagak aurreko koadroe-
tan eta Leire Etxanizek atzea babestuz.
Biak dira gaur egungo txapeldunak iazko
edizioa irabazi baitzuten eta, horrez gain,
aurrelaria Espainiako frontball jokamolde-
ko azpitxapelduna izan zen 2017an eta
atzelaria, berriz, Laboral Kutxa Emakume
Master Cup-eko txapela ere jantzi zuen
lau eta erdiaren barruan. Urdinez jardun-
go dute Patri Espinarrek aurrean eta Ene-

ritz Arrietak atzeko koadroetan. Azken ho-
nek iazko Master Cup-eko lau eta erdiko-
arearen txapela jantzi zuen promozio mai-
lan eta Espinarrek, bestalde, palmares
handia du: 2016an txapelketa bereko Biz-
kaiko txapela jantzi zuen binaka eta, ho-
rrez gain, Euskadiko One Wall txapelduna
izan zen bai banaka zein binaka; 2017an
One Wall munduko txapelduna izan zen,
hor ere binaka eta banaka; eta aurten UK
Open txapela jantzi du Londresen. Pro-
mozio mailako partiduan Oihana Orbego-
zok eta Alaitz Badiolak jokatuko dute go-
rriz eta Ainhoa Urienek eta Amaia Vicariok
urdinez. 

Batez ere azken urteotan egin du aurre-
ra emakumezkoen pilota modalitateak eta
eskola mailatik hasita indartu dute gehie-
nez. Hala ere, 2010eko pilotari onenaren
titulua, gizonezko zein emakumezkoen ka-
tegoriak kontuan hartuta, Maite Ruiz de
Larramendirentzako izan zen, herrialde ez-
berdinetako 500 atleta gaindituz lortutako
izendapena. Halakorik ba al zenekien? Ba-
dira urratsak emateko oraindik! Domeka-
koa izan daiteke horietako bat, frontoia be-
te eta jokoan daguden tituluei babesa
emateko. Hori bai, jaialdia goizaldean izan-
go da, sasoi bateko gizonezkoen finalak jo-
katzen ziren ordutegi berean. Baina erro-
sariorik gabe!

Emakume Master Cup-aren finala 
hartuko du Katedralak etzi eguerdian

Domeka goizean Astelenan jokatuko duten zortzi pilotariekin batera, txapelketako antolatzaileak
eta erakundeetako ordezkariak izan ziren martitzeneko aurkezpenean.
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Sara Martinentzat I. Eibarko Hiria Sari Nagusia
Sara Martin (Sopela Wo-
men`s Team) txirrindulariak
irabazi zuen I. Eibarko Hiria
Sari Nagusia elite eta 23 ur-
tez azpikoen mailan. Marti-
nekin batera Cristina Martinez
(Bizkaia Durango) eta Ainara
Elbusto (DC Ride Vektor) igo
ziren podiumera. Euskaldun
Txapelketako bigarren proba
zen Eibarkoa, baina hemen
banatu ziren urteko lehen pun-
tuak, Otxandion lehiatu behar
zen lehen lasterketa bertan
behera geratu zelako. Egural-
di euritsuarekin jokatu zen he-
rrian aitzindari izan nahi duen
emakumezkoen txirrindulari
lasterketa.

Elite eta 23 urtez azpiko txi-
rrindulariez gain, junior eta ka-

deteak ere lehian ibili ziren au-
rreko domekan I. Eibarko Hiria
Sari Nagusian. Moreaga Tal-
deko Andere Basterra izan
zen irabazlea junior mailan; eta
kadeteetan Garazi Estevezek
(Gipuzkoa Ogiberri) irabazi
zuen Alba  Sanchez (Rio Mie-
ra Meruelo) eta Ainara Alber-
ten (Moreaga Taldea) aurretik.

Valenciaga Memoriala
Bestalde, herenegun Va-

lenciaga Memoriala aurkez-
tu zuten udaletxean, Arritxu
Iribar kirol-kazetariak gidatu
zuen ekitaldian. Afiziona-
tuen mailan estatuan joka-
tzen den egun bateko pro-
ba garrantzitsuena apirila-
ren 8an izango da Eibarko

kaleetan, 24 talderen parte-
hartzearekin: Espainiako Ko-
pan diharduten 21 eta entola-
tzaileek gonbidatutako beste
hirurekin, tartean Eibar Energia
Hiria dela. Ibilbidean hainbat al-
daketa egongo dira, helmuga
T. Etxebarria kalean egongo da
eta iaz txirrindularitza laga
zuen Purito Rodriguezek moz-
tuko du irteerako zinta. Jose
Olaizola ere omenduko dute.

Bihar arratsaldean, 16:30ean hasita, jokatuko den Azkoi-
tia-Azpeitia maratoi erdian milatik gora atletek eman dute
izena eta antolatzaileek beste ehunendako tokia egitea era-
baki dute. Gaur egun Diego Garziaren omenez jokatzen den
probak 25. edizioa izango du aurten eta maratoi erdiko Gipuz-
koako eta Euskadiko tituluak  jokoan izango dira biharko pro-
ban. Hori dela-eta, izen-emateen kopuruak ere gora egin du,
parte hartuko dutenen mailarekin batera. Jakina, afrikarren par-
te-hartzea ere ziurtatu dute antolatzaileek eta lehen mailako-
ak izango dira gizonezkoen zein emakumezkoen proban.

Mila atletatik gora izango dira
biharko Azkoitia-Azpeitian

Asola Berriko Sergio Rodriguezek
eman zuen lehenengo Gipuzkoakoan
Indartsu hasi zuen eibartarrak
Gipuzkoako 49. hiru-txirlo txa-
pelketa eta, Ezoziako bolatokian
jokatutako lehenengo jardunal-
dian hiru txirloren aldea atera ziz-
kien hurrengokoei. Aurreko zapa-
tuan Soraluzeko auzoan jokatuta-
ko tiraldian 53 bolarik hartu zuten
parte eta Sergio Rodriguezek bi-
kain hartu zion neurria bolatokia-
ri, zortzi txirlo etzan baitzituen.
Asola Berrikoaren atzetik sailka-

tu ziren Garmendipeko Iñaki Ca-
ballero eta Agustin Garcia; azpei-
tiarrek bosna txirlo bota zituzten.
Eta laurekin jarraitu zizkieten Ya-
risa Caballero (Garmendipe),
Juan Cruz Arizaga (San Andres)
eta Gorka Bereziartua (Elgeta).
Orain arteko liderrak ondo eza-
gutzen duen bolatokiak hartuko
du bihar txapelketako bigarren ti-
raldia: hitzordua arratsaldeko
17:00etan Asola Berrin.

Eibar Igerixan Euskadiko txapelketan
Aurreko asteburuan Iruñean jokatutako Euskal Herriko absolutu
eta junior mailetako igeriketako Euskal Herriko txapelketetan, Ei-
bar Igerixan taldeko Nekane Tejedor, Maite Barruetabeña, Kattalin
Izagirre, Elene Oiarzabal, Jon Osa eta Roke Etxeberriak osatutako
seikoteak hartu zuen parte. Maite Barruetabeñak bere maila erakutsi
zuen beste behin eta maila bietako txapela jantzi zuen bizkar erako 50
eta 200 metroko probetan, estiloko 200 eta 400etan bigarren izate-
az gain. Jon Osak ere txapela jantzi zuen absolutu zein junior maile-
tan, kasu honetan bizkar erako 100 metroko proban. Ohorezko pos-
tuak lortu zituen Nekane Tejedorrek ere, 5. eta 6. bular probetan.

Gaztela-Mantxako Txapelketako SBK edo Extren mailako
denboraldiko lehen proba jokatu zen Albaceteko zirkuitoan
eta, hasteko, eibartarra podiumera igotzeko gauza izan zen,
“asteburua zailtasunez betea izan bagenuen ere”. Probaren
aurreko entrenamenduetan hainbat ezustekoei egin behar
izan zien aurre Eibarko pilotoak, baina behin lasterketan sar-
tuta aurrean ibili zen
proba guztian. Bost
pilotoren lehia bizia
izan zen eta Montero
pozik dago emaitza-
rekin: “Garaipen mo-
dukoa izan zen lortu-
tako postua; gainera,
gurpìlekin ere asma-
tu genuen, lehorrera-
koak aterata”.

Aitor Montero 3. izan zen bere
lehenengo proban Albaceten

Sara Martin irabazleax. Ramon Beitia



● Eibarko Udala
● Gipuzkoako Foru Aldundia
● SD Eibar Fundazioa
● Udal Kirol Patronatua
● Radio SER Eibar
● Izadi Loradenda
● Zirauna 2000 (Kirol Jantziak)
● Birjiñape Kafetegia
● Casa Cantabria
● Inpratex
● Gestilan - Aholkularitza
● El Corte Inglés - Eibar
● Goritz Hornikuntzak, S.A.
● Azitain Jatetxea
● Mapfre
● DYA - Eibar
● S.C.R.G. Bide-Alde
● S.C.R.G. Kamarroak
● Trinkete Garagardotegia
● CDR-Bikes Eibar
● Ongi Etorri Kafetegia 
● As Burgas Kultur Etxea
● Pneumax
● Kantoi Zerbitzu Estazioa
● Oberena Harategia
● Ezpeleta Ehun-Ostalaritza
● El Castillo Hotela
● Kalitatea
● Ikolan Lanaldi
● Guria Elektrizitatea
● Arkupe Gastro Pub
● Hotel Unzaga Plaza
● Avia
● Naia Car-Kia
● Larragest Inmobiliaria/Aseguruak
● Bista Eder Hortz-klinika
● Garajes Garcia
● Laurel & Hardy
● Ruibal
● Guridi taberna
● Ipur Sagardotegia

EIBARKO TXIRRINDULARI ELKARTEA                   2018 DENBORALDIKO EGUTEGIA

XLVII. VALENCIAGA OROITZARREA (apirilak 8)

EIBARKO HIRIA SARI NAGUSIA -EMAKUMEZKOAK- (martxoak 18)

GARAILEA

SAIATUENAREN SARIA

LAGUNTZAILEAK

PEDAL EGUNA (irailak 19)                TXISTORRA EGUNA (azaroak 24)

MENDIA 23 URTETIK AZPIKO ONENA

SPRINT BEREZIAKTARTEKO HELMUGAKLEHEN EUSKALDUNA

ELITE JUNIOR MENDIA

23 URTETIK AZPIKO ONENA KADETEAK SAIATUENAREN SARIA

UDABERRI SARIA

otsailak
25

CCE SARI NAGUSIA

apirilak
29

S. JUAN SARI NAGUSIA

ekainak
17



“Abesti batzuen bertsioa
egitea ez da makala”
Musika maite duten lagunen batura da ‘Dee Versions’. Orain dela hiru urte
inguru taldea sortu eta gero, Mikel Ojanguren, Mikel Quina, Asier Pozuelo,
Borja Etxebarria, Asier Cascán eta Julen Oruesagasti eszenatoki gainera itzu-
li dira etenaldi baten ostean. Gogotsu bueltatu dira eta saxofoia gehitu diote
bandari historiako rock talde handienen bertsioak ekartzen jarraitzeko.

- Zergatik bueltatu zarete eszenatoki
gainera?

Taldekide gehienak koadrilakoak gara
eta nahiz eta eszenatokietan jotzen ez
ibili, musika jotzeko elkartzen jarraitu du-
gu. Bueltatzeko gogoz egon gara, kon-
tzertuak ikustean guri ere berriz zuzene-
an jotzeko nahia piztu zaigu eta horrega-
tik itzuli gara.
- Taldeak lehen moduan jarraitzen du?

Etenaldiaren aurretik genuen beste gi-
tarra-joleak taldea utzi behar izan zuen
ikasketengatik eta Asier Cascán Ermu-
ko Stai Zitto taldeko kidea sartu da. Gai-
nera, Julen Oruesagasti saxofonista ere
hasi da gurekin eta musika-tresna hori
jotzeagatik aukera gehiago ematen diz-
kigu taldeari, antzinagoko musika egin
dezakegulako.
- Talde handien abestien bertsioak
egitea ardura handia da?

Bai, abesti batzuen bertsioa egitea ez
da makala. Klasiko unibertsalak jotzen

ditugu. Pink Floyden abestiak jotzea, adi-
bidez, ardura handia da. Era berean,
abesti originalen eredua hor daukagu eta
badakigu ez garela euren mailara iritsi-
ko. Gure bidea bilatzen dugu, barregarri
ez geratzea. Gutxienez, talde horien ize-
na ez zikintzea (barreak). Talde horiekiko
errespetu handiarekin jotzen dugu.
- Abestien bertsio libreak egiten ditu-
zue edo talde originalek bezala jotzen
saiatzen zarete?

Nahiko kopiatzaileak gara, baina dau-
kagun maila daukagu. Beraz, nahiko ber-
tsio libreak dira gure maila kontuan har-
tzen badugu. Talde originalek bezala jo-
tzeko gaitasuna izango bagenu, horrela
egingo genuke.
- Zein talderen bertsioak jotzen ditu-
zue?

The Beatles, Rolling Stones, Elvis
Presley, Pink Floyd, Steve Wonder...
rock dantzaria jotzen digu, nahiko sal-
tseroa.

- Badago abestirik nahi eta ezin du-
zuena jo?

Askotan abeslariak errepertorioa
mugatzen du, modurik onenean esan-
da. Bera heltzen ez den tonu altuak di-
tuen abestiak ezin ditugu jo edo beste
tonu baxuago batean jotzen saiatzen
gara. Led Zepelin edo Deep Purpleren
abestien bertsioak egitea, adibidez,
oso zaila da.
- Zuen abestirik sortzeko asmorik bai?

Proiektu honetan ez, gozatzeko as-
moarekin bakarrik gabiltza hemen. Gai-
nera, asko ikasten dugu bertsioak egi-
ten. Taldekide batzuk beste proiektu
musikaletan dabiltza eta ‘Dee Versions’
dibertimendua da.
- Ermuko Lurpe tabernan jo berri du-
zue. Kontzertu gehiago ematea au-
rreikusten duzue?

Lurpekoa oso ondo egon zen, gustura
geratu ginen. Hilaren 29an Zarauzko Ga-
ragardoaren Ferian egongo gara.

Gaur 20:30ean taularatuko da Coliseoan Eibarko
XLI. Antzerki Jardunaldietako azken lana, La Red an-
tzerki elkartearen “El oxímoron de la abuela”. Antzez-
lanean parte hartzen duten antzezle biak, Maite Lo-
renzo eta Juanma Cano, eibartarrak dira eta testua, be-

rriz, Jose Luis González
Blanco ermuarrak idatzi
du. Diotenez, “memoria
historikoari, duintasunari,
minari eta gizatasunari bu-
ruz mintzatzen den lana
da”. Antzezlanak egilea-
ren amonaren benetako
istorioa du abiapuntu eta
Gerra Zibilari eta gerraos-
teari buruz hitz egiten du,
“mezu positiboarekin”

“El oxímoron de la abuela” lanak 
itxiko ditu Antzerki Jardunaldiak
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DEE VERSIONS
(musikariak)

Aste Santuko oporraldia aprobetxatuta, bideojokoak sortzen ikaste-
ko tailerrak egingo dira Debabarrenean. Saioak, Eibarren ez ezik, Deban,
Mendaron, Mutrikun eta Soraluzen izango dira. Tailerrak Gazte Robotika
egitasmoaren barruan, Debegesa Garapen Agentziak eta Debabarreneko
Udalek sustatu dituzte eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu du
ekimena. Bideojoko tailerrak 8 eta 15 urte bitarteko gazteei daude zu-
zenduta eta dagoeneko 70 lagunek baino gehiagok eman dute izena. Ei-
barren, Deban eta Mutrikun plaza guztiak agortu dira, baina Mendaron
eta Soraluzen izen-ematea zabalik dago oraindik. Ekimenak jarraipena
izango du udan, tailer teknologiko gehiagorekin, eta irailean Euskadiko II.
Hezkuntza Robotika Txapelketa egingo da Ermuan.

Bideojoko 
tailerrak 
egingo dira 
Aste Santuan



Aste Santuko oporren atarian, Plazara Dantzara dantzaldi-erromeria
tradizionala egingo da gaur iluntzean, 20:00etatik 21:30era, Kezka
dantza taldeak eta Udalak antolatuta. Dantzaldirako musika Jainaga eta
Narbaiza trikitilariek eskainiko dute eta Patxi Montero dantza-irakasleak
gidatuko du. Nahi duten guztiek izango dute dantzara bildu eta elkarrekin
gozatzeko aukera, “lotuan, soltean zein joko-dantzen jolasean”. Toribio
Etxebarria kalean izango da, baina euria egingo balu udaletxeko arkupe-
etan izango da dantzaldia.

Herrixa Dantzan Elgetan
Bestalde, domekan Herrixa Dantzan folk dantzaldia egingo da Elgetan,

Espaloia Kafe Antzokian, 19:00etatik 20:30era. Horretan ere dantza-gi-
daria Patxi Montero izango da eta parte-hartzea librea izango da. Antola-
tzaileek azaldu dutenez, “edatekoak eta patata tortillak eskura izango di-
ra” eta saio berezia izango da: “Lehen zatian, Marian Arregi gogoan, Ar-
giaren musikarekin dantzatuko dugu: jauzi bat, Axuri beltza, zortzikoa, so-
kak, ingurutxoak, kontradantzak, habanera... Eta bigarren zatian, Shille-
lagh taldearen 'Hemels douwe' CD berriko hainbat pieza dantzatuko di-
tugu: txotisa, polka, mazurka, borobila, Chapelloise, ingurutxoa...”.

Hasieran domekarako Portalean iragarrita bazegoen
ere, “Portalea Musika Klubaren” urteko lehen
hiruhilekoa itxiko duen kontzertua egun bat
aurreratu eta tokiz aldatu dute: bihar joko du
musika beltza egiten duen taldeak, Coliseoan, eta
ordutegia ere aldatuko da: 19:30ean izan beharrean
20:30ean izango da. Jatorriz jamaikarra den Shirley
Davis kantari australiarrak The Silverbacks
seikotearekin egiten diharduen birari amaiera
emango dio Eibarko kontzertuarekin.

Shirley Davis & The Silverbacks bihar

Hamabost laguneko taldea batu zen martitzenean Portaleko sukal-
dean, …eta kitto! Euskara Elkarteak ikasturte honetan martxan ipini duen
“Munduko Janariak” egitasmoko hirugarren tailerrean. Parte hartzera ani-
matu zirenek ederki gozatu zuten oilaskoarekin eta pasa eta tipula konfi-
tatuarekin egindako barazki-kous kous-az eta, jakina, ondo aprobetxatu
zuten jaki berezi eta gozo hori nola prestatu ikasteko aukera zoragarria. Ira-
kasleak Houda eta Imane, Ongi Etorri Berbetanera programako partaide-
ak izan ziren. Miren Baranguan tailerreko arduradunaren berbetan, “su-
kaldean elkartu, elkarren arteko aurkezpenak egin, osagaiak aztertu eta
sukaldatzeari ekin zioten. Sukaldeko bitxikeriak kontatu, ohiturak elkar-
trukatu eta istorioak elkarri kontatzeko sekulako giroa sortu zen, elkar eza-
gutzeko primerako aukera”. Ikasturte honetako azken tailerra apirilaren
24an izango da: Senegalgo “Nem” delakoa egiten ikasteko saioa Porta-
leko sukaldean izango da, arratsaldeko 18:00etatik aurrera.

Primeran ibili ziren kous-kous-az
gozatzen sukaldean

...eta kitto!
kultura

2018-III-23
33

Plazara Dantzara dantzaldi-erromeria
egingo da gaur, Kezkaren eskutik

Juan San Martin liburutegiak Zapatuko Ipuinaren
saioa hartuko du biharko: 18:00etatik aurrera Ana
Rodríguez Apikak “Rol jokoa” izenburuko
kontakizuna eskainiko du. Horrez gain, apirilaren 2a
Haur Liburuaren Nazioarteko Eguna dela-eta, egun
horretan hasiko da ekainera arte martxan izango
den “Li(buru-hausgarriak)” lehiaketa, L.H.ko 2.
mailatik aurrerakoentzat. Eta apirilaren 5ean,
11:00etatik 13:00era “Liburu tolesgarria” tailerra
egingo da. Parte hartzen dutenek liburu txiki bat
egingo dute. Zabaltzean, akordeoi moduan
tolestutako orri luze bat agertuko da eta alde
batetik poltsiko moduko tolesdura bat izango du.
Izen-ematea liburutegian egin daiteke, apirilaren 3ra
arte. Amaitzeko, Lehen Hezkuntzan edo Bigarren
Hezkuntzako lehen zikloan dauden irakurleentzat
“H.C. Andersen-en ipuin bat komikian” lehiaketa
antolatu dute. Apirilaren 16ra arte egongo da parte
hartzeko aukera.

Ipuinak,
lehiaketak 
eta tailerrak 
liburutegian

Domekan, 12:30ean, Eibarko Cielito Musika
Bandak kontzertua emango du Coliseo antzokian,
Carlos Sánchez-Barbak zuzenduta. Aste Santua
dela-eta, horren inguruko egitaraua prestatu dute:
“Jerusalén” (prozesio martxa, J. Velez), “La
Dolorosa” (aukeraketa, J. Serrano), “Ben Hur”
(BSO, M. Rozsa), “Jesus Christ Superstar”
(aukeraketa, Lloyd Webber) eta “Suite Hebraica”
(suitea, konp. M. Gonzalez, F. Grau).

Eibarko Musika Bandaren kontzertua
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Martin Zalakain-en bigarren emanaldi bat egingo da

Berri txarrak
“Telebista amatatu,
munduan hondamendiak
besterik ez dira gertatzen”.
Belaunaldiz belaunaldi
pasatako jakintza da, tripak
ez nahasteko eta eguna ez
belzteko erremedioa. Baina
ez da erraza, tanke bat
topatzen dugu gure
kafesnean. Odola non,
kamerak han. Etsipen
garrasia non, jantxakurren
mikrofonoa han. Eta gure
kaxa lerdoan eguneroko
miseria errazioa. Berri
gehienek hortzak
erakusten diote zorionari.
Zenbat eta
zorigaiztokoago, hainbat
eta xehetasun lizunagoak.
Ezbeharrak dira
hedabideen altxor
preziatuenak. Ongietorri
gure zirkura. Ez zaitez
gelditu besteok bizi duten
zoritxarra ikusi gabe.
Ikusleon bizitza robotizatu
eta hutsentzako ihesbidea.
Batzuen zorigaitza, pailazo
gorbatadunen poza.
Txotxongiloak gara
garrantzia handirik gabeko
gai transzendental batetik
bestera jauzi eginez. Hau
ezinegona, zulo sakona.
Zulo beltza.
Beltzez jantzi ziren Berri
Txarrak taldeko kideak
BEC-n eskaini zuten
kontzertu erraldoian.
Euskaldunen erdiek baino
gehiagok euskal kultura
kontsumitzen ez dutela
argitaratu eta egun bira,
talde nafarrak 10.300 lagun
bildu zituen Barakaldon
dagoen Bilboko Erakusketa
Zentroan. Berria
egunkariak emandako
informaziori kontrapisua
jarri zion Berri Txarrakek,
baina batak ez du bestea
kentzen. Gau bateko
neurrigabekeriak ez du
eguneroko ibilera etsikorra
suspertuko eta, era
berean, gure hizkuntzak
bizirik jarraitu nahi du. Bizi
ala iraun? Gu barik, ezer.

EKHI BELAR

Arrate Kultur Elkartearen eskutik datozen hila-
beteetan martxan izango diren hainbat ekime-
netarako izen-emateak zabalik daude: dantza
afrogaraikidearen bidez gorputz kontzientzia lan-
tzera bideratuta dagoen tailerrak bihar izango du
lehen saioa, Arrate Kultur Elkartearen lokalean,
10:30etik 13:00era. Hiru saio gehiago egingo dira
apirilaren 21ean, maiatzaren 12an eta ekainaren
9an, Portalean, eta Arantza Iglesiasek emango di-
tu klaseak. Saio solteak 25 euro balio du (22 euro
bazkideentzat) eta 4 saioak eginez gero prezioa
90 eurokoa izango da (87 euro bazkideentzat). Ize-
na emateko 638284912 / 670040086  telefonoe-
tara deitu edo arratekultu@gmail.com helbidera
idatzi daiteke. Euskal Jaiko egitarauaren barruan
emango duten larrain dantza ikastaroa, bestalde,

apirilaren 16tik maiatzaren 21era izango da, aste-
lehenetan, 19:30etik 21:00etara. Ana Mallagarai
izango da irakaslea eta izena emako 638284912
telefonora deitu edo arratekultu@gmail.com hel-
bidera idatzi daiteke. Eta Biodantza ikastaroa api-
rilaren 15ean eta 22an (domekak) izango da,
10:00etatik 12:00etara elkartearen lokalean. Ira-
kaslea Asun Cid izango da eta saio bakarraren
prezioa 30 eurokoa da (45 euro bi saioak). Bazki-
deentzat 5 euro merkeago izango da eta, lagun-
duta joanez gero, bi lagunek baten prezioan har-
tuko dituzte klaseak.

Martin Zalakain ikusteko sarrera guztiak bi
egunetan saldu ziren eta, hori ikusita, egune-
an bertan bigarren emanaldi bat egitea erabaki
dute. Maiatzaren 19an, Coliseo an-
tzokian, 19:00etan izango da lehen
emanaldia (internet bidez sarrerak
agortu badira ere, badakizue txartel-
degian izaten dela sarrera gutxi ba-
tzuk gehiago erosteko aukera) eta
bigarrena, berriz, 22:00etan. Biga-
rren emanaldirako sarrerak dagoe-
neko salgai jarri dira eta txartelde-
gian bertan edo Kutxabank bidez
erosi daitezke.

Beraz, maiatzaren 19an Eibarko Udalaren es-
kutik eta Eibarko Klub Deportiboak antolatzen
duen Euskal Jaiaren egitarauan sartuta, Martin

Zalakain-en bi emanaldi eskainiko
dira. Juan A. Urbeltz, Ander Lipus
eta Harkaitz Canoren eskutik, eta
Artedrama, Argia, Kezka, Duguna,
Haritz, Maritzuli, Arkaitz, Gure-Kai
eta Astigar taldeetako dantzari, ak-
tore eta musikariekin Pio Barojak
sortutako pertsonaiaren nondik no-
rakoak kontatzen ditu Martin Zala-
kain, dantza, antzerki, musika eta li-
teratura batzen dituen ikuskizunak.

Arrate Kultur Elkartearen
ikastaroetarako izen-
ematea zabalik dago

Eibarko euskaltegi biek eta Udalak antolatuta egin den e-berba lehiaketako irabazleei saria emateko
ekitaldia egin zuten eguaztenean Indianokua gaztelekuan. Boto gehien jaso dituen e-berba GORRO-
TER izan da, “hater” adierazteko eta, beraz, herritarren saria  berba hori asmatu duen Karmen Saras-
ketak eraman du. Epaimahaiak aukeratu
duen berba, berriz, PLANTITXURA izan da
(“postureo” hitzaren pareko), baina egilea
anonimoa denez ez dute saririk eman. Eta
lehiaketara aurkeztutako proposamenei
botoa eman dioten guztien artean eginda-
ko zozketaren irabazleak, berriz, Gaztele-
kuko Ongi Etorri Euskarara egitasmoko
ikasle taldea izan da. Bestalde, honako
hauek izan dira boto gehien jaso dituzten
gainerako e-berbak: eragiler (influencer),
bideomari (youtuber), pitofoto (meme), za-
puzt (spoiler), txio-buru (trendig topic), neu-
rretratu (selfie), sasimezu (fake) , ZZI (DIY).

Banatu zituzten e-berba lehiaketako sariak
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XXIII. Berdel Eguna
MUTRIKUN
Zapatuan ospatuko dute eta
egun osorako egitaraua
prestatu dute: 10:30ean,
Artisau eta Sortzaileen Azoka
zabalduko dute Txurruka
Plazan, Eixu Artisau Elkarteak
antolatuta. Herriko tabernetan
egingo den berdel
pintxopotea, berriz, 12:00etan
hasiko da eta ordu berean
ekingo diote Mutrikuko XIII.
Belauntzien Txapelketari;
kaleak girotzeko, eguerditik
aurrera trikitilariak ibiliko dira
kalejiran; eta Mutrikuko
Abesbatzaren emanaldia
13:00ean izango da, Zabiel
Plazan. Arratsaldeko 18:00etan
berdel pintxo dastaketa egingo
da Mutrikuko portuan eta
20:00etan, berriz, Guda Dantza
taldearen kontzertua hasiko
da. Eta egitaraua biribiltzeko,
zesta puntaz gozatzeko aukera
izango da.

hildakoak
- Mª Elena Santillan Lariz. 70 urte. 2018-III-8.
- Pilar Velasco Ripoll. 83 urte. 2018-III-14.
- Ricardo Telleria Ibarluzea. 89 urte. 2018-III-20.
- Mª Esther Sarasketa Santamaria. 89 urte. 2018-III-20.
- Pilar Castañeda Martinez. 89 urte. 2018-III-21.

jaiotakoak

eguraldia (EUSKALMET.NET)

- Karmele Izagirre Albistegi. 2018-III-16.

AURREKOAREN EMAITZA

SUDOKUA

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 .....................900 17 11 71

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

Lurraldebus................900 30 03 40

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

Eibarko Parrapas
taldea ITZIARREN
Bihar, zapatua, Eibarko
Parrapas Erromeria Taldea
izango da Itziarren ospatuko
duten Kardantxulo egunean,
Rodeo taldearekin batera.
Egun osorako egitaraua
prestatu dute antolatzaileek,
Itzarko Bertso Eskolak, Andutz
Biltokiak eta Itziarko Auzo
Udalak, eta Parrapasekoek
23.00etatik aurrera jardungo
dute. Taldearen partaideak:
Maria Ereña  trikitilaria, Julen
Leturiondo ahotsa eta
panderujolea, Egoitz San
Martin gitarra, Alex Davies
baxua eta Josu Cascán bateria.
dira. 

Barixakua 23
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Zapatua 24
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Domeka 25
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

Astelehena 26
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Martitzena 27
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Eguaztena 28
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Eguena 29
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Barixakua 30
EGUNEZ Zulueta (San Agustin, 5)

Zapatua 31
EGUNEZ Mandiola (San Agustin, 3)

Domeka 1
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Astelehena 2
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Martitzena 3
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Eguaztena 4
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Eguena 5
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

Barixakua 6
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

farmaziak

GAUEZ BETI -2018AN- 
Lafuente (Sostoatarren, 10)



ASTE SANTUA AZITAINEN
11:00. Pazko Domeka.
Meza Nagusia. Jaunaren
Piztuera. Azitaingo elizan.
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SARI BANAKETA
19:00. Eguen Zuri argazki
lehiaketako sariak banatzea
eta erakusketa zabaltzea.
Topalekuan.

GURE ESKU DAGO
19:00/20:30. Ekainaren
10ean egingo den
giza-katerako izen-ematea.
Klub Deportiboan.

BATZARRA
19:30. Klub Deportiboaren
batzar nagusia, bigarren
deialdian. Klub Deportiboan.

PLAZARA DANTZARA
20:00. Dantzaldi-erromeria,
Jainaga eta Narbaiza
trikitilariekin eta Patxi
Montero dantza-irakasleak
gidatuta. Toribio Etxebarria
kalean (euria bada,
udaletxeko arkupeetan).

ANTZERKI JARDUNALDIAK
20:30. “El oxímoron
de la abuela” (La Red).
Coliseo antzokian.

Barixakua 23

ASTE SANTUA AZITAINEN
17:00. Barixaku Santua.
Jaunaren Nekaldia eta
Heriotza. Azitaingo elizan.

GURE ESKU DAGO
19:00/20:30. Ekainaren
10ean egingo den
giza-katerako izen-ematea.
Klub Deportiboan.

Domeka 25
ASTE SANTUA AZITAINEN
11:00. Domeka Santua.
Erramuen bedeinkapena
eta prozesioa. Azitaingo
elizan.

KALEJIRA
11:00. Usartza txistulari
taldearen kalejira.

PILOTA
11:30. Emakume Master
Cup. Emakumezkoen
Binakako Esku Pilota
Txapelketa. Astelena
frontoian.

KONTZERTUA
12:30. Eibarko Cielito
musika banda. Coliseoan.

Barixakua 30
MENDI JARDUNALDIAK
09:00. Eskalada ikastaroa,
nahi dutenentzat, Klub
Deportiboak antolatuta.
Kultu tabernan.

GIPUZKOAKO ORGANOAK
PLAZARA
10:00. Gipuzkoako
organoak ezagutzeko
txangoak: bisita gidatua
eta entzunaldia, Miriam
Cepedaren eskutik.
San Andres parrokian.

GURE ESKU DAGO
10:00/15:00. Mahaia
eta ekainaren 10ean
egingo den giza-katerako
izen-ematea. Untzagan.

UMEENDAKO ZINEA
17:30. “El pájaro loco”.
Doan. El Corte Inglesean
(ekitaldi aretoan).

ZAPATUKO IPUINA
18:00. “Rol jokoa”, Ana
Rodríguez Apikaren
eskutik. Sarrera doan.
Umeen liburutegian.

Zapatua 24

Domeka 1

Martxoaren 25era arte:
– EINER RODRIGUEZ. (Untzaga Jubilatu Etxea)

Martxoaren 28ra arte:
– “MARTXOAK 8 EIBARREN”. (Portalea)

– “ARTESTURA FEMINISTAK”. (Portalea)

– “GAZA AMAL, GAZAKO ZERRENDAKO EMAKUME

AUSARTEN ISTORIOTXOAK”. (Portalea)

Martxoaren 31ra arte:
– JAVIER ORTIZ MORENO. (El Ambigú)

– PEDRO ARRIOLA. (Portalea jatetxea)

– ORTZADAR ARGAZKI TALDEA. (Depor taberna)

– JOSE LUIS IRIGOIEN. (Tolosako Illargi)

Apirilaren 8ra arte:
– EGUEN ZURI LEHIAKETAKO ARGAZKIAK. (Topaleku)

Erakusketak

Eguena 29
ASTE SANTUA AZITAINEN
17:00. Eguen Santua.
Jaunaren Azken Afaria.
Azitaingo elizan.

GURE ESKU DAGO
19:00/20:30. Ekainaren
10ean egingo den
giza-katerako izen-ematea.
Klub Deportiboan.

ZARATA GAUA
18:30. Bideo-emanaldia
eta eztabaida.
21:00. Metralleta, Marmol,
Paniko, Motorastola,
Lokuria, Üther eta Issuna
taldeen kontzertua +
pintxada. Sarrera: 5 euro.
Eibarko gaztetxean.

KONTZERTUA
20:30. Shirley Davis and
The Silverbacks. Sarrera:
10 euro (7 euro Coliseoaren
Laguna txartelarekin).
Coliseoan.

Astelehena 26
BIDEO-FORUMA
18:30. Emakumeen
Historia bideo-foruma,
Pagatxa emakume
elkartearen eskutik:
Leonor López de Córdoba.
Sarrera librea. Portalean.

Martitzena 27
IKASTEN
16:00/19:00. Punto-tailerra.
17:00/20:00. Joskintza-
tailerra. Portalean.

Eguaztena 28
EIBARKO KANTUZALEAK
19:00. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

INAUGURAZIOA
19:00. J.A. Bonoren
omenezko argazki
erakusketa zabaltzea.
Pertsona Nagusien XXV.
Hambostaldiaren barruan.
Untzagako jubilatu etxean.

EIBARKO KANTUZALEAK
19:00. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

Eguaztena 4

ODOL-EMATEA
18:30. Odola emateko
saioa, odol-emaileentzat.
Anbulatorioan.

Eguena 5



Zorionak, MARIA,
astelehenian 7 urte
egingo dozuz-eta,
printzesa. Patxo
mordua famelixa
guztiaren partez.

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro

(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon
beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean

ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue. 

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

laztanak emoten...

Zorionak, MARTIN,
gaur urtetxua betetzen
dozu-eta. Musu
haundi bat etxekuen
partez.

Zorionak, NORA, etzi
9 urte egingo dozuz-
eta. Musu haundi bat,
printzesa, etxeko
danon eta, batez be,
Ikerren partez.

”La tribu”
Zuzendaria: Fernando Colomo

”Yo, Tonya”
Zuzendaria: Craig Gillespie

”Todo el dinero del mundo”
Zuzendaria: Ridley Scott

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

(1 ARETOAN)
24an: 17:00, 19,45, 22:30
25ean: 17:00, 20:00(Antzokia)

26an: 20:30(Antzokia)

(2 ARETOAN)
24an: 22:30
25ean: 17:00, 20:00
26an: 20:30

zineaColiseoan

”Oin Handiren semea”
Zuzendaria: Ben Stassen

(2 ARETOAN)
24an: 17:00(GAZTELERAZ)

25ean: 17:00

Zorionak udaberriko 2 lore haueei!!!

Zorionak, NAIA,
haraiñegun 6 urte
bete zenduazen-eta.
Musu haundi bat
aitxitxa eta amamaren
partez.

Zorionak, MARCO,
zure lehelengoko
urtebetetzian! Musu
potolo bat amatxo,
aitatxo eta etxeko
guztien partez!

Zorionak, IZEI, hillaren 20xan zure
lehen urtetxua bete zenduan-eta; 
eta IRAI, hillaren 26xan 3 urte 
beteko dozuzelako. Musu haundi 
bat etxekuen partez.

Zorionak, AMETS,
bixar 9 urte egingo
dozuz-eta. Famelixa
guztiaren eta, batez 
be, Hodei zure 
anaixaren partez.

Zorionak, DAVID,
domekan 30 urte
egingo dozuzelako.
Segi hain eder, barru
zein kanpotik. Zure
neskaren partez.

Zorionak, LUCA!,
atzo 2 urte egin
zenduazen-eta!! Milla
musu potolo famelixa
guztiaren partez.

Zorionak danon partez,
AMAMA, domekan 100
urte beteko dozuz-eta.
Milla esker gure alde
egindako guztiarengaittik.
Besarkada haundi bat.

Zorionak, MAIALEN,
eguaztenian 9 urte
bete zenduazen-eta.
Musu haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Ibairen partez.



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.
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– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 634-
277037.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 622-
684289.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko eta sukaldari-laguntzaile moduan. Auto-
arekin. Tel. 655-132769.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka.
Tel. 602-490595.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko eta baserriko lanak egiteko. Tel. 688-
853894.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi
malgua. Tel. 629-872270.
– Neska arduratsua eta esperientziaduna
eskaintzen da nagusiak edo umeak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 643-
130135.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Erreferentziak. Tel. 631-910861.
– Emakume tituluduna eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 632-
737903.
– Emakume tituluduna eskaintzen da ume-
ak edo nagusiak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 636-
517025.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Ordutegi malgua. Tel. 632-779980.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 631-199421.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 655-051991.
– Emakumea eskaintzen da orduka garbi-
ketak egiteko. Tel. 634-256471.
– Emakumea eskaintzen da goizez nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 634-446252.
– Emakumea eskaintzen da goizez etxeko
lanak egiteko, nagusiak zaintzeko eta
sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel. 630-
065397.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Ordutegi malgua. Tel. 631-414947.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 602-852095.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 671-763558.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta umeak zaintzeko. Tel. 687-
114707.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 603-694244.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta
sukalde-laguntzaile jarduteko. Tel. 678-
814941.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko, sukalde-laguntzaile jar-
duteko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 640-
683398.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel.
602-844282.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Tel. 632-726941.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Esperientzia. Tel. 631-
258718.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 679-946934.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 665-441723.

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 687-
103913.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 626-292587.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 681-013032.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan
nagusiak zaintzeko. Tel. 622-677280.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-061805.
– Emakumea eskaintzen da kamarera jar-
duteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 603-
683176.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-
325804.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Interna. Tel. 632-748877.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 664-
139794.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Tel. 631-891709.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-144998.

4.1. Lan bila

1. Etxebizitza

– Kamarera behar da jatetxe batean aste-
buru eta jaiegunetarako. Esperientziarekin.
Bidali curriculuma: kamarera18@hotmail.
com
– Emakumea behar da nagusia zaindu eta
etxeko lanak egiteko. Interna. Tel. 607-
540772.
– Ileapaintzailea behar da asteburuetarako
Eibarko ileapaindegi batean. Tel. 943-
201853.

4.2. Langile bila

5. Irakaskuntza

3. Lokalak

– Ingeniaritza Mekanikoko ikasleak klase
partikularrak ematen ditu. DBH eta Batxi-
lergo ikasleentzat. Tel. 672-382451.
– DBH eta Batxilergo klase partikularrak
ematen dira. Talde txikiak. Goiz eta arra-
tsaldez. Tel. 685-739709.
– Ingelesezko klase partikularrak ematen
dira, eskola errefortzu moduan edo azter-
keta ofizialen prestakuntzarako. Profi-
ciency tituluarekin. Banaka edo talde
murriztuak. Tel. 660-433571.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko kla-
seak ematen dira. Banakako klase egoki-
tuak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

5.2. Eskaintzak

– Garaje itxia alokatzen dut Untzaga ingu-
ruan. Tel. 652-775746.
– Lokala alokatzen da Eibarko erdigunean.
100 m2. Akademia edo kontsultarako ego-
kia. Tel. 606-065518.
– Lokala alokagai Amañan, T. Anitua
10ean. Gazteentzako aproposa. Tel. 696-
996175.
– Lokala alokagai Ubitxan. 70 m2 eta 150
m2. Bulego, biltegi edo tailer txikiarentzat
aproposa. Kalerako irteera zuzenarekin.
Tel. 617-688311.
– Garajea alokagai Legarre-Abontzan. Tel.
617-688311.
– 33 m2ko lokala alokagai. Guztiz jantzita.
290 euro, negoziagarriak. Urtebeterako
gutxienez (hiru hilabete doan). Tel. 688-
678934.

3.2. Errentan

– Pisua salgai Santo Domingo erdialdean.
Bista onak. Konpontzeko. Tel. 699-960037.
– Pisua salgai Elgetan. 3 logela, sukalde-
jangela, 2 komun, despentsa, ganbara eta
terraza. Teilatua, fatxada eta leiho berriak.
Kalefakzioa. Tel. 695-743398.
– Baserria salgai Mutrikun, terrenoarekin.
Tel. 676-420846.
– Babes Ofizialeko pisua salgai Barakaldo
kalean. 3 logela, 2 komun, garajea eta
trasteroarekin. Jantzita. Bizitzera sarzteko
moduan. Tel. 600-752732.

1.1. Salgai

6. Denetarik

– Viceroy eskumuturrekoa galdu nuen
domekan Ipurua inguruan. Balore senti-
mental handia du. Tel. 660-840246.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Tel. 631-924214.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Orduka. Tel. 675-965130.
– Emakumea eskaintzen da umeak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 605-
598999.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldetan
nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbi-
ketak egiteko. Tel. 664-357381.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi mal-
gua. Tel. 612-264014.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 663-470706.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 612-
482203.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-
835745.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko etxean zein ospitalean. Ordutegi
malgua. Tel. 632-949742.
– Neska eskaintzen da 09:00etatik
16:00etara nagusiak zaintzeko. Esperien-
tzia. Erizain tituluduna eta autoarekin. Tel.
664-111715.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko. Esperientzia
luzea. Tel. 643-467326.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko (formazioarekin) eta sozietateak gar-
bitzeko. Tel. 671-989434.

– Pisua hartuko nuke alokairuan. Tel. 671-
972733.

1.2. Errentan



PSP gomendagarria Penintsulan eta Balearretan TUCSON 1.6 GDI 96,4 kW/131CV 4X2 BLUED ESSENCE (17.900€), SANTA FE 2.0 CRDI 150 CV (110,4kW) 4X2 ESSENCE 7 jarleku (26.715€) eta KONA 1.0 TGDI 120CV (88,3kW) 4X2 ESSENCE (13.990€) autoentzat. BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapeneko deskontua,
kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendu-eskaintza barne. Hyundai-ra Aldatu Plana aplikatu daiteke erabilitako auto baten truke, 6 hilabeterekin, Hyundai berri bat erosten duen bezeroaren titulartasunpean. Eskaintza hau aplikagarria da Cinking Solución Flexible produktuarekin finantzatzen duten bezero

partikularrentzat, Banco Cetelem S.A.U.-ren bitartez, 13.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin TUCSON-en kasuan, 16.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin SANTA FE-ren kasuan, eta 12.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko
gutxieneko egonaldiarekin KONA-ren kasuan. Finantziazioa finantza-erakundeak aztertu eta onartu beharko du. Eskaintza 2018/06/30era arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: TUCSON Style, SANTA FE Style eta KONA Style. Mantenimendua ibilgailuaren finantziazioari lotua. * Hyundai Motor España S.L.U-k bere bezeroei eskaintzen dien km mugarik gabeko
5 urteko berme komertziala Hyundai-ren sare ofizialak saldutako Hyundai ibilgailuei soilik aplikatuko zaie, zerbitzu-pasaportearen baldintzen arabera. Kontsultatu itzazu eskaintza, mantenimendu eta bermearen baldintzak Hyundai kontzesionarioen sarean edo www.hyundai.es web-orrian.

Hyundai SUV Gama.

Zuk aukeratutakoa.

Dagoeneko zure mugak gainditu, handia den zerbaitekin bat egin eta intentsitatez bizi zaitezke. Eta, horrez gain, zelan egin nahi duzun aukeratu
dezakezu Hyundairen SUV Gamak eskaintzen dizkizun aukeren artean. Puntakoena aukeratzekotan, KONA Berria aukeratuko duzu. Estiloak,
konektibitateak eta abangoardiako diseinuak inspiratuko zaitue edonora joanda ere.  TUCSON Hyundairekin jokabide, diseinu eta prestazioen
artean konbinaketa biribila erakusten duen modeloaren arrakastarekin gozatuko duzu. Eta, azkenik, handiena, SANTA FE Hyundai: sofistikazioa,
espazioa eta luxua azken detaileraino. Zuk aukeratutakoa da.

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

w w w. o a r s o c a r . c o m
OIARTZUN
Lintzirin Poligonoa, 1

943 49 48 30

BEASAIN
Errepide Nazionala, 1

943 80 40 54

IRUN
Juan Thalamas, 43

943 63 97 69

ELGOIBAR Olaso Polig., 17         943 74 14 80

TUCSON Hyundai Gama: CO2 emisioak (gr/km): 119-175. Kontsumo mistoa (l/100km): 4,6 - 7,5. SANTA FE Hyundai Gama: CO2 emisioak (gr/km): 149-174. Kontsumo mistoa (l/100km): 5,7 - 6,6. 
KONA Hyundai Gama: CO2 emisioak (gr/km): 117-153. Kontsumo mistoa (l/100km): 5,2 - 6,7. 

TUCSON 17.900€tik aurrera SANTA FE 26.715€tik aurrera                                                                         KONA 13.990€tik aurrera




