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Gogor heldu
euskarari!
Teilatuak Fatxadak Sukaldeak
Gremioen koordinazioa etab.
JORGE VEGA S.L.
IGELTSERITZA

Tel. 943 20 83 26 / 607 20 12 23 Tel./Faxa. 943 20 77 34
F. Calbetón, 4 - 3. solairua jorgevega.eibar@gmail.com

gremioen gida
943-206776
ANTENAK

IGELTSEROAK
Eraikuntza
Erreformak
Igeltseritza

943 530 356
688 674 242
669 934 964

instalakuntzak eta konponketak
antenak
Tfnoa. 943 20 05 08
Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

Faxa.

943 20 04 94

INSTALAZIOAK ETA
MANTENIMENDUA
iparelek@gmail.com

iparelek@iparelek.com

Zure etxea, bulegoa, tailerra...
aldatzen laguntzen dizugu
etorkizun hobeaz
goza dezazun

24 orduko
urgentziak

Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
w w w. i r a z a b a l . n e t

Ego Gain, 2 - Bac

Tfnoa. 943 12 73 50
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
ARKITEKTOAK

TELEKOMUNIKAZIOAK
ELEKTRIZITATEA
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
610 532 922

ERAIKINEN MANTENUA

KRISTALAK

olatz etxeberria martinez ARKITEKTOA
olatz@arquitectura-ei.com Tel. 649978832
TAILERRA: ERREKATXU, 3an
K R I S TA L A R L O K O S O L U Z I O A K
info@cristaleriaacha.com
ERAKUSKETA
☎ eta faxa: 943 203 903
Arikitxaneko Zubian

estudio etxeberria
arkitektura, hirigintza eta peritazioak
eraikin eta obretako kudeaketa teknikoa

Mekola, 7 - behea
Tel/Fax 943 70 21 12

www.arquitectura-ei.com

AROTZAK

ERREFORMAK

PINTURAK

baglietto
PINTOREAK

PROIEKTUAK - ERREFORMAK
GREMIOEN KOORDINAZIOA
ROSARIO, 15 -E LGOIBAR605 713 168
943 744 019

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
baita toldoak, gortinak, estoreak etabar
Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 www.ulmar.net
ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

Zoru mota guztiak
Pinturak
Dekorazioa
Errebal, 21
Tel/Fax: 943 201 922 bagliettoeibar@kaixo.com

www.kolorlan.com

667 54 89 16

GARBIKETAK

Limpieza
Multiser vicio
Eibar
Superfizie
mota guztietako
garbiketa eta
mantenimendu zerbitzua

ELEKTRIZITATEA

Tfnoa. 943 031 082
Mobila 688 609 171
www.multiservicioseibar.com Arragueta, 18-2.D

TREJO
GARBIKETAK S.L.
Ego Gain, 9 ac
ego.luz@hotmail.com

677 51 24 62
630 95 73 45
943 20 06 97

Tel: 943-752557
Faxa: 943-752556
16 Postakutxatila - Soraluze

Garbiketa eta
mantenimendua

Sostoa, 16 ac behea
Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396
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skutitzak
– Eibarren ere, Altsasukoak aske! –

Azken egunotan ikusi ahal izan dugu albistegi eta
sare sozialetan, Altsasuko gazteak nola eraman dituen Guardia Zibilak euren herritik, bahituta, operazio militarraren itxura zeukan atxiloketen bidez.
Tamalez, espero zitekeen halakorik, Espainiako
estatua ez da askorik aldatu. Mozorro demokratikoa jantziagatik, berriro erakutsi digute euren benetako aurpegia zein den, estatuaren barrunbeak
nork kontrolatzen dituen, frankismoaren itzal luzea
suma dezakegu oraindik. Aurreko hamarkadatan
egin bezala, euskal gazteriaren kontra eratu dute
muntai poliziala, euren gorroto gosea asetzeko eta
komunikabide Espainiazaleen aurrean heroi gisa
gelditzeko beste helburu barik. Nola atera liteke horren merke gazte hauen bizitzak izorratzea? Nork
jipoitu du nor?
Geure herrian ere, ustez herritarren segurtasuna bermatu behar duten horien Kuartela daukagu.
Ondotxo dakigu, beldurra hedatzea eta “hemen
guk agintzen dugu!” esatea dela Guardia Zibilak

geure herrian jarraitzearen arrazoia. Muntai polizial
hau Altsasun gertatu da, baina bihar Euskal Herriko beste edozein txokotan izan daiteke.
Eibarko Ernai gazte antolakundetik, atxiloketak
eta gorroto usaina darion muntaia hau salatzeko
manifestazioa egin genuen asteartean, kuarteleraino hurbilduz, herritik joan zitezela eskatzeko, ez
ditugu behar, ezta nahi ere!
Azkenik esan, Ekainak 16an Altsasukoak aske!
Plataformak manifestazioa deitu duela Iruñean, kalean ozen eta tinko esateko ez dugula onartuko halakorik eta ez diegula hain errez utziko herri honetako gazteen bizitzak izorratzen. Eibartik antolatutako autobusak egongo dira, Buenos Aires eta Beleko tabernetan eman ahalko da izena Ekainak 15a
arte. Eibartar guztiak deitzen ditugu manifestazioan
parte hartu eta Altsasuarrei elkartasuna erakustera!
Ez dugu absoluzioa ez den beste epairik onartuko! Altsasukoak aske! Euskal gazteria aurrera!

TELEFONOA: 943 20 67 76.

Eibarko Ernai

AZALEKO ARGAZKIA:
J.A. Mogel Ikastola
BANAKETA-ARDURADUNA:
Ainhoa Luz.
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("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen
aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza
Politika Sailak diruz lagundutako aldizkaria

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MANTEKAU.- Izozkia. Eibarren mantekauak gusto guztietako izozkiak izaten dira. “Niri beti natazko
mantekaua gustau jata gehixen”.
MANTENDU.- Norbaiti mantenua eman, bizitzeko lain jaten eman. “Ogi sikuakin eta ur garbixagaz
mantentzen zan”.

astean esanak
“Mendira doazen asko luxuzko turista
dira, pobreziaren ranking guztietan
dauden herrialdeak bisitatzen
dituztenak. Nepal herrialderik
txiroenetakoa da, eta burtsako turistak
ditu, Wall Streetako langileak. Haietako
baten ekipamenduarekin Nepalgo
familia baten hamar urtetako elikadura
ordaindu daiteke. Baina ezin dugu
txanponaren beste aurpegia ukatu:
turista horiek gabe, Nepal are eta
pobreagoa litzateke. 100.000 euro
kostatuko zaigu ospitalea eraikitzen
eta hura ekipamenduz hornitzen
amaitzea: gero, urtero, 55.000 euro
funtzionamendu gastuetan”
(PABLO OTXOA DE OLZA, SOS HIMALAIA)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

“Euskarak bilakaera handia izan du
arlo guztietan: lexikoan hitz pila bat
galdu dira, eta berriak sartu, esaldiak
josterakoan kalko berriak sortu dira,
fonetikan aldaketak egon dira
gutxinaka... Euskara batuak bortizki
eragin du euskalkietan. Konbergentzia
aroan gaude: gero eta batuago hitz
egiten dugu. Euskalkiak galduko ote
diren? Hizkuntzak egokitu egin behar
du. Balio behar dizu esateko flipatu
egin duzula edo desfasatu egin zarela.
Bada hiltzen ari den lexiko bat,
nekazaritzari lotutakoa, eta sortzen ari
den beste bat: txateatu, whatsappeatu.
Kontua da beste hizkuntza batzuek
orain dela 500 urte egin zutela
estandarizazioa. Eta Hegoaldea eta
Iparraldea gero eta urrunago daude”
(ORREAGA IBARRA, EUSKAL FILOLOGOA)

“Ez dut uste Malitik Euskal Herrira
iristea lortu duen gazte batek sorkuntzaahalmen defizita duenik, nahikoa garatu
zuen, ziur aski, bizitzako abenturan.
Aldiz, maila ekonomiko ertain zein altuko
bertako zenbat lagun ezagutu ditudan
inolako sorkuntza-gaitasunik gabeak,
malgutasun mentalik eza nabari
adierazten dutenak. Horiei bai, ondo
etorriko litzaieke metodologia
artistikoaren esperientzia pittin bat.
Eta zein da arrazakeriaren kontrako
proiektuak Bilboko San Frantzisko
auzoan egitearen logika? Askoz
beharrezkoagoak dira Alde Zaharra
edo Indautxuko biztanleentzat. Benetako
artelan politiko konprometitua izango
litzateke Confebaskeko enpresariekin
prekariotasunaren inguruko proiektua”
(HAIZEA BARCENILLA, PSIKOLOGOA ETA SEXOLOGOA)

...eta kitto!
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Asteburuan ospatuko diran
Urkiko jaixak 20 urte bete dittue

ASIER EZENARRO

Cocodrilo Dundee
80ko hamarkada bideoaren
hamarkada izan zen. Eta
telebistakoa, noski. Baina
telebista zeramatzan jadanik
20 urte gehiengo populazioaren
etxeetan. Gure gurasoen garaian
familia osoa, batuta, kanal
bakarra ikusten zuen. Baina gure
garaian, bideoklubak amerikar
pelikulekin bete ziren.
Beldurrezkoak, gerrakoak,
akziozkoak, pornoak etabar.
Nik bideoan ikusi nuen lehen
pelikula " Cocodrilo Dundee" izan
zen. Michael Dundee Kokodriloehiztaria eta abenturazalea da
protagonista, Australiako
iparraldeko zingiretan.
Ondorendo urteetan
turismoaren gorakada egon zen
Kakadu parke nazionalean,
Australian. Jendeak kokodriloak
bere esparru naturalean ikusi
nahi zituen, Michael Dundeek
bezala.
80ko hamarkadakoa da ere
"Memorias de Africa". Karen von
Blixen baroiaren bizitzan
oinarrituta, Keniako paisaiak eta
hango abereak bere edertasun
osoan erakusten ditu. Ikuspegi
kolonialetik, noski. Blixen baroiak
bere amodio istorioa bizi zuen.
Afrikarrak, bitartean,
abenturazko Afrika horren
elementu bat besterik ez dira,
Elefanteak edo ostrukak
bezala. Ba, orduan ere bai,
modan jarri zan Keniara joatea
eta Blixenek ikusi zituen lurrak
bisitatzea. Horregatik, egunero
ehundaka furgoneta Masai
Mara, Amboseli edo Tsuavoko
erreserba nazionalak
zeharkatzen dituzte, turistaz
beteta, lehoiei argazkiak
ateratzeko
Urte batzuk geroago, "La playa"
pelikulan, Leonardo Di Capriorekin, Thailandiako hondartza
zoragarri batean filmatu zen.
2003ra arte hondartza hori guztiz
birjina zen. Gero jendez eta
hondakinez bete zen.
80.eko hamarkadan bideoa sartu
zen gure etxeetan, baina
dendetan eta supermerkatuetan
erosketak egiteko gure amamen
oihalezko poltsa zaharrak alde
batera laga genituen eta
plastikoa erabiltzen dugu
guztirako. Izango da eguna
ordainduko duguna.

Aurreko astian aurkeztu zittuen gaurtik hasitta asteburu osuan ospatuko diran Urkiko jaixak, Aterpe alkartian. Jai Batzordeko kidiak, alkatiarekin batera, aurtengo programa
osatzen daben jarduera guztieri
errepasua egin zetsen. Urteroko martxan, umiendako jolas
eta bestelakuak, kirol probak,
lehiaketak eta musikia uztartu
dittue, egitarau biribilla osatuta.
Horrekin batera, jaixak aurten
20 urte beteko dittuela esateko
aprobetxau eben ekitaldixa eta,
antolatzailliak esandakuaren
arabera, errelebo faltak emoten
detse beldur gehixen. Egitarau
osua 30. orrialdian, AGENDAN
dakazue.

asteko

%10

datua

%10 igo dittu Udalak fatxadak barriztatzeko
edota igogailluak jarri eta barrizteko
komunidadieri emoten detsen dirulaguntzak.
2018ko aurrekontuetan 165.000 euroko
partida bat ezarri dabe, iaz baiño 15.000 euro
gehixago holakueri eskinduta.

Amañako kros arrakastatsuarekin
gozatu eben aurreko domekan
Guztira 230 umek hartu eben parte Amañako krosaren 35. ediziñuan, hainbat maillatako lasterketetan. Eguraldixak be lagundu
zetsen eta, azkenian, jende mordua bildu zan
Tiburtzio Anitua kalian 11:00etan jokatzen hasi zan proba ikusteko. Infantil, alebin, benjamin eta benjamin txikixetan banatu zittuen
parte-hartzailliak, 14 lasterketa bata bestiaren

atzetik jokuan ipintzeko. Amaña Herri Ikastetxeko Guraso Alkartiak, bestalde, Eibar KE-ko
kamisetia eta entrenatzeko ekipaziñua zozketatzeko aprobetxau eban: zenbaki saritua 807
izan da eta oparixa jasotzeko epia uztaillaren
7xan, San Fermin egunian, amaittuko da. Ordurako ez bada iñor sari billa juaten, 541 zenbakixa dakanarendako izango da oparixa.

...eta kitto!
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autuan
EIBAR, DOMEKAKO
“HERRI CITY” SAIUAN

Eibarren be Altsasuko auziaren
inguruko mobilizaziño jendetsuak
Euskal Herriko toki askotan bezala, Eibarren be mobilizaziñuak egin dira Altsasuko gaztien epaiaren kontra protesta egitteko. Zapatu arratsaldian udaletxe parian
egindako konzentraziñuak jende mordua alkartu eban, “ez dogu onartzen absoluziñua ez dan ezer” esateko. Eta horren ostian, aste honetan egindako atxiloketak dirala eta, martitzen arratsaldian atzera be kalera urten ziran eibartar mordua, manifestaziñuan. Altsasukoak aske! Plataformak deittuta, ekaiñaren 16xan manifestaziñua egingo da Iruñean eta juan nahi dabenendako autobusak antolatzen dihardue Eibarko Ernai taldekuak. Izena emoteko Buenos Aires eta Beleko tabernetara juan leike, ekaiñaren 15era arte.

Bixar zabalduko dabe kanpoko igerilekua
Bixartik aurrera egunero
zabalduko daben Ipuruako
kanpoko igerilekuaren udako denboraldixak hiru hillebete, iraillaren 9ra arte iraungo dau. Hortaz, 13 astetan
egongo da martxan, zerbitzua eskintzen, honako ordutegixan: goizeko 10:30xetatik arratsaldeko 20:00ak arte.

Domekan 22:00etan ETB1n emongo
daben “Herri City” saiua Eibarren
girotutakua izango da. 'Herri Txiki,
Infernu Handi' programaren
laugarren denboraldixa amaittu
ondoren, Zuhaitz Gurrutxagak eta
Mikel Pagadik hirixetara jo dabe eta,
bisitatu dittuen bost hirixetako bat
guria izan da. Asteburu honetan
emongo daben programan gure
herrixa ez eze eibartar ugari be
ikusteko aukeria izango dogu.

“RACING EXTINCTION”
DOKUMENTALA DUAN
Louie Psihoyosek zuzendutako
“Racing Extinction: Cuenta
Regresiva” dokumentala duan
proiektauko dabe martitzenian,
19:00etan Coliseo antzokixan, Udalak
Ingurumenaren Mundu Egunaren
harira antolatu daben
programaziñuaren barruan.
Gazteleraz emongo daben lan horrek
90 miñutuko iraupena daka eta
operaziño sekreto batian bildutako
hainbat artista eta aktibistaren talde
lana erakusten dau. Dokumentalian,
bestiak beste, babestutako
espezieekin egitten dan trafikua
agerixan lagatzen dabe eta CO2
isurketen eta espezieen
suntsipenaren arteko erlaziño zuzena
erakusten ahalegintzen dira.

MODESTO

Bastarrika Areizaga
(1940/06/25 - 2018/05/31)

Eskerrik asko, Modesto!
Betirako gure bihotzetan!

...eta kitto!
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herriko kaleei begirada

Gimnasiaren Eguna
ospatu eben Untzagan
Ipuruako gimnastak

URKI
egilea:
SOLE PRIETO

Dibujo Eskolarekin elkarlanean

Urteroko martxan, Ipurua Gimnasia Erritmika taldiak Gimnasiaren Eguna ospatu
eban ekaiñaren 2xan, Untzagan. Beste urte
batzuetan bezala, aurten be erakustaldixak,
taillarrak, txosna, musikia… eskindu zittuen
egun osuan zihar, kirola eta jaixa uztartuta
osatu eben programaziñuari esker. Horren
harira antolatu eben errifaren zozketan, bestalde, zenbaki sarituak 3012 (patinete txikixa) eta 2823 (patinete haundixa) izan dira.

50 euroko 350 erosketa-txartel banatu dittue Dendarixen Elkartekuak
Eibarko Dendarien Elkarteak maiatzian egin daben
“Erosketaren Ibilbidea” kanpaiñiak demaseko arrakasta
euki dau: alkartutako komertzioa indartzeko asmuarekin
abiatu eben ekimenarekin bat egin dabenak 50 euroko erosketa-txekia jaso dabe opari, maiatzian zihar alkarteko 10
denda ezberdiñetan erosketak egin eta promoziñorako kartilla betetziagaittik. Martitzen eguardixan banatu zittuen
erosketa-txartelak, 350 inguru, Eibarko Dendarien Elkarteak
Urtzaille kalian dakan buleguan eta, jasotzera juandako jendiak osatu eban illara luziak jakinmin haundixa eragin eban
ordu horretan paretik pasatzen ziranen artian.

Saratsuegirako Udalbus zerbitzuak
ordutegi barrixa daka
Aurreko barixakuaz geroztik aldatu egin dabe Udalbus zerbitzuaren
ibilbidia eta, horren eragiñez, 59 lineako ibilbidia (Auzuak) Saratsuegiraiño luzatu dabe Azittaiñera 09:18, 12:18, 13:18 eta 18:18xan aillegatzen
diran zerbitzuetan. Horrekin batera, Saratsuegitik jaisteko zerbitzu gehixago dagoz (07:27, 09:27, 11:27, 12:27, 14:27 eta 18:27) eta Txontako
14. zenbakixan geraleku barrixa ipiñi dabe martxan. Bestalde, proba modura eta modu probisionalian, T-1102 zerbitzua eskintzen daben Udalbusak ibilbidia kanbixau egingo dabe eta, Legarreko geralekuak (Legarre
Gain 9, Legarre Gain 17 eta Legarre Behea) aukerakuak izatera pasau dira. Hori dala eta, iñork ez badau aurretik geratzeko eskatzen, San Juan kalian geratu eta gero, hurrengo geralekua Torrekuakua izango da.

Biharrezkua ikusi da Saratsuegiraiñoko zerbitzuak gehitzia.

...eta kitto!
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Astelehenian hasiko diran
Aldatzeko igogailluaren biharrak
trafikuari eragingo detse
Herriko erdialdia Aldatze eta Jardiñetarekin lotzeko eraikiko
daben igogaillua egitteko biharrak astelehenian hasiko dittue
eta, abisau dabenez, trafikuari eragingo detse. Alde batetik, bariantetik Jardiñetan urtendako automobillak ezin izango dabe institututik Aldatzera doian bidia hartu eta Pagaegi kaletik jaitsi
biharko dira (Jardiñetan aparkatzeko eta garajietara juateko izan
ezik). Aldi berian, sei metroko luzeria baiño gehixago daken ibilgailluak ezin izango dabe aittatutako saihesbideko urteera hori
hartu. Obrak Aldatzeko gain horretan hasiko dira eta trafiko-aldaketak iraillaren erdiraiño iraungo dabela dago aurreikusitta.

Datozen bi astiotan merkadillua
Toribio Etxebarrian egingo da
Sanjuanetako barrakak Txaltxazelaixan ipintzen hasi dirala
eta, hurrengo bi astietan Toribio Etxebarria kalera pasauko dabe eguaztenetako goiko merkadillua. Hillaren 13 eta 20ko merkadilluak toki barrixan egin eta gero, asteroko merkadillua atzera
be betiko tokira, Txaltxa Zelaira bueltauko da. Beheko merkadilluan ez da aldaketarik egongo eta, betiko moduan, Urkizuko parkian egitten segiduko dabe.

Nagusixendako udalekuak
antolatu dittue
Atzo aurkeztu zeben udaletxian nagusixendako udalekuen
proiektu barrixa. Ekimen barrixa ekaiñaren 27, 28, 29 eta 30erako programatu dabe eta La
Sallek San Asension daukan
instalaziñuan egingo da. Untzagako jubilatu etxiak proba
modura egin nahi dau aurtengua, etorkizunera begira
ekintza fijua izateko asmuarekin. Informaziño gehixagorako eta izena emoteko, Untzagako jubilatu etxera, 1. solairuko bulegora juan daiteke.

Maialen Belaustegi

Arduraz kontsumitzeko
azoka arrakastatsua
Aurreko ediziñuetan bezala, oinguan be jende asko ibilli zan
domekan anbulatorixo pareko parkian egin zan Kontsumo Arduratsuaren III. Azokan. Egoaiziak eta Aldatzenek antolatutako ekimena goiz osuan egon zan martxan, kontsumo jasangarrixari lotutako eskintza zabalarekin.

PA Z I TA L O I D I E R K I Z I A
Eskerrik asko, Pazita, betidanik
eskaini diguzun laguntzarengatik.
EIBAR

...eta kitto!
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Garapen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntzari
buruzko UPV/EHUko UNESCO Katedrak
“Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen
Ebaluazioa” ikerketa proiektua egin du, Nazio
Batuek ezarritako ildoari jarraituz. Ibone
Ametzaga Arregi Euskal Herriko
Unibertsitateko irakaslea da Landareen
Biologia eta Ekologia sailean, eta baita ikerketa
talde horretako kidea ere, eta Eibarren izan
genuen ekainaren 4an “Natura ongizatearen
oinarria” hitzaldiarekin. Ingurumenaren Mundu
Eguna izan da aste honetan, eta horren harira
Eibarko Udalak antolatutako egitarauari hasiera
eman zion saioak. Ingurumenak ematen
diguna baloratzen hası beher dugula
azpimarratu zuen Ametzagak. Azken finean,
ingurumenaren kalitatea nolakoa den, halakoak
izango dira gure osasuna eta ongizatea.

Udaleko Ingurumen saileko
Vanesa Larrabide eta Jon Iraola
IBONE AMETZAGA hizlariarekin.

IBONE AMETZAGA (ingurumenean aditua):

“Ingurumenak ematen diguna
baloratzen hasi behar duzu”
kainaren 4an, Ingurumen Mundu
Egunaren bezperan, esparru honetan aditua den gonbidatua izan genuen Portaleko Areto Nagusian. Ibone
Ametzagarekin batera ekitaldiko antolatzaileak izan ziren: Jon Iraola Udaleko Ingurumen saileko burua eta Vanesa Larrabide udal ingurumen teknikaria.
“Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen
Ebaluazioa” proiektuan parte hartu du
Ametzagak eta lan horren helburua zein
den argitu zuen: “Giza inpaktuak ekosistemen eta bere zerbitzuen gainean ekiditeko
edo txikiagotzeko balioko duten lehentasunezko ekintzen identifikaziorako tresna
bat izatea”, hain zuzen ere. Ekosistemen
zerbitzuak “gure ongizateari eta bizi-kalitateari eusten laguntzeko naturatik lortzen
ditugun onurak direla” azaldu zuen Ibone
Ametzagak, esate baterako elikagaiak, ura,
energia, klimaren erregulazioa, polinizazioa,
airearen kalitatea, aisialdia eta turismoa,
hezkuntza eta zientzia… , eta “norbanako
modura eta kolektibo gisa hartutako erabakiek naturari eta naturak ematen dizkigun zerbitzuei eragiten diete”.
Bestalde, Euskadiko kapital naturalaren
kontserbazioan eta erabilera iraunkorrean
eragin positiboa duten politika eta ekintzak nabarmendu nahi ditu ikerketa proiek-

E

tuak. “Gaur egun badago joera handiagoa
erakundeen aldetik balorazio bat egiteko,
baina askoz gehiago egin liteke. Adibidez,
herri txikietan, bertako lurzoruek denei
ematen digute zerbitzua, esaterako, aisialdirako, ur-zikloaren erregulazioa, klima
edo mikroklima… baina hori dena askotan
ez da baloratzen, lurzoruek printzipioz ez
baitute etekin zuzenik ematen. Aipatutako
zerbitzu edo onura horiek baloratu behar
ditugu eta Udalak konturatu behar dira
daukaten aberastasun horretaz”.
Ikerketa desberdinak egin ditu Ametzagak eta, horien artean, piñuak aztertu ditu

“Norbanako modura
eta kolektibo gisa
hartutako erabakiek
naturari eta naturak
ematen dizkigun
zerbitzuei eragiten diete
Zerbitzu horiek gozatzen
jarraituko badugu,
beraz, beharrezkoa da
naturaren kudeaketa
iraunkor bati heltzea
gure ekinbide eta
politika guztietan”

bere taldearekin batera, bertoko basoa berreskuratzea posible den ikusteko. “Piñulandaketek baldintza ezinhobeak betetzen
dituzte azpian bertoko basoak garatzeko.
Lurzorua pribatua denez, etekin bat ateratzeko sartu ziren piñuak, gure paisaia guztiz aldatuz. Gaur egun basogintzan kirisi
handia daukagu, ez du etekin ekonomikorik ematen, eta ekologikoki begiratuta, galera batzuk daude espezieetan. Piñuek ere
zerbitzu batzuk ematen dizkigute, baina
hemengo basoa berreskuratuz gero zerbitzu gehiago lortuko genukeela ikusi dugu,
biodibertsitate aldetik askoz ere abertsagoa izango litzateke bertoko basoa".
Bestetik, Unibertsitatean hondakinen inguruan arazo larri bat dagoela ikusi zuten,
eta “ez utzi janaria platerean, eramazu!”
proiektua jarri zuten martxan bertako ostalaritza eskolak gestionatzen duen jangelan. Helburua hondakinak txikitzea eta jaten ez dutena etxera eramatea da, eta
konpostajea Unibertsitateko lorategietara
bueltatzen dute. Ibone Ametzagak esan
zuenez, “denon esku dago ingurumenaren
aldeko gauzak egitea, eta ezinbestekoa da
hondakinak txikitzea eta inguruan daukagun plastiko kantitate izugarriari buruzko
gogoeta egitea. Bizitzeko beharrezkoa
dugu hainbeste plastiko izatea?”.

eibartHARTUak
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Munduan zehar
dantzan
ilton Keynesen jaio zen Alice Wood. “Formula 1eko lasterketa egiten den zirkuitutik gertu dago eta ez dauka
beste gauza interesgarriagorik. Biribilgune asko dago,
hori bai”. Alicen bizitza ere biribilgune askotatik pasa da eta Formula 1eko autoek baino buelta gehiago eman ditu. 11 urterekin
Guarora (Malaga) joan zen bizitzera; karrera Madrilen ikasi zuen,
baina San Diegon (Kalifornia) egin zuen ikasturte bat; Madrilen
amaitu eta gero Sitgesera (Katalunia) joan zen lanera; eta orain
dela hilabete eta erdi Eibarrera etorri da. Hori bai, maitasun kontuengatik aspaldi ezagutzen du Eibar.

M

Milton Keynes utzi eta Malagara
Ia bizitza osoa Ingalaterratik kanpo egin du Alicek. Gurasoek bi
pisu erosi zituzten Malagan eta beste pertsona baten esku utzi zuten etxeon kudeaketa, baina Alicen aitari Ingalaterran lana amaitu zitzaionean bizitza birplanteatu zuen familiak. Alabei beste hizkuntza bat emateko asmoz, Malagako etxeen kudeaketaz arduratzeko erabakia hartu zuen familiak eta Guarora joan ziren bizitzera. “Ez zuten Marbellan bizi nahi, etxeak zeuden tokian, baina
handik hurbil egon nahi zuten gizarte espainolago batean integratzeko aukera ematen zuen herri batean”.
Ulermen arazoei barre
Guaro herri txikia izanik, aldaketa ez zen gogorra izan Alicerentzat. “12 lagun geunden klasean eta iritsi nintzenean nobedadea nintzen”. Ez zuen gazteleraz berba egiten eta lagunekin
ikasi zuen. Momentu barregarriak sortzen ziren gaztelera ondo
ikasi arte. “Lagunekin irten nintzen behin, baina ez nuen esaten
zutena ulertzen. Eurek barre egiten zutenean, nik ere barre. Hurrengo egunean, institutuan, lagun batek esan zidan inori ez esateko atzo kontatu zidana. Ba ez, ez nion inori esan, ez nuelako
esandakoa ulertu!”.
Photoshoparen deskubrimendua
Unibertsitateko ikasketak egiteko Guaro
utzi eta Madrilera joan zen Alice. “Dantzen
Zientzia izeneko karrera egin nuen, gaur
egun existitzen ez dena”. Ikasturte bat San
Diegon egin zuen eta, berriz ingelesez ikasteaz gain, bere karreran berebizikoa izan
den erraminta bat ezagutu zuen: Photoshopa. “Madriletik Bartzelonara joan nintzen lanera eta marketingean lanean hasi nintzen:
webguneen diseinuan, diseinu grafikoan...”. Cirque du Soleileko akrobata izan
den Eva Sanchez Martzekin dantza ekoizpenean egin zuen lan Madrilen, besteak
beste, eta Martz Bartzelonara joan zenean
berarekin joan zen Alice.

Alice toki askotan bizi izan da Eibarrera etorri aurretik. Ekhi Belar

Dantza egiteko nekatuta
Hainbat tokitan aldi berean egiten zuen lan Alicek. “Erreta
amaitu nuen. 12 ordu lan egin eta gero, dantza egiten nuen.
Momentu batean konturatu nintzen ez nuela aurrera egiten ez
dantzan, ez lanean”. Dantza egiteari utzi zion, “zaletasun moduan bakarrik jarraitu nuen dantza egiten”,
eta marketingean zentratu zen. Orain,
dantza akademia bila dabil Bilbo inguruan.
“Bilbon egiten dut lan eta lanetik bueltan
autobusean lo egiten dudanez, dantzarako gogo gutxi izaten dut”.

“Stay hungry, stay
young, stay foolish, stay
curious, and above all,
stay humble”

“Goseti egon, gazte
iraun, inozo jarraitu,
kuriosoa izan eta,
batez ere, umil segitu”

Eibarren bizitzen, azkenean
“Aratzekin hasi nintzenean banekien Eibarren bizitzen amaituko nuela”. Aratz bere mutil-laguna da. Madrilen ezagutu zuten elkar
2010ean eta sarritan etorri da Eibarrera ordutik. “Jendea oso jatorra izan da beti nirekin
hemen”. Alice toki askotan bizi izan da, “baina inon ez naute hemen bezain ondo hartu”.
Ezin hobeto hasi du bizitza berria Eibarren.

...eta kitto!
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kainaren 10eko giza katean 202 kilometro osatuko dira, Donostia, Bilbo
eta Gasteiz eskuz esku batuz etenik
gabeko katea osatuta denon artean. Berebiziko garrantzia du kilometro guztiak jendez betetzeak eta, beraz, ekainaren 10ean
parte hartzaile bakoitzak aurrez izena
emandako kilometrora joateko konpromisoa betetzea eskatzen da. Izena aldez aurretik ematea oso garrantzitsua da, pertsonen kopuruaren aurreikuspenarekin antolakuntza behar bezala bideratzeko. Metroa eskuratzeko azken aukera bihar izango da, 10:00etatik 15:00ak arte, Untzagan
egongo den Gure Esku Dagoren postuan
edo, bestela, internetez, www.gureeskudago.eus atarian.
Giza katean izan ematen duten guztiek
Gure Esku Dagoren zapia jasoko du 5 euroren truke. Norberak bere zapian idatziko
ditu bere erabakitzeko arrazoiak eta guztiak
eskuz esku lotuko dituzte gero.Kamiseta
berriak ere atera dira giza kateari begira,
bihar ere Untzgan salgai egongo direnak.
Antolakuntzatik Gure Esku Dagoren kamiseta soinean eta zapia eskuan parte hartzeko deialdia egingo da. Dena dela, aurtengo ekimenak aldarri askoren topagune
izateko asmoa du; eta, beraz, giza-kate koloretsua, anitza eta inklusiboa izango da.

E

Eman eskua etorkizunari
Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde egindako mobilizaziorik jendetsuena izan zen orain dela lau urte,
20014ko ekainaren 8ko giza katean. Mugarri bat, eta egun ahaztezina “Gure esku
bidea” goiburupean. Durangotik Iruñera
dauden 123 kilometroak eskuz esku batu
zituzten milaka herritarrek. Gutxienez

ETZI

giza katea
50.000 lagun behar ziren hasiera batean,
eta 150.000 lagunek hartu zuten parte azkenean. Euskal komunitate osoan zabaldu
zen deialdia eta munduko toki askotan heldu zioten erronkari. Eta, mobilizazioaren
arrakastari esker, indartsu, ilusioz eta baikor eman zion jarraipena Gure Esku Dagok
bere ibilbideari.
Herri Galdeketak
Prozesu parte hartzaile baten bidez, Eskura hausnarketa prozesua abiatu zen
2015eko ikasturte amaieran. Herri dinamikaren zoru komuna adostu, onartu eta aurkeztu zen Gasteizen urte bereko azaroaren 21ean. Hori horrela, hitzetatik ekintzetara pasatuta, herri galdeketen lehen olatua antolatzeari ekin zioten 34 herrik.
2014an Etxarri Aranatzen eta Arrankudiagan izan ziren Euskal herriaren estatus politikoari buruzko lehen galdeketei bat eginda eman zioten segida 2016ko ekainaren
5ean. Ordutik, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa
eta Nafarroako 203 udalerritan egin dira
galderak dagoeneko eta ia 200.000 lagunek hartu dute hitza lehenengoz euren
etorkizunaz. Eibarren justu orain dela urtebete egin zen galdeketa hori, iazko maiatzaren 7an.

Ekainaren 10eko ordutegia
Zuzeneko irudiak streaming bidez
09:00 Antolakuntza martxan
10:00 Parte-hartzaileak iristen hasiko dira
10:00/11:30 Giza katea muntatzeari
ekiteko orduan animazioa hasiko da
11:30 Dena prest
12:00 Hasiera / Seinale bat entzungo da
12:00/12:30 Giza katea eta ekitaldi
nagusia
12:30 Amaiera / Seinale bat entzungo da
12:30/13:00 Irteera bideratu (autobusek
izango dute lehentasuna)
13:30etik aurrera, jai giroa Bilbon,
Donostian eta Gasteizen
EGUNERAKO GOMENDIOAK:
- Denborarekin heldu zure metrora.
- Kasu egin antolakuntzako arduradunei.
- Errepidearen eskuineko aldean kokatu.
- Segurtasun arauak errespetatu.
- Jatekoa eta edatekoak eraman.
- Zaindu ingurua: zaborrak bildu.
- Giza katea amaitzen denean,
era ordenatuan alde egin.
- Giza katearen amaieran autoak ezingo
dira mugitu 13:00ak arte; lehentasun
osoa izango dute autobusek.

Calbeton, 22-24 behea
Tel. 943 20 00 12 / 690 61 07 15
www.larragestinmobiliaria.net

Eibarko erdialdean GARAJEA erosteko
aukera aparta, kalearen mailan (0 kota)
Arratebide 2-4 erakineko onenak!!!
v Bankuko prezioak, BEZa ordaindu beharrean %7ko
transmisio-zerga ordaintzen da bakarrik.
v INBERTSORE eta partikularrentzako aukera ezinhobea.
v ALOKATZEKO eskari handia (errentabilitate handiarekin).
v Bi SARBIDE: San Andres pasealekutik eta Arratebidetik.
v

13,05 m2-ko garaje-plaza*:
13,85 m2-ko garaje-plaza*:
17,00 m2-ko garaje-plaza*:
13,05 m2-ko garaje-plaza*:
13,65 m2-ko garaje-plaza*:
13,30 m2-ko garaje-plaza*:
13,95 m2-ko garaje-plaza*:
15,25 m2-ko garaje-plaza*:
15,40 m2-ko garaje-plaza*:
14,90 m2-ko garaje-plaza*:
15,85 m2-ko garaje-plaza*:
15,80 m2-ko garaje-plaza*:
14,85 m2-ko garaje-plaza*:
15,15 m2-ko garaje-plaza*:
15,10 m2-ko garaje-plaza*:
15,60 m2-ko garaje-plaza*:
15,15 m2-ko garaje-plaza*:
14,90 m2-ko garaje-plaza*:
15,80 m2-ko garaje-plaza*:

TRASTEROAREKIN: 22.900 €
TRASTEROAREKIN: 21.398,56 €
23.205,24 €
18.742,85 €
19.420,68 €
19.025,28 €
19.759,59 €
21.228,23 €
TRASTERO BAKARRA: 4.200 €
21.397,69 €
19.832,83 €
ITXITAKO GARAJE BI BESTERIK EZ
21.906,06 €
22,70 m2*, PREZIOA: 31.500 €
21.623,63 €
17,15 m2*, PREZIOA: 29.900 €
20.776,34 €
21.115,26 €
IXTEKO AUKERA DUEN GARAJE
21.058,77 €
BAKARRA:
21.623,63 €
18,85 m2*, PREZIOA: 25.900 €
21.115,26 €
20.823,83 €
*Eraikitako azalera
21.849,58 €
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Eibarren Akebai plataformak Hamaika Berbaldi egitasmoa martxan jarri zuen 2017ko abenduan euskeraren
aldeko diskurtsoa berritzeko, euskeraz bizi nahi dutenak ahalduntzeko eta euskeraz bizi ez den
jendearengana iristeko, besteak beste. Horretarako, hamaika hitzaldi, tertulia edo mahainguru egingo ditu
2018ko abendura arte, eta ekainaren 12an, martitzena, 19:00etan Urkizuko eskolan izango da zita berria.
Jon Maia bertsolaria izango da hizlaria eta bere jatorriei buruzko gogoeta egingo du ‘Desde Extremadura
al Bertsolarismo. La historia de una integración’ saioan. Hitzaldia gaztelaniaz egingo da eta ‘As Burgas’
Galiziako Etxea ibili da Akebairekin elkarlanean ekitaldia antolatzen.

Gaztelerazko
zortzi abizen
Aita Zamorakoa eta ama Extremadurakoa ditu Maiak. Bera Urretxun jaio zen eta
euskeraz egiten zuen eskolan, baina gazteleraz etxean. “Aitak bazekien euskeraz
egiten, ikasi zuen, baina amak ez, eta gazteleraz egiten genuen”, adierazi izan du
bertsolariak. Bere familiaren antzeko asko bizi zen Urretxun, baina aitaren lan
kontuengatik Zumaiara bizitzera joan eta
bere jatorriek izkutatzen hasi zen Maia.
“Ikastolan denek egiten zuten euskeraz,
lau edo bost kenduta denak ziren euskaldunen seme-alabak, eta ezberdina nintzela konturatzen hasi nintzen”. Bere abizenak eta jatorria ezkutatzen zituen, eta
bertso-eskolan sari bat irabazi zuen egunean gurasoak saihesten ibili zen. “Ez nuen nahi inork
ikustea gurasoekin gazteleraz egiten nuela”.
Maiak bizipen guzti horiek
batu ditu eta hainbat tokitan
eman du horren berri. Hitzaldiaren tituluak dioen bezala,
integrazio istorioa da berea
eta bere familiarena, eta Akebai plataformak, Eibarren bizi
den errealitatea kontuan hartuz, aproposa ikusi du Maiaren hitzaldia Hamaika Berbaldi egitasmoaren barruan eskaintzea. Horretarako, ‘As
Burgas’ Galiziako Etxera jo
eta Juan Jose Flores presidenteak gogo handiz hartu
zuen Akebairekin elkarlana
egiteko proposamena. “Migratzaileen ondorengoa den
norbait hitzaldira ekartzeko
Juan Jose Flores “As Burgas” Galiziako Etxeko presidentea da.. proposamena egin zigun
Ekhi Belar
Akebaik eta Jon Maia aipatu

on Maia urretxuarrak palmares handia lortu du bertsolaritzan. Lau aldiz
izan da finalista Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian (3. izan zen
2009an), hirutan Gipuzkoakoan, Euskal
Herriko eta Gipuzkoako Eskolarteko Txapelketak irabazi ditu eta Xenpelar saria eskuratu du birritan. Horrez gain, euskarazko hainbat liburu argitaratu ditu, arrakasta
handiko euskal dokumentalak zuzendu ditu eta hainbat euskal musika-talderen letren egilea izan da. Euskal Filologian lizentziatua, ia inork ez du zalantzan jarriko gaur
egungo euskal kulturaren erreferenteetako bat dela. Maiaren jatorria, ordea, ez dago Euskal Herrian.

J

zuten. Ideia bikaina iruditu zitzaidan, izan
ere, lehendik ezagutzen dut Maia, hainbatetan egon naizelako bere hitzaldietan”.
Maiaren mezuaren indarra eta garrantzia
goraipatzen du Floresek eta bere ustez
oso baliagarria izango da askorentzat, “migratzaileentzat eta bertakoentzat”.
Etxe erregionalen lana integrazioan
Juan Jose Flores 1964an etorri zen
Arrasatera eta orain dela 30 urte bizi da Eibarren. “Denetarik entzuten bada ere, niri oso harrera ona egin zidaten eta primeran sentitu naiz beti hemen. Inoiz ez dut
eduki elkarbizitza arazorik”. Flores Salamancan jaio zen, baina ‘As Burgas’ Galiziako Etxeko presidentea da. Nola ba Salamancako bat Galiziako Etxearen buru?
“Nire emaztea galiziarra da eta hortik iritsi
zitzaidan aukera”.
Etxe erregionalek integrazioaren inguruan egiten duten lana goraipatu du eta
horren adibide dira urtean zehar antolatzen dituzten ekintzak. “Etxe bakoitzak
bere kulturaren ikurrak diren ekintzak lantzen baditu ere, herritar guztien parte-hartzea bultzatzen dugu. Kulturen elkartrukea
egiten saiatzen gara”. Floresen ustez alde biek egin behar dute lan integrazioaren
bidean, “kanpotik datozenek eta bertan
daudenek”.
Espainiatik datozen migratzaileen fluxua
asko jaitsi da azken urteotan eta gaur
egun beste herrialde batzuetatik etortzen
da jendea Eibarrera. Floresek ez du uste
horrek integrazioa zailtzen duenik. “Gaur
egun integraziorako baldintza hobeagoak
ematen direla uste dut, jendeak pentsaera irekiagoa duelako, eta erakundeek zentzu horretan lan gehiago egiten dutelako
eta laguntza gehiago eskaintzen dutela-

...eta kitto!
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Zamorako eta Extremadurako gurasoen semea, euskal kulturaren
erreferentzia da Jon Maia.

“Migratzaileen ondorengoentzat
bereziki interesgarria izan daiteke
Jon Maiaren hitzaldia”
ko”. Bere ustez beti daude salbuespenak,
baina sasoi honetan bizi dugun egoera
kontuan hartu behar dela dio. 50, 60 edo
70eko hamarkadetan Galiziatik, Gaztela
Leonetik, Extremaduratik edo Andaluziatik etorri zirenek langile beharra zuen herria aurkitu zuten Eibarren, baina gaur
egun egoera aldatu egin da eta, ondorioz,
errezelo eta arazoak sor daitezke.
Migratzaileen belaunaldi berriak
Etxe erregionalek herrien kulturaren
babeserako eta integraziorako bidea ireki
zuten, baina orain dela hamarkada batzuk
Eibarrera iritsi zirenak jubilatzen doaz eta
horietako asko euren jaioterrira itzuli dira.
“Casa Galiziako kide asko Galiziara bueltatu dira, baina gauza polit bat gertatzen
ari da. Gure presidenteordea izan zena,
adibidez, iaz jubilatu zen eta Galiziara
bueltatu zen, baina beti etortzen da zerbait antolatzen dugunean”. Bizitzaren zati gehiena Eibarren pasa eta gero, etxe bi

ditu noizbait migratzailea izan den jendeak.
Norberaren jaioterritik hainbeste urte
pasatzeak beste ondorio bat dakar. Migratzaileen gehiengoak familia osatu du Eibarren eta belaunaldi berriek eibartartzat
dute euren burua %100ean. “Horregatik,
jubilatu asko bere jaioterrira itzultzen bada
ere, seme-alabak hemen geratzen dira eta
joan-etorrian ibiltzen dira”. Belaunaldi berriek, ordea, ez dute parte-hartze handia
izaten etxe erregionaletan. “Galiziako
Etxeak 100 kide inguru zituen lehen, baina
orain 80 bat lagunek osatzen dugu”. Orain
dela hamarkada batzuk etorritakoak daude batez ere eta gazte gutxi apuntatzen
da. “Hala ere, gauza on bat daukagu, ‘Os
Galaicos’ musika taldea. Gazteak erakartzeko modu bat da”. Jatorri ez euskalduna
izanik, euskaldun sentitzen dira belaunaldi
berri horiek eta Floresen ustez, “edozei-

nentzat izango da oso interesgarria Jon
Maiaren hitzaldia, baina batez ere migratzaileen seme-alaba edo ilobentzat oso
egokia izan daiteke”.
Jon Maiaren hitzaldia gazteleraz egingo
da. “Akebaikoek esan zidaten Jon Maia
berak esan ziela aproposagoa ikusten zuela hitzaldia gazteleraz egitea, bere ustez
berak igortzen duen mezua ondo ailegatzeko egokiagoa delako. Euskeraz ez dakien jende asko batuko da eta galdu egingo dira bestela”. Floresek Akebaik hitzaldi
hau antolatzeko orduan hartutako erabakia
goraipatu du. “Euskeraren alde denok
eman behar ditugun pausoak ematen lagunduko du”. Herri anitza izanik, hausnarketa egiteko hitzaldia izango da, “etorkizunera begira pausoz pauso lan egiteko”.

JUAN BALERDI AZPIROZ
I. urteurrena: 2017-VI-9

“Urak dakarrena urak daroa
zuk emandakoa gurekin geratzen da”
ETXEKOAK
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Mikel Ulazia eta Nerea Martin (Lanbide Heziketako ikasleak)

“Gazte asko ez dira kontziente euskarak
lan-munduan duen garrantziaz”
Bizitza osoan ikasketak euskaraz egin eta gero, Lanbide Heziketa egiteko hautua egiten duten gehienek
gazteleraz jarraitzen dute euren hezkuntza bidea. Euskaraz ikasteko aukera izanda, nahiago dute
Lanbide Heziketa gazteleraz egitea. Armeria Eskolako eta Uni Eibar-Ermuako arduradunek horren
arrazoiak jakiteko mintzodromoa antolatu zuten Eibarko Udalarekin eta ‘…eta kitto! Euskara
Elkartearekin’ elkarlanean. Euskararen aldeko hautua egiten duten bi ikaslerekin egon gara,
Armeria Eskolako Mikel Ulazia eta Uni Eibar-Ermuko Nerea Martinekin.
- Zer ikasi duzue eta zergatik egin zenuten euskararen aldeko hautua?
Mikel: Armeria Eskolan goi mailako mekanizazio zikloa egin dut. Euskaraz egitea
erabaki nuen betidanik ikasketak euskaraz
egin ditudalako eta etxeko hizkuntza dudalako.
Nerea: Nire kasuan ere euskara aukeratzea bide naturala izan da. Elgoibarren euskaraz egin nuen Batxilergoa eta Administraritzako goi zikloa. Orain Nazioarteko Komertzioa egin dut Uni Eibar-Ermuan. Euskaraz apuntatuta nago, baina arazoa da
material guztia erdaraz dagoela. Guztia
gazteleraz ikasi ondoren, logikoa denez,
azterketak ere gazteleraz egiten ditugu,
nahiz eta euskaraz egiteko aukera izan.
- Izan duzue esperientziarik lan-munduan? Euskara egiten da lantokietan?
Mikel: Eibarko tailer batean egon naiz
praktikak egiten, eta hor konturatu naiz tailerrean euskaraz egitea oso zaila dela. Langileen artean gaztelera zen nagusi, nahiz
eta bulegokoekin euskaraz egin. Niri euskaraz lan egitea gustatuko litzaidake, baina
hori enpresa bakoitzaren ezaugarrien araberakoa izango dela uste dut.
Nerea: Ni Orbean egon naiz praktikak egiten bezeroari arreta zerbitzuan, eta hor ia
dena ingelesez eta gazteleraz egiten

nuen. Dena dela, bulegoko lankideen artean euskaraz aritzen ginen. Ez daukat arazorik erderaz egiteko, baina nahiago dut
euskaraz jardutea.
- Gazteak ez dira animatzen Lanbide
Heziketa euskaraz ikastera. Zergatik
izan daiteke?
Mikel: Batzuk ez dira ondo moldatzen

euskaraz, edo gazteleraz ikasi dute. Konfiantza falta daukate.
Nerea: Askok ez daukate erraztasunik
euskaraz jarduteko. Ni Soraluzekoa naiz
eta harrituta gelditu naiz Eibarren gazteen
artean dagoen euskara maila baxuarekin.
Gainera, ez dira kontziente euskarak lan
munduan ere duen garrantziaz.

ALFONSO RODRIGUEZ FERNANDEZ
I. URTEURRENA (2017-VI-10)
“Lagun on bat aurkitzea
oso zaila da, galtzea hainbat
zailagoa, eta ahaztea ezinezkoa”
ZURE LAGUNAK

KITTO
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Breaking Eibar dantza txapelketarako izen-ematea zabalik dago
Laugarrenez antolatu dute Breaking
Eibar, break dance eta all style
dantza txapelketa, San Juan
jaietarako girotzen joateko.
Ekainaren 16an izango da, Txaltxa
Zelaian, 17:00etatik 21:00etara
bitartean. Ekimenaren
antolatzaileek gure artean horren
ezagunak ez diren kaleko dantza
estilo hauek eibartarrei gerturatu
nahi dizkiete.
Txapelketan modalitate bi bereiziko dituzte: breaking (orohar break dance modura ezagutzen duguna) eta “all style”.
Bigarren horren barruan estilo ezberdina
duten dantza ugari daude: hip hop, dance
hall, house, poping, locking…
Aurtengo txapelketaren harira, Dj Jamal
(Paris), Shintoma (Bilbo), Bgirl Movi one
(Bartzelona), Bboy Dudu (Frantzia), Bboy
Tomy (Eslovenia), Sergio Nguema (Donostia), Lohi (Bilbao) eta Bboy Karajos
(Bartzelona) etorriko dira gurera. Txapelketan parte hartu eta irabazten dutenentzat, berriz, sari garrantzitsuak egongo dira: breaking modalitatean lehena sailkatzen denarentzat 600 euro, bigarrenarentzat 300 euro, 100 euro “Seven to smoke” irabazten duenarentzat…
Parte hartzeko izena eman nahi duenak bboypeteer@gmail.com helbidera

Aurten ere Txaltxa Zelaiko auditorioan neurtuko dituzte indarrak dantzariek. Maialen Belaustegi

idatzi behar du, gaia idazteko tokian
lehiaketarako aukeratzen duen modalitatea zehaztuta eta, horrez gain, izen-

abizenak, aka bboy’s, crew izena, herria
eta kontakturako telefono zenbakia ere
bidali beharko ditu.
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Lifting tratamendu BERRIA!
BETILE LUZAPENAK

GORPUTZ
TRATAMENDUAK
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J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea

...eta kitto! Euskara Elkartea

/ LIFTING
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bakarrik
20 minutu
eginez

Pertsonalizatua

...eta kitto!
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Oroimenaren elkartrukea
Batzuetan zientziako aurkikuntzek fikziozko puntu bat dutela iruditzen bazaizue, ea zer deritzozuen aste honetan dakarkizuedan albisteari buruz. Dirudienez, itsas
bareekin lan egiten duen Los Angeleseko
ikerketa taldeak animalia hauen artean oroimenaren transferentzia burutzea lortu du.
Ikerketaren prozedura bezala, itsas bareei deskarga elektriko txikiak aplikatu zizkieten buztanean, hauek beraien defentsa
mekanismoa aktibatzeko, hau da, zakatzak

uzkurtarazteko. Prozesu hau behin eta berriz errepikatu ondoren, buztanean ziztada
txiki bat ematea nahikoa zen bareek deskarga oroitu eta defentsa posizioa agertzeko. Itsas bare hauek entrenatu ondoren, RNA molekulak (informazio genetikoa
daramaten mezulariak) erauzi zizkieten beraien nerbio sistema zentraletik eta beste
itsas bare batzuetan injektatu zituzten. Eta
horrela ikusi zutena harrigarria izan zen benetan, aurretik deskargekin trebatu gabeko bareak gai ziren isatseko ziztaden aurrean defentsa posizioa agertzeko!
Emaitza hauek orain arteko oroimena
gordetzeko sistemaren oinarria hankaz
gora jarri dute, eta bide berri bat ireki dute RNA molekulek oroimena gorde, mantendu edota ezabatzean izan dezakeen
funtzioa aztertzerako orduan. Beraz,
agian ez dago horren urruti medikuarenera joan eta bizitako momentuak betira-

iraia muñoa
IKERTZAILEA

ko gorde edo ezabatzeko eskatzearen
ideia... Etorkizuneko pelikula baten argumentua dirudi honek!
Albistean gehiago sakondu nahi duenak,
“eNeuro” aldizkari zientifikoan eskuragarri du artikulua (DOI: 10.1523/ENEURO.0038-18.2018).

Gauzen Internet-a (IoT)
Aurreneko idazkian Gauzen Internet-eri
buruz hitz egingo nukelakoan eta ez
nuen horretaz apenas ezer esan. Goazen ba kontzeptu honi buruz zerbait kontatzera. Gainera, egun hauetan Bilbon IoT
Week deritzon kongresua antolatu dute ,
beraz, ezin hobe datorkigu idazki hau.
Funtsean kontzeptu horren atzean dagoena oso erraza da: egunean zehar gure
inguruan dauden edozein gauzak Internetekin konektatzea, bai beraien identifikazio birtual bat edukitzeko (non dagoen jakiteko adibidez) edo berauei atxikiturik
dauden sentsoreen datuak munduko edo-

jon legarda
DEUSTOTECH-EKO IKERLARIA

zein lekutatik eskura edukitzeko. Errazena
adibide batekin azaltzea da, eta ez dago
adibide hoberik DeustoTech-etik kongresu honetan aurkeztu dugun lan baten laburpena kontatzea baino.
Urteak daramatzagu Urdaibai Bird Center-ekin lan egiten. Ezagutzen ez baduzue, gomendagarria da bisita bat egitea.
Gauza askoren artean, bertan txoriak
eraztun batekin markatu eta prismatiko
batzuekin aztertu egiten dituzte ikerketa
anitzetarako datuak jasoz. Jarduera hori
ez da oso eraginkorra, denbora asko behar bait da txorien eraztuna ikusteko,
ikusteko zortea baldin badute noski. Kasu
honetan, gure laguntzarekin ikaragarrizko
pausu bat ematen hari dira txorien kabiak
Internetera konektatuz.
Normalean elektronikarik ez dituzten
gauza batzuei elektronika berezi bat jarri
diegu, kasu honetan kabi eta txoriei. Txorien eraztunak hari gabeko identifikazio
elektroniko batez daude eginak, autobusean edo dendetan ordaintzeko erabiltzen
ditugun txartelen antzera. Kabiei aldiz,
eraztunak irakurtzeko gai diren antenak jarri dizkiegu, baita jasotako datuak Internetera bidaltzeko telefonia mugikorrean erabiltzen den teknologia ere. Horrela, egunean behin ornitologoek jakin dezakete

zenbat aldiz sartu eta irten diren txoriak
euren kabietatik (datu hau oso garrantzitsua omen da).
Soluzio honen atzean erronka ugari daude. Agian latzena txorien eraztun elektronikoa erru gabe irakurtzea da, sarrerak eta
irteerak bereiztea eta txoria sartu gabe
gelditzen bada ere jakitea. Errealitatea digitalizatzea ez da erraza, nahiz eta teorian
dena posible izan, praktikan ikerketa lan
ugari dago egiteko. Orain, prototipo eran
probatu duguna produktu bat bihurtzea da
erronka. Asmatuko ahal
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Ehundik gora parte-hartzaile errendimenduari buruzko ikastaroan
Ikastaro arrakastatsua izan
zen herenegungoa Ipuruako
instalazioetan. Eibar KE-k eta
EHU-k elkarlanean antolatutako Udako Ikastaroaren bigarren edizio horretan ehun ikasle baino gehiago izan ziren,
goiza eta arratsaldea hartu
zuen AXA aseguru etxeak babestutako ekimenean. Errendimendurako gehigarrien inguruan jardun zuten egun osoan
eta hainbat hizlarien ekarpenak
jarraitu zituzten bertaratutakoek. Alberto Fernandez Eibar
FT-ko mediku zerbitzuen buruak zabaldu zuen jardunaldia

eta Huelvako Recreativo, Espanyol, Tottenham, Bartzelona
eta emakumezkoen Madril fo-

ball taldeetako nutrizionistek
hartu zuten hitza jarraian. Arratsaldean, bestalde, Igor Jaure-

gi (jokalari-ohia eta Eibar FT-ko
psikologoa), Joseba del Carmen (Jon Rahm golfistaren coach-a) eta Isusko Perez eta Jesus Mari Lopez Athletic-eko fisioterapeutek hartu zuten parte. Egunarekin amaitzeko antolatutako mahainguruan Jose
Luis Mendilibarrek, Markel Irizar txirrindulariak, Helene Alberdi triatloilariak, Eli Ibarra eta
Andoni Iraola foballari-ohiak,
Natxo Lezcano Breogan saskibaloiko entrenatzaileak, Leire
Olaberria txirrindulari-ohiak eta
Joseba Fernandez Urdaibaiko
patroiak hartu zuten parte.

Errugbiko gazteenek Kontxan jokatu zuten
Avia Eibar Rugby Taldeak bere eskolako hiru talde eta epaile jardun zuten beste
hiru lagunekin hartu zuen parte VII. Kontxako Gaztetxoen Errugbi Torneoan. Guztira
500 jokalarik eta 16 taldek hartu zuten parte, estatu osotik etorritako partaidetzarekin.
10 urtetik beherako taldean 16 jokalari izan ziren, euretako hiru debutatzeko aukerarekin; 12 urtetik beherako taldeak 11 jokalarirekin hartu zuen parte, zortzi minutuko sei
partidutan guztira; eta 14 urtetik beherako taldea 16 jokalarirekin aurkeztu zen, hor
ere hiru debutarirekin (zer aproposagoa hondartzan debutatzea baino!). Esperientzia
bikaina bizitzeaz gain, izan ziren beste taldeekin jokatu zutenak ere, lagata.

Deltecokoak hiru probetan
izan ziren aurreko asteburuan

Lasturreko Roman Arrizabalagak
irabazi zuen Lehendakari txapelketa
Elgetan eman zitzaion amaiera
aurtengo Gipuzkoako hiru-txirlo
txapelketari, ohikoa denez, Lehendakari txapela jokoan ipiniz.
Hor 51 bolarik hartu zuten parte
eta Lasturreko Roman Arrizabalagak eraman zuen txapela, finalean San Migueleko Xabier Loiolari irabazita. Juantxo Jimenez
bergararra eta San Migueleko Jabier Osoro sailkatu ziren hirugarren eta laugarren postuetan, hurrenez hurren. Bestalde, 61 bola-

zale bildu ziren mahai inguruan
Biotza Azpiri eta Arlindo Almeidari egindako omenaldi-bazkarian eta, Arritxaren musikaz lagunduta egindako ekitaldian, Angel Ibarluzea ere omendu zuten
15 urtetan presidente karuan
egindako lanarengatik. Hemendik aurrera Mikel Urkia eibartarrak hartuko du haren kargua eta
urrian hasiko den Euskal Herriko
txapelketa izango da bere lehenengoko erronka nagusia.

Aurreko zapatuan Lerate Nafarroako herrian jokatu ziren bi
probetan hartu zuten
parte gure herriko triatloi taldeko hainbat ordezkarik. Horrela, goizean jokatutako triatloi
olinpikoan Pello Berrizbeitiak 26. amaitu zuen
(2:29:15) eta Gonzalo
Saezek 36. egin zuen
(2:31:57). Arratsaldean
Fidel Gonzalezek hartu
zuen parte, sprint modalitatean, eta 86. postuan amaitu zuen , ordubete, 27 minutu eta
Gonzalo Saez.
5 segundoko denborarekin. Hurrengo egunean, domekan, Javier Tamayok proba oraindik gogorragoari egin zion aurre (2 km lakuan igerian, 92 km bizikletan Mont Ventouxera igotzeko eta, azkenik, 20 km antxintxiketan eski estaziotik) eta 7 ordu, 45
minutu eta 24 segundo behar izan zituen (421. postuan).

...eta kitto!
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Klub Deportiboak Finalista Eguna ospatu zuen aurreko domekan
Pilota eta rollerski lehiaketek eta mendi irteerak osatu zuten
aurreko domekako Finalista Eguneko egitaraua. Rollerski
probak 63 parte-hartzaile izan zituen, kanpotik etorritako jendearekin: eibartarrekin batera, Madril, Asturias, Iruñea, Gasteiz,
Irun eta Tolosako ordezkariak izan ziren bi mailatan jokatutako
lasterketan. Helduek 3.200 metroko ibilbidea osatu zuten Azitaindik Arrateraino eta infantil mailakoek 1.200 metrokoa. Ohikoa denez, bestalde, Caelo Memorialak hartu zuen pilota egitaraua, mezaren aurretik jokatutako banakako partiduarekin.
Eta, mendi batzordeak Legarretik irten eta Urkora prestatutako
igoeran, 40 lagun izan ziren Ixua, Usartza eta Santa Kurutzetik
pasatu ondoren Eibarrera jaitsi zirenak. Edizio honetan 43 neska-mutilek jaso dituzte dagozkien dominak, 10 txangoetatik
behintzat bost betetzeagatik. Aldatze, Arrateko Andra Mari, San
Andres, Urkizu, Iturburu, Itzio, Mogel Isasi eta Amañako ikastetxeko ikasleak dira domina jaso dutenak.

Aurtengo denboraldian 45 neska-mutilen taldea egin da dominen jabe.

Zabalik dago datorren ikasturterako pilota eskolan izena emateko epea
Irailaren 30era arte jasoko dituzte datorren ikasturterako izen-emateak Eibarko Klub Deportiboko pilota eskolan, pilotaeskola@deporeibar.com helbidera eskaera bidalita edo Ipuruako atezaintzan izenemate fitxa bete eta lagata. Badira betebeharreko hainbat baldintza pilota eskolan
jarduteko: 45 euroko kuota ordaintzea
ikasturte osorako eta, horrez gain, Deporreko eta Eibarko Kirol Patronatuko bazkidea izatea. Entrenamendu egunak, bestalde, honakoak dira: federatuak, martitzen eta eguenetan, 17:00etatik 18:00etara; 2007ra arte jaiotakoak, martitzen eta
eguenetan, 18:00etatik 19:00etara; 2008

Azken aldian gero eta pilotari gazte gehiago dabil Deporreko pilota eskolan.

eta 2009an urteetan jaiotakoak, astelehen
eta eguaztenetan, 18:00etatik 19:00etara;
eta 2010 eta 2011 urteetan jaiotakoak, as-

telehen eta eguaztenetan, 17:00etatik
18:00etara. Entrenamendu guztiak Ipurua
kiroldegiko frontoian egingo dira.

Eibartarrak nagusi Soraluzeko
beteranoen arteko norgehiagokan
Aurreko zapatuan Eibartarrak eta Soraluzeko beteranoen arteko partidua jokatu zen
eta Eibarkoak nagusitu ziren azken minutuetan sartutako bi golei esker. Sasoi batean foballean jardundakoen jokalarien artekoa polita izan zen ikusteko eta batzuk, gainera, ondo erakutsi zuten sasoiari eusten diotela.

Goian, Eibartarrak
klubeko ordezkariak.
Behean, talde biak.
plaentxia.eus

Bolo-palma torneoa
hilaren 16rako
Ipuruako bolatokian
Hemendik zortzira, datorren asteko zapatuan, Eibar Hiria bolo-palma torneoaren 32. edizioa jokatuko da Ipuruako bolatokian. Txapelketa hori urtero jokatzen
dute Sanjuan aurretik Casa Cantabriak
bultzatutako ekitaldien artean. Bolo modalitate horretan bederatzi txirlorekin jokatzen dute eta bolarekin bi motara jokatzen dute: eskura edo hatz lodira (bolari
efektua emanda). Bolatokiak, bestalde,
hiru eremu ditu: tiroa, kaxa eta birlea.

...eta kitto!
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Saskibaloi jaia izango da etzi Untzagan
Eibar Saskibaloi Taldeak goiz-eguerdi bikaina antolatu du domekarako, kirol modalitate hori jendeari gerturatzeko asmoz. Untzaga plazak hartuko du
egitarau osoa, 10:30ean hasi eta lau ordu geroago
amaituko den egitarauarekin. 10:30ean hainbat joko
hasiko dituzte eta baita 3x3 partiduak ere. Jarraian,
eguerdiko 12:00etatik 14:00etara hainbat lehia izango dira: alebinen arteko triangularra, Eibar-Bergara
neurketa, infantil mailako partidua eta triangularreko finala. Azkenerako geratko dira Katu-Kale seniorren partidua eta sari-banaketa. Saskizozketak eta
opariak ez dira faltako.

Aitor Hernandezek
XCO Euskadiko
txapela jantzi du
Specialized-Ermua Impulsoko txirrindulariak Euskadiko crosscountry txapela irabazi zuen aurreko domekan Urretxun jokatutako
proban, 4.870 metroko zirkuitoaren
barruan. Mountain bikeko txapelketa horretan aurrea hartu zien Javier
Ruiz de Larrinaga eta Alex Ordeñanari teknikoki asko eskatzen zuen lokatzez betetako ibilbidean. Hernandez ermuarrak probaren gogortasuna nabarmendu zuen, “tramo batzuetan bizikletatik jaitsi beharrean izan garelako”. Hurrengo erronkak BTT lasterketetan ditu ipinita Aitorrek, “orain urruti ikusten den
ziklo-kros denboraldirako mesedegarria izango zaidalako”.

Markel Gutierrez
Euskadiko txapeldun
Martxa modalitatean eta jabalina jaurtiketan
atleta bikainak ditu Eibarko Klub Deportiboak, aurreko asteburuan Durangon jokatutako
Euskadiko Txapelketan erakutsi zuen moduan.
Markel Gutierrezek urrea lortu zuen 10 kilometroko proban (49’49’’) eta Andoni Egurrolak zilarrezkoa jabalinarekin, ordura arte zuen marka hobetuz: 56,26 m. Eneko Osorok 4. postua eskuratu zuen martxa lasterketan.

Mikel Basterrika
waterpolista goi mailako
txapelketan garaile
Mikel Basterrika eibartarrak Mexiko Gran Prix waterpoloko txapelketa irabazi du Euskadiko selekzioarekin. Ez hori bakarrik, berak sartutako gol bati esker
zortzina berdindu zutelako finalaren partidua, gero penaltietan garaipena emango ziena. Mexiko Hirian jokatutako torneo horretan Argentina, Puerto Rico eta
Mexiko izan zituzten aurkari Euskadikoek. Bestalde,
asteburu onuragarria izan da Urbateko infantil mailako taldearentzat ere, irabazitako bi partiduei esker
oso hurbil duelako Espainiako txapelketarako sailkatzea: barixakuan Waterpolo Navarrari 14-9 irabazi zion
Orbeako igerilekuan eta zapatuan hiru puntuak eskuratu zituen Gasteizen Lautadari 6-11 irabazita.

Foball-zaletuko Kopako finala bihar goizean
Foball-zaletuko Kirolbet Kopako finala jokatuko dute bihar, 09:30ean, Garajes Garciak eta Liga irabazi duen Bar Txokok. Final hori amaituta, denboraldiko sari guztiak banatuko dituzte. Bestalde, hurrengo denboraldirako beste talde batendako
tokia dago, batek txapelketa lagako duelako. Informaziorako: 636826860.

Josu Huarte bosgarren
izan da Europako jiu-jitsu
eta ne-waza txapelketan
Aurreko asteko eguenetik aurrera Poloniako
Gliwice hirian jokatutako Europako senior mailako jiu-jitsu eta ne-waza txapelketan, Kalamuako
Josu Huartek Espianiako selekzioarekin hartu
zuen parte eta bosgarren amaitu zuen. Ondo
lehiatu bazuen ere, itxaropenak ditu datorren urtean postu hori hobetzeko. Zapatuan, bestalde,
Manu Agirrek Euskadi ordezkatu zuen Madrilen
egin zen Espainiako Federazioaren batzarrean;
horrez gain, Kalamuako prestatzaileak badu zereginik hilabetea amaitu artean, tartean 23an eta
30ean Tolosan eta Logroñon egingo diren gerriko beltzen azterketetako epai-mahaiko moduan.

...eta kitto!

24 elkarrizketa
2018-VI-8

Igande musikatuak eskaintzen hasi dira Legarre
kalean dagoen ‘Tarte’ kafetegian eta domeka
honetan, 12:00etan, aurpegi ezagun bat ikusteko
aukera izango dugu. ‘Toro y la Niña del Frenesí’
taldeak rock eta soul doinuak ekarriko dizkigu
Virginia Fernandez abeslari eibartarraren ahotsetik.
‘Doctor Deseo’ taldean ikusi ahal izan ditugu,
besteak beste, eta ibilbide luze eta zabala egin du
bikoteak musika munduan.

VIRGINIA FERNANDEZ

“Niña Frenesí”:

“Musika lasaia egin
arren, gure doinuek
beti daukate
rock kutsua”
- Nondik dator Niña Frenesí
izena?
Historia dago izenaren atzetik. Taldearen izena pentsatzen
geunden Aitor Agiriano (Toro)
eta biok, eta ‘Toro eta Virginia’
izena ez zitzaigun gehiegi gustatzen. Orduan, Frenesi berba
irten zen, kontzertuetan trankil
hasi eta oso goian amaitzen
dudalako, paretetatik gora, eta
horrela irten zitzaigun.
- ‘Doctor Deseotik’ irten zen
‘Toro y la Niña del Frenesí’?
Ez. Romon (Bizkaia) badago
taberna oso rockero bat, Aratxu
(Kanaia), berandu itxi eta rock
taberna batek izan behar duen
giroa du. Askotan joaten nintzen hara eta baita Toro ere. Taberna honetako jabeak bertan
jotzeko esan zidan. Ordu hartan
bandarik ez nuela erantzun nion
eta nire alboan zegoen Toro
hartu eta “hemen duzu banda”, esan zidan jabeak. Horrela
ezagutu nuen Toro. Abendua
zen eta urtarrilaren 21ean taberna horretan jotzeko enkargua egin zigun. “Errepertorioa
prestatu eta nahi duzuena ordainduko dizuet”. Guk ez genion jaramon askorik egin eta

juergan joan ginen. Hurrengo
egunean Torori deitu nion, tabernakoak eskainitakoa komentatu eta aurrera egitea erabaki genuen. Aratxuko kontzertua eskaintzea bakarrik zen gure asmoa, baina taberna bete
egin zen eta demaseko arrakasta izan genuen. Beste toki
batzuetan jotzeko eskaintzak
egin zizkiguten gau horretan
eta taldearekin aurrera egitea
erabaki genuen. Hortik hilabetera ‘Doctor Deseoren’ bira hasi behar zen eta, antza denez,
Francisek gure kontzerturen
bat ikusi zuen eta eurekin joateko eskaintza egin zidaten.
- Bikote moduan zabiltzate,
baina beste talde batzuekin
ere kolaboratu duzue, ezta?
‘Joe’ rock taldearekin diskoa
grabatu berri dugu. Torok baxua jotzen du eurekin eta ni
abeslaria naiz.

- ‘Joe’-rekin bira egiteko asmoa daukazue?
Oraindik diskoa grabatzen
amaitu behar dugu eta ez daukagu biraren datarik itxita, baina Sopelako ‘Golfo norte’ tabernan kontzertua eskainiko
dugu hemendik gutxira.
- Bestela ere ‘Toro y la Niña
del Frenesi’ taldeak bere bidea jarraitzen du?
Bai, handik edo hemendik
deitzen digute eta gu joaten
gara. Zorionez ez gara kontzertuak eskaintzeko bila ibiltzen.
Hasi ginenean ez zegoen hainbeste duorik eta kontzertu asko eskaintzeko aukera izan genuen ospea hartu arte.
- Nolako musika entzun ahal
izango dugu ‘Tarte’ kafetegiko kontzertuan?
Rockeroak gara, baina soularekin eta R&B-arekin hasten
ditugu kontzertu akustikoak,
nahiz eta gero musika gogorragoa sartzen dugun. Soula
edo musika lasaia egin arren,
gure doinuek beti daukate
rock kutsua.
- Domekan eguerdiko 12:00etan joko duzue. Ez da oso
ordutegi rockeroa.

Egia esan taberna-zuloetan
gauez jotzen ohituta gaude,
nahiz eta Marlangoren hasierako taldea ere izan garen eszenatoki txukunetan. Noizbait
jo izan dugu eguerdian Bilboko
kaleetan. Ondo dago, pare bat
bermut edanda jendea animatuko da.
- Ordutegiak kontzertua baldintzatzen du?
Ez dauka zertan, baina niri
argi gutxiko tokiak gehiago
gustatzen zaizkit. Gehiago
konektatzen dut jendearekin.
Eguerdiko
kontzertuetan,
adibidez, publikoak ikuslearen papera hartzen du eta
gauez tabernetan eskaintzen
diren kontzertuetan interakzio handiagoa dago. Publikoaren jarrera oso garrantzitsua
izaten da, baita lagunak dauden ala ez.
- Ziur ‘Tartera’ hainbat lagun
joango direla. Zure jaioterrian jotzeko gogotsu?
Hainbat aldiz jo dut Eibarren,
baina asko ez. Nire herrian jotzea gustatzen zait, baina Bizkaia aldean gehiago jo dut hemen baino. Inor ez da profeta
bere lurraldean.
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ZDOK TABERNAK EGINDAKO
APUSTUA EZ ZEN MAKALEKOA.
Lehen aldia zen Eibarren horrelako
musika jaialdia egiten zena, maila eta izen
handiko taldeak bildu zituen Unben, eta
eguraldiaren aurreikuspenak hodei eta euri tanta gehiago zituen eguzkia baino.
Apustua, ostera, ondo irten zen. Ondo ez,
bikain. Unbera igo zirenek beti esan ahal
izango dute EzDokFest jaialdiaren lehen
edizioan egon zirela. Bertan jo zuten taldeen maila handia jendearen gozatzeko
gogoarekin elkartu eta asteburu magikoa
bizi izan zen Unbeko goiko foball zelaia inguratzen duten mendien artean. Eguraldiak ez zuen jaialdia hondatu eta, bestela
ere, jendeari bost axola, eszenatokik irteten ziren doinuek dena estaltzen zuten.
Apaltasunez baina asmo handiekin, urte
gustian zehar lan asko egin dute EzDokFest jaialdiko antolatzaileek. Publikoari dagokionez ere jaialdia apal hasi zen, eszenatokia inguratzeko lotsarekin edo, baina Vulk
talde bilbotarrak lehen akordeak jo zituenetik berotzen joan zen giroa. Gero etorri ziren Joseba B. Lenoir Miren Narbaiza eibartarrarekin, Dead Bronco, Belako, Toundra,
Jardin de la Croix, Viva Belgrado eta Nerabe. Aho zapore ederrarekin jaitsi zituen barixakuan publikoak Unbeko aldapak (oinez
edo autobusean, garraio-zerbitzuak oso ondo funtzionatu zuelako), baina zapatuko
menua dastatzeko gogotsu.
Jaialdiko giroak Unbe guztiz hartu zuen
zapatu arratsaldeko lehen orduetatik. Barixakuko saioak utzitako zirrara berriz bizi eta
EzDokFest jaialdiko antolatzaileek prestatutako kartel handiaz gozatzeko prest, Unbeko berdegunea bete zuen publikoak. Comité Eléctrico, Doble Capa, Mud Candies, The
Soulbraker Company eta Melange taldeek
jo eta gero, Kokein taldearen txanda iritsi
zen. Etxean jokatzen zuen talde eibartarrak

E

Goliathen
tamainako
jaialdia

eta askogatik irabazi zuen. Tira, Unben bildu ziren guztiek irabazi zuten asteburuan;
taldeek, publikoak eta antolatzaileek.
Zaloa Urainek Gorka Urbizuri eman zion
lekukoa. Barakaldoko BECen 10.000 lagunen aurrean kontzertua eskaini eta gero,
Euskal Herrian eskaintzen zuen lehen kontzertua zen Unbekoa Berri Txarrak talde nafarrarentzat. EzDokFest jaialdiaren kartel-

burua izanik, kontzertu ahaztezina eskaini
zuten Lekunberrikoek. Gorputz eta arima
eskaini zuen publikoak mundu osoan zehar
zabaldu diren doinuen aurrean, eta Berri
Txarrak taldeak esker oneko gonbidatua dela erakutsi zuen. Euskal metalaren ikurra izanik, metalaren aitzindari izan den Su Ta Gar
taldeari gorazarre egin zioten bere etxean
‘David eta Goliath’ abestiaren bertsioa eginez. Publikoaren bihotza jo zuen keinu horrek eta jaialdiaren dimentsioa handitu zuen,
EzDokFest jaialdi erraldoia bihurtu arte.

26

klisk batean
eibar

PERIKO IRIONDO: Orekan dago artea: eskalada ikastaroan saiatutako bareen erakustaldia.
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Maite Lorenzo antzezle eta poetak zuzentzen duen
Itzamna Poesia Tailerrak emanaldi bereziarekin agurtuko
du ikasturtea, bihar 21:00etan Ibarkurutzeko iturriaren
inguruan (euria egingo balu, emanaldia Estaziño kalean
dagoen San Agustin elizan izango da). Seigarrenez
egingo den poesia errezitaldian toki berezia beteko du
Federico Garcia Lorcaren lanak, hain zuzen ere
Granadako poeta eta idazlea jaio zela aste honetan 120
urte bete direnean. Horrez gain, beste urteetan
egindakoaren bidetik zuzeneko musikarekin lagunduko
dituzte poesia errezitaldiak: Elena Martin Lapeirak
zuzentzen duen Juan Bautista Gisasola abesbatzak,
Enrique “El Vaca” gitarrajoleak eta Alberto Luis Egia
pianojoleak hartuko dute parte, poesiak errezitatuko
dituzten 20 bat lagunekin batera.

MAITE LORENZO (poeta):

“Errezitatu beharreko poema norberak
bere egitean magia sortzen da”
- Kurtso amaiera biribila izaten ari da zuretzat, orain dela egun batzuk Bilbon saria eman dizute eta…
Bai horixe! Oso pozik nago, bai antzerkian bai poesiarekin gauzak ezin hobeto irtetzen ari dira eta. Orain dela egun batzuk
Bilboko Boulevard lehiaketan lehen aldiz
parte hartu eta saria eman zidaten, ezusteko ederra izan zen benetan. Tokia bera,
errezitatzera joandakoei entzutea, norberak errezitatzea, entzutera joandako jendea… oso giro berezi eta polita sortu zen.
Bilbok poesiagintzan oso tradizio luzea du,
70 urtetik gorako ibilbidearekin eta lehiaketako epaimahaian oso maila handiko hiru lagun egon ziren. Errezitatzen genuen
bitartean ez zuten inolako keinurik egin, ez
zuten aldaketarik txikiena ere egin aurpegiaren espresioan… ezinezkoa zen pentsatzen ari zirena asmatzea. Jende guzti

horren aurrean Eibarko tailerrean egiten
ari garen lana ezagutzera emateak asko
poztu nau.
- Hain zuzen ere, bosgarren urtera ailegatu da zure eskutik Itzamna akademian sortu zen poesia tailerra. Nolako
martxa ikusten diozu?
Oso pozik nago egiten dugun lanarekin. Gaur egun 10 lagun gaude tailerrean
eta oso gustora ibili gara biharko emanaldia prestatzeko lanean. Beste egile batzuk idatzitako poesiekin batera, biharkoan Lorcak idatzi zituen beste batzuk eskainiko ditugu eta horiek nola errezitatu
aurretik prestatu beharra dago, Lorcaren
poesiak ezin direlako beste barik irakurri.
Hori dela eta, egilearen inguruan beharrean ibili gara: Lorcaren bizitza, poema
bakoitza noiz eta zergatik idatzi zuen…
horrela, errezitatu behar duenak poema

barneratzen joaten da, poemak adierazten duena, sentimenduak…bere egiten
dituen arte, eta hortik aurrera datorrena
magia hutsa da.
- Hortik kanpora, badago ondo errezitatzeko beste sekreturik?
Bakoitzak estilo propioa izaten du. Horregatik beti izaten da interesgarria ahal
den guztietan besteei errezitatzen entzutea eta egiten dutenarekin gozatzea. Tailerrean hasi aurretik, jende aurrean poesia
bat inoiz irakurri barik zeuden partaide guztiak eta benetan pozgarria da nola errezitatzen duten ikustea. Asko ikasi dute. Ez
da gauza bera poesia bat irakurtzea edo
errezitatzea, ez dago zerikusirik bata eta
bestearen artean. Jende guztia animatuko
nuke behintzat bizitzan behin probatzera,
oso esperientzia aberasgarria dela pentsatzen dut.

JUAN LUIS AZKONAGA AGIRRE
1 . URTEURRENA: 2017-V I-13
ZURE umorea eta samurtasuna
betirako izango dira GURE ARTEAN.
ETXEKOAK
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“Burura etortzen zaizkidan
ideiei jarraitzen diet
kapelak sortzeko”

AVELINA ROJAS
(kapelagilea)
- Nolatan hasi zinen horrelako kapelak
egiten?
Umetatik izan dut joskintzarekin lotutako gauzekiko zaletasuna. Ama joskintza ikasten hasi zen eta ni ere han ibiltzen nintzen, berarekin batera josten. Ez
dut horren inguruko ikasketarik egin,
hau da, ez naiz ibili patroiak nola egin eta
horrelako kontuak ikasten, baina neure
kabuz moldatzen joan naiz eta, lanetik
kanpora denbora librea izan dudan bakoitzean, betidanik ibili naiz gauzak sortzen. Oihal eta material ezberdinekin esperimentatzea gustatzen zait eta kapelak egiteko denetarik erabiltzen dut. Erakusketan dauden kapelak begiratuz gero, estilo eta era guztietakoak daudela
ikus daiteke. Batzuk oso deigarriak izan
arren, beste batzuk edozeinek erabiltzeko modukoak eta oso praktikoak dira.

Bihar eguerdian inauguratuko du Avelina Rojas kapelagileak
erakusketa, Calbeton kalean dagoen Kokojaten arkitektura estudioan.
Hilabete osoan egongo da erakusketa ikusteko aukera, goizeko
10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara. Avelinak egiten
dituen era guztietako kapelak ikusteaz gain, orain dela hiru urte
Eibarrera etorritako madrildar honek kapelak nola egiten dituen
bertatik bertara ikusteko aparteko aukera izango dugu, erakusketa
martxan dagoen bitartean han beharrean egongo baita.
- Modari begiratzen diozu zure kapelak egiteko ala zuk zeuk asmatzen dituzu?
Ez naiz ibiltzen beste batzuek egiten
dituzten kapelak begiratzen neureak
egiteko inspirazio bila. Normalean ideia
bat etortzen zait burura eta horri jarraituta ekiten diot lanari. Askotan, hasierako ideia hori goitik behera aldatu eta,
azkenean emaitza guztiz ezberdina izaten da, kapela egiten joan ahala moldatzen joaten naizelako. Batzuetan buruan gauza bat izan arren, emaitza ez da
izaten espero zenuena, edo ez zaizu
gustatzen nola gelditu den, eta dena
desegin eta berriz hasten zara berria
egiten...
- Zuretzat kapelak egitea afizioa ala
ofizioa da?
Ez dut honetan lan egiten, zaletasu-

narengatik nere aisialdian ibiltzen naiz
kapelak egiten. Lan ezberdinak egiten
ibilitakoa naiz eta, besteak beste, orain
dela urte batzuk Madrilen “concept
store” modura ezagutzen diren lokal
horietako bat izan nuen: denda, erakusketa aretoa, altzariak, kafetegia…
dena elkarrekin. Moda eta joskintzarekin zerikusia duten kontuekin lotura
estua izan dut aurretik ere eta, nahiz
eta nik ez dudan modan lan egin, moda diseinatzaileekin beharrean ibili
naiz, baita lurrin-egileekin ere. Nire lehen kapela lagun batek inauguratu behar zuen erakusketara joateko egin
nuen eta, harrezkero, kapelak egiten
gero eta gustorago nabil. Horregatik,
honi denbora gehiago eskaintzeko, aukera izan dudanean lanaldia erdira murriztu dut.

Olinpiada Txikiak egingo dituzte bihar Iturburun
Aurreko asteburuan ederto ospatu zuten Kirola Euskaraz Bizi jaialdia Iturburun Juan Antonio Mogel ikastolako ikasle, irakasle eta gurasoek eta bihar, berriz,
txikienen txanda izango da. Goizetik hasita eta bazkaltzeko ordua ailegatu bitartean izango dira Olinpiada Txikiak. Iturburura igotzeko autobusa Untzagatik irtengo da, 09:45ean. 10:00etatik 10:45era, berriz, 2018-2019 ikasturtean Iturburura joango diren ume eta gurasoek
eskola ezagutzeko aukera izango dute
eta, ondoren, 11:00etan, haur guztiak
kantxan elkartuko dira, tutoreek lagunduta, beste ikasle, irakasle eta gurasoekin bat eginik “Niri euskaraz mesedez”
abesteko. Jarraian kirol ekitaldia hasiko
da: 4 urtekoek zirkuitoan edo txinga fro-

getan parte hartuko dute; 3 urtekoek
kaskara bilketan edo motorren zirkutoan; 5 urtekoentzat “Danok barrura” jolasa eta Pelota-Pasa prestatu dituzte; eta
2 urtekoentzat motor lasterketa. Horiek

jokatu ondoren atsedenaldi txikia egingo
dute eta, nagusien sokatira saioak amaitzean, dominak banatuta agurtuko dute
ekitaldia. Iturburutik jaisteko autobusa
14:00etan izango da.
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Garagardo Jaia
Hilaren 18an zabalduko du
matrikulazioa Kezka Dantza Taldeak
Kezka Dantza Taldean euskal dantzak ikasteko 2018-2019 ikasturterako matrikulazioa ekainaren 18an zabalduko dute. Ikasle berriek egun
horretan bertan izango dute izena emateko aukera, Portaleko 3. solairuan,
19:00etatik 20:00etara. Bestalde, arduradunek gogorarazi dutenez, Kezka
Dantza Taldean izena emateko 6 urtetik gora izatea eskatzen dute. Kezka
taldekoekin kontaktuan ipintzeko, kezka@dantzan.com helbidera idatzi.

“LesbiKomikia”
aurkeztuko dute
13an Andretxean
Datorren eguaztenean, 19:00etan,
“LesbiKomikia” aurkeztuko du Teresa Castro Gutierrez egileak Andretxean (Zezenbide, 9). Ana López Suárez Coma, hau da, ‘L.S.B., Ana’ deitzen
da Castrok bere komikirako sortutako
pertsonaia eta Gehitu elkartearen aldizkarian istorioak kontatzen ditu, egilearen berbetan “emakume lesbiana
baten ikuspegitik, beti ere umorea landuz eta denetariko gaiak jorratuz”.

Ainize Txopitearen lanak Irunen
Daniel Txopitea Eibarko artistaren alabak 50 artelan erakutsiko ditu
irailaren 2ra arte Irungo Mentxu Gal Aretoan. “The time is now” (denbora orain da) izenarekin zabaldutako erakusketan foto-collageak, instalazio poetiko-ikustekoak eta bestelako euskarrikoak daude ikusgai. Aurreko
asteko barixakuan zabaldutako erakusketan “estilo askotako” lanak ikusi
daitezke, guztiak ere “galdera infinitoei erantzuteko asmoz” eginak.

Eibar Rugby Taldearen eskutik ekainaren 17ra arte
martxan egongo den Garagardo Jaia martitzenean
zabalduko dute. Urteroko moduan, Untzagako
karpan egingo
dute eta, behin
inauguratuta,
egunero
zabalduko dute.
Garagardo
ezberdinak
edateko aukera
emateaz gain,
jateko saltxitxak
eta txerri
ukondoa
eskainiko dituzte
eta, karpa
girotzeko,
zuzeneko musika
emanaldiak ere
egongo dira.

Buru osasunari buruzko
argazki lehiaketa
Agifesek buru osasunari buruzko zazpigarren
argazki lehiaketa antolatu du. Lehiaketan parte
hartzeko interesa dutenek abuztuaren 17ra arte
bidal ditzakete euren lanak, datu pertsonalekin
batera (izena, abizenak, NAN zenbakia, emaila eta
telefonoa), info@agifes.org helbidera. Agifesen
sentsibilizazio batzordeak argazki onenak aukeratu
egingo ditu eta Facebookeko orrian argitaratuko
ditu, aplikazio baten bitartez, sare sozial horren
erabiltzaileek euren argazki gogokoenari botoa
emateko aukera izan dezaten. Informazio guztia
www.agifes.org helbidean dago.

Zuloagari eskainitako
erakusketa 2019an
Ignazio Zuloaga margolariak zituen tauromakia
lanabesekin erakusketa antolatu nahi du Rosa
Suarez margolariaren bilobak. Bere asmoa
erakusketa 2019an Portalean egitea litzateke,
Bilboko Arte Ederren Museoak Zuloagari eskeinita
egingo duen erakusketarekin denboran bat egiteko.

Ekainerako hiru erakusketa prestatu ditu Deporrek
Argazkilaritza Maiatzean agurtu berri duten Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldekoen eskutik, ekainean ere hiru erakusketa ikusteko aukera izango da beste horrenbeeste tabernatan:
Klub Deportiboan Manuel Herreraren argazkiak ipini dituzte ikusgai, Anbigú kafetegian Jose
Ignacio de Castrorenak eta, Portalea jatetxean, J.R. Larrocearenak. Hilaren amaiera arte joan
daiteke bisitan, taberna bakoitzaren ordutegiaren barruan.
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“Larrañaga y Elorza S.A. 100 urte”
erakusketa zabaldu dute Museoan

IRATXE GIMENEZ

Herritartasunaren
kostua
Orain dela egun batzuk Mamoudu
Gassanari bitzitza aldatu zitzaion.
Frantziako heroi berria da, lau pisuko
eraikina eskalatu eta balkoitik
zintzilik zegoen ume bat salbatu
ondoren. Bizitza aldatuko diona bere
heroitasunari emandako ordainketa
da: Macronek zin egin du frantziar
herritartasuna automatikoki emango
zaiola, eta opariz, lanpostu bat
Parisko bonbero taldean.
Murtzian, orain dela urte gutxi
batzuk, Hugo Daniel López herritar
paraguayoak, bere bizitzan arriskuan
jarriz, sutean zegoen etxe batean
sartu eta 94 urte zituen ( 94 urte!)
agure bat salbatu zuen.
Kondekorazioak, erreztasunak bere
familia Murtziara ekartzeko…baina
espainiar herritartasuna ez diote
oraindik eman nahiz eta bere
gorputzaren portzentai handi bat
erreta euki.
Orokorrean, Espainiar herritartasuna
lortzeko, hamar urtetan modu
legaleal bizi behar izan da estatuan.
Errefuxiatuen kasuan, bost nahikoak
dira. Koloniak izandakoak eta zenbait
estatu iberoamerikarren semeak bi
urterekin “nahikoa” dute. Eta urte
bete gurasoak edo aiton-amonak
espainolak dituztenak. Hau lortzeak,
besteok ditugun gizarte sistemaren
onuretan murgiltzea esan nahi du,
eta ez dezagun ahaztu, automatikoki
europar herritartasuna lortzea.
Gai honetan ere, Monopoly jaunak
aurkitu du zuzeneko bidea. 2013.
urtean lege berri bat onartu zen, non
inbertsio handi bat egiten zutenei
(500.000 euro etxe edo eraikinetan
eta 1.000.000 euro espainiar
konpanietan) erresidentzia legala
emango zitzaien. Ez da
herritartasuna, baina bai errezten
diela eskatuz gero.
Aspalditik Espainian bizi den Ara
Malikian biolin-jotzaile libanotarrari,
behin elkarrizketa batean entzun
nion bizi izan zuen pasadizoak
espainiar herritartasuna lortzeko,
batez ere “nagitasun
burokratikoagatik”.
Badirudi espainiar herritartasuna
irabazteko epeak pertsonaren
jatorria eta poltsikoak erabakitzen
duela. Inbertsore txinatar batentzan
500.000 euro nahikoak direnean
paraguayo batentzat bizitza emateak
agian ez da nahikoa. Bitartean,
Michael Fassbender aktorea bere
herritartasun alemana (irlandesa ere
badu) ziurtatzen duen pasaportea
galdu du Bilboko kaleetan,
bejondeigula!

Enpresaren mendeurrena dela eta, Armagintzaren Museoak “Larrañaga y Elorza
S.A. 100 urte” erakusketa antolatu du,
1918an Carlos Larrañaga Olaizolak eta Domingo Elorza Zabaletak sortutako enpresaren ekoizpenaren bilakaera ezagutzera emateko asmoz. Ardantza kalean zabaldu zuten
tailerra, geroago Jardinetara joan ziren eta
1959az geroztik Barrena kaleko 13an egon

da enpresa, orain dela 10 urte, instalazioak
modernizatu beharra zuela eta, lantegia Elgoibarrera lekuz aldatu zuten arte. Hasieran
suzko armak egiten zituzten, hain zuzen ere
“Jubala” izeneko pistola, baina 1921ean
produkzioa dibertsifikatu eta girgiluak egiten
hasi ziren. Eta hori izan da enpresaren jarduera nagusia, gaur egunera arte. Mundu
osoan zehar, 90 herrialde baino gehiagotara
esportatzen duten produktua “Alcyon” marka erregistratuarekin komertzializatzen dute.
Atzo inauguratu zuten erakusketa ekainaren
29ra arte egongo da ikusgai, Museoaren ohiko ordutegian. Bestalde, urte osoan ikus daitekeen erakusketa ezagutu nahi dutenentzat
doako bisita gidatuak antolatu dituzte ekainaren 16rako, 17:00etan (euskaraz) eta
18:30ean (gazteleraz). Talde bakoitzean 20
lagun onartuko dituzte gehienez eta aurretik
izena eman beharko da, 943 708446 telefono zenbakira deituta edo museoa@eibar.eus
helbidera idatzita.

Sanjuanetako lehiaketetan
parte hartzeko izen-ematea
zabaldu dute
San Juan Txiki egunean (ekainaren 25ean) Untzagan egingo den XXV. marmitako lehiaketarako deialdia egin du Udalak eta izena emateko epea zabalik dago, ekainaren 19a arte. Interesa duenak internet bidez
(www.eibar.eus), telefonoz (010 edo 943708400) edo
Pegorara joanda izango du izena emateko zein informazio gehiago jasotzeko aukera. Bestalde, Eibarko
Haurreria eta Gazteriaren eskutik “San Juan City Secrets” izenekoa egingo da estreinekoz, ekainak 24an,
18:00etan Untzaga plazan. 11 urtetik gorako nerabeentzat (2006an baino lehenago jaiotakoentzat) sortu duten ekimena “herrian zehar burutuko den ginkana erraldoia” izango dela aurreratu dute eta taldeka jokatuko da (5-11 partaide taldeko). Parte hartu nahi
dutenek ekainaren 18a baino lehen eman beharko dute izena, sanjuancitysecrets@gmail.com helbidera idatzita.

Zeramika eta Dibujo eskoletako
ikasleen artelan erakusketa Portalean
Udal Zeramika eta Dibujo eskolakoen ikasturte amaierako erakusketa inauguratu zuten
aurreko astean Portalean. Kurtsoari agur esateko eta ikasleek euren lanak erakusteko prestatu duten erakusketa hilaren 19ra arte egongo da bisitatzeko moduan, martitzenetik domekara bitartean, 18:30etik 20:30era.

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

farmaziak
Rock Gaua egingo da
gaur ELGOIBARREN
Elgoibarko Musika Bandak
erregistroz aldatuko du Rock
Gauaren edizio berri batekin,
gaur 22:30etik aurrera Maala
parkean egingo den
kontzertuan. Iaz Celtas Cortos
izan bazen protagonista,
aurten Gatibuko Alex Sardui
eta herriko Jon Zabala (Ehun
Kilo) eta Jon Gurrutxaga
(Arima Beltza) abeslariek
ipiniko dute ahotsa. Rock eta
heavy metal-eko klasikoak
interpretatuko dituzte.

hildakoak
- Mª Auxiliadora Guede Fernandez. 87 urte. 2018-V-30.
- Modesto Bastarrika Areizaga. 77 urte. 2018-V-31.
- Javi Ferreras Orbegozo. 70 urte. 2018-VI-2.
- Begoña Sebastian Esturo. 87 urte. 2018-VI-4.

Barixakua 8
EGUNEZ Elortza

(J. Gisasola, 18)

Zapatua 9
EGUNEZ Lekunberri

(Isasi, 31)

Domeka 10
EGUNEZ Lafuente

(Sostoatarren, 10)

Astelehena 11
EGUNEZ Elortza

(J. Gisasola, 18)

Martitzena 12
EGUNEZ Iraundegi

jaiotakoak
- Juan Errasti Lakunza. 2018-VI-1.
- Nahia Revuelta Gonzalo. 2018-VI-2.
- Jone Aranzibia Cid. 2018-VI-2.

(Calbeton, 19)

Eguaztena 13
EGUNEZ Mendinueta

(Urkizu, 6)

Eguena 14
EGUNEZ Azkue

(T. Etxebarria, 4)

Barixakua 15
EGUNEZ Zulueta

GAUEZ BETI

(San Agustin, 5)

-2018AN-

Lafuente (Sostoatarren, 10)

SUDOKUA
AURREKOAREN
EMAITZA
Ezoziko Erromeria
bihar SORALUZEN
Bihar, zapatua, XII. Ezoziko
Erromeria ospatuko da
Soraluzen. 11:00etatik aurrera
hamaiketakoa egingo dute
Plaza Barrian eta ondoren
kalejiran joango dira Ezozira.
13:00etan Urrats dantza
taldearen saioa hasiko da
auzoan, eta ondoren bazkaria
egingo dute ermitako elizpean.
Arratsaldeko ekitaldi nagusiak
Imuntzo eta Belokiren
erromeria eta 19:00etan
hasiko den Larrain Dantza
izango dira.

telefono
jakingarriak
SOS deiak.................................112
Pegora ......................................010
Udaletxea ..................943 70 84 00
Portalea .....................943 70 84 39
Udaltzaingoa.............943 20 15 25
Mankomunitatea.......943 70 07 99
Debegesa ..................943 82 01 10
KIUB ..........................943 20 38 43
Epaitegia ...................943 03 34 00
Iberdrola....................901 20 20 20
Naturgas....................902 12 34 56
DYA Larrialdiak.........943 46 46 22
Gurutze Gorria..........943 22 22 22
Mendaro osp.............943 03 28 00
Anbulategia...............943 03 25 00
Torrekua ....................943 03 26 50
Errepideak.................902 11 20 88
Ertzaintza ..................943 53 17 00
Eusko Tren................902 54 32 10
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

...eta kitto!
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Barixakua 8
URKIKO JAIAK
19:00. Jaien hasiera,
Arrateko Andra Mari herri
ikastetxeko jolastokian.
19:00. Kalejira, Ustekabe
fanfarrearen eskutik.
19:00. Futbolin txapelketa,
Vila taberna parean.
19:30. Nagusiei omenaldia,
Cepa taberna parean.
20:00. Txikiteo popularra,
Ustekabe fanfarrearekin.
23:00. Erromeria, Ekhy
taldearekin. Polonia
Etxeberria kalean.

IGERIKETA
19:45. XXX. San Juan
Saria. Antolatzailea: Eibar
Igerixan. Ipurua kiroldegian.

Zapatua 9
OLINPIADA TXIKIAK
09:45. Untzaga-Iturburu
autobusa.
10:00/10:45. 2018-2019
ikasturtean Iturburura doazen
ume eta gurasoek ikastola
ezagutzeko aukera.
11:00. Ikasle, irakasle
eta gurasoek “Niri euskaraz
mesedez” abestuko dute
eta, jarraian, kirol ekitaldia
hasiko da. Jaisteko
autobusa 14:00etan izango
da. Iturburun.

SASKIBALOI JAIA
10:00/14:30. Jolasak,
saskibaloi partidak,
zozketak, opariak… KatuKale saskibaloi taldearen
eskutik. Untzagan.

12:30/14:00. Jolasak,
Arrateko Andra Mari herri
ikastetxean.
12:30/14:30 eta 19:00.
Urkiko tonbola. Matuteren
lokalean.
13:30. Herri kirolak, Ernesto
Ezpeleta “Bihurirekin”.
16:30/18:30. Puzgarriak
eta tailerrak. Arrateko Andra
Mari herri ikastetxean.
17:00. V. Esku Pilota
txapelketa. Maialen frontoian.
17:00. XVII. Igel-toka
txapelketa. Rioja taberna
parean.
19:00. Cava eta otarrainxka
jaia, Batuklan-ek girotuta.
Urkiko kaleetan.
21:45. Herri afaria,
Arrateko Andra Mari herri
ikastetxeko jolastokian.
23:30. BS/RS Bon Scott
Revival Show (AC/DC-ren
musika) + Disko festa.
Polonia Etxeberria kalean.

INAUGURAZIOA
12:30. Avelina Rojasen txapel erakusketaren inaugurazioa. Kokojatenen (Calbeton, 8).

ATZEGI
14:00. Atzegi elkartekoen
topaketa. Talde-argazkia
Untzagan eta, ondoren,
bazkaria.

12:00. Igande musikatuak:
Toro y la Niña del Frenesí
(rock/soul). Tarte kafetegian
(Legarre, 19).

ESKULANAK
17:30. Umeendako, doan.
El Corte Inglesean.

Domeka 10
URKIKO JAIAK
09:30. X. Galdaramiñorako
igoera.
10:00. Mendi martxa,
Atzegiren eskutik.
12:30. XX. Paella Lehiaketa.
13:00. Auzoko hildakoen
aldeko meza. San Jose
Obrero elizan.

GARAGARDO JAIA
19:00. Inaugurazioa, Eibar
Rugby Taldearen eskutik.
Ekainaren 17ra arte
egunero zabalduko dute.
Untzagan.

Eguaztena 13
AURKEZPENA
19:00. “LesbiKomikia”,
Gehituko Teresa Castroren
eskutik. Irekia eta doan.
Joaten direnei komikia doan
emango diete. Andretxean
(Zezenbide, 9).

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

DANBORRADA
19:00. San Juan jaietan
umeen danborradan parte
hartuko dutenentzat
entsegua.
20:00. Helduen
danborradarako entsegua.
Bittor Sarasketa kalean
udalak duen lokalean
(Beistegi eraikinean).

KONTZERTUA
12:45. Eibarko Cielito
Musika Banda. Untzagan.

TAILERRA

21:00. Poesia eta musika,
Itzamna Poesia Tailerraren
eskutik. Ibarkurutzen (euria
egingo balu, San Agustin
elizan).

11:00. VII. Txiki Krosa.
Urki Kurutzekuan.
11:30. Kalejira, trikitilari
eskolaren eskutik.
Urkiko kaleetan.
12:30. Salda eta txorizoa.
Via eta Cepa tabernetako
arkupeetan.

KONTZERTUA

16:00/20:000. Arrateko
Andra Mari, Amaña eta
Urkizu ikastetxeetako
patioak zabalduko dituzte.

POESIA

URKIKO JAIAK

11:00. Gure Esku Dagoren
ekimena. Bakoitza bere
kilometrora hurbiltzea eta
musika, girotzeko, ElektroTxufla eta Eonian elektrotxarangen eta trikitilariekin.
12:00/12:30. Giza katea.
13:00. Untzagan elkartu
eta erromeria, Parrapasekin.
14:30. Bazkaria. Ondoren,
kontzertua La Basu eta
Koban taldearekin.

Martitzena 12

10:00/15:00. Hurrengo
egunean egingo den
giza-katerako izen-ematea.
Untzagan.
10:30. Dantza afrogaraikidea, Arantza Iglesiasekin.
Arrte Kultun Elkartean.

GIZA-KATEA

IKASTETXEETAKO PATIOAK
ZABALTZEA

GURE ESKU DAGO

IKASTAROA

14:00. Paella lehiaketako
epaimahaiaren erabakia.
16:45. Euskalzumba
Xaiborrekin. Arrateko Andra
Mari herri ikastetxean.
18:30. Txokolate-jana.
Arrateko Andra Mari herri
ikastetxeko jolastokian.
19:00. Sariak banatzeko
ekitaldia. P. Etxeberrian.
19:30. Musika Festa,
Martarekin. P. Etxeberrian.
20:30. Amaierako traka.

15:00. Argitu tailerra.
Energia eta erosotasunik
galdu gabe aurrezteko saio
praktikoak. Merkatariei
zuzenduta. Portalean.

IKASTEN
16:00/19:00. Punto-tailerra.
17:00/20:00. Joskintzatailerra. Portalean.

HITZALDIA
19:00. “Desde Extremadura
al bertsolarismo. La historia
de una integración”, Jon
Maiaren eskutik (gazteleraz).
Eibarren Akebai eta As
Burgas Galiziako Etxeak
antolatuta, Hamaika
Berbaldi egitasmoaren
baitan. Urkizuko eskolan.

PROIEKZIOA
16:00/19:00. “Racing
Extinction: Cuenta
Regresiva” (Zuz: Louie
Psihoyos) dokumentala,
doan. Coliseoan.

Eguena 14
KALEETAN KANTUZ
17:00. Dantza
(beheko maila).
18:00. Dantza
(maila altua).
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

BARIXAKUAN JOLASIAN
17:30. Ekimeneko ikasturte
amaierako jaialdia.
Urkizuko parkean.

ODOL-EMATEA
18:00. Odol-emaileentzat
odola emateko saioa.
Anbulatorioan.

DANBORRADA
19:00. Amañako jaietan
umeen danborradan parte
hartuko dutenen entsegua.
20:00. Helduen
danborradarako entsegua.
Amañako ikastetxean.

DANTZA
20:00. Eibarko Balletaren
ikasturte amaierako
emanaldia. 3 euro.
Coliseoan.

laztanak emoten...

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

943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, IBAI,
eguaztenian 5 urte egin
zenduazen-eta. Musu
haundi bat famelixa
guztiaren partez,
mutil haundi!

Zorionak, MAIALEN,
atzo 2 urtetxo egin
zenduazen-eta. Musu
haundi-haundi bat
aittitta eta amamaren
partez.

Zorionak, OIER
Miguel, atzo 6 urte
bete zenduazen-eta!
Famelixa eta lagun
guztien partez. Asko
maite zaittugu!

Zorionak, MARKO,
gure etxeko txikixak
7 urte bete dittu-eta.
Musu potolua
etxekuen partez.

Zorionak, IÑIGO!
Domekan 5 urte gure
bizitzak alaitzen! Milla
musu famelixaren eta,
batez be, Jonen partez.

Zorionak, IZARO!,
haraiñegun 11 urte
bete zenduazen-eta.
Famelixa danaren
partetik.

Zorionak, INES,
astelehenian 11 urte
egin zenduazelako.
Musu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, AITANA,
domekan 8 urte
egingo dozuz-eta.
Musu haundi bat
etxeko danon partez.

Zorionak, IZARO,
hillaren 5ian urtiak
egin zenduazen-eta.
Tia, Aiur, Eider, aitxitxa
eta amamaren partez.

Zorionak, UNAI, atzo
2 urte bete zenduazeneta. Musu haundi bat
aitatxo, amatxo eta
Mikelen partez.

Zorionak, BEÑAT,
martitzenian 9 urte
beteko dozuzelako.
Milla patxo potolo
etxekuen partez.

Zorionak, UNAX,
6 urte bete dozuz-eta!
Asko, asko maite
zaittugu, bihotza!

Zorionak, IBON eta NORA, bixar,
ekaiñaren 9xan, ezkonduko
zaretelako. Musu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, MIREN (hillaren 11n,
20 urte) eta JOKIN (gaur, 15 urte).
Etxeko guztien partez.
Jarraittu horrela!

Zorionak, IÑAXIO eta ZIORTZA,
hillaren 11n urtiak beteko dozuezeta. Baitta egun bereko Mikel
Etxaideri. Ondo pasa eguna!

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
9an: 17:00, 19:45, 22:30
10ean: 17:00, 20:00
11n: 20:30

(2 ARETOAN)
9an: 17:00, 19:45, 22:30(antz)
10ean: 17:00, 20:00(antzokia)
11n: 20:30

(ANTZOKIAN)
9an: 17:00, 19:45, 22:30(1 aretoa)
10ean: 17:00, 20:00(1 aretoa)
11n: 20:30

”El intercambio”

”Basada en hechos reales”

”El doctor de la felicidad”

Zuzendaria: Ignacio Nacho

Zuzendaria: Roman Polanski

Zuzendaria: Lorraine Levy

iragarkilaburrak

i

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK

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

1. Etxebizitza
1.1. Salgai
– Pisua salgai Sostoatarren kalean. 3 logela, 2 komun, egongela, sukaldea eta ganbara. 85 m2. Tel. 630-878394.
– Babes Ofizialeko pisua salgai Barakaldo
kalean. 3 logela eta 2 komun. Garajea eta
trastero handia. Guztiz jantzita. Bizitzera
sartzeko moduan. Tel. 600-752732. Koldo.

1.2. Errentan
– Logela hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 679-737762.
– Familia arduratsuak 2/3 gelako pisua
hartuko luke alokairuan. Tel. 632-426847.
– Logela alokatuko nioke lana duen emakume arduratsu bati. Sukaldea eta komuna
erabiltzeko eskubidearekin. Whats-App
657-156254.

3. Lokalak
3.1. Salgai
– Mendaroko Arrats pub-a salgai edo alokagai, jubilazioarengatik. Tel. 943-755058.

3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

4. Lana
4.1. Lan bila
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagiusiak zaintzeko. Arratsaldez eta
gauez. Tel. 658-418104.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 631-975260.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko (titulua) eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Tel. 602-055627.
– Gizona eskaintzen da igeltsero jarduteko, nagusiak zaintzeko eta baserriko lanak
egiteko. Tel. 631-371332.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko
eta sukalde-laguntzaile jarduteko. Esperientzia. Tel. 617-680071
– Emakumea eskaintzen da lan egiteko.
Interna. Tel. 643-096845.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Baita gauez eta ospitalean ere. Tel. 632841284.
– Neska eskaintzen da lan egiteko (pisuan
edo ospitalean). Ordutegi malgua. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 631657380.

– Emakumea eskaintzen da lan egiteko.
Interna. Tel. 666-808479.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel.
631-891709.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere.
Esperientzia. Tel. 646-821678.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeka zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
631-565350.
– Neska eskaintzen da pisuak, pegorak eta
bulegoak garbitzeko. Tel. 698-406654.
Marcia.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
612-571098
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko (lokalak, pisuak), nagusiak zaintzeko eta sukaldari-laguntzaile moduan. Tel.
666-156651.
– Neska euskalduna eskaintzen da ekainean eta uztailean umeekin jarduera desberdinak egiteko. Esperientzia. Tel. 681330881.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 679-737762. Carmen.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko (baita ospitalean ere) eta
garbiketak egiteko. Tel. 631-624304.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko. 688495388.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
619-334381.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia. Tel. 642-099392.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631098995.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko (tabernak, sukaldeak, pisuak,
pegorak) eta nagusiak zaintzeko. Tel. 632426847.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 682-319739.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. 8 urteko esperientzia. Tel. 674480259.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 651-508694.
– Mutila eskaintzen da peoi moduan, nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
632-644435.
– Mutila eskaintzen da dendan, tabernan
edo tailerrean lan egiteko. Tel. 631462998.
– Neska eskaintzen da dendan edo tabernan lan egiteko eta umeak zaintzeko. Tel.
631-128719.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Baita ospitalean ere. Tel.
631-429214.

– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. 632-585088.
– Neska eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
652-668877.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko
(sukaldea, plantxa...). Erreferentziak. Tel.
631-406177.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 634-609827.
– Neska euskalduna eskaintzen da arratsaldez nagusiak edo gaixoak zaintzeko.
Tel. 617-571210.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 603-683176.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko (baita
gauak pasatzeko ere etxean edo ospitalean) Orduka. Tel. 632-411069.
– Emakumea eskaintzen da gauez ospitalean nagusiak zaintzeko (aste osoan edo
egun solteak). Tel. 632-337083.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
abuztuan nagusiak zaintzeko, Eibarren
edo inguruan. Esperientzia. Tel. 666844365. Anabel.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperientzia nagusien egoitzetan eta etxeetan. Tel.
688-728748. Jamilet.

4.2. Langile bila
– Autonomoa behar da, furgonetarekin, ab
uztuan paketeak banatzeko Eibar inguruan. Tel. 616-642631.
– Ileapaitnzailea behar da Eibarko ileapaindegi batean. Esperientzia eta estetika ezagupenak eskatzen dira. Tel. 943-567
232.
– Kamareroak behar dira asteburuetarako
Arrateko Tiro Pichon-en. Bidali curriculuma:. Postakutxa 46. 20600. Eibar.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

6. Denetarik
6.1. Salgai
– Ibilgailuaren atzeko atean bizikletak eta
matrikulak eramatekoa salgai. Tel. 666241667.

Hyundai SUV Gama.

Zuk aukeratutakoa.

TUCSON 17.900€-tik aurrera

SANTA FE 26.715€-tik aurrera

KONA 13.990€-tik aurrera

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.

ELGOIBAR
HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

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

Olaso Polig., 17

943 74 14 80

OIARTZUN

BEASAIN

IRUN

Lintzirin Poligonoa, 1
943 49 48 30

Errepide Nazionala, 1
943 80 40 54

Juan Thalamas, 43
943 63 97 69

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.
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.

