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skutitzak
– GUINNESS ERREKORRAREN BILA –

Eibartarrok:
Proposamen berritzaile eta ausartarekin gatoz
zuengana. Eibartarron ezaugarriekin bat datorren
ekitaldia prestatu nahi dugu: berritzailea, ausarta,
originala, erronkazalea. Guinness Errekorra gaindituko dugu!!! Ekainaren 22an, iluntzean, 2.500 lagunek osatutako irudi bat egingo da Untzaga plazan Guinness marka bat hausteko.
Marka horrekin Euskararen Plan Estrategikoa garatzeko eratu dugun “Eibarren AKEBAI” plataforma aurkeztu nahi dugu. Udalak, Eibarko eragileek
eta herritarrek osatua dagoen plataforma. Oso
proiektu irekia, berritzailea, bateratzailea, anitza, ausarta eta parte-hartzailea da; Eibartarron parte-hartzearekin eibartarrontzat egina. Denok dugu hor lekua, eibartar guztiok.
Lehenengoz egingo da Eibarren tamaina horretako ekitaldi bat. Auzoetatik abiatu eta Untza-

ga plazan elkartuko gara denok (ume, gazte, zahar; emakume, gizon; ikasle, bihargin, langabetu, pentsionista; irakasle, kirolari, bulegari, kazetari, dantzari, musikari, merkatari, tabernari; talde, ekimen, elkarte, erakunde…). Denon artean
lortuko dugu!
Zure auzoko batzarra ondorengo leku eta egunean izango da: Erdigunean bizi bazara, Udaletxean izango da batzarra, maiatzaren 22an (astelehena), 19:00etan. Urki ingurukoak Portalean elkartuko dira maiatzaren 23an (martitzena), 19:00etan.
Amañakoak Armeria Eskolan maiatzaren 24an
(eguaztena), 19:00. Eta Urkizu ingurukoentzako
bilera …eta kitto!n izango da maiatzaren 25ean
(eguena) 19:00etan.
Baietz Eibar Guinnessen sartu! Horra hor erronka! Aupa Eibar eta eibartarrok!
Eibarren AKEBAI!
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("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen
aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien
erantzunkizunik)

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
LO EGITTEKO GOSE.- Logura izan, lo egiteko premina euki. “Zelako gosia, baiña lo egittekua,
ehh?”.
LO ERRIAK EGON.- Loguraren eraginez, umeek izaten duten egonezina edo nekea adierazteko.
“Ume hori, lo erriak dago eta eruaizu ohera”.
Lo gutxi edo txarto egin eta gero esnatzean izaten den egoera. “Gau guztian hagiñeko miñakin
egon nok eta lo erriak esnatu nok”.

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

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

“Hau paradoxa: zenbat eta teknologia
konplexuagoa erabili, orduan eta
zailagoa da informazio hori
berreskuratzea. Euskaldunon
Egunkariaren artikuluak 1999. urtean
hasi ziren Interneten argitaratzen.
Horren aurrekoak, berriz, zinta
magnetikoetan zeuden gordeta.
2003an Egunkaria itxi ondoren, zintak
berreskuratu genituenerako, ez genuen
haiek irakurtzeko makinarik. Makinak
lortu genituenerako, zintek magnetismoa
galdua zuten. Historiak frogatu du
papera formatu ona izan zela”
(OSCAR ANGULO, INFORMATIKARIA)

“Tolstoi oker zegoen zoritxarreko
familia bakoitzak bere historia
behintzat bazuela eta zorionekoek
beti berbera bizitzen zutela zioenean.
Hain polita da hori entzutea ez garela
konturatzen gezurra dela”
“Mugikorra 120 aldiz kontsultatzen dugu
egunero. Horregatik, liburu bat irakurtzen
ikusten bazaituzte, jendeak pentsatuko
du ez duzula egitekorik ezer”
“Nire belaunaldirako drogak askatasun
ikurra ziren, baina orain txirotasunari
lotuta doaz; aberats batendako luxua
dena txiro batentzat putzu sakona”
“Le Penek irabazi balu, judutar askok
ihes egingo zuten Frantziatik. Joateko
nora? Alemaniara. Munduaren bueltak!
(IAN MCEWAN, IDAZLEA)

“Euskalki berri bat sortzen ari ote da?
Zer dela-eta kazetarien ahotan hitzetik
hortzera entzun behar ípar haizea,
Hégo Korea, ásko dira, ári naiz, ádos
nágo tankerakoak? Bi silaba duten hitz
orotan azentua lehen silaban jartzeko
ohitura hartu dute, kontsigna bati
jarraitzen ari balitzaizkio bezala, jakinik
euskararen joera, orokorki, bigarren
silaba azentuatzearena dela. Zeharo
arrotza egiten zaigu euskaldun arruntei
hizkuntzari ematen dioten musikaltasun
hori, eta euskara ikasten ari direnei a
zer nolako nahasdura sortzen dieten.
Albisteak ematean, gainera, totelak
dirudite. Baina mila hiztun totelek ez
dute euskal komunitate bat sortuko”
(EDURNE ALEGRIA, ZUTABEGILEA)

...eta kitto!
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Bota dabe Estaziño parian eguan Ibargain basarrixa

UNAI ARTETXE

1,5
Gustuko dut atzera begiratu
beharrik izan gabe aurrera
egitea. Batzuetan norabide
jakin batekin, beste askotan,
helmugarik gabe. Baina beti
aurrera. Egia da bideak
berak behartzen zaituela
alde batera edo bestera
egiten, zuzen joatera edo
bihurgunea ezkerrera edo
eskuinera hartzera, baina zu
zeu zara, hein handi batean,
nola eta nora jo eranakitzen
duena. Norberak ezartzen
du bere erritmoa,
mantsoago edo bizkorrago,
baina ezinbestekoa irizten
diot beti aurrera egiteari.
Bizitza hortan datzalako.
Geldi egoteak ezer onik
ekartzen ez duelako.
Beldur gehiegi ere ez duen
pertsona naizela esango
nuke. Baina nire esku ez
dauden gauzak ardura puntu
bat ematen didate. Atzetik
zer datorkidan ezin ikusteak,
adibidez, ikara ematen dit.
Iruditzen zaidalako gibeletik
datorren horrek nire
norabidea nik nahi gabe
desbideratu dezakeela. Nire
begiek ikusi ezin duten hori
ihesbidea mugatzen
didalako.
Uste dut honetan aritzen
garen guztioi pasa zaigula
behin edo behin. Haur baten
irribarre inozentearekin
etxetik irten, bideari tentu
handiz ekin eta auto, kamioi
edo autobus batek gure
eguneko jarduna zapuztea.
Eta egunekoa bada soilik,
gaitzerdi!
Gidari lagun, ez ezazu
aurrean duzun txirrindulari
horren bidea oztopatu. Zu
bezala, txirrindulari horrek
helmuga bat duelako. Zu
bezala, aurreratu behar
duzun hori pertsona delako,
bere ilusio eta beldur
berdinekin, bizitzaz gozatzen
jarraitzeko zure eskude
berarekin. Errespeta itzazu
1,5 metroak. Atzera
bueltarik ez dagoelako.

Ibar-Gain kaleko 10. zenbakiko eraikiña,
1705ean jasotako Ibargain basarrixa eraitsi dabe aste honetan. Desagertu dan basarrixari buruz Ego Ibarra bildumako “Eibarko
Basarrixak. Dabid Arriolaren omenez”,
1998xan argittara emondako liburuan jasotakuaren arabera, basarrixaren gaiñian lortu
ahal izan eben aittamen idatzirik zaharrena
1780kua da. Dana dala, ate gaiñian “año
1705” irakorri leikiala be diñue: “Ibargaiña,
Ibarbeia moduan, izen bereko dorretxian babesian jaixotako basarrixa da. Seguru asko,
bai bata eta bai bestia, jatorriz, dorretxien txabolak izango ziran, gero basarri bihurtu ziranak. Ibarratorria edo Ibarragaraikoa izeneko
dorretxia, Ibargaiña basarrixan aldamenian
zeguan eta dorre horren aldamenian zeguan
zugaitz haundi baten azpixan batzen zan Eibarko Kontzejua, XV. eta XVI. gizaldixetan.
Ibargaiña basarrixan paretik Markinarako bidia pasatzen zan. Durango-Zumarraga trenbidia be basarri parian inauguratu zan 1885.
urtian. Bertako Santiago Astigarraga probalari ezaguna izan zan. 1914-15 urtietan alkatia be
izan zan”. Basarrixa botatzeko biharrak dirala eta, Ibar-Gaiñerako pasabidia itxi dabe.

asteko

%57
datua

Eibarko airearen kalidadia “ona” izan zan
egunen porzentajia adierazten dau; neurketak
2016ko urriaren 25etik abenduaren 15era arte
egin zittuen eta, tarte horretan, egunen %31n
kalidadia “oso ona” izan zan eta %12tan
“hobetzeko modukua”.

Jarraipen Farmakoterapeutiko Osua egitteko
programa pilotua Eibarren
Osasun Saillak eta Euskadiko Botikarixen Elkarguak hitzarmena siñatu dabe aste honetan, Paziente Kroniko eta Polimedikatuen Jarraipen Farmakoterapeutiko Osua egitteko programa pilotua
martxan ipintzeko. Lehen fase honetan II. motako diabetes mellitus daken eta eten barik 8 printzipio aktibo edo gehixago hartzen dittuen 126 paziente gonbidatuko dittue parte hartzera, 3 osasunzentrotan hautatu eta gero. Pazientiak aukeratuko dittuan zentruetako
bat Eibarkua, Debabarreneko ESI
da. Osasun-zentruak ez eze, horretako bakotxaren eragin-eremuko
sei farmaziak be hartuko dabe parte, 18 botikak guztira, eta bakotxak
artatuko dittu programan borondatez sartuko diran 7 paziente. Jon
Darpón Osasun sailburuaren berbetan, programiak “tratamientua
eta, beraz, paziente horren osasunegoeria
hobetzia ekarriko dau”.
Darpon Osasun sailburuaren prentsaurrekua.

...eta kitto!
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AFESD alkartiaren aldeko zumba maratoia
egingo da bixar Astelena frontoian
Nerea Blasco ZIN irakasle eibartarraren ekimenez, Astelena frontoiak
III. Zumba Maratoia hartuko dau bixar, goizeko 11:00etatik aurrera. Hainbat irakaslek gidatuko daben zumba
maratoian parte hartzeko aukeria ez
eze, parte hartzera animatzen diranendako zozketak, DJ saiuak eta sorpresa asko preparau dittue. Sarreriak
10 euro balixo dau eta batzen daben
diru guztia AFESD, diagnostikorik bariko gaixotasunen bat daken umien famelixakuen Eibarko alkartiari laguntzeko erabilliko dabe.
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autuan
ESPERIENTZIA ESKOLAKUEN
IKASTURTE AMAIERIA
Kurtso amaieria gertu dake
Esperientzia Eskolakuak eta
Ikasten alkartekuak:
martitzenian bixak alkarrekin
exkursiñuan juango dira
Lekunberritik gertu daguazen
Mendukiloko kobazuluetara.
Eta Debabarreneko XIII.
Esperientzia Eskolakuak
datorren barixakuan agurtuko
dabe ikasturtia, 11:00etan
Armerixa Eskolan.

Batxilergoko
ikasliak agurtuko
dittue bixar
La Salle-Azitaiñen
Bixar goizian egingo dabe 2. Batxillergoko ikasliak agurtzeko
ekitaldixa La Salle-Azitaiñen. Eukaristiarekin hasiko dabe eguna,
jarraixan ekitaldi akademikuan
ikaslieri diplomak eta insigniak banatuko detsez eta, amaitzeko, luntxa eukiko dabe ikasle, irakasle eta
famelixakuak.

“EMEEK EMANA” DOMEKARA
ARTE IKUSGAI
Domekara arte egongo da 53
andrak kontautakuak biltzen
dittuan “Emeek emana”
erakusketia ikustera juateko
aukeria udaletxeko patixuan,
gaur 18:30xetatik 20:30xetara
eta bixar eta etzi, barriz,
12:00xetatik 14:00xetara.

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

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

11) Barne Medikuntza
12) Radiologia
13) Urologia
14) Traumatologia
15) Koloproktologia
16) Erizaintza
17) Foto-depilazio
Unitatea
18) Ginekologia B E R R I A
19) Psikologia B E R R I A

...eta kitto!
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Txonta barritzeko udalaren garapenurbanistikuaren eremua baliogabetu gabe
Aurreko astian jakin zan auzitegi kontentzioso-administratibuak emondako
epaiak Eibarko Udalak Txonta auzua barritzeko aurkeztu eban garapen-urbanistikuaren eremua baliogabetu dabela. Planak
eragingo lituzkeen jabetza ugariren titularra dan Txonta Egizastu Promozioak enpresaren eskaeriari holan erantzun detsa
Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusixak,
Txontak betetzen daben tokixa eraldatzen
eban Eibarko Hirigintza Plan Nagusiari udalian egindako laugarren aldaketia baliogabetuta. Aldaketia Eibarko udalbatzak aho
batez onartu eban 2015eko otsaillian, baiña halanda be Txonta Egizastu Promozioak
enpresiak hainbat alegaziño aurkeztu zi-

ttuan eta sententziak eraikuntza enpresakueri emon detse arrazoia.
Hori jakin eta hurrengo egunian, aurreko
barixakuan prentsaurrekua emon eben EH
Bildu, EAJ-PNV eta Irabazi alderdixen udal
taldiak, gobernu taldiari Txonta auzua berehala txukuntzia exijitzeko. Sententziak
auzua birgaitzeko asmuetan atzerapauso
haundixa ekarri dabela azaldu eben eta,
esandakuaren arabera, “atzera be hasierako puntuan gaoz”. Egoera honetara aillegatzeko arrazoi nagusiña “udal gobernuak
gai honekin izan dabe utzikerixa” izan dala
pentsatzen dabe. Gauzak holan, gertatutakuaren gaiñian berba egitteko atzo zan biltzekua Txontako Mahaixa.

Gaur hasi da Europako Geoparkien Astia
Aste honetan aurkeztu dabe gaurtik hasitta ekaiñaren 4ra bittartian zazpigarrenez martxan egongo dan Europako Geoparkien Astia. Horren harira Euskal Kostaldeko Geoparkiak antolatu daben programiak, bestiak beste,
hitzaldixak, doako bisita gidatuak, urteera geologikuak, lehiaketia eta Deba
eta Zumaia arteko itsaslabarrak garbitzeko auzolana dagoz. Azken hau izango da aurtengo ekitaldirik nabarmenena eta pillatutako hondakin eta plastikuak biltzeko garbiketia hurrengo zapatuan, maiatzaren 27xan egingo dabe
Deba-Zumaia Biotopuan, Elorriaga inguruko labarretan (Itziar, Deba). Hori dala eta, 14 urtetik gorakueri garbiketan parte hartzeko dei egin nahi detse (izena aurretik emoteko www.geoparkea.com orrixan sartu edota geoparkea@geoparkea.com helbidera idatzi bihar da). Bestalde, “Zer da zuretzat
Geoparkea?” gaiaren inguruko argazki lehiaketia antolatu dabe sare sozialetan eta, #Geoparkea traola erabillitta Twiterren eta Instagramen argazkixak partekatzen dittuenak sarixak irabazteko aukeria izango dabe.

Barriz apurtu dittue
zezen-plazako komunak
Zezen plazan hondatu zittuen komunak konpontzeko udalak 2.000 euro ordaindu zittuala
denpora gitxi pasau da eta oin atzera be horretako batzuk konpondu biharko dittue, zutikako
bi pixaleku apurtuta agertu dira eta. Konponketiak 1.000 bat euroko gastua eragingo dabela
eta, udalak gizalegez jokatzeko eskatu nahi detsa jendiari, horrelakorik ez errepikatzeko. Azaldu dabenez, aurrekuan bezala oinguan be komunak nahitta apurtu dittue, maillu edo antzerako erreminttaren bat erabillitta.

Txalan-Txalan programia aurkeztu dabe
Astelehenian presentau eben Txalan-Txalan bikote linguistokuen programia …eta kitto!-n. Ikasturte amaierarako martxan jarri daben egitasmuarekin Eibarko bizilagunen arteko harremana sustatzia billatzen dabe eta, horretarako, hizkuntza oiñarri modura hartuta, herrittarrak beraiek nahi daben hizkuntza praktikatzeko aukeria izango dabe, alkar ezagutu eta harreman barrixak sortzen dittuen bittartian.
Arduradunen berbetan, “bikotekidiak, aste honetan hasi eta datozen bost astiotan, modu informal eta naturalian arituko dira aukeratutako hizkuntzetan. Oiñ arte 8 bikote sortu
badira be, interes haundixa piztu dau ekimenak eta datorren ikasturtian jarraittuko dau”.

...eta kitto!
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Maiatza
bete-betia
preparau dabe
Armagintzaren
Museuan

ENRIKE ZUAZUA

Atzo izan zan Museuen Naziñoarteko Eguna eta, horren harira, Armagintzaren
Museuak ekitaldi mordua antolatu dittu hillebete honetarako. Bestiak beste, eguaztenian krisi ekonomikuaren inguruko hitzaldixa emon eban Portalean Javier Iza-Goñolak eta atzo, barriz, margolarixekin irrati-tertulixa egin eben Eibarko Cadena Ser emisoran. Bixar, bestalde, doako bisita gidatuak eskinduko dittue urte osuan Museuan ikusteko moduan daguan erakusketia ezagutu nahi dabenendako (17:00etan euskaraz eta 18:30ean gazteleraz;
izena emoteko deittu 943 708446 telefonora edo idatzi museoa@eibar.eus helbidera). Eta datorren
asteko eguenian beste irrati-tertulixa bat egingo da, 1937an Parisen egon ziran grabadore eta armagiñen senidiekin. Gaiñera hillaren 28ra arte Picassoren kuadruan oiñarritutako “Gernika miñaren
oihua” erakusketia ikusteko aukeria egongo da. Jarduera guztiak musutruk dira.

Gaur jokatuko da Gin Tonic lehiaketaren finala
Aurreko bi asteburuetan martxan egon dan
Euskeraz Primeran! egitasmuari lotutako II.
Gin Tonic lehiaketan, bezeruak tragua hartu eta
botua emoteko aukeria izan dabe eta bozketa
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horretatik urten dira hiru finalistak: Ametsa, Txoko eta Amesti tabernak, iazko berberak. Hirurak
jendiaren aurrian erakutsi biharko dabe zelan
preparatzen dittuen finalera eruan dittuen Gin
Tonic-ak, Untzagan 20:30xetan jokatzen hasiko
dan finalian. Azken erabagixa hartuko daben
epaimahaikiadiak Oskar Pardo (Oreretako Troitiño koktel-egille ezagunaren lantaldekua) eta
Ivan Feijó (Ermuko Gin Tonic Lehiaketako antolatzaillietako bat) izango dira eta finalista bakotxak 10 miñutu eukiko dittu eurendako konbinaua preparatzeko. Ekitaldixa Oihan Vega DJ-ak
girotuko dau. Irabazliak 300 euroko sarixa jasoko dau eta beste bi finalistak, barriz, koktelak
egitteko kit bana. Bestalde, tabernetan botua
emon dabenen artian asteburu bateko egonaldixa zozketatu dabe eta irabazlia Miren Etxeberria izan da. Berak be gaur jasoko dau sarixa.

Giro edarrian pasau eben San Isidro eguna Arraten
ziran probalekuan. Eguardixan egindako argazEguzkixa lagun zekela, giro edarrian ospatu
kixekin bilduma osatu eta www.etakitto.eus
eben San Isidro eguna Eibar eta inguruko baorriko MEDIATEKAN nahi dabenak ikusteko mosarrittarrak astelehenian Arraten. Eguna meduan ipiñi dogu eskuragarri.
zarekin hasi eben eta, hori amaittuta, eguardixan ekin zetsen txakoliña, gaztaia
eta aire librian hazittako basatxerri
ezaugarrixa daken txerrikixen dastaketari. Ondoren, hiru aizkolari bikoteren arteko San Isidruetako XV.
Aizkolari txapelketia jokatzen hasi
ziran eta, tarteka, harrijasotzailliak
eta Xanta Sousak txingekin erakustaldixa egin eben. Kantabrian bazkaldu eben gero eta, eguna agurtzeko, arratsaldian idi-demak jokatu
Herri-kiroletako saiuak basarrittarren atenziñua erakarri eban.

Sudokuak
Orain dela urte batzuk Jean
Baptiste Hyriart Urruti
Iparraldeko matematikari
euskaldunak Sudokuen
jatorriari buruzko “Y a-t-il des
mathématiques derrière les
grilles de sudoku?” (Ba al
dago matematikarik
sudokuetan?) artikulua idatzi
zuen, Frantziako Quadrature
aldizkarian. Eta erantzuna,
noski, baiezkoa da.
Badago beste frantziar bat,
XIX. mendean jaiotako
Gaston Tarry (1843-1913),
sudokuen jatorrizko historian.
Tarryk Leonard Euler (17071782) zientzialari handiak
mahai gainean jarritako
36 soldaduen arazoa aztertu
eta ebatzi zuen eta, horrela,
sudokuen jokoak sortarazi
zituen. Euler-ek hurrengo
ariketa proposatu zuen:
6 batailoi desberdin osatu,
bakoitza 6 gizonekin (garaian
emakumerik ez zen
ejertzitoan); guztira, beraz,
36 soldadurekin, seinako
6 maila desberdinetakoak
izanik (6 jeneral, 6 koronel,
6 kapitan, etab), gainerako
honako baldintzak betez.
Batailoi bakoitzean,
6 soldadu mota
desberdinetako bat bakarrik
izatea. Bestetik, lerro eta
zutabe bakoitzean maila
anitzetako soldadu bat soilik
erabiltzea. Gaston-ek, kemen
handiz, aukera guztiak bananbanan aztertuz, ezinezkoa
zela frogatu zuen. Eta, nahiz
eta 6 zenbakirekin ezinezkoa
izan, Gastonek 9
zenbakiarekin posiblea zela
frogatu zuen, 9x9=81
soldadurekin, alegia.
Sudokuen jokoa honetan
oinarritua dago, baina
soldaduen ordez zenbakiak
erabiliz. Osasun mentalerako
oso onuragarria den joko
honen izena, “Sudoku”,
Japonetik datorkigu ordea.
Su=zenbakia, Noku=bakarra.
Hortaz, “Sudokua” zenbakiak
errepika ezin direneko jokoa
da, gaur ezagutzen dugun
bezala.

...eta kitto!
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Eibarko kolektiboen
G
DBOS - Debabarreneko Orkestra Sinfonikoa
I
Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
D
Telefonoa:
688 80 31 70
Orkestraren helburua musika-tresna sinfonikoen ikasleei
e-maila:
dborkestra@gmail.com
maila altuko eta gertuko talde batean praktikatzeko aukera
A
webgunea:
www.dborkestra.simdif.com
eskaintzea da. Orkestrako kideen adina guztiz irekia da:
gaur egun 16 eta 70 urte bitartekoak daude, guztira 40 bat
lagun. Orkestrak edozelako ekitaldietan parte hartzeko
eskaintzak jaso ditzake. Entsaioak interesa duten
guztientzako zabalik daude, aurretik e-postaz abisatzea
besterik ez dago. Hilean bi aldiz entsaiatzen dute, zapatu
edo domeketan Portalean edo Elgoibarko Musika Eskolan.

harremanetarako: Jose Miguel Laskurain

Ekintza nagusiak
Orkestrak gutxieneko ekitaldi kopuru bat egiten du urtean
zehar, eta, horretaz gain, gerta daiteke beste ekitaldiren bat
egin behar izatea eskualdeko herrietan. Elgoibar eta Eibarren
maiz jarduten dute, eta aurten Ermuan ere emango dute
kontzertu bat.

Debabarreneko Orkestra Sinfonikoan 40 kide inguru
daude gaur egun.

DIAPO LETE
Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
Iaz sortu zen Eibarren Diapo Lete Senegaldarrak Eibarren
Kultur Elkartea, taldea eratzeko baldintzak betetzeko
eta helburuak kideen artean adosteko luzaroan jardun
ondoren. Eibar eta inguruko herrietako 50 bazkide inguru
ditu elkarteak eta beste asko bazkide-txartela eskuratzeko
bidean dira. Alde batetik, Senagalgo kultura ezagutzera
eman nahi dute, eta horrekin batera bizikidetza hobetu.
Azken finean, kultura bien arteko harreman positiboak
sortzea da euren zeregin nagusia. Senegaldik datozenei
harrera informala egiten diete, nora etorri diren azaldu
eta euren buruak kokatzen laguntzen zaie. Euren ohiturei
eusten saiatzen diren arren, euskal kulturara ohitzeko
ahaleginak ere egiten dituzte.

telefonoa:
e-maila:

632 15 21 32 (Mballo)
632 32 98 68 (Rokhaya Dina)
dinadiaw.dd@gmail.com

Ekintza nagusiak
– Abenduan, Etorkinen Nazioarteko Eguna zela eta, jaialdi
arrakastatsua antolatu zuten Untzaga plazan.
– Herrian egiten diren jardueretan parte hartzen dute.
– Antzezlanak eta kontzertuak.
– Senegalgo independentzia eguna.

Senegalgo jaki tipikoekin egindako herri bazkariak jende
asko erakarri zuen.
Atal honetan Eibarko elkarte/kolektiboen berri emango dugu astero.
Gurekin harremanetan jartzeko: 943-200918 / komunikabideak@etakitto.eus

...eta kitto!
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Eibarko baserritarrak
“Arrate, Santa Kurutz, Garagoitxi
ingurunearen Plan Berezia”ren kontra
Andirao Eibarko Baserritarren
Elkarteak “Arrate, Santa Kurutz,
Garagoitxi ingurunearen Plan
Bereziari” buruzko iritzia eta
kezkak azaldu ditu egunotan.
Baserritarrek hainbat bilera egin
dituzte plan horrek euren
jardueretan izango duen eragina
aztertzeko, eta 236 partehartzaileen %99ren
adostasunarekin Plan Berezi
horren kontra azaldu dira.

iri-antolamendurako Plan Orokorraren atal gisa Eibarko Udalak martxan jarritako Plan Berezi horretan
Urko, Akondia eta Garagoitxi zonaldetan
ingurumen hobekuntza ekintzak bultzatu
nahi dira, eta Ixua-Usartza, Santa Kurutz
eta Arrate-Olabe zonaldetan olgetarako lekuen erabileraren eta jardueren erregulazioarekiko ekintzak definitu. Horretarako,
parte-hartze prozesua zabalik egon da, eta,
bertan, teknikariez aparte, gaian interesa
duten hainbat herritarrek hartu dute parte.
Andirao elkartekoak ere lan-talde horietan

H

izan dira. Oraindik plan definitiborik ez dago, baina baserritarrek argi esan dute plan
horrek baserritar batzueri oso muga gogorrak jartzen dizkiela eta sektore guztiak bat
egin duela “planari aurre egiteko, eta
adostasunaren bila lan egiteko”.
Adirao Elkartekoek gutun bidez azaldu
dutenez, “alde batetik, Plan Bereziaren barruan dauden lur-eremuen %94 pribatuak
dira, eta baldintza hau eta bere ondorioak
ez dira kontuan hartzen Plan Berezia erredaktatzen ari den une honetan. Bestalde,
planak mugak ezartzen ditu abeltzaintza,
basogintza eta nekazaritza arloetan, erregulazio murriztailea da eta baserrien jasangarritasunari eragiten dio zuzenean”.
Horrek guztiak elkarteko baserritar askoren bizimoduan eragina dauka, eta, horregatik, “beharrezko sensibilitatea sortzeko ekimenak bultzatzeko prest” azaldu
da Andirao elkartea. Plan Bereziaren aholkularitza taldean eta herritarrekin egindako tailerretan parte hartu dute. Udaleko alderdi politikoekin egin dituzte bilerak “baserritarrek inguru horretan egunerokotasuna nola bizi duten argitzeko eta Plan Bereziaren onarpenak izan ditzakeen eragin
negatiboak azaltzeko”.

Martxoaren 14an Jon Iraola udaleko ingurumen zinegotziarekin eta Eibarko
Klub Deportiboko eta Baskegur, Gebe,
Enba, Enhe eta Arefor sindikatuekin batzartu ziren. Bilera horretan ondorioztatu
zenez, “arazoa konpontzeko, lehenik eta
behin, Hiri-antolamendurako Plan Orokorrean mugaketen eta baimendutako
erabileren modifikazio puntual bat egin
beharko litzateke Zoru ez Urbanizagarriaren kategoria desberdinetan”. Aldaketa hori egin ezkero Plan Berezia ere aldatuko litzatekeela diote Andiraokoek.
Hori dela eta, maitzaren 10ean eskaera
hori aurkeztu zuten Eibarko Udalean, Eibarren baserri jabetza dutenen 560 sinadurarekin.
Adostasunaren bila
Egoera horren aurrean, Andirao Baserritarren Elkarteak “elkarlanaren bitartez
denon artean adostutako irtenbide bat”
lortu nahi du, eta, bitartean, “Plan Bereziaren erredakzioa zein onarpena bertan
behera lagatzeko” eskatzen dute. Aldi berean, Miguel de los Toyos alkatearekin bilerak eskatu dituztela, baina orain arte alkateak ez diela erantzun salatu dute.

...eta kitto!
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‘Wannacry’ izeneko ransomwareak mundua dardarka
utzi zuen joan den barixakuan. Birus informatiko
horrek 150 herrialde baino gehiago kutsatu ditu,
tartean enpresa handiak eta hainbat ospitale. Miguel
Fernandez informazioen segurtasuneko ikerlaria da
eta berarekin jardun dugu sareak astindu dituen
gaiaren inguruan. Internet ia edozein gailutan aurkitu
dezakegun sasoi honetan segurtasunari beharrezko
garrantzia ematea gomendatzen du aditu eibartarrak.
Gainera, argi utzi nahi du hackerrak segurtasun
informatikoan adituak direla eta berez ez direla
gaiztoak.

MIGUEL FERNANDEZ
(INFORMAZIOEN SEGURTASUNERAKO IKERLARIA):

“Milioika dolarreko
negozioa dago
ERASO
INFORMATIKOEN
inguruan”
– Ziberreraso erraldoia zabaldu zen munduan zehar joan
den barixakuan. Zer da gertatu dena?
Ransomwarea izan da, hau
da, datu-bahiketa. Ez dituzte
zure datuak hartzen, zure disko gogorrean jarraituko dute
hauek, baina moldatu egiten
dituzte datu horiengana heltzeko sarbidea eurek bakarrik
izateko. Beraz, ezin zara zure
dokumentu, argazki eta abarretara sartu, eta enpresen kasuan, negozio-datuetara. Datuak askatzeko modu bakarra
erreskatea ordaintzea da. Orduan, datuak deszifratzeko gako bat ematen dizute eurek.
– Nolako kalteak eragin ditu?
Oso entzuna izan da Renaultek fabrika batzuetan ekoizpena eten behar izan duela, azken finean, zerbitzu informatikoek ez zutelako funtzionatzen. Gero, Erresuma Batuko

Osasun Zerbitzuan ere 16 ospitale kaltetu ditu eta horren
ondorioz hainbat paziente zerbitzu gabe geratu dira. Herrialde askotan zabaldu da, partikularrak kaltetu ditu, baina batez ere enpresak, euren negozio edo ekoizpena gelditu behar izan dutelako. Kontua da
potoloenaz enteratzen garela.
Erasoa jasan duten enpresa
askok erreskatea azkar ordaindu eta funtzionatzen jarraitu
dute, baina beste batzuk geratu behar izan dira eta jasandako kalteak ez dituzte publiko
egin. Azken finean, erreputazio kontua da eta honako kontuak ez dira azaleratzen, gauza
potoloak bakarrik.
– Jakina da nor dagoen guzti
honen atzean?
Ez. Erasoa Txina eta Errusiatik datorrela esaten da, baina horrelakoak gertatzen direnean beti aipatzen dira Txina

Oinarrizko segurtasun neurriak hartzea gomendatzen du Fernandezek.
Ekhi Belar

eta Errusia. Negozioa da hau
guztia eta eraso informatikoen inguruan mafia handia dago, milioika dolarreko negozioa. Dirua irabazteko modu
bat datuen bahiketa da eta
neurriko diru kopuru eskatzea
da gakoa. Partikularren kasuan, adibidez, 200-300 euro
eskatzen dizkizute, ordaintzen
duzu (Bitcoin bitartez) eta datuak berreskuratzen dituzu,
beti. Zaila da mafia hauen pistari jarraitzea, izkutatu egiten
direlako. Zaila da erasoa egin
den IP-aren arrastoa jarraitzea, hamar hornitzaileren eta
bost zerbitzariren atzean gordeta dagoelako.
– Ransomware eta horrelako
berbak entzuten ohitu behar
dugu hauen inguruan ikasi
eta konponbideak jartzen
ikasteko?
Espezialistei asko gustatzen
zaizkie berba teknikoak erabil-

tzea, baina denok hartu behar
ditugu oinarrizko neurri batzuk.
Lehenik, zentzuz jokatzea, hau
da, mezu elektroniko susmagarriak ez zabaltzea, konfiantza
ematen ez dizkiguten esteketara ez jotzea, iturri susmagarrietatik datozen adjuntuak ez
irekitzea, eta abar. Alaiki nabigatzen dugu sarritan interneten eta, paranoian erori gabe,
kontua eduki behar da. Gero,
aktualizatutako antibirusa eta
sistema operatiboek dakartzaten firewallak eduki behar dira.
Askotan pisu handia daukate
eta ordenagailua moteltzen
dute, baina beharrezkoak dira.
Ransomware kasuetan ondorio latzik ez izateko, egunero
segurtasun kopiak egitea gomendatzen da.
– Maila partikularren zein enpresa mailan segurtasun informatikoaren garrantziaz jabetzen gara?

...eta kitto!
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Maila partikularrean ezetz
uste dut, hackerrek gugan interesik izango ez dutela pentsatzen dugulako. Hori egia da
neurri handi batean, baina ransomware erasoekin, automatizatuak direnak eta bereizi gabe maila handian erasotzen
dutenak, zuri toka dakizuke.
Gaur egun ohikoa den beste
eraso bat zerbitzuen ukapena
da. Honen bitartez, hackerrak
enpresa handi baten zerbitzari
bat bota nahi du eta, horretarako, kutsatutako ehunka edo
milaka ekipo behar ditu, bere
kontrolpean egon eta, berak
nahi duenean, bota nahi duen
zerbitzariari aldi berean erasotzeko. Kasu honetan, hackerra
ez da nigan interesatuta egongo, baina nire ordenagailuaren,
Smart Telebistaren, internetera konektatuta dagoen hozkailuaren... kontrola izatea interesatzen zaio. Gaur egun gailu
askok daukate interneterako
sarbidea eta seguruak ez diren
milioika gailu daude. Gailu
hauek ez daude segurtasunaren ikuspuntutik pentsatuak
eta oso kalteberak dira.
– Nola babestu daitezke gailu hauek (hozkailuak, telebistak, mikrouhin-labeak...)?
Segurtasun erraminta klasikoekin, baina maila partikula-

“Gobernuen arteko zibergerra
gertatzen ari dela ematen du”
rrean zailagoa da. Enpresa batean, informazioa filtratzen
duen suebakia sartuz, segurtasun hesia izango zenuke, baina etxean zailagoa da. Etxean
konexio-routerra daukagu, baina suebakirik ez. Izan genezake, baina erabiltzailea ia segurtasun aditua izatea eskatu beharko genuke. Produktu hauek
interneten modu seguruan konektatzeko moduan sortu behar dituzte ingeniariek.
– Azken zibereraso horrez
gain, zeintzuk dira eraso informatiko ohikoenak?
Gaur eguneko eraso nagusiak ransomwareeak eta zerbitzu-ukapeneko erasoak dira.
Bigarren hau gauzatzeko, lehen esan bezala, hacker mafiek erabiltzaileen milaka gailu
konprometitzen dituzte gero
eraso koordinatua egiteko.
‘Botnet’ deitzen zaio gailuak
kontrolpean izateari. Mafiek,
‘Botneta’ dutenean, milaka dolarrengatik saltzen dute erosleak nahi duen zerbitzariari eraso egiteko. Askotan ez zara
enteratu ere egiten, zure ekipoa ez dutelako kaltetzen. Bere funtzioa egiten du eta momentu jakin batean zerbitzari
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bati erasotzeko aktibatzen da.
Eraso baten parte izan zaitezke ezer jakin gabe. Arazo larriena da eraso hauek sistema
kritikoengana zuzenduta daudenean, hau da, ur-garbitzaileengana, energia sortzaileengana, zentral nuklearrengana...
eta badaude mota honetako
erasoak.
– Beldurgarria da!
Bai, baina maila honetan
hacker batek nahi duena dirua
irabaztea da, beraz, ipintzen
duen prezioa ordaindu eta arazoa konponduko litzateke.
– Hurrengo Mundu Gerra
edo gerra handia interneten
gertatuko dela esan ohi da.
Zer deritzozu?
Gertatzen ari da, edo hori
pentsatzen dut nik. Begira
Trumpek irabazi zituen hauteskundeetan gertatu zena. Errusiak bere hautaketan izan zuen
interferentzia ikertzen ari dira.
Mundu honetan oso ezaguna
den beste eraso bat dago,
‘Stuxnet’, uranioa aberasten
duten zentrifugatzaileak erasotzeko diseinatutako birusa.
Irango programa nuklearra moteltzeko erabili zen eta suposatzen da bere atzean Ameri-

kako Estatu Batuetako (AEB)
gobernua zegoela. Gobernuen
arteko zibergerra gertatzen ari
dela ematen du. Txina, AEB,
Errusia eta horrelako herrialde
boteretsuek egunero elkarri
erasotzen diote, nahiz eta guk
ez jakin. AEBetan badago CIA
baino indartsuagoa den erakundea bat, NSA, eta ez dakigu nolako erraminta eta ezagutzak dituen. Konspiranoikoa
dela ematen du, baina beti irteten da zerbait argira. Wikileaksekin zerbait gehiago jakin
dugu, baina gertatzen denaren
%10 da agian. Gobernuek egiten dutenaren inguruan jakiteko eskubidea dugula pentsatzen dut, baina segurtasuna
arriskuan utzi dezaketen kontuak egin ditu publiko Wikileaksek baita ere. Pribatutasunaren eta segurtasunaren arteko eztabaidan sartuko ginateke hor eta ez daukat hain argi zer pentsatu, baina munduko zibergerra bai ari da gertatzen. Edozein gailu internetera
konektatu eta zure gailura konektatzen direnen datuak ikusteko aukera baduzu, Txina,
Errusia eta hainbat herrialdetik
konektatzeko saiakerak ikusiko dituzu minutu gutxira. Konexio automatizatuak dira, zer
gertatzen den jakiteko.

...eta kitto! Euskara Elkartea
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Ibilbide berezia euskal musikaren historian zehar
Astea modu paregabean hasi zuten Eibarko DBH-ko 4. mailako ikasleek.
Ez da egunero Mikel Markez eta Eñaut Elorrietaren musika eta doinuez
gozatzeko aukera izaten eta, are gutxiago, euren eskutik euskal musikaren
historian zehar ibilbidea egiten. Bada, astelehen goizean, herriko hainbat ikaslek
pribilegio hori izan zuten, belarriek oraindik ere dastatzen duten gozamena.
ikel Markez eta Eñaut Elorrieta
musikariek ‘Baga, Biga, Higa’
proiektua ekarri zuten Coliseora.
Euskarazko musikaren transmisioa eta
sustapena helburu dituen ekimena da eta
Elorrietak azaldu zuenez, “eskoletatik hitzaldiak emateko deitzen ziguten, eta ikasle askok Mikel Laboa ezagutzen ez zutela
konturatu ginen, baina Justin Bieber oso
ondo”. Hori izan zen, besteak bestek,
proiektua sortzeko arrazoia.
Euskal kantu tradizionalak ‘telefono hautsia’ bezala iritsi dira gurera. Mendeetan
zehar ahoz aho, belarririk belarri, aldatzen
joan dira. 1.900 urtean, ordea, euskarazko
lehen abestiak grabatzeko aukera izan zen
Pariseko Expo Unibertsalean. ‘Pello Joxepe’ abestiak XIX. zuen doinua entzun ahal
izan zuten DBH-ko ikasleek eta barre lotsatia bota zuten gaur egun ezagutzen dugun doinuarekin duen aldeagatik.

M

Gure musika zikintzen
Hamarkadaz hamarkada euskal musikaren historiaren nondik norakoak kontatu zituzten Elorrieta eta Markezek. ‘Soroak’ taldeak gitarra elektrikoarekin hasi zirenean
“gure musika zikintzen ari dira” entzun
behar izan zuen momentutik, gaur egun
musika egin eta kontsumitzeko bizi den
bat-batekotasunera arte.
Lehen atalean, ‘Soroak’ taldeak sakrilegio elektrikoa gauzatu zuenean publiko artean zegoen Mixel Lebegueriek euskal
musikaren historiaren modernitatean izan
duen garrantzia azpimarratu ostean, ‘Eperrak’ abestu zuen bikoteak. Ostean, 60.
hamarkada izan zuten mintzagai.

Frankismo sasoia
zen,
zentsuraren
ukabil bortitzaren urteak, eta zeharka botatzen ziren mezu
eta desirak. Laboak
Hego Amerikako doinuak abesten zituen,
Benito Lertxundik Elvis Presley imitatuz
‘La Voz de Españako’ kantu lehiaketa
irabazi zuen eta euskera modan jartzen
hasi zen. “Gazteleraz
aritzen zirenak ere euskaraz abesten hasi
ziren”, Markezen berbetan. Laboaren
‘Txoria txori’ abestu zuen bikoteak askatasun gose larria zegoen hamarkadari
agurtzeko.
‘Txanpinoien aroa’
‘Txanpinoien aroa’ izan zen 70. hamarkada. “Gizarte baldintzak hain ziren egokiak, herri guztietan jendea irten zela ordura arte esan ezin zena kantatzera”, aipatu zuen Elorrietak. Errobi, Oskorri, Niko
Etxart, Ruper Ordorika... musikari emari
handia izan zen. Booma. Eta Xabier Leteren ‘Xalbadorren heriotza’ ekarri zuten Coliseora aurkezleek.
Tradizioarekin apurtu eta ezer eskaintzen ez zion gizarteari abestu zion 80. hamarkadak. “’Gure aitaren etxea’ zen lehenik, ‘Aitarik ez dut’ gero, eta ‘Hil ezazu aita’ azkenik”. Askorentzat oker izendatua
izan den Euskal Rock Erradikalaren jaiotza
gertatu zen eta Itoizen ‘Lau teilatu’-rekin

DBH-ko ikasleak kantu batean batu zituzten Coliseoan.
Aniztasuna gaur egun
Aniztasuna da 90. eta 2.000 hamarkadetako berezitasun nagusia. Teknologiaren garapen azkarrak markatuta, eta marketingaren eta estetikaren domeinupean,
musika egin eta entzuteko moduak aldatu dira sasoi hauetan. Tartean, trikitixaren
booma, baserri-giroko musika pop eta
rock musikara moldatuz.
“Trantsizio aroa bizi dugu”, Elorrietaren
ustetan. Aldaketak azkar ematen dira eta
inork ez daki zer gertatuko den, “baina katea izaten saiatuko gara”, euskal musikak
bere bidea jarraitzeko.

Ibarkurutze, 5
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LORADENDA
– Lora eta landare
natural eta lehorrak
– Ezkontzetarako lorak
San Juan, 1
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Aurten beste batzuetan baiño
pixkat lehentsuago hasiko dittugu
San Juan jaixak eta, gaiñera, oin
arteko marka guztiak hautsita
ospatzen hasiko gara: ekaiñaren
22xan Untzagak hartuko daben
ekitaldi haundixan Guinness
errekorra gaindituko dogu, “figura
baten eraldaketa” kategorixan.
Sanjuanak hasteko ez eze,
ekitaldixa egitasmo zabal baten
aurkezpena egitteko be erabilliko
da. Aittatutako errekorra oin arte
Dubai-k dauka, 2.300 lagunekin.
Hortaz, eurak ipiñittako marka hori
eibartarrok gainditzeko gitxienez
2.500 lagun batzia lortu bihar da
eta, asmo horrekin, 40 laguneko
lantaldia ekitaldixa antolatzeko
biharrian hasitta dago.
uinness errekorra gainditzeko
erronka horren atzetik Euskararen
Plan Estrategikua garatzeko herrixan eratu dan “Eibarren AKEBAI” izeneko plataformia dago. Ekaiñaren 22rako
preparatzen diharduen ekitaldixa eibartar
guztiendako egongo da zabalik, berdin detsa zenbat urte dittuan, nun jaixotakua
dan, zelako gustuak dittuan... Ekitaldixa

G

Ekaiñaren 22xan...

GUINNESS

errekorraren billa

preparatzeko biharrian dabillen taldiak
azaldu dabenez, “hamen biharrian daguanak, edo hamen bizi danak, azken batian
egun horretan Eibarren egongo dan jende
guztiak eukiko dau parte hartzeko aukeria.
Eibarko alkarte, erakunde eta abarrak, eibartar guztiak batu nahi dittugu”.
2.500 lagunez osatutako giza-irudi
erraldoia egingo da Untzagan, udaletxe

Udalbatzak ahobatez onartutako Plan Estrategikuaren harira, Euskararen Foroa sortu zan.
Lehen billeria iazko urrian egin eben, asmu nagusixen barri emoteko.

aldeko plazan, eta, era berian, giza-irudi
horrek eraldaketa bat izango dau. Osatuko dan irudixa logotipua izango da. Eibarko udalak, eragilliak eta herritarrak
osatzen daben “Eibarren AKEBAI” plataformiak oso proiektu zabal, berritzaille
eta parte-hartzaillia emon nahi dau ezagutzera, “eibartarron parte-hartziarekin
eibartarrondako egindakua”. Esandakuaren arabera, “lehelengoz egingo da Eibarren horrelako tamaiñua dakan ekitaldi
bat. Auzuetatik abiatuta, ekaiñaren
22xan, 20:30xetan Untzagan alkartuko
gara danak: umiak, gaztiak, zaharrak; andra-gizonak; ikasliak, bihargiñak, langabetuak, pensionistak; irakasliak, bulegarixak, kazetarixak, dantzarixak, musikuak, merkatarixak, tabernarixak; talde,
alkarte, erakundiak... danon artian lortuko dogu. Baietz Eibar Guinnessen sartu!
Horra hor erronka”.
Horretarako, datorren asterako auzo batzarrak deittu dittue. Holan, maiatzaren
22tik 25era bittartian auzoka egingo diran

Martxuaren amaieran egin zan batzarrian bildutakueri ordura arte landutakuak azaldu zetsazen.

...eta kitto!
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zabala, parte-hatzaillia, informala, anitza,
irabazlia, eraikitzaillia... ilusiñoz betetakua,
geuk be holan, ilusiño haundixarekin
dihardugulako”.
“Eibarren AKEBAI” markiak be esandako horretan dauka sorburua: “Esaten
dogun diskurtso horretara ondo egokitzeko izen aproposa bihar genduan, diskurtsuaren ezaugarri guztiak beteko zittuan
izena. Eta, horrekin batera, zirikatzaillia eta
erronka puntu bat adieraziko eban izena
Guinnessa eta Eibarren
be izan bihar zan. Horrek guzAKEBAI markia
tiak kontuan hartuta, holan sorGuinness errekorra gainditzetu zan ‘Eibarren AKEBAI’ izena
ko asmua ez da egun batetik
”. Plataformako kidien berbebestera sortu. “Eibarren AKEtan, “aurretik dakaguna 10 urBAI” plataformakuen berbetan,
terako plangintza da. Historikua
dala diñue, horregaittik, hasieria
“azken urte eta erdixan 50 bat
emoteko ezin aproposagua beherritarrekin osatutako taldiak,
gittantzen jaku eibartar guztien
parte-hartze prozesu batian daartian Guinness errekor hori lortozen 10 urtiotarako Euskararen
tzeko ekaiñian egingo dan ekiPlan Estrategikua lantzen jartaldixa. Azken batian, planaren
dun dau. Udalak bultzatutako
erronka Eibarren euskeriaren
plana izanda be, eibartarrak Eierabilleria haunditzia izanda,
barrerako egindako plana izatia
egitasmua
be
nahi izan dabe leheerronka haundi balengotikan, hortik
tekin,
Untzagan
udalak herritar eta
2.500 eibartar alalkartien artian zukartu eta Guinness
bi-lana egittia. Haerrekorra gainditulanda be, udalaren
ta hasiko da”.
babesa dauka, udalak egitasmua diruz
Ekitaldixan parte
laguntzeko 10 urtehartzia eibartar guzrako konpromisua
tiendako
zabalik
da eta”.
egongo bada be,
dana antolatu ahal
Hori guztiori marizateko izena aurretxuaren
29xan
Martxuaren 29xan Portaleko erakusketa aretuan egindako batzar nagusixan aurreratu zittuen
tik emotia biharrezegindako
batzar ekaiñerako preparatzen hasi diran Guinness errekorra gainditzeko ekitaldixaren nundik-norakuak.
kua izango da eta,
nagusixan eztabaidatu eta onartu eben. Hortaz,
Informaziñua emoteko batzarrak, auzoka: horretarako, www.akebai. eus
webgunia sortu dabe, helbide
ekaiñeko ekitaldixa 10 urterako
ERDIGUNEA: Maiatzaren 22an (astelehena), 19:00etan
horretara sartuta, hor topauko
egitasmo zabal horren hasieraUdaletxian. URKI: Maiatzaren 23an (martitzena),
dozuen formularixua beteta izeko txupinazua izango da, “Eus19:00etan Portalean. AMAÑA: Maiatzaren 24an
na emoteko. Sartu eta emon izekeriaren plan estrategiko barri(eguaztena), 19:00etan Armerixa Eskolan. URKIZU:
na, danon artian Eibar Guinness
xa ez eze, plan barritzaillia nahi
Maiatzaren 25ean (eguena), 19:00etan …eta kitto!-n.
errekorren zerrendan sartzia lordogulako. Izan be, egitasmuaIzena emoteko: www.akebai.eus webgunian
tuko dogu eta. AKEBAI!
ren diskursua be halakotxia da:
billeretan, ekitaldixaren inguruan jakin biharreko guztiak azalduko dittue. Lehen billeria erdigunian bizi diranendako deittu dabe,
astelehenian, 19:00etan udaletxian. Urki
ingurukuekin billeria, barriz, martitzenian
egingo dabe (19:00etan Portalean). Eguaztenian Amaña aldekuen txandia izango da
(19:00etan Armerixa Eskolan). Eta eguenian izango da azkena, Urkizu ialdekuekin
(19:00etan ...eta kitto! Euskara Elkartean).

Esteban Plazaola Zubizarreta
(2017-V-3)

Bere aldeko MEZA ospatuko da
hilaren 21ean (domeka), 10:00etan hasita,
Karmengo Amaren parrokian.

...eta kitto!
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moda

mikel solas -MODA DISEINATZAILEA-

Cristobal Balenciaga, euskal “couturier”a
Balenciagak Donostian bere
lehen denda zabaldu zuela
100 urte bete dira aurten eta,
horretaz gain, 80 urte tailerra
Parisen zabaldu zuela. Horregatik eta jostunari eta bere diseinuei diedan begirunea dela
eta, ez nuen berari buruz eta
bere tailerraren inguruan hitz
egiteko aukera galdu nahi.
Denok dakigu Cristobal Balenciaga Getarian jaio zela
eta txikitatik joskintzarako zaletasun handia erakutsi zuela. 20 urterekin bere lehengo
joskintza-tailerra
zabaldu
zuen Lizaso ahizpekin batera.
Baina euren arteko gatazkak
zirela eta, banatzea erabaki
eta bere tailerra zabaldu
zuen Balenciagak Donostian.
Geroago, Gerra Zibilaren ondorioz, Donostia eta Madrilgo tailerrak itxi eta Parisera

alde egin zuen.
Parisen laster egin zen ezaguna eta hango goi-joskintzan
arrakasta itzela lortu zuen. Dior
eta Chanel bezalako disenatzaileek ziotenez, Balenciaga zen
euren artean “couturier" bakarra eta benetakoa. 50 eta 60 hamarkadetan arrakasta handia
izan zuen Hollywoodeko izarren

eta Europako aristokraten artean. “Pret-a-porter” indarra hartzen hasi zenean, eta goi-joskintza errentagarri izateari laga
ziola ikusi zuenean, erretiratzea
eta bere joskintza etxea ixtea
erabaki zuen 1968an, inork espero ez zuenean.
Balenciaga bapatean hil zen
1972an. Kontatzen dutenez,
sinatu gabe utzi zuen testamentu berri baten arabera, oinordekoeri debekatu egin zien
bere moda marka berriro zabaltzea. Baina hauek ez zuten
jostunaren nahia bete, eta
1986an, bere eskubideak saldu ondoren, berriro ere zabaldu zuten Balenciaga marka.
Gaur egun oraindik martxan
dago, eta luxuzko marka ospetsuenen artean jarraitzen badu
ere, ez da inoiz Balenciagaren
pareko diseinatzailerik egon-

go. Getarian, Balenciagaren
omenezko museoan, beste
museoek eta bezeroek utzitako bere lanak ikus daitezke,
eta aurten joskintza tailerraren
urtemuga ospatzeko hainbat
ekitaldi antolatu dituzte.
“Jostun on batek arkitektoa
izan behar du patroiak egiteko,
eskultorea forma lantzeko,
margolaria marrazkiak egiteko,
musikaria armonia lortzeko eta
filosofoa neurria lantzeko”.
Cristobal Balenciaga.
Facebook.com/solasdesigns
Instagram: solas_design

olatz etxeberria -ARKITEKTOA-

Arkitektura eta klima

Oporrak gainean ditugu. Seguru nonbaitera joateko asmoa izango duela batek baino gehiagok. Horrek, kultura,
gizarte, paisaia eta arkitektura
ezberdinak ezagutzeko aukera ematen digu, aniztasun horrek aberasteaz gain pertsona
hobeak egiten gaitu. Baina
beste gauza batez hitz egin

nahi dizuet: Zoazten tokiko
eraikinetan erreparatzeko eskatu nahi dizuet, ikusiko duzue zelan arkitekturak klimarekin harreman itxia duen.
Mediterraneo isuri aldean erakinak zuritzen dituzte beroari
aurre egiteko. Kolore beltzek
bero gehiago hartzen dute argiek baino. Gurean berriz
nahiago ditugu harriz jantzitako eraikinak kareaz zurituak
baino, horrela hezetasunari
hobeto egiten baitiogu aurre.
Eta zer esanik ez teilatuei buruz: asko gustatzen zaizkiguteilatu lauak baina gurean euriari aurre egin behar diogu

eta bi edo lau isurkiko teilatuak behar ditugu, hegal batekin bukatuta fatxada babes

dezan. Erabiltzen diren materialak ere bertakoan izan behar dira, horrela klimari eta lekuari arinago egokitzen direlako, Galizian granitoa erabiltzen dute non nahi, gurean
berriz Markinako marmol beltza edo Afrikako sabanan egurra eta lastoa. Hirigintzak ere
klimari aurre egiteko trikimailuak garatu ditu, kale estuak
itzala lortzeko eta tenperatura
murrizteko edo estalitako plazak bertan asteroko merkatua
egiteko nahiz eta euria egin.
Esango didazue bueltan ze
motatako arkitekturak topatu
dituzuen. Ongi pasa uda.

etxe apainketa

gehigarria

2017rako tendentziak
Barruko lorategia
Zure etxeko dekorazioa freskatzeko, ez da beharrezkoa sofa berria
erostea edo gela margotzea. Batzutan nahikoa izaten da landare
berri bat jartzea.

Marmol efektodun papera
Joan den udaberrian
modan jarri zen marmol
efektoaren tendentzia
hormetara iritsi da.

Zoru erradiatzailea
Horrelako zoruei esker,
oinak bero-beroak
mantentzeaz gain, beste
kalefakzio metodoekin
baino energia gutxiago
gastatuko duzu zure etxea
berotzeko.

ulmar
S.L.

construcciones
metálicas

Txonta, 30 - 1.a eta behea
Tel. 943 12 13 67
Faxa. 943 12 01 50
www.ulmar.net
info@ulmar.net
ERAKUSKETA:
Urkizu, 26 (EIBAR)
Tel 943 12 74 01

Eraikuntza metalikoak
Aluminiozko eta PVCko Aroztegia
MUEBLES
DE COCINA
Y BAÑO

C O C I N A S

banatzailea

Ifar kale, 6
Tel./Faxa:
943 206 339
info@ifarsukaldeak.com
www.ifarsukaldeak.com

Bidebarrieta, 28 - behea Tel. eta Faxa: 943 20 28 28
Mugikorra: 653 113 309 / 688 695 415
info@ventanasona.com / www.ventanasona.com

943-105810
info@klauseibar.com
www.klauseibar.com

denda
proiektuak
dekorazioa
erreformak

A ROZTEGI
K ONPONKETA

METALIKOA , PVC ETA MISTOA
ETA MANTENIMENDU ZERBITZUA

Estaziño, 3

50 urte zuekin
www.epocadekorazioa.com

San Juan, 16 - ac
943 204 259
www.casamaniaculture.com
info@casamaniaculture.com

CASAMANIA
Gozatu zure etxe eta proiektu berriekin!

sukaldeak
EGOGAIN, 1

943 03 36 72

Teilatuak Fatxadak Sukaldeak Gremioen koordinazioa etab.
JORGE VEGA

S.L.

IGELTSERITZA
F. Calbetón, 4 - 3. solairua

Tel. 943 20 83 26 eta 607 20 12 23 Tel. eta Faxa: 943 20 77 34 jorgevega.eibar@gmail.com

interiorismoa

obrak

proiektuak

www.estudio1964.com
jardiñeta kalea, 14 eibar / tf. 656756485
1964.virginia@gmail.com

attrezzo

PROIEKTUAK BERRIKUNTZAK DEKORAZIOA

Ego gain, 15

Tel. 943 127 196

attrezzodecoracion@gmail.com

altzariak

2017rako tendentziak
Altzari ilunak
2017an altzari ilunak tendentzia
bihurtu dira.

Azuleju txikiak
Azken urteetan sukalde eta komunetan
azuleju handiak ikusi ditugu. 2017tik
aurrera, berriz, tamaina txikikoak
nagusituko dira.

Vintage estiloa
Vintagea aspaldi erabiltzen ari den
estiloa izan arren, goi-goian mantenduko
da. Arte Decó altzariak edo klasikoak,
gaur egungo material eta testurekin
nahastatuta ikusi ditugu.
Estanpatu geometriko handiak
Gortinetan, oheko erropetan,
kuxinetan...

Txaltxa Zelai, 1

BENICOBA
Tf. 943 702 612
Mobila. 625 185 122
lerreformak@gmail.com

–
–
–
–
–

Barne erreformak
Iturgintza / Gasa
Igeltseritza
Gremioen Koordinazioa
Fatxadak eta Teilatuak

etxetresna elektrikoak

Desberdinak Gara

ETXEKO TRESNAK
SUKALDEKO ALTZARIAK
Juan Gisasola, 14
Tfnoa. 943 20 39 02
benicoba@terra.com

EKAIN
APALATEGI AUZOA, 2

Munduko
KOLOREA
✑
✑
✑
✑
✑
✑

PINTURA
PINTURA
ZORUAK
ZORUAK
PAPER
PAPER PINTATUAK
PINTATUAK
ALFONBRAK
ALFONBRAK
IZARAK
IZARAK ETA
ETA EDREDOIAK
EDREDOIAK
BURDINDEGIA
BURDINDEGIA
1 326
a. 943 82
x
a
F
5
om
821 32
rasekain.c
Tel. 943
www.pintu
m
o
in2000.c
ekain@eka

Pintura eta Dekorazioa
GRUPORRALMM, S.L.

Eraikuntza
Erreformak
Igeltseritza
Azitain Industrialdea, 3 - H

943 120108

KONFIANTZAZko enpresa
KALITATEZko lanak
bezeroarekiko ARRETAZ eginda
IGELTSERITZA LANAK ETA
GREMIOEN KOORDINAKETA
Zure ingurunea (etxea, bulegoa,
tailerra...) aldatu nahi baduzu,
GUK LAGUNDUKO DIZUGU... gustorago
bizitzen eta etorkizun hobeaz gozatzen.
IRAZABAL-EKIN ELKARLANEAN JARDUNEZ
GERO, HARRO ESAN AHAL IZANGO DUZU:

“Hau da nik nahi nuena”

2017rako tendentziak
Berde iluna
Berdearen tono ilunak maiz erabiliko
dira barne dekorazioan. Zuriak eta
kolore neutroak nagusi diren geletan,
zein beigeak edo marroiak gailentzen
diren lekuetan, indarra lortzeko kolore
egokia da berde iluna.
Baserri giroko dekorazioa
Baserri giroko diseinuak naturan indarra
jartzen duen itxura eklektikoa sortzen
du: birziklatutako artikuluak, eskuz
egindakoak, artisau-lanak...
Egur efektoa duten superfizieak
bainu-geletan
Egur efektudun gainazalak gero eta pisu
handiagoa lortzen ari dira. Eta ez da
harritzekoa, bainu-gelari egurrak berez
daukan berotasuna eta edertasuna
ematen diote, eta horretaz gain, ez gara
hezetasunarengatik arduratu behar,
iragazgaitzak, konpaktoak eta
iraunkorrak baitira.

IZARRAITZ
LEIHOAK-ERREFORMAK

Dutxa
berria
Leihoak - Pertsianak - Bainuak
Toldoak - Manparak - Ateak
Parketa - Era guztiko erreformak
Peoren konponketa...

Bidebarrieta, 48
Tel. 943 25 60 26

EIBAR (SONIA)
ventanas-izarraitz.eibar@hotmail.com

neure
dekorazioa

t. etxebarria, 21
tel. 943 700 818
neuredeco@telefonica.net

FATXADA
ETA TEILATUEN
BIRGAIKUNTZA
BARNE-ERREFORMAK
GREMIOEN
KOORDINAZIOA

ERAIEDER, S.L.
Tiburzio Anitua, 18 – Tfnoa. 943 200 453 – info@eraieder.es – www.eraieder.es

2017rako tendentziak
Brillodun koloreak
Brillodun koloreak gero eta gehiago
ikusiko ditugu: laranjak, horiak eta
urdinak, zuriarekin eta gris koloreekin
konbinatuta. Beltza berriro ere agertzen
ari da, eta ez detaile txikietan, sukalde
osoan baizik: elektrodomestikoak,
armairuak. hormak, sabaiak... Sukalde
beltz eta grisak altzairu herdoilgaitzeko
eta metalezko superfizieekin orekatu
daitezke.
Forma obalatuak ere tendentzia izango
dira. Ertz zuzen eta puntadunak alde
batera geldituko dira, eta, horien ordez,
forma borobila eta kurba suabeak
erabiliko dira.
Sukaldeko zonalde txikietan azuleju
dekoratiboak erabiltzeak bizitasuna
emango dio sukaldeari. Modu aproposa
sukaldearen itxura berritzeko aldaketa
handirik egin gabe.

“Lur naturala,
laminatua edo
zeramika?”
Etorri eta ikusi!
Olaso Industrialdea
Olasope, 5 - ELGOIBAR

943 743 344
www.antxustegi.com

ZERAMIKA
ETA HARRIA

LURZORI
LAMINATUA

MARGOZTUTAKO
PAPERA

BAINUGELA

BURDINDEGIA ERAIKUNTZARAKO
MATERIALAK

...eta kitto!
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Utah-ko Unibertsitateko ballet ikasleak...
Utahko Unibertsitateko (AEB) dantza-ikasleak Euskal
Herrian izan dira euren ikasketak osatzeko asmoz eta,
Dantzertin eta Gipuzkoako Dantzagunean izateaz
aparte, Eibarren hainbat dantza-klasea jaso zituzten.
Gipuzkoako eta Zuberoako dantzak, eta fandango eta
arin-arina landu zituzten gehienbat, Dantzan.com-ek
koordinatutako programaren barruan.
stebete lehenago etorri eta aurreko domekara arte egon da gure
artean Salt Lake Cityn (AEBetako Utah) Dantzako gradua
egiten diharduen ballet ikasle
taldea, hemengo dantza tradizionalak ikasten. Orain urte batzuk, 2008an hain zuzen ere,
etorri ziren Utah-ko Unibertsitateko ballet ikasleak euskal
dantzak ikastera, eta oraingoan belaunaldi berri batek orduko esperientzia errepikatu du.
Utah-ko
Unibertsitateko
dantza ikasle horiek Richard
Wacko irakasleak zuzentzen
duen Character Dance Ensemble taldean aritzen dira,
eta urtero tokiko dantzak ikastera joaten dira munduko he-

A

rrialderen batera. Ballet klasikoa egiten duten neurrian, tokiko dantza baten ezaugarri
propioak, estiloaren izaera
eta, bereziki, tokiko dantza
tradizional batek egindako
ekarpenak ikastea dute helburu nagusi.
Euskal dantza tradizionala
Folklore dantzak, euskal
dantza tradizionalak ikastera
etorri ziren Estatu Batuetako
ballet ikasle hauek. Wackok
euren irakasleak uste du oso
garrantzitsua dela dantzarien
formakuntzan euskal dantza
tradizionalak apur bat behintzat ezagutzea eta, horretarako, Euskal Herrira etorri eta
hemengo irakasleekin ikaste-

Goi mailan arituko diren dantzariak dira.

2008an Eibarrera etorri ziren Utah-ko ballet ikasleak.

az gain, hemengo dantzariak
ikusi behar direla. 2008an etorri zirenean pozez zoratzen
agertu zen Wacko, besteak
beste Zuberoako maskaradak
zuzenean ikusteko aukera
izan zutelako.
Dantzan.com elkarteak antolatutako ikasketa programa
izan zuten Utahko dantzariek

Aurreko barixakuan emanaldi didaktikoaz gozatzeko aukera izan zuten Portalean.

Euskal Herrian. Dantzan Ikasi
formakuntza programaren barruan uztartu zuten egitaraua
eta, horrela, ikastaldi batean
Dantzan Ikasitako ohiko ikasleek eta Utah-koek elkarrekin
jardun zuten, Aiko taldeak hiruko erritmoen inguruan eskaini zizkien saioan.
Kezka dantza taldeak egin
zien harrera Utahko dantzariei
Eibarren eta, Ikerfolk elkartearen laguntzarekin, Gipuzkoa
eta Zuberoako dantza sistemak ezagutzeko aukera eskaini zitzaizkien. Horrez gain,
Errenterian dagoen Gipuzkoako Dantzagunean izan ziren
egun batean eta Bilboko Dantzertin beste batean, hango
dantzariekin batera euskal dantza ikastaroa jasotzen.

... euskal dantzak ikastera Eibarrera

...eta kitto!
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Eibar KE-ren presidente kargua hartu zuen orain dela urtebete eta,
klubaren historian lehen aldiz, hauteskundeei egingo die aurre Amaia
Gorostizak bere kargua berresteko. Gaur egungo kontseiluko kide
gehienek osatzen dute bere plataforma eta aurretik hainbat urtetan
kontseiluan egondako beste kide batzuk gehitu zaizkio, besteak beste.
‘Jarraitu Dezagun’ izenpean, jarraitutasunaren aldarrikapena egiten du.

AMAIA GOROSTIZA
(JARRAITU DEZAGUN):

– Kanpainaren erdia iritsi gara. Orain
artekoaren zein balorazio egiten duzu?
Inoiz ez da hauteskunderik egin Eibar
KE-n eta denontzat berria da hauteskundeen kontu hau, beraz, ikasten goaz
ematen dugun pauso bakoitzean. Gauzak ahalik eta modu onenean egiten
saiatzen gara eta horrela ari gara lanean,
etengabeko ikaskuntzan. Hauteskundean ahalik eta garbienak izaten saiatzen
ari gara, proposamenak ekarri eta denok
batera hazten joateko.
– Hauteskunde-kanpaina gaiztotu da
azken astean, izan ere, zuen programa
akziodunei bidaltzeko klubaren errekurtsoak erabili dituzuela salatu du Albistegiren hautagaitzak. Zer diozue horren aurrean?
Prentsa-ohar batean erantzun diogu salaketa horri. Guztiz faltsua da euren aldetik jakinarazi dutena eta horrela dela erakutsiko da. Guztiz oker dabiltza eurak oinarritzen diren fundamentuetan.
– Jarraitutasuna defendatzen duzue.
Zein baldintzatan zehazki?
Jarraitutasuna aipatzen dugu hau ez
delako egun bateko proiektua, Eibar KE
jaio den momentuan jaiotako proiektua
delako. Proiektu bizia da, bidean pertsonak gehitu zaizkio, eta baita jarraibide eta
helburu berriak ere. Eibarren historian
klubarentzat modu altruistan lan egin, babestu eta laguntzeko jendearen bila kalera irten behar izan dugulako egiten dugu
jarraitutasunaren alde. Hainbat pertsonak
aldaketa bat nahi dute, beraz, hauteskundeak egitea erabaki da, eta oso erabaki
demokratikoa dela deritzot, ariketa positiboa eta aberasgarria delarik. Jarraitutasuna aipatzen dugu, kluba utzi dutenen

lekukoa hartu dugunak garela uste dudalako. Gure lehen asmoa errelebo geldi
eta adostua egitea zen, ez traumatikoa,
Eibarren beti egin den moduan. Kontua
da hauteskundeak egitea erabaki dela eta
horrekin aurrera egingo dugu.
– Hiru aurkezpen egingo dituzue zuen
programa erakusteko: arlo ekonomikoa, arlo soziala eta kirol-arloa. Zer azpimarratuko zenuke bakoitzetik?
Arlo ekonomikoan gure helburu nagusia zorra hutsean mantentzea da. Bestetik, mozkin neto errekurtsogileak babestea nahi ditugu jarraipen eta egonkortasunarekin; eta errekurtso ekonomikoen
optimizazioaren kudeaketari esker gure
higiezinen ondasuna eta kirol-ondasuna
handitzen jarraitu nahi dugu. Ezin dugu
ahaztu bi harmaila eraiki ditugula eta, gainera, jokalarien kontratuen desegite-klausuletan gorakada egon dela. Klausuletan
246 milioi euro ingurutan gabiltza orain,
beraz, kirol-ondasun garrantzitsua sortu
dugu. Gainera, jokalarien kontratuen luzera handiagoa da. Arlo sozialean, bestetik, Fundazioari bizitza eman izana azpimarratuko nuke, gizartearekin dugun lotura delako. Hainbeste urtean gizarteak
eman diguna gizarteari bueltatzeko transmisorea, eta beste kirol eta espektro batzuen bultzatzailea da (GKE-ak, enpresak,
berrikuntza, ekintzailetasuna...). Azken finean, herriarentzat eta eskualdearentzat
motor-traktorea izatea da asmoa, modu
errealean, ekarpenak benetan eginez,
modu hezitzailean eta SD Eibarren balioak igorriz. Kirol-arloan, azkenik, gure helburu nagusia lehen mailan finkatzea da,
noski. Ahalik eta goren heltzen saiatuko
gara. Aurten izugarrizko denboraldia egin
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“Kluba utzi dutenen
lekukoa hartu dugu”

dugu eta beste amets batzuk izan ditugu
eskura, baina ezin izan ditugu lortu eta
nahikoa amets da egun bizi duguna. Eibarren historiako mugarri garrantzitsu eta
zoriontsuena ari gara bizitzen, eta hori
aprobetxatzen saiatu behar dugu. Horretarako, gauzak lasai eta zintzotasunez
egin behar ditugu.
– Errealarekin hitzarmena sinatzea hurbil dagoela adierazi zenuen orain dela
egun gutxi. Hauteskundeak baino lehenago sinatuko da?
Ez da hauteskundeak baino lehenago
sinatuko. Hala ere, lanean ari gara eta, bi
aldeek zerbait nahi dutenean, lortu egiten
da normalean.
– Faboritotzat ikusten duzu zure burua?
Ez dakit.
– Albistegiren hautagaitzaren arlo positibo bat aipatu beharko bazenu...
Asko merezi duten pertsonak daude
hautagaitza horretan, bene-benetan diot.

...eta kitto!
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German Albistegiren izena Eibar KE-rekin lotzea logikoa da. Talde
armagineko jokalari ohia, klubeko kontseilaria izan da azken zazpi urtetan.
Bere aitak, Alberto aitak eta Alex semeak kolore gorriurdinak jantzi dituzte.
‘Hiria Primeran’ hautagaitzaren programa edonori gardentasun osoz
azaltzeko prest dago eta Amaia Gorostizari debatea egitea mila
aldiz eskatu diola dio, “baina ez du egin nahi izan”. Presidente bada, asko
maite duen Eibarren alde dena emango duela azpimarratzen du.

GERMAN ALBISTEGI
(HIRIA PRIMERAN):

– Gorostizaren hautagaitzak klubaren
errekurtsoak euren kanpainarako erabili
dituela salatu duzue. Konbentzitu zaitu
euren erantzunak?
Kazetari batek klubaren errekurtsoen erabileran gutxiagotasun egoeran sentitzen ginen galdetu zidanean, normala zela eta kirol legez onartzen nuela erantzun nion.
Kontua da gehiegizko gauzak gertatu direla. Hautagaitzen arteko negoziazioetan akziodunen zerrenda eskatu nuen eta esan zidaten akziodunei zuzentzeko baimen esplizitua behar nuela. Beraz, uko egin nion akziodunen datuak jasotzeari. Hautagaitzen
informazioa eta botoa emateko kartulina
nola bidali erabakitzeko akordioa sinatzera
gindoazenean, Gorostizaren programa klubaren bitartez bidaliko zutela jakin nuen.
Hori akordiotik kanpo dago. Neurriak hartuko nituela esan nien eta nik ere programa
horrela bidaltzeko esan zidaten; baina, lehenik, eurek esan zidatenez, ni ezin naiz akziodunekin elkartu eta, bigarrenik, orain ez
daukat programa bidaltzeko denbora ezta
baliabiderik. Bestetik, botoa emateko kartulinan, barra-kodearen alboan, akziodunaren izena ageri da. Hori ez da onargarria
prozesu demokratiko batean! Eta badago
beste kontu larri bat. Botoa emateko jarraitu behar direnen argibideetan jartzen du
prefranketatutako gutun-azalaren bitartez
egiten dela korreozko bozka, baina hori ez
da horrela eta boto guzti horiek nuloak dira.
Hori larria da! Hartu beharko litzatekeen
neurria hauteskundeak inpugnatzea izango
litzateke, baina nik ez ditut inpugnatuko,
horrek min handia egingo diezaiokelako Eibarri. Kanpaina garbia izango zela espero
nuen, baina adarra jotzen ari dira eta hori ez
dugu onartzen.

– Zergatik ikusi duzue aldaketaren beharra?
Galdetu beharko genukeena da kluba zergatik dagoen gaur egun dagoen tokian. Ez
dago hor urtebeteko lanarengatik, baizik eta
aurreko bost urteetan egindakoagatik. Urte
horietan oso erabaki garrantzitsuak hartu dira, adibidez, Mendilibar entrenatzaile izendatzea, eta erabaki hori gure plataforman
gaudenok hartu genuen, Lehen Mailan zelaia modernizatzeko erabakia bezala. Euren
hautagaitzak ideiarik ez dituen konbentzimendua daukagu, beraz, hauteskundeetara
aurkezteko legitimatuta gaudela uste dugu.
– Jaio zinenetik daukazu lotura Eibar KEkin eta azken zazpi urteetan kontseilaria
izan zara. Azken urtean zaintza lanak egin
dituzula aipatu duzu elkarrizketa batean.
Zergatik?
Ez naiz inoiz Aranzabalekin lerrokatuta
egon. Eibarrentzat onak izan diren proiektuak defendatu ditut, batena edo bestearena izan. Berak kluba utzi zuen eta hainbat kontseilari gutxiengoan geratu ginen,
eta benetako kalbarioa izan da aurtengoa.
Eibar maite dudalako jarraitu dut eta, besteek izendatzen gaituzten bezala, oposizioko bat bertan egotea klubarentzat ona
zelako egon naiz.
– Kirol Hiria Eibarren egitea azpimarratzen duzue. Udalarekin berba egin
duzue?
Agente guztiekin egin dugu berba, baita
Udalarekin, baina ez dugu ezer zehaztu. Berriketaldiak izan ditugu soilik, baita hainbat
aditurekin ere eta egingarria da. Kirol Hiria
Eibarren egin behar da, nahitanahiez Kontua da: zertarako nahi dugu Kirol Hiria? Gure harrobia lantzeko. Gorostizak aste honetan adierazi du Errealarekin hitzarmena si-
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“Kirol Hiria Eibarren egin
behar da, nahitanahiez”

natzear dela, beraz, zergatik Kirol Hiria sortu? Gainera Eibartik kanpo. Errealarentzat
jokalariak prestatzeko nahi dugu Kirol Hiria
sortu? Errealak 2. B Mailan geudenean lagundu zigun eta Gorostizak Radio Euskadin
esan zuen esker onekoa izatea beti dela
ona. Akats kontzeptuala da hori. Guri diruz
lagundu zigun eta guk harrobia landu genuen. Orain dela urte batzuk, denboraldi
amaierako afari batean, Mikel Oyarzabali
eman nion kadeteetako jokalari onenaren
saria. Gure balioa zen eta orain Errealean
dago. Zein da bere merkatu-balioa gaur
egun? Errealarekin erlazio ona eduki nahi
dut, baina ez diogu ezer zor.
– Gorostizaren hautagaitzaren arlo positibo bat aipatu beharko bazenu...
Estimatzen dudan jendea dago eta sentitzen dut kasu honetan elkarren aurka aritzea, baina ez daukat zalantzarik Eibarri
ekarpen handiak egin ahal dizkiedala.

...eta kitto!
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Eibar Energia Hiriak osatu du
denboraldiaren lehen zatia
Aurreko astean jokatutako Bidasoako Itzuliarekin Klub Deportiboko txirrindulari taldeak denboraldiaren lehen zatia
amaitu du eta, astebeteko atsedena hartu ondoren, bigarren
zatiari ekingo diote maiatzaren 26an hasiko den Nafarroako
Itzuliarekin. Elite-23 urtetik azpiko mailan parte hartzen duen
Eibar Energia Hiria - Debabarrenako txirrindulariek Euskadiko
selekzioarekin hasi zuten denboraldia Essor Basquen eta, Bidasoako Itzulira arte, 26 lasterketetan hartu dute parte. Onditz
Urruzmendik (3. izan zen Zornotzan eta 9. Zumaian) eta Victor
Cordonek (4. helmugaratu zen Urretxun) lortu dituzte postu
onenak proba horietan.

Deltecokoek Iruñean eta Oropesan lehiatu zuten azken asteburuan
Iruñeak denboraldiko lehen triatloi
luzea hartu zuen eta Delteco Eibar
Triatloi Taldeak ordezkaritza zabala
izan zuen bertan. 1’9 kilometro igerian,
85 bizikleta gainean eta 21 korrika egiteko proban, Igor Atxa izan zen lehen
eibartarra; bere atzetik sailkatu ziren
Iker Aranzibia, Joseba Tamayo, Joseba Agote, Eduardo Oiarzun, Enrique
Guruzeta, Adur Juaristi, Javier Murcia

Iruñean parte hartu zutenek zapi gorriarekin.

John Sager Eibar FTko
hautagaiak bere programa
aurkeztuko du bihar
Eibar FT-ren hauteskunde kanpainari amaitzeko
hamar egun besterik geratzen ez zaizkionean, hiru hautagaietatik ezezagunenak bihar aurkeztuko ditu bere kanpainaren helburuak Ipuruako Ipar Tribunako geletan. Ekitaldia goizeko 11:30ean hasiko da eta
John Sager-ek hauteskunde horietarako dituen asmoak azaleratuko ditu.

eta Jonatan Alustiza. Aitziber Urkiola
ere han izan zen, Deltecoko elastikoarekin izan ez bazen ere.
Deltecoko beste lau partaide Oropesaraino joan ziren, hango triatloi luzea
egitera. Iñigo Unanue onena izan zen
beste behin beteranoen 1 mailan (13.
sailkapen orokorrean) eta atzerago helmugaratu ziren Iosu Lahidalga, Jon Illarramendi eta Roberto Gartzia.

Ligak amaituta denboraldi amaiera
perfilatu dute Eibar Rugby Taldekoek
Badira aste batzuk liga lehiaketak amaitu zituztela, baina Eibar Rugbyko
taldeek ez diote laga lehiatzeari. Horrela, senior mailako bigarren taldeak Zarautzen jokatu zuen Babyauto Zarautzen aurka (60-12 galdu zuten eibartarrek)
eta EzDok Eibar Rugby nesken taldea bigarrena izan zen Hernanin jokatutako
errugbi-7ko txapelketan, finalean Getxorekin
galduta. Asteburu honetan 12 eta 14 urtetatik azpikoen taldeek Gipuzkoako txapelketa jokatuko dute Zarautzen
eta nesken taldeak
errugbi-7ko eta -15eko
modalitateetako Euskadiko txapela izango du
jokoan.

Elgetan jokatuko da bihar Gipuzkoako
hiru-txirlo bola txapelketako tiraldia
Gipuzkoako hiru-txirlo bola txapelketaren 48. edizioan aurrera
doa eta Floreagako Jose Muñozek
une honetara arte botatako 35 txirloen abiadurari nekez jarraitzen dio
Asola Berriko Ibai Diezek, 30rekin.
Bihar Elgetan izango du eibartarrak

sailkapeneko lehen postura gerturatzeko aukera berria. Aurreko zapatuan Bergaran jokatutako jardunaldian San Migueleko Unai Loiola nagusitu zen zazpi txirlorekin, Sergio
Rodriguez eibartarrak lortutako marka berarekin.
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Asteburu zoragarria osatu zuten
Klub Deportiboko atletek
Donostian jokatu ziren kadete, jubenil eta junior mailetako Gipuzkoako txapelketetan
emaitza bikainak bereganatu
zituzten Inma Urkiolak zuzentzen duen atletismo taldekoek. Juniorretan, esaterako,
Ainhoa Martinezek 800 metrotan, Markel Gutierrezek 5.000
metroko martxan eta Julen Teranek 3.000ko oztopoetan txapela jantzi zuten. Jubeniletan,
bestalde, brontzekoa eskuratu
zuten Ibone Ramosek disko

jaurtiketan eta Nahia Saezek
800 metrotan. Eta, azkenik,
kadeteetan Carlitou Mendy
garaile izan zen luzera jauzian
eta pisu jaurtiketan eta bigarrena 100 metro hesietan. Horrez gain, Eneko Osoro
5.000ko martxan nagusitu
zen, Sara Ugarteburu bigarrena izan zen altueran eta brontzezko beste lau domina etorri
ziren Eibarrera.
Domekan Tolosan jokatutako taldekako eskolarteko txa-

Ikasturte osoan egindako lanaren emitzak jaso dituzte Eibarko atletek.

pelketan, Iturburu onena izan
zen alebinetan, mutiletan zein
nesketan, 4x60 metroko erreleboetako probetan nagusitze-

az aparte. Horrez gain, Endika
Varonak Gipuzkoako txapela
jantzi zuen 3.000 metroko
martxa proban.

Arrate Jorgek bi domina lortu zituen

Arguiz eta Varela gimnastak
Espainiako txapelketarako
sailkatu ziren
Aurreko asteburuan jokatutako Euskadiko txapelketan Nahia Arguizek brontzezko domina eskuratu
zuen eta Elene Varela bere atzetik, 4. postuan, sailkatu zen. Lehen lau sailkatuak Espainiako txapelketarako txartela zuten saritzat eta Ipuruako biek lortu
zuten euren asmoak betetzea, Donostiko eta Sakonetako beste gimnasta banarekin batera. Gipuzkoako eskola txapelketan, bestalde, Ipuruako infantil mailako taldeak brontzezkoa eskuratu zuen aroekin egindako ariketan. Eta lehiaketetan diharduten gazteenek,
alebin mailakoek, emaitza bikainak izan zituzten: alebin A mailan Elena Ramirez izan zen Eibarko onena
(bigarrena aroarekin eta sailkapen orokorrean) eta June Araujo alebin B-n (urrezkoa aroarekin eta 3. orokorrean), postu bikainak eskuratu zituzten beste batzuen artean.
Asteburu hau ere interesgarria da oso, bihar Gipuzkoako amateur txapelketa jokatuko delako Ipuruan bertan eta domekan Euskadiko taldekako banakakoa izango delako jokoan. Biharkoan, jubenil A mailako taldearekin batera, kadete, jubenil eta senior mailetako beste hamar gimnastek hartuko dute parte.

Kalamuako borrokalariak brontzezkoa eskuratu zuen borroka eta Ne Waza modalitateetan
aurreko zapatuan Madrilen jokatutako jiu-jitsuko
9. Torneo Nazionalean. Arrate Jorgek denboraldi
bikaina dihardu egiten eta, Espainiako txapelketan brontzezko bi lortu ondoren, orain beste bi irabazi ditu. Bestalde, Koji Saito Tokioko Kodokan
judo institutoko
kidea Eibarren
izan da egun
hauetan bere emaztearekin, Kalamuako ordezkariek urtero hara egiten duten bisita
bueltatzeko. Martitzenean bueltatu ziren
etxera, baina aurretik Ipuruan izan ziren, Eibarren partidua ikusten.

Foball-7ko XX. Torneoko partidu
guztiak Unben jokatuko dira
Eibarko eta Elgoibarko Kirol Patronatoek antolatuta ekainean hasi eta
uztailean amaituko den eskualdeko torneoaren partidu guztiek oraingoan
Unbe izango dute eszenategi. Elgoibarko Mintxetan belar sintetikoa aldatu
behar dute eta horrek zerbitzutik kanpo lagako ditu bertako instalazioak. Torneoan parte hartzeko izen-ematea zabalik dago hilaren 25era arte eta, gehienez jota, 20 talde onartuko dira.

Urkiko infantil mailako neskak
Gipuzkoako txapelaren bila
Finalerdi gogorra jokatu behar izan zuten Urkikoek Oiartzun aurkariaren
zelaian finalerako txartela eskuratzeko. Partidua bina amaitu zen, azken minutuan zalantza handiko penaltiarekin zigortuta izan ondoren. Azken gol horri ondo egin zioten aurre eibartarrek eta penaltietan nagusitu ziren. Bihar
12:30ean Zumaiako izango dute aurrez-aurre, ligako lehen bi sailkatuen arteko lehian. Gipuzkoako txapela Debako Errotazar zelaian erabakiko da.
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“Eibar erreferentea da
argazkilaritzari dagokionez”
BAKARNE
ELEJALDE
(Klub Deportiboko
Argazki Batzordea)
– Zergatik pentsatu zenuten argazkilaritzari hilabete oso bat eskaintzea?
Orain dela 15 urte Klub Deportiboko
argazki-taldea lanean hasi zen eta hilero
3 erakusketa egiten genituen. Orain ordea, beste indar bat nahi dugu, beste
bultzada bat. Horregatik bilatu genuen
formatu berri hau; hilabete bat osotasunean argazkilaritzari dedikatzea, ekintza
desberdinen bitartez. Irailean hasi ginen
lanean, kontaktuak egiten, proposamenak mahai gainean jarri eta erabakiak
hartzen, … Azkenean egitarau polita lortu dugu. 9 erakusketa izango dira guztira, alde batetik norbanakoenak eta bestetik erakusketa kolektiboak. Gainera
Jon Gorosperen argazkilaritza tailerra
ere izan genuen hilaren 13an eta baita

Maiatza indartsu etorri da Eibarren argazkilari eta argazki-zaleentzat.
Klub Deportiboko boluntarioek osatzen duten Argazkilaritza
Batzordeak egitarau zabala prestatu zuen hilabetean zehar
burutzeko; erakusketak, tailerrak, hitzaldiak, argazki-rallya,…
Dagoeneko hainbat ekintza egin diren arren, hilabetea eta egitaraua
oraindik ez dira bukatu. Bakarne Elejaldek adierazi duenez,
askotariko gaiak ukitzen dituzten erakusketak ikusgai egongo dira,
sarrera librearekin, maiatzaren bukaeraraino.
Gabriel Brau argazkilari ospetsuaren liburuaren aurkezpena ere (Visión Fotográfica y Lenguaje Visual). Bukatzeko,
hilaren 28an argazki-rallya burutuko da.
Herri askotan egiten den “lehiaketa” da.
Hemen inguruan Zumaia, Legazpi, Soraluze, Azpeitia, Zarautz, Donostia eta Eibar dira parte hartzen dutenak. Guztietan ematen dira puntuazioak eta puntu
gehien lortzen dituenak sari bat eskuratzen du. Gure herria orokorrean erreferente bat da eta zorte handia dugu argazkilari oso onak pasatu direlako gure
jardunaldietatik.
– Zergatik da erreferente bat Eibar?
Hemen inguruan argazki talde asko
daude baina ia bakarrak gara modu honetan hilabete bat argazkilaritzari es-

kaintzen. Gainera geure aurrekontuarekin ateratzen dugu dena aurrera. Herria
argazkiz bete nahi dugu eta gure helburua erreferente izaten jarraitzea da eta
hazten jarraitzea.
– Nolakoak dira ikusgai dauden erakusketak?
Erakusketak anitzak izan daitezen
saiatu gara. Agusti Centelles-en 70 argazki ikusteko aukera izango da. Centelles estatu mailako fotokazetaritzaren
ikurra da eta Gerra Zibileko irudiak hartu
zituen Bartzelonan hasieran eta ondoren
Aragoiko frentean. Asier Garagarza, Maria Tudela eta Einer Rodriguez gure taldekidea izango dira bakarkako erakusketen protagonistak eta bestelako erakusketak taldeka egindakoak dira.

Eskulturatik eskulturara dantzan
ibili ziren Biraka taldekoak
Eskolarteko Antzerki Erakusketaren eskutik aurreko barixakuan “Zugastitik Oteizara ibilbide dantzatua” izenburuko ikuskizuna eskaini zuten Biraka Dantza Taldekoek, Josu Mujikaren zuzendaritzapean. Emanaldia El Corte Ingles parean dagoen Jose Zugastiren “Formen Dantza” eskulturaren aldamenean hasi zen, handik Untzagaraino joan ziren dantzariak, jubilatu etxearen aldameneko horman dagoen Baroja Collet-en “Cruce de miradas” izenekoari eskainitako dantza egitera eta, jarraian,
anbulatorio pareko parkean, Jorge Oteizaren “Txopitea
eta Pakea” eskulturaren inguruan dantzan agurtu ziren.

Primeran pasatu zuten
Berbetan-ekoek Zugarramurdin
Ikasturte amaierako txangoa egin zuten aurreko zapatuan
Zugarramurdira Berbetan eta Ongi Etorri Berbetan programetako parte hartzaileek eta, eguraldia lagun zutela, primerako eguna pasatu zuten. 34 lagun bildu ziren eta Zugarramurdiko leizeak, Sorginen museoa eta herria ezagutzeko aukera izan zuten.
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Dantzaz Konpainiak “Harri, Orri,
Har” ekimena aurkeztuko du gaur
Debabarreneko eskolarteko 33. antzerki erakusketaren egitarauaren
barruan gaur 20:30ean “Harri, Orri, Har” taularatuko dute Coliseoan. Sorkuntza koreografikoa zabaltzea bilatzen duen Dantzaz Konpainiaren ekimen berria da eta, aste honetan Amaña herri ikastetxean eta ikastolan
umeekin batera lanean ibili eta gero, gaur izango dugu emaitza ikusteko
aukera, haurrek gauzatutako piezak bateratzen dituen ikuskizunean. Obra
ikustera doazenek denetarik aurkituko dutela aurreratu dute: jan daitekeen atrezzoa, mariatxiaren musika, zirkuetako osagaiak…

Eguaztenean banatu zituzten
Ipurterre lehiaketako sariak
Eguazten goizean jaso zuten saria …eta kitto! Euskara Elkarteak antolatzen
duen 23. Ipurterre Ipuin eta
Gutun Lehiaketako irabazleek, Hezkuntza Esparruko antzokiak hartu zuen ekitaldian.
Aurtengo edizioko irabazleak
Irene Alonso, Elene Arrazola,
Uxue Baroja, Ane Treviño eta
Beñat Laskurain izan dira eta,
gelako lagunekin batera,
ederto pasatu zuten ekitaldian, Txoborro magoaren trikimailuei esker. Saritutako
ipuinak, bestalde, hilabete
honetako Txikitto! aldizkarian
argitaratuko dira.

Ikasturteari agur Musika Eskolan
Eguazten arratsaldean agurtu zuten ikasturtea J.B.
Gisasola Musika Eskolakoek, Coliseoan eskaini zuten
emanaldiarekin. Talde ezberdinen eskutik eskainitako
kontzertua amaitu eta gero, ikasleei diplomak banatu
zizkieten. Hala ere, ekainerako hainbat emanaldi
berezi antolatu dituztela aurreratu dute Musika
Eskolako arduradunek.

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

Primeran pasatu zuten Legarre
Gaineko bertso-bazkarian
Aurreko asteburuan giro ederrean eman zuten
bazkalostea Legarre Gain elkartean bildutakoek,
Arrajolape kultur elkarteak antolatuta egin zuten
bertso bazkarian. Manu Goiogana eta Nerea Ibarzabal
ibili ziren bertsotan, Desi Magrok emandako gaiei
buruz hitz neurtuetan kantuan.

Yolanda del Nozal-ek “Tierra de
adopción” liburua aurkeztu zuen
Aurreko barixakuan aurkeztu zuen Yolanda del Nozalek “Tierra de
adopción” liburua Portalean, Juan San Martin liburutegiak antolatutako
ekitaldian. Juan Ortega, Eibarko Antzerki Jardunaldietako zuzendari artistikoak gidatu zuen aurkezpena, gaur egun Bilbon bizi den idazleak Eibarren, Unibertsitate Laboralean ikasten zegoela, Narruzko Zezen antzerki taldean ibili zen eta.

Amañako danborradarako entseguak
Urteroko martxan, Amaña ikastetxean izango dira,
19:00etan umeena eta 20:00etan helduena. Nagusien
danborradak 25 urte beteko ditu aurten eta,
horregatik, antolatzaileek inoiz parte hartu dutenei
eta, bereziki, 1992an egin zen lehen danborradan
egon zirenei animatzeko eta parte hartzeko dei egin
nahi diete. Bide batez, gastadore taldea osatzeko
laguntza eskatu dute.

...eta kitto!
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Bertso-bazkaria eta talo
ikastaroa antolatu dituzte
Euskal Jaiaren harira
Atzo aurkeztu zuten 52. Euskal Jaia Klub Deportiboan eta,
egitaraua osatzen duten ekitaldi gehienak maiatzeko azken asteburuan pilatuko diren arren, aurretik ere egingo dira hainbat jarduera. Etorriko diren guztietarako girotzen joateko biharko bertso bazkaria antolatu dute, 14:30ean Deporren, Amets Arzalluz,
Oihana Iguaran eta Beñat Gaztelumendi bertsolariekin. Txartelak
20 euro balio du eta Deporren eros daiteke.
Bestalde, Euskal Jaiko asteburuan egingo diren kantu afarirako (27an, 21:30ean) zein bazkarirako (28an 14:30ean) txartelak Deporren salgai daude eta maiatzaren 25era arte egongo
da erosteko aukera. Ume, ikasle eta langabetuek 10 euro ordaindu behar dute eta beharginek, berriz, 12 euro. Eta Arrate Kultur Elkartean talo ikastaroa eskainiko dute eguaztenean,
18:30etik 20:30era. Parte hartu nahi duenak aurretik izena eman

Amets Arzallus Euskal Herriko txapelduna eta Beñat Gaztelumendi eta
Oihana Iguaran izango dira Deporren biharko bertso-bazkarian.

beharko du, bulego ordutegian 943 202 299 telefono zenbakira
deituta edo arratekultu@gmail.com helbidera idatzita.

Umeen bertso saioak
astelehenetik aurrera
Coliseoan
Bertsozale Elkartearen gidaritzapean, eta Udalak
eta parte hartu duten ikastetxeek finantzaturik,
Ahozkotasuna eta Bertsogintza egitasmoa lantzen ibili diren ikasleek bertsotan egingo dute datorren astean Coliseoan. Aurten ere hiru emanaldi izango dira, egitasmoan parte hartu duten taldeak asko ugaritu direlako. Astelehenean Amaña, Iturburu eta La Salleko Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleak izango
dira taula gainean. Hurrengo egunean, martitzenean,
ikastetxe horietako LH 6. mailakoen txanda izango
da. Eta eguenean Arrateko Andra Mari, San Andres,
Urkizu eta Aldatzekoak igoko dira taula gainera. Hiru
egunetan 18:00etan hasiko dira saioak eta sarrerak
2 euro balio du.

Astelehen
goizean
egindako
aurkezpena

Perun kaltetutakoen aldeko
kontzertua eskainiko dute etzi
Astelehen goizean aurkeztu
zuten Portalean domekan Coliseo antzokiak hartuko duen
kontzertu solidarioa Alaia Berriozabal Egoaizia GKE-ren ordezkariak, Carlos Sanchez-Barba
Eibarko Cielito Musika Bandako
zuzendariak eta Nathali Chuchón, Eibarren bizi den Peruko
abeslariak, Patxi Lejardi KulturaEuskara zinegotziarekin batera.
Aurkezpenean azaldu zutenez,
“Peru osoan azken 20 urteotako
egoerarik larriena bizitzen dihardute, ‘El Niño costero’ fenomenoak urtarrilaz geroztik ia herrialde osoari kalte ikaragarriak eragin dizkio eta uholdeek suntsitutakoa berriz eraikitzeko beharrean hasi beharra dago orain”.
Egoera latz horren aurrean, mu-

sika bandako zuzendaria nola lagundu pentsatzen hasi zirela
azaldu zuen eta horrela sortu zen
elkartasunezko emanaldia prestatzeko ideia. Kontzertua 12:30ean hasiko da eta Musika Bandak eta Nathali Chuchón-ek elkarrekin jardungo dute, gure artean
oso ezagunak diren Peruko abestiak eskaintzen. Sarrerak 5 euro
balio du eta, aldez aurretik erosteko, Kultu eta Guridi tabernetara jo daiteke. Egunean bertan
Coliseoko leihatilan salgai ipiniko
dituzte eta, joateko aukerarik ez
dutenentzat, “0 ilara” erosteko
aukera ere badago. Batzen duten
diru guztia Perura bidaliko dute,
Egoaiziarekin elkarlanean diharduten gobernuz kanpoko erakundeen bitartez.

...eta kitto!
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eguraldia (EUSKALMET.NET)
Antzerkia gaur gauean
ERMUAN
Gaur 22:15ean "El oxímoron
de la abuela" antzezlanaren
estreinaldia hartuko du
Ermuko Antzokiak, Euri
Artean taldearen eskutik.
Jose Luis Gonzalez Blanco
“Poxpolok” idatzitako lanean
Maite Lorenzo eta Juanma
Cano antzezleek hartuko dute
parte, Cruz Noguerak
zuzenduta. Sarrerak 8 euro
balio du.

farmaziak

hildakoak
- Lorenza Martin Martin. 84 urte. 2017-IV-28.
- Esperanza Lopez Brizuela. 94 urte. 2017-V-11.
- Jose Parra De Dios. 77 urte. 2017-V-11.
- Sofia Yeregi Aranalde. 85 urte. 2017-V-11.
- Carmen Goikoetxea Altuna. 86 urte. 2017-V-12.
- Andoni Mujika Leturiondo. 81 urte. 2017-V-14.
- Candida Simon Delgado. 90 urte. 2017-V-14.
- Dominga Bergaretxe Oñederra. 94 urte. 2017-V-14.
- Carmen Simon Cid. 86 urte. 2017-V-15.
- Juan Ramon Matilla Gonzalez. 59 urte. 2017-V-15.
- Antonio Costela Noriega. 86 urte. 2017-V-16.

Barixakua 19
EGUNEZ Elortza

(J. Gisasola, 18)

Zapatua 20
EGUNEZ Lekunberri

(Isasi, 31)

Domeka 21
EGUNEZ Lafuente

(Sostoatarren, 10)

Astelehena 22
EGUNEZ Elortza

(J. Gisasola, 18)

Martitzena 23
EGUNEZ Iraundegi

(Calbeton, 19)

Eguaztena 24
EGUNEZ Mendinueta

(Urkizu, 6)

Eguena 25
EGUNEZ Azkue

(T. Etxebarria, 4)

Barixakua 26

“On/Off” antzezlana
SORALUZEN
Bihar 20:00etan Soraluzeko
Herriko Antzokian "On/Off. La
Travesia en un instante"
antzezlana taularatuko du
Lola Markaida antzezleak,
Pablo Ibarluzearen
zuzendaritzapean eta
Domentx Uzin musikari
soraluzetarraren
partaidetzarekin.

jaiotakoak
- Naomi Valdes Hernandez. 2017-IV-5.
- Keylan Cruz Arratible. 2017-IV-22.
- Malen Rey Fernandez. 2017-V-9.

Domekarako Kantu eta
Dantza Eguna antolatu dute
Elgetan. Egitaraua osatzen
dutenen artean, besteak
beste, kantu-jira, bazkaria
kiroldegian, bazkalosteko
kantua eta Jainaga eta
Narbaizaren zuzeneko
musikarekin girotutako
dantzaldia daude.

GAUEZ BETI

(J. Gisasola, 18)

-2017AN-

Mandiola (S. Agustin, 3)

telefono
jakingarriak

SUDOKUA
AURREKOAREN
EMAITZA

Kantu eta Dantza
Eguna ELGETAN

EGUNEZ Elortza

SOS deiak.................................112
Pegora ......................................010
Udaletxea ..................943 70 84 00
Portalea .....................943 70 84 39
Udaltzaingoa.............943 20 15 25
Mankomunitatea.......943 70 07 99
Debegesa ..................943 82 01 10
KIUB ..........................943 20 38 43
Epaitegia ...................943 03 34 00
Iberdrola....................901 20 20 20
Naturgas....................902 12 34 56
DYA Larrialdiak.........943 46 46 22
Gurutze Gorria..........943 22 22 22
Mendaro osp.............943 03 28 00
Anbulategia...............943 03 25 00
Torrekua ....................943 03 26 50
Errepideak.................902 11 20 88
Ertzaintza ..................943 53 17 00
Eusko Tren................902 54 32 10
Pesa...........................900 12 14 00
Taxiak ........................943 20 30 71
...................................943 20 13 25
Alkohol.Anon............629 14 18 74
Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63

...eta kitto!
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Barixakua 19
BARIXAKUAK JOLASIAN
17:30. Ginkana. Urkizuko
parkean.

SUKALDARITZA
18:00. Sukaldaritza,
euskeraz, LH 3. mailatik
6. Mailara. Jazinto Olabe
ludotekan.

FASHION FRIDAYS
18:00. Modari buruzko
hitzaldiak: Silvia Gallego
eta Laura Chamorro modan
adituak eta Too Faced
makillaje etxea. Izenematea (doan) Emakume
Moda sailean. El Corte
Inglesean (1. solairuan).

GIN TONIC FINALA
20:30. Euskeraz Primeran!
kanpainako II. Gin Tonic
finala. Untzagan.

DANTZA
20:30. “Harri, Orri, Har”
(Dantzaz). Debabarreneko
Eskolarteko 33. Antzerki
Erakusketa. 5 euro.
Coliseoan.

Zapatua 20
ZUMBA MARATOIA
11:00. III. Zumba Maratoi
solidarioa. Zozketak,
DJ saioak, sorpresak.
10 euro. Astelena frontoian.

IKASTURTE AMAIERA
11:00. 2. Batxilergoko
ikasleen agurra. Eukaristia,
ekitaldi akademikoa
(diploma eta intsigniak
banatzea) eta lunch-a.
La Salle-Azitainen.

UMEENDAKO TAILERRA
18:00. Izen-ematea Liburu
sailean. El Corte Ingles-eko
ekitaldi aretoan.

Domeka 21
KONTZERTUA
12:30. Uholdeengatik
Perun kaltetuei laguntzeko,
Eibarko Cielito Musika
Bandaren eta Nathali
Chuchon abeslariaren
eskutik. 5 euro. Coliseoan.

Astelehena 22
ANTZERKIA
15:00. “Caperucita, lo que
nunca se contó” (Teatro
Teloncillo). Debabarreneko
Eskolarteko 33. Antzerki
Erakusketa. Hezkutza
Esparruan.

UMEEN BERTSO JAIALDIA
18:00. Amaña, Iturburu eta
La Salleko LHko 5. mailako
ikasleak. Coliseoan.

AKEBAI BILERA
19:00. Ekainaren 22an
egingo den Guinness
errekorraren inguruko
informazioa emateko bilera,
Eibarren Akebai plataformak
deituta. Erdigunekoentzat.
Udaletxean.

HITZALDIA
19:30. “Espiritualidad
y género”, Teresa Forcadesen eskutik. Portalean.

Martitzena 23
MINTEGIA
09:00/14:30. Euskararen
Transmisioari buruzko
VII. Mintegia. Portalean.

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

UMEEN BERTSO JAIALDIA
18:00. Amaña, Iturburu eta
La Salleko LHko 6. mailako
ikasleak. Coliseoan.

AKEBAI BILERA
19:00. Ekainaren 22an
egingo den Guinness
errekorraren inguruko
informazioa emateko bilera,
Eibarren Akebai plataformak
deituta. Urki eta
ingurukoentzat. Portalean.

Eguaztena 24
IKASTAROA
18:30. Talo ikastaroa.
52. Euskal Jaia. Arrate
Kultur Elkartean.

AKEBAI BILERA
19:00. Ekainaren 22an
egingo den Guinness
errekorraren inguruko
informazioa emateko bilera,
Eibarren Akebai plataformak
deituta. Amaña eta
ingurukoentzat. Armeria
Eskolan.

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

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

Eguena 25
KALEETAN KANTUZ
17:45. Kaleetan Kantuz
dantzak. Untzagako
jubilatu etxean.
19:30. Kaleetan Kantuz
abesbatzaren entsegua.
San Andres elizan.

UMEEN BERTSO JAIALDIA
18:00. Arrateko Andra
Mari, San Andres, Urkizu
eta Aldatzeko ikasleak.
Coliseoan.

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

AKEBAI BILERA
19:00. Ekainaren 22an
egingo den Guinness
errekorraren inguruko
informazioa emateko bilera,
Eibarren Akebai plataformak
deituta. Urkizu eta
ingurukoentzat. …eta kitto!-n.

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

DANBORRADA ENTSEGUA
19:00. Amañako
danborradarako umeena.
20:00. Helduen entsegua.
Amañako ikastetxean.

BERTSO BAZKARIA
14:30. Amets Arzalluz,
Oihana Iguaran eta Beñat
Gaztelumendi. 52. Euskal
Jaia. 20 euro. Deporren.

MUSEOA
17:00. Bisita gidatua,
euskeraz.
18:30. Bisita gidatua,
gazteleraz. Armagintzaren
Museoan.

SOLASALDIA
17:00. “Islamofobia y
género”, SOS Arrazakeriaren
eskutik. Portalean.

Erakusketak
ARGAZKILARITZA MAIATZEAN
Maiatzaren 2tik 31ra
– Maria Tudela. El Corte Inglesen.
– Gipuzkoa Nazioarteko Saria. Untzagako jubilatu etxean.
– Argizaiola Saria. Klub Deportiboan.
– Eibarko Klub Deportiboko argazki taldekoen lanak. Ambigú eta Portalea tabernetan.
Maiatzaren 5etik 28ra
– Einer Rodriguezen “Panorámicas: Eibar-Euskadi”. Topalekuan.
– “Memòries d'un fotògraf - Agusti Centelles (1909-1985)”. Portalean.
– Asier Garagarzaren “Uneak”. Portalean.
– CVCE PHOTO. Mendi argazkiko nazioarteko lehiaketa. Portalean.
Maiatzaren 21era
– “Emeek emana”. Udaletxeko patioan.

laztanak emoten...

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

Zorionak, ENARA,
astelehenian sei urte
beteko dozuz-eta.
Asko maitte zaittugun
aitatxoren eta
amatxoren partez.

Zorionak, EIDER,
astelehenian 16 urte
egingo dozuz-eta.
Musu potolo bat aitta,
ama eta, batez be,
Ametsen partez.

Zorionak, OIER (hillaren 9xan
40 urte bete zenduazen) eta AIORA
(domekan 11 egingo dozuz). Musu
haundi bana etxekuen partez.

Zorionak, JANIRE,
gaur zazpi urte egitten
dozuz-eta. Munduan
gehixen maitte doguna
zara. Aitatxo eta
amatxoren partez.

Zorionak, LIDE (aurreko zapatuan
8 urte egin zenduazelako) eta PAUL
(apirillaren 24an 11 eginda). Millaka
musu, bikote, etxekuon partez!!

Zorionak, ELENE,
martitzenian bost urte
bete zenduazen-eta.
Musu pillua etxeko
printzesarentzat,
etxekuen partetik.

Zorionak, NAIELI,
gaur urtetxua betetzen
dozulako. Musu
haundi bat, prexiosi,
famelixakuen partez.

943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, GARAZI,
domekan 14 urte
egingo dozuz-eta.
Musu haundi bat
etxekuen eta, batez be,
anaixa Gaizkaren partez.

Zorionak, NADIA,
astelehenian 9 urte
bete zenduazen-eta.
Laztan haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, SUGAR,
gaur sei urte potolo
betetzen dozuelako!!
Egun politta izan,
pototo. Musu pillote!

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
20an: 22:30(2 Aretoa)
21ean: 20:00
22an: 20:30

(2 ARETOAN)
20an: 19:45, 22:30(1 Aretoa)
21ean: 17:00, 20:00
22an: 20:30

(ANTZOKIAN)
20an: 17:00, 19:45, 22:30
21ean: 17:00(1 Aretoa), 20:00
22an: 20:30

(ANTZOKIAN)
20an: 17:00 (GAZTELERAZ)
21ean: 17:00 (EUSKERAZ)

”Un italiano en Noruega”

”Maravillosa familia...”

”El círculo”

”Richard Zikoina”

Zuzendaria: James Ponsoldt

Zuzendaria: Toby Genkel

Zuzendaria: Gennaro Nunziante Zuzendaria: Yoji Yamada

iragarkilaburrak

i

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

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
1.2. Errentan
– 2 logela (edo gehiagoko) pisua hartuko
nuke alokairuan. Erdialde-Urkizu inguruan.
Tel. 603-618793.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 631-649850.
– 4 logelako etxea alokagai Aoizen (Nafarroan). Iruñea, Orreaga eta Iratitik gertu. Lo
rategiarekin. Astebururako, aste osorako
edo hilabeterako. Tel. 670-351672.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Hiru logelekoa. Tel. 688-802329.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 662-012834.
– Pisua alokatzen dut Eibarren. Mugikortasun-arazoak dituztenentzat egokituta. Tel.
670-251253.

3. Lokalak
3.1. Salgai
– Lokala salgai Birjiñape 1-ean. Bulegoa
egiteko aproposa. 33 m2. Tel. 688-678934.

3.2. Errentan
– Lokala alokagai Birjiñape, 1ean. 33 m .
Bulegoa egiteko aproposa. Tel. 688678934.
2

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

4. Lana
4.1. Lan bila
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Orduka. Esperientzia. Tel. 680-808125.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 632-636069.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
garbiketak egiteko eta banatzaile jarduteko. Tel. 632-876442.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 631526711.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 621081273. Ethel.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel. 632758270. Griselda.
– Neska eskaintzen da asteburuetan umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 631478589.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 677-342171.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko. Esperientzia handia. Tel. 664357381.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 649-442014. Camelia.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 631-343232.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 602-490595.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632506382.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 619339881.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 602193840.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 666197835.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi zabala. Esperientzia eta
erreferentziak. Tel. 666-704348.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi zabala. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-026510.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi zabala. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 602-057185.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko asteburuetan. Tel. 648-039187.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 688-899813.
– Neska eskaintzen da edozein lan egiteko. Tel. 631-367802.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-436462.
– Gizona eskaintzen da eraikuntzan jarduteko, zaintzaile moduan, sukaldaritzan...
Tel. 631-649850.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 612-266877. Eva.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Baita gauez eta
asteburuetan ere. Tel. 671-763558.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 645-891307.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 682-277198.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 697-754174.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 633-401678.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631553296.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
(etxean zein ospitalean). Orduka. Tel. 652587259.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
eta txakurrak pasiatzeko. Tel. 652-587259.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 602-025691.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 632-691242.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Interna. Tel. 634978346.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 689-003537.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 612473637.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 634-215907.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan ere. Tel.
631-655390.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko, etxeko lanak egiteko eta sukaldelaguntzaile jarduteko. Interna. Esperientzia
eta erreferentziak. Tel. 688-728847.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 632-291539.

– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
612-525817.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
632-384325.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 602-127874.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 632139806.
– 23 urteko neska euskalduna eskaintzen
da umeak zaintzeko. Tel. 618-034460.
– Gizona eskaintzen da umeak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 678-798189.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 632-166357.
– Neska euskalduna eskaintzen da soziedadeak edo pegorak garbitzeko. Tel. 617571210.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko, garbiketak egiteko eta kamarera jarduteko. Erreferentziak. Tel. 943-901422.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel.
688-712075.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Tel. 609-806462.

4.2. Langile bila
– Kamarera/o behar da lanaldi osorako.
Esperientziarekin. Tel. 635-894791.
– Neska edo emakume euskalduna behar
da umea orduka zaintzeko. Tel. 629332645.
– Kamarera/o behar da asteburuetan egunez lan egiteko. Esperientziarekin. Bidali
curriculum-a: curriculumcafe@gmail.com
– Neska euskalduna behar da udan umeak
zaintzeko. Tel. 660-522670. Eli.
– Bergarako enpresa batek ardatz anitzeko
tornoan trebea den langilea behar du. Tel.
626-672020 eta betiko@industriasbetiko.
com
– Kamarera/o behar da asteburuetan eta
udan lan egiteko. Curriculuma bidali: eibarkafe@gmail.com
– Kamarera/o behar da Soraluzen, egun
osoko lanaldirako. Tel. 670-541347.
– Eibarko Kids and us-ek koordinatzailea
behar du 2017-18 ikasturterako. Taldeak
bideratu eta zuzentzeko gaitasunarekin eta
ingeles maila altuarekin (C1 titulua gutxienez). Umeak gogoko izatea eta inplikazioarekin. Bidali curriculuma: direccion.eibar
@kidsandus.es

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Euskarazko klaseak ematen ditut. Maila
guztiak eta ume zein helduei. Azterketetarako prestaketa: EGA, IVAP, HABEren perfilak... Tel. 620-608065.
– DBH, Batxilergoa eta Unibertsitate mailetako Matematika, Fisika etabarretako klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak eta 2/3 ikasleko taldekoak. Goizez ere
bai. Tel. 677-592509. Alberto.

Gozatu betidanik nahi izan
duzun ekipamendu guztiaz.
Hyundai Tucson Kosmo Edizio Berezia
lurrera heldu da sinestezinezko
ekipamenduarekin eta beste galaxia
bateko 5.550€-rainoko deskontuarekin.
Horren barne daude:
– Ukimen-pantailaz lagundutako
nabigazio-sistema.
– Abiarazteko botoia eta gertutasundetektorea dituen giltz adimenduna.
– Nahigabeko errail aldaketarako sistema
eraginkorra.
– Aparkatzeko atzeko kamera gida
eraginkorrekin.
– Euri, argi eta aparkatzeko sentsorea,
aurrean eta atzean.
– 19 pulgadako aleaziozko uztaiak.
– Berotu daitezkeen bolantea eta
jarlekuak.
Eta betiko moduan:
– 5 urterako bermea, km mugarik gabe.
– 5 urterako laguntza errepidean.
– Gainera, zure Hyundaik ez bazaitu
konbentzitzen, itzuli egin dezakezu
inolako konpromisorik gabe.
Galdetu baldintza bereziengatik zure
kontzesionarioan.

Edizio Berezia

-rainoko
deskontua

ELGOIBAR
HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO
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Lintzirin Poligonoa, 1
943 49 48 30

Errepide Nazionala, 1
943 80 40 54

Juan Thalamas, 43
943 63 97 69

Hyundai Tucson Kosmo gama: CO2 emisioak (gr/km): 119-175. Kontsumo mistoa (l/100km): 4,6-7,5.
PSP gomendagarria Penintsulan eta Balearretan Tucson 1.7 CRDI 115CV (84,6kW) BD 4X2 KOSMOrentzat, 5.550€-rainoko deskontuarekin. 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, Santander Consumer EFC S.A-ren bitartez, 15.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin. Finantziazioa finantza-erakundeak aztertu eta onartu beharko du. Eskaintza 2017/05/31ra arte da
baliozkoa. Ikusten den modeloa: Tucson 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.

