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astean esanak
“Israelen egindako ikerketa batek
erakutsi du epaileek behin-behineko
askatasuna ematen dutela bataz beste
euren kasuetako %35ean. Baina goizez
hartutako erabakietan kopuru hori
%0ra jaisten den moduan, bazkaldu
ondoren hartutako neurrietan %65era
igotzen da. Robotek ez lukete inoiz urin
gastrikoen arabera epaituko. Azken
70 urteotan 271 lanbidetan eragin du
automatizazioak, baina bakarra
desagertu da: igogailuzainarena.
Roboten alde txarrena? Batez ere,
soldatak jaisteko balio dutela”

(CARLOS MANUEL SANCHEZ, KAZETARIA)

“Kexa eta sumin morala pornoa da.
Internetek eta sare sozialek onura
dezente ekarri badigute ere, ahotsa
eskaini die, pertsona zentzudun
eta ganorazkoekin batera, burutik
jotako jendailari, tartean analfabeto
funtzional eta manual-psikopatei,
hauetako milioikari gainera. Lehendik
ere bazegoen halako gizatxarrik, baina
lehen filtro gehiago genituen. Bakarrik
euren lagunak eta familiakoak
pozoitzen zituzten, eta eurei ere
neurrian, behin ezagututa bazekitelako
hobe zela halakoei kasurik ez egitea.
Orain, ordea, mundu erdia pozoitu
dezakete: jendeak ez dakienez
zelakoak diren kasu egiten dielako”

(JAVIER CERCAS, IDAZLEA)

“Paleolitotik Neolitora lateralitateko
populazio maila 3 ezker / 7 eskuin
ratiokoa da. Gaur egun ere gure artean
lateralitatea neurtzeko idazkera
erabiliko bagenu, emaitzak erakutsiko
luke %90ek eskuinarekin idazten dutela
eta %10ek ezkerraz; baina beste
ezaugarri bat hautatuko bagenu,
adibidez telefonoz hitz egitea, baliteke
%85 eskuinak eta %15 ezkerrak direla
agertzea, neurtutako zereginaren
arabera. Gizarte industrializatuetan,
ordea, ezkerren ratioa %5 eta %20
artekoa da, industrializazio mailaren
arabera. Dena dela, lateralitateak
oinarri genetiko bat badu ere, ingurua
guztiz erabakigarria da”

(EDER DOMINGUEZ, PRIMATOLOGOA)

Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza
Politika Sailak diruz lagundutako aldizkaria
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MA.- Ume berbetan musua eman. “Gaiztu horrek ez desta egin gura ma!”. 
MADAL.- Arbola-adar txikia. “Aldapeko sagarraren, madalaren puntan, puntaren puntan”.
MADARIKATU.- Gaztelerazko ‘maldito’. Gaitzespenari indarra emateko erabiltzen da.
“Txarri madarikatua! Oin be egin dau harek beria”.

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

eskutitzak

Atal honetan edonork idatzi dezake, baina gu-
tunak kaleratzeko orduan gutxieneko baldintza
batzuk betetzea ezinbestekoa da.  Gutun guztiak
sinatuta jaso beharko ditugu, egilearen izen-abi-
zenekin. Horrez gain, nortasun agiriaren zenbakia
derrigorrezkoa zaigu. Neurriari dagokionez, ez da
20 edo 25 lerrotik gorako testurik kaleratuko. Lu-
zera hori gainditzen duten testuak mozteko es-
kubidea izango dugu, hori beharrezkoa dela ikusiz
gero. Tonuari dagokionez, berriz, ez da testu irain-

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

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

Er redakz ioa

– OHARRA –
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Azaruaren 6az geroztik Calbeton kalian daguan Kokojaten-eko eskaparatian biharrian da-
bil Usua Anitua, paretik pasatzen diranen bistan Eskusutxo izeneko bere proiektua ezagutze-
ra emoten. Artista honek narruzko poltsak eskuz egin eta margotzen dittu eta hillaren 16ra ar-

te bere lan horren prozesua ze-
lakua dan zuzenian ikusteko au-
keria eukiko dau jendiak. Eska-
paratian bere lana erakusten da-
ben egunotan, Eibarko Arma-
gintzaren Museuan daguazen
elementuak marrazten dihardu,
“armagintzaren krisixa eta gero,
beraien sormenari esker, Eibar-
ko industria berpizteko gai izan
ziraneri omenaldi gisa”.

asteko

datua
20

enpresa baiño gehixagok eskatu dabe
udalak langabetuak kontratatzeko
emoten dittuan laguntasunak. Diru-
laguntzen zenbatekua 168.500 eurokua
da; 101.888 euro Lanbidek jarri dittu eta
beste 66.567 euruak, barriz, udalak.
Eskaeriak abenduaren 2ra arte egin leikez.

Eibarko taillerretako elementuak narruzko poltsetan

Laugarrenez antolatu dabe Aho-hortzen Osasunaren Naziñoarteko Jardunaldixa Debabarre-
neko Erakunde Sanitario Integratuan (ESI). Azaruaren 17xan izango da jardunaldixa, Mendaroko
Ospittaleko ekitaldi aretuan, goizeko 09:00etan hasi eta 14:00ak arte. Odontologo, famelixa-medi-
ko, pediatra, odontologia laguntzaille zein larrialdixetan biharrian daguazenendako bereziki intere-

santiak diran edukixak lantzeko herrialde ezberdiñetako
adituak gonbidatu dittue: Anne O´Connell, Iñaki Lekuona
Goya, José López López, Javier Montero Martín eta
Marco Carrozzo sendagilliak egingo dabe berba, bestiak
beste. Hitzaldixetan landuko dittuen gaixak, barriz, gaur-
kotasun haundikuak izango dira: hortz-traumatismuak,
periodontitis eta gaixotasun kardiobaskularra, odontolo-
gia zahartzaruan, C hepatitisa eta ahoko lesiñuak… Au-
rreko ediziñuetan moduan, Debabarreneko ESIn dentis-
ta dan Maitena Urberuagak antolatu dittu jardunaldixak.

Aho-osasuneko adituak alkartuko dira Mendaroko
ospittalian egingo dan jardunaldixan

Hau dena aldatu
nahiko nuke
Bizitza honetan gehien
gorroto dudan
sentsazioetako bat da apatia.
Motibaziorik ez edukitzearen
edota ezer egiteko gogorik
ez edukitzearen sentipen
hori. Gorrotoa, gainera,
lehen pertsonari eragiten
dionean somatzen dut
(alegia, ni neu sentitzen
naizenean apatiko) baina
baita gainontzekoen jarreran
somatzen dudanean ere.
Zerk zokoratzen ditu gure
ilusioak eta motibazioak gure
buruko bazter ilun eta
hotzenetara? Beldurrek,
agian? Konformismoak,
apika? Alferkeriak, akaso?
Bizitza ibai bat eta zu barruan
murgilduta zauden norbait
izatearen sentsazioa
ezagutzen duzue? Apatian,
ibaiak bere nahietara
mugitzen zaitu, batera eta
bestera, beti aurrera, zuk
norabidea aldatzeko
gaitasunik/gogorik/asmorik
ez duzun bitartean. Bizitzak
eramaten zaitu. Zure jarreran
aldaketa bat eman behar da
egoeraren jabe zu izan
zaitezen, zure erabakiek
zehaztu dezaten zure
norabidea. Gure agintarietan
ikusten dut nik orain apatia.
Erosotasunak goxatuta, eta
konformismoaren magalean,
statu quo honen betikotzea
bilatzen duten susmoa
daukat. Eroso daude marko
honetan, zertarako aldatu?
“Hobekuntza” pilula txikiekin
baretzen gaituzte (Ertzaintza
Europolen sartu dute!), baina
finean, egoera ia ez da
aldatu azken hamarkadetan,
autogobernuari eta
subiranotasunari dagokienez.
Apatiaren antonimoa da
ekintza. Eta hain justu horixe
da ikusi izan duguna
Katalunian. Apatiari muzin
eginez, kolpea eman dute
mahai gainean. 1985ean
Hertzainak taldeak zioen
bezala, “hau dena aldatu
nahi nuke” esanez
independentzia deklaratu
dute. Apatiari aurre egiteko
lehenengo gakoa zerbait
egiteko nahia edukitzea
baita. Baina agian hemen
ez da ezer aldatu nahi.

IKER ARANBERRI

Magosto jaixa aurten be euripian ospatu zan
Zorterik ez eben euki As Burgas Galiziako
Etxekuak eguraldixarekin eta, iazko moduan,
aurten be euri zaparrada artian ospatu bihar
izan eben Magosto jaixa aurreko asteburuan.
Zapatu arratsaldian eta domeka eguardixan
Urkizuko parkian egon ziran alkartekuak gaz-
taiñak erretzen eta pintxuak, saldia eta edari-
xak saltzeko txosnan biharrian, plastikuen ba-
bespian Os Galaicos Galiziako Etxeko talde-
kuak girotutako jaixa ospatzen.
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Zientzia Astiaren egitarauaren
barruan, Gipuzkoako
Ingeniaritza Eskolako Eibarko
atalak, “Energia Berriztagarriak
praktikan” izenburuko ibilaldi
didaktikua eskinduko dau bixar.
Jardueria duan da, baiña
aurretik izena emon biharra
dago, interneten
(www.ehu.eus). Parte hartzen
dabenak, bestiak beste, eguzki
panelekin, haiziarekin eta
Stirling motoreekin
esperimentatzeko aukeria
izango dabe, eguzki-energia
termiko instalaziño batera
juango dira eta Twizy eta Zoe,
eskolako auto elektrikuak
probauko dittue.

ENERGIA BERRIZTAGARRIXAK

Azken urtiotako martxari jarraittuta,
udal agintarixak zazpi auzo-billera anto-
latu dittue auzotarren kezkak jaso eta ha-
lakueri urtenbidia emoteko asmuarekin.
Lehen hiru billerak aste honetan egin di-
ra, datorrenian beste bi egingo dittue eta
hurrenguan azken bixak, danak be arra-
tsaldeko 19:00etan hasitta. Beheko Tokia
Jubilatu Etxian, San Andres Ospitalian eta
Untzagako Jubilatu Etxian egindakuen on-
doren, datorren asteko martitzenian, hilla-
ren 14an, Coliseoan bilduko dira eta hu-
rrengo egunian, hillaren 15ian, Amañako

parrokixan. Eta hurrengo asteko azken bi
billerak Ipuruako Jubilatu Etxian (martitze-
nian, 21ian) eta Urkiko parrokixan (eguaz-
tenian, 22xan) egingo dira. Aldi berian, bi-
llerotan bizilaguneri jakiñaraziko jakue
Udalak Eibarko proiektuetan aurrekontua-
ren 800.000 euro erabiltzeko prestatu da-
ben ekimena. Billeren funtzionamenduari
dagokixonez, euretako bakotxian alkatiak,
gune horretako auzozaiñak, udaltzainbu-
ruak eta Zerbitzuak, Obrak eta Urbanismo
arluetako ziñegotzi eta teknikarixak osatu-
tako ordezkaritza egoten da.

Hiru auzo-billera egin dittue, lau falta dira

Turismo arloko profesionaleri
zuzendutako 3 ikastaro
eskinduko dittue Debegesan,
Anfitriones programaren
barruan: martitzenian “Behar
berezidun bezeroei
zuzendutako arreta” gaixaren
ingurukua emongo dabe eta,
eguaztenian, “Komunikazio
eraginkorra bezeroarekin” eta
“Zure jomugaren tokiak eta
zerbitzuak gomendatu
(Euskadi)” izenburukuak.
Ikastaruak duan dira.

ANFITRIONES PROGRAMA

“Badira bi urte 
joan zinenetik, 
baina ez da izan 
egunik zutaz 
gogoratu 
ez garenik”

IDOIA URIGUEN OSA (2015-XI-8)

Bihotz-bihotzean zaramatzagu
Maite zaitugu ETXEKOAK

1944. urtian jaixotakuak aurreko zapatuan ospatu eben euren jaixa. Urte horretan jai-
xotakuak zapixak banatu eta piskolabisarekin ekin zetsen egunari eta, Untzagan taldia-
ren erretratua egin eta gero, alkarrekin bazkaltzera juan eta edarto pasau eben.

Edarto ibilli ziran 1944an jaixotakuak

Maialen Belaustegi
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Debegesak eta Debabarreneko Klub Gastronomikoko
kide diran eskualdeko jatetxiak laugarren urtez jarrai-
xan ipiñiko dabe martxan Tripontziak ekimen gastrono-
mikua. Ekimenarekin bat egin daben jatetxiak Elgoibar-
ko Belaustegi, Itziarko Kanala, Debako Urgain eta Calbe-
ton, Lasturko Taberna, Ermuko Mendiola eta Eibarko Azi-
ttain erretegixa dira eta danetan bertako produktuak era-
bilitta osatutako menuak 25 eurotan (edarixa, kafia eta
BEZ barne) eskinduko dittue, gaurtik hasitta azaruaren
26ra arte. Tripontziak Menuak osatzeko erabilli dittuen
produktuen artian, bestiak beste, inguruko basarrittarren
barazkixak, geure kostaldeko arrain freskua edota Men-
daroko txokolatia dagoz. Bakotxaren eskintza zihetza de-
babarrenaturismo.com/gastronomia webgunian ikusi lei-

Gaur hasiko da Tripontziak 
ekimena, jateko eskintza 
berezixekin

LAB sindikatuaren eskutik martxan daguan
"Prekarietatearen Aurkako Karabana Ibilta-
ria" azaruaren 17xan aillegauko da Eibarrera
eta, horren harira, hainbat ekitaldi antolatu di-
ttue egun horretarako: goizeko 09:30xetan pre-
kariedadiaren aurkako gidari buruzko taillarra
egingo dabe Portalean, sindikatuko delega-
tuendako; 12:30xetan, barriz, alkarretaratzia
deittu dabe Untzagan, “Eibarko ospital barri-
xan, zerbitzuen subkontrataziñorik ez!” goibu-
ruari jarraittuta; arratsaldeko 17:00etan, “gune
antiprekarioa” dalakua zabalduko dabe Untza-
gan, harmaillen aldian eta bertan prekarieda-
diaren aurkako materixala egongo da, nahi da-
benendako; eta eguneko egitaraua ixteko,
18:00etan “Pentsioak eta emakumea: duinta-
sunez bizi ala
biziraun” izen-
buruko hitzaldi-
xa emongo da-
be Untzagan,
gune antipreka-
rioan. Ekimena-
ri buruzko infor-
maziño guztia
LAB sindikatua-
ren web orrixan
topauko dozue.

Datorren barixakuan 
aillegauko da Eibarrera
LABen karabana ibiltarixa

Udalaren aurrekontuak edozeiñek
ulertzeko moduan eskuragarri 
ipiñi dittue interneten
Udalaren aurrekontuak errez eta modu interaktibuan, edozei-
ñek ulertzeko moduan ikusi ahal izateko webgune barrixa sortu
dabe, eguaztenian egindako aurkezpenian azaldu ebenez: nora-
doaznirezergak.eibar.eus(gazteleraz, dondevanmisimpuestos.ei-
bar.eus) helbidian sartuta, edozeiñek izango dau udal aurrekon-
tuen kudeaketia konsultatzeko aukeria; udalaren diru-sarrerak
nundik datozen, dirua zertan gastatzen dan…

Eibarko Udalak eta Civio Fundazioak alkarlanian martxan ipiñi
daben proiektuarekin informaziñua ulergarrixa izatia billatzen da-
bela azaldu dabe Ana Telleria Ogasun ziñegotzixak eta webgunia
prestatziaz arduratu dan Sonia Perezek, “bai aurrekontuari bu-
ruzko ezagutzarik ez daken personendako, bai aurrekontua zer-
tan eta zelan gastatzen dan gehixago sakondu nahi dabenendako.
Klik pare batekin eta oso erraza dan menu-barra edo billatzaillia
erabillitta, herritarrak gastu-partida zihetzak aurkitu ahal izango di-
ttue, nahiz eta ez jakin zein aurrekontu-programari egozten ja-
kuezen. Gaiñera, webguniaren datu guztiak formatu ireki eta be-

rrerabilgarrixetan deskargau leikez, norberak nahi daben konpa-
raziñuak eta irakorketak egin ahal izateko”. Izan be, datuak Excel
eta CSV formatuetan gordetzeko aukeria emoten dau web orri-
xak, baitta nahi dan edukixa sare sozialetan zuzenenian parteka-
tzekua be. Esandakuaren arabera, “oso modu intuitibuan erabil-
tzeko erremintta da eta herritarrak erabiltzia gustauko litxakigu".
Momentuz 2013. urtetik 2016. urtera bittarteko datuak jaso di-
ttue, baiña egun batzuren buruan aurtengo iraillera artekuak gehi-
ttuko dittuela aurreratu dabe eta, ondoren, hiru hillian behin datu
barrixak gehitzen juango dira.

Marcan Huella alkartiak III. Martxa 
antolatu dau hillaren 19rako

Datorren azaruaren 19xan Usartza-
Kalamua-Usartza egitteko martxa an-
tolatu dabe Marcan Huella, Debaba-
rreneko txakurren babeserako alkarte-
kuak. Hirugarrenez egingo dan ibillaldixa
goizeko 10:00etan hasiko da, Usartzan.
Ticketak 5 euro balixo dau, pintxo eta
edarixa barne eta nahi dabenak Estazi-
ño kaleko Burbujas y Más dendan eta
Ermuko Maskoteros-en erosteko auke-
ria daka. Informaziño gehixagorako
http://www.marcanhuella.es helbidian
begiratu leike.

Sonia Perez eta Ana Telleria.
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Aurreko urtietan San Blas ikastaruak Berbetan eta Ongieto-
rri Berbetan-eko partaidien artian izandako arrakasta ikusitta,
munduko janarixen inguruan 4 taillar antolatu dittu ...eta kitto!
Euskara Elkarteak ikasturte honetarako. Sukaldaritza ardatz mo-
dura hartuta, Eibarren euskara praktikatzeko eta kulturen arteko
alkar-ezagutza bultzatzeko sortu diran taldiendako topagune apro-
posa izan leikiala pentsatzen dabe antolatzailliak. Azaruaren 21ian
Portalean egingo dan lehen saiuan Senegalgo sukaldaritza izango
da protagonista: euren herrialdian zer jaten daben eta jatekua ze-
lan preparatzen daben erakutsiko dabe Eibarren bizi diran sene-
galdarrak. Izena emoteko epia zabalik dago, eta horretarako ...eta
kitto!-ko 943 20 09 18 telefonora deittu edo ongietorri@etaki-
tto.eus eta elkartea@etakitto.eus e-mailletara idatzi leike.

Bigarren taillarra egun bittan, urtarrillaren 30 eta 31n emongo
da; Euskal Herrixan sasoi horretan hain preziatuak diran pellak
eta torradak zelan egitten diran ikasiko dabe. Ondoren, mar-
txuaren 20xan, Marokoko gastronomixa aberatsaren txanda izan-
go da eta, apirillaren 24an, Nepalgo plater eta elikagaixetan oi-
ñarrittutako sukaldaritzarekin amaittuko da taillar-ziklua. Saio guz-
tiak Portalean izango dira, 18:30xetatik 20:30xetara, duan.

Eibarko Dendarien Elkarteak 200 euroko 10 erosketa-txartel
oparitu dittu, urrixaren 10etik 30era bittartian zeozer erosi eta al-
kartiaren txartelarekin pagau ebenen artian zozketa egin eta ge-
ro. Saridunak Mari Loli Moreno (Cedry), Arantza Eriz (Farmalur),
Mª Jose Arrieta (Farma-
lur), Mª Jesus Agirrebeña
(Umea), Amaia Martinez
(Galarreta), Patricia Carra-
cedo (Mabe), Rosario
Acha (Xare), Mª Paz Aran-
zeta (Neure), Ana Isabel
Lopez (Farmalur) eta Iza-
ro Kortazar (Farmalur)
izan dira. Zorionak!

Munduko janarixen taillarrak 
antolatu dittu ...eta kitto!-k

Kalitatea proiektuaren barruko
ardau-dastaketia
Gipuzkoako Ostalarixen Alkartiak eta Hazi fundaziñuak,
Eibar Merkataritza Gune Irekiaren laguntasunarekin an-
tolatuta, eguaztenian ardau-dastaketia egin eben Eibarko
hainbat tabernarik Arkupen. Ekimena Euskadiko janari eta
edarixen promoziñorako abian daguan Kalitatea proiektuaren
harira egin zan eta dastaketa gidatzen Josema Azpeitia su-
kaldaritza kazetarixak eta irakasliak jardun eban. Eibarren eze-
ze Gipuzkoako beste toki batzuetan be egin dittue holakuak
eta asmua tabernarixak probautako ardauak euren eskintza-
ri gehitzia eta, bide batez, hórren zabalkundian laguntzia da.

Dendarixen alkartiak urriko 
zozketako sarixak banatu dittu

NEREA SOLOGAISTUA MADINABEITIA
2017ko urriaren 20an hil zen, 61 urterekin

FAMILIAREN IZENEAN, eskerrik beroena

gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

Herriko II. Berakatz Zopa Txapelketa
Eibarko Sarek azaruaren 18rako antolatu daben Eibarko II. Be-
rakatz Zopa Txapelketan parte hartu nahi dabenak datorren egue-
nera arte izango dabe izena emoteko aukeria, Buenos Aires taber-
nan horretarako laga daben orrixetan. Txapelketia Untzagan izango
da, 12:00xetatik 13:30xetara bittartian eta bikoteka hartu leike par-
te. Izena emoteko kuotia 10 eurokua da eta antolatzailliak zoparako
2 ogi eta 2 berakatz buru jarriko dittue. Hiru onenendako sarixak (150
euro eta txapelak, 100 euro eta 50 euro) egongo dira eta, sari bana-
ketia amaittu eta gero, zopak Untzagan jango dira, herri-dastaketan.
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Atal honetan Eibarko elkarte/kolektiboen berri emango dugu astero. 

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

EIBAR HERRIAREN ARIMA 
Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
“Eibar Revista de un Pueblo” izenarekin sortutako 
kultur elkartea bere bizitzaren laugarren sasoiari eman
dio hasiera. Don Pedro Zelaia Amañako parrokoak
sortutako proiektuaren lekukoa Jose Mari Kruzetak
lehenengo eta Margari Olañetak jarraian hartu zuten.
Azken etapan proiektuaren produktu nagusia den
aldizkarian kolaboratzen zuten erredakzio-kontseiluko
hainbat kidek hartu dute orain horren ardura. Herrian
eta kanpoan bizi diren eibartarrak biltzeko eta adierazpen
aukera izateko foroa bihurtzea dute eginkizun eta
helburutzat. Memoria historikoari eutsi eta,
gaurkotasunezko gaiak azaleratuz, etorkizunerako
urratsak egiten dabiltza.

Ekintza nagusiak
Jendaurrean aldizkariaren argitalpenak du oihartzun
gehien eta, aldi berean, arduradunei denbora gehien
eskatzen diena. 1.500 ale inguru kaleratzen ditu une
honetan eta asko dira Eibartik kanpo jasotzen dutenak.
Orain dela hamar urte aldizkariaren 50 urteak ospatzeko
erakusketa egin zuten eta, ordutik, Ego Ibarrak aldizkari
guztiak ditu ikusgai bere web orrian.

Helbidea: Estaziño, 17
Telefonoa: 655 72 39 27
E-maila: ana.alberdi.gisasola@gmail.com

Estaziño kaleko Ariel etxean du
egoitza gaur egun Eibar Rebistak.

GURUTZE GORRIA
Helburuak eta eskainitako zerbitzuak
Eibar-Ermuko Gurutze Gorria 1983. urtean sortu zen.
Gaur egun 858 bazkide eta 172 boluntario ditu elkarteak
eta bere helburua gizarte-ongizate programak sustatzea
eta babestea da, gehienbat ahultasun egoeran dauden
taldeei laguntzeko, eta, horretarako, gizarte-bazterketa
sufritzeko arriskuan dagoen jendearen beharratara
etengabe egokituz. Aldi berean, osasunarekin zerikusia
daukaten gaiak eskaintzen dizkiete herritar guztiei (zerbitzu
prebentiboak, lehen sorospenak...).

Ekintza nagusiak
Asko dira elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak:
langabezian daudenei enplegu-plangintza; atzerritarrentzako
ahokularitza juridikoa; inmigranteei lehen harrera; Eibar
eta Ermuko familien artean janari-loteen banaketa; eskola-
materiala eta jostailuak banatu; pobrezia energetikoaren
egitasmoa; errefuxiatuei arreta; Nazioarte mailako
kooperazioa; mugikortasun murriztua dutenen trasladoak;
komunitatearen aldeko lanak; larritasunak edo
emergentziak; aisialdi eta kitol-ekitaldietan zerbitzu
prebentiboak; ingurumen, HIES, drogomenpekotasun
edo alkoholari buruzko sentsibilizazio-kanpainak; kanpo
eta barne formakuntza...

Telefonoa: 943 17 62 48
E-maila: eibarermua@cruzroja.es
Helbidea: Gipuzkoa etorbidea, z/g 

(Ermuko autopista peajearen ondoan)

Eibarko kolektiboen
G
I
D
A
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Lanbide Heziketa eta lan mundua eus-
kalduntzeko lan handia egiten ari dela,
baina oraindik ere bide luzea dagoela

egiteko gelditu zen agerian esparru horre-
tan ikas-materiala euskaratzeaz  eta euskara
sustatzeaz arduratzen den LANEKI elkar-
teak antolatutako jardunaldian. Ausardia,
harrotasuna, gazteenganako konfidantza,
berrikuntza eta sormena bezalako hitzak
azpimarratu ziren mahainguruan, eta “hiz-
kuntzaren kudeaketa enpresaren ardatzean
kokatu beharra” dagoela adierazi zuen Hiz-
kuntza Politika Sailburuordetzako Josune
Zabalak ekitaldiaren aurkezpenean.

Gazteen artean euskararen erabilera in-
dartzerako orduan Lanbide Heziketako zen-
troek duten garrantziaz egin zuten berba
gonbidatuek. Azken urteetan Lanbide Hezi-

ketan D ereduaren indartzea eman dela eta
“pausuak denon artean ematea funtsez-
koa” dela esan zuten behin eta berriro Ar-
meria Eskolako Imanol Urreistik eta Easo
Politeknikoko M.A. Elkoroberezibarrek.

Mikel Irizar GFAko Hizkuntza Berdinta-
sunerako zuzendariak adierazi zuen euska-
raren erabileran aurrera egiteko formula be-
rriak landu behar direla eta ezinbestekoak
direla sinergiak, osagarritasuna, indarrak bil-
tzea eta diagnostiko bateratu bat.

Kontseiluko Haizpea Abrisketak Europa
osoko eragileekin adostu eta partekatu den
`Hizkuntza eskubideak bermatzeko proto-
koloaz´ hitz egitean, “euskara desabantailan
dagoen hizkuntza bat den neurrian, admi-
nistrazioek eta gizarteak neurri horiek bete
egin beharko” lituzketeela gogorarazi zuen.

Neurri horien adibide bat da lantokiko pres-
takuntza eta praktiketan hizkuntza eskubi-
dea bermatzea.

Gai honetan erreferentea den ELAY en-
presako Anaje Narbaizaren hitzetan, “gu
enpresan euskara bultzatzen hasi ginenean
ez zegoen ezer. Sinistu egin dugu egin ahal
dela, bai zuzendaritzatik bai kolektiboki. Si-
nistea ezinbestekoa da. Sinismen hori egi
bihurtzeko baliabideak sortu behar dira. For-
makuntza baliabideetako bat da. Ez gaude
ohituta gauzak euskaraz eskatzen, egoera
aldatu egingo da eskari hori baldin badago”.

Euskara gazteen eremuetara eramatea-
ren garrantziaz ere jardun zuten. SD Eibar
Fundazioko Mikel Larrañagak azaldu zue-
nez, “foballak daukan eragina kontuan har-
tuta, Euskal Herriko foball partidu guztietan
euskaraz egitea ondo legoke. Umeek euren
jokalariak euskara egiten ikustea aurrera-
pausu handia litzateke”.

KABIAko Arantza Lekuonak erabiltzaile
guztien hizkuntz eskubideak bermatzeaz
aritu zen eta hori dela euren misioa azpi-
marratu zuen. 

Joxe Mari Goenaga zinemagilearen us-
tetan, “inportantea da sinistea euskarak zi-
nemarako balio duela eta erreferenteak
edukitzea. Esparru guztietan sormen pro-
pioa behar dugu. Asko jotzen da kopiatzera,
baina indarra sormenean jarri behar dugu”.

Euskara eta lana uztartzeko apostua 

Eguazteneko eguraldi goibel eta euritsuarekin kontrastatuz, giro lasai eta beroan pasa zuten goiza Armeria
Eskolan II. HIZKELAN jardunaldian parte hartu zutenek. Lanbide Heziketan eta enpresentan euskarak bizi duen
egoera eta esparru horietan euskara bultzatzeko ematen ari diren urratsak ardatz bezala hartuta, esperientziak
partekatzeko eta hausnarketa egiteko aukera eman zuen mintegiak. Umoreak ere izan    zuen bere tartea: gai
potoloak alde batera lagata, gogoz barre egiteko “etenaldiak” eskaini zituen bere burua “Arrate” bezala aurkeztu
zuen Mikel Laskurain aktore bergararrak.

Merezitako omenaldia egin zitzaion Jose Luis
Elkoro ELAY enpresako sortzaileari, euskararen
alde egindako lanagatik.

Ezkerretik hasita, Imanol Urreisti Armeria Eskolako zuzendaria, ELAY enpresako Anaje Narbaiza,
Easo Politeknikoko Miguel Angel Elkoroberezibar,  SD Eibar Fundazioko Mikel Larrañaga, KABIAko
Arantza Lekuona eta Joxe Mari Goenaga zinemagilea. Erdian, Amaia Uribe kazetaria.

LANEKIko Ainitze Blanco,  LHko
Sailburuordetzako Rikar Lamadrid, Miguel 
de los Toyos Eibarko alkatea eta Hizkuntza
Politika Sailburuordetzako Josune Zabala.

Solasaldian aritu ziren Mikel Irizar GFAko
Hizkuntza Berdintasunerako zuzendaria 
eta Amaia Uribe kazetaria.
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– Nola ailegatu zarete egoe-
ra honetara?

Teorian suposatzen da guk
udaltzaiñeri epaitegixan lekuko
moduan ez agertzeko agindu
detsagula eta, beraz, horren
arabera “justizia oztopatzia”
delitua egotzi deskue. Prakti-
kan, baiña, gauzak beste modu
batian izan ziran. Abiapuntua
2013ko otsaillian automobilla
txarto aparkau eban andra ba-
tekiko gehiegikerixa, bi udal-
tzaiñen jardun oso eskasa da.
Kontua da andriak bihar ez
eban tokixan laga ebala kotxia,
garaje bateko pasabidian, eta
kotxe billa juan zanian bi udal-
tzaiñak momentuan kobrau
nahi zetsela isuna, bestela au-
tomobilla hartzerik ez zekala,
garabiak eruango ebala… Hori
guztia andriak Musika Eskolatik
jaso barri zittuan ume bixak al-
damenian zekala pasau zan,
demaseko iskanbilla sortu zan,
umiak negarrez, jendia ingu-
ruan pillatzen… Berez, legiak

ez dau ahalbidetzen holako jo-
kabiderik, nahiz eta udaltzaiñak
andriari erreglamenduaren ara-
bera jokatzen ari zirala esan.
Edozelan be, udaltzaiñak egoe-
ria oso txarto kudeatu eben eta
ordurako multia pagauta zekan
andria keja horrekin etorri jakun
udalera. Bixen bittartian, udal-
tzaiñak andriaren kontrako sa-
laketia ipiñi eben, hutsegite-
epaiketia abiarazitta. Letradu
moduan, andriaren abokatuare-
kin berba egin neban eta berak
esan zestan andriaren kontrako
salaketia eginez gero orduan
berak udaltzaiñak salatuko zi-
ttuala. Hori jakinda, eta alde bi-
xen hobebeharrez, onena epai-
tegira juan barik arazua kon-
pontzia izango zala pentsau
genduan. Lehelengo eta behin
fiskalarekin berba egitten aha-
legindu giñan, udalak herrita-
rraren kontrako salaketia gera-
tu nahi ebala esateko, baiña ho-
lako epaiketak ez dake garran-
tzi haundirik eta ixa azken une-

raiño ez dabe fiskalik izenda-
tzen. Horregaittik, udaleko idaz-
kari titularrak berba egittia lortu
ebanerako, epaiketia ixa gai-
ñian eguan eta geratzeko au-
kerarik ez eguala azaldu zetsan.
Halanda be, salaketia ipiñi eben
udaltzaiñak epaiketara agertzen
ez baziran, orduan andriari ab-
soluziñua emongo zetsela azal-
du zetsan.
– Hortik, beraz, alde bixen
artian ados ipintzeko zuen
ahalegiña…

Alde bixen arteko adostasu-
na ahalik eta errezen lortzeko
asmuarekin idatzi bat preparau
neban eta, udaltzain bixekin
bizpahiru orduz bilduta egon
eta gero, emaitza  eurekin ba-
tera adostutako agirixa izan
zan. Ordurako, eta zurrumu-
rruak tarteko zirala, udaltzaiñak
bazekiten udalak ez ebala begi
onez ikusten euren jokabidia
eta zigor espediente batekin
zigortuko zittuen beldur ziran,
buruan ideia edo beldur hori

sartuta zeken. Billeran idatzi-
xak jasotzen ebanaren ingu-
ruan jardun genduan berbetan
eta, bestiak beste, euren joka-
bidia zuzena izan zala jasota
eguanez, horrek euren kontra-
ko zigorrari atiak ixten zetsa-
zela ikusitta, euren onerako
formalki negoziatu zan agiri
horreri oniritzixa emon zetsen. 
– Eta adostutako agiri hori
izan da, hain zuzen, zeuen
kontra erabilli dabena, ezta?

Pentsa! Amaia eta bixok
kontu honekin ahaztuta gegua-
zela, handik sei hillebetera, ho-
tzian, agiri hori eskuan Fiskal-
tzara jo eben udaltzaiñak, gure
kontrako salaketia ipintzera,
epaitegira ez juateko agindua
emon zetsagula eta justiziari
trabak ipintzia leporatuta. Ba-
tek daki zeiñek mugiduta eto-
rri ziran sei hillebete pasau eta
gero horrelako kontuarekin,
baiña guk beraien atzetik bes-
teren bat gure kontra egitteko
bultzaka ibilli dala pentsatzen

Bestien onerako jardutiagaittik kartzela zigorra
jasotzia ezin leike ulertu ezta siñestu be. Halanda
be, Pasaiako alkatia izan zan Amaia Agirregabiriari
eta haren idazkarixa izan zan Iker Rokandio
eibartarrari gertatutakua holan laburbildu leike:
Pasaian 2013. urtian trafiko liskar modura hasi zan
arazua, hainbat faktore tarteko korapillatzen juan
eta iraillian Gipuzkoako Auzitegixak emondako
sententzia ekarri dau bueltan: bi urte eta erdiko
espetxe zigorra eta inhabilitaziñua bixendako.
Kartzelara sartzeko zain, Iker Rokandiori zer pasau
dan kontatzeko eskatu detsagu.

IKER ROKANDIO:

“Ezin leike ulertu 
gure kontra holako 
ankerkerixarekin 
zergaittik jokatu 
daben”
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dogu. Edozelan be, gu konde-
natzeko dokumentua bazeken,
gaiñera nik neuk emana. Zer
egitten neban konturatu barik,
gauzak ezin errezago ipiñi ne-
tsazen, arazua ahalik eta azka-
rren eta onduen konpondu
nahixan gixajo baten moduan
jokatu neban eta nik oparitu
netsen guri tiro egitteko erabi-
lli daben tresna hori. 
– Justizia oztopatu zenduela
leporatuta, epaiketara juan
ziñazien eta zigorra be ipiñi
zetsuen…

Bai, urtebeterako inhabilita-
ziñua eta urtebeteko kartzela
zigorra, baiña kartzelara juate-
ko bihar barik. Inhabilitaziñua,
gaiñera, oso konkretua zan.
Amaiaren kasuan alkate izate-
ko inhabilitaziñua eta nere ka-
suan idazkarixa izatekua. Or-
durako Amaiak alkatetza lagata
zekan eta ez zekan atzera be
aurkezteko asmorik eta nik le-
tradu moduan jardun dot nor-
malian, une hartan ni idazkari
karguan egotia titularra bajan
egotiak ekarri eban eta. Epai-
keta horretan ni libratzia oso
gatxa zala argi ikusi neban, bai-
ña Amaia zigorretik libre gera-
tzeko esperantza banekan, ni-
gan zekan konfidantzak gida-

tuta nik emondakua siñatu,
besterik ez ebalako egin. Ho-
rregaittik mingarrixa egin jatan
bixak zigortzia. Halanda be, da-
na hortxe amaittuko zala pen-
tsau genduan, epaiketa eta ge-
ro udaltzaiñen ohoria salbu
eguan, eurak irabazi ebela
esan geinkian. Ez genduan
iñundik iñora espero gure kon-
tra horren gogor egitten segi-
duko ebenik, are gitxiago fis-
kaltzak berak sententzia erre-
kurridu ez ebanian.
– Zer gertatu zan ba hasiera-
ko zigorra baiño askoz gogo-
rragua dan bigarren hori
ezartzeko?

Udaltzaiñetako batek aurrera
segidu eban prozesuakin eta,
epailliak emondako sententzia
errekurridu eban. Benetan be
oso gatxa da holako ankerkeri-
xarekin zergaittik jokatu daben
ulertzia. Zelako interesa euki
leike gu kartzelan sartzia lortu
arte gure kontra holan segi-
tzia? Hori ikusitta, udaltzaiñen
atzetik besteren bat ibilli dala
pentsatzeko arrazoiak badaka-
guz. Amaia beste alderdi bate-
ko alkatia izan ezkero holakorik
ez zan gertatuko.
– Legiak gu babesteko bada-
goz, zelan da posible zeuen

kontra holan juatia nahi izan
dabeneri hori ahalbidetzia?

Lehen epaiketia lehen ins-
tantziako epaitegixan izan zan,
lasai berba egitten laga zeskun
epaille baten aurrian deklarau
genduan eta epailliak zigorra
guk esandakuak entzun eta
gero ezarri eban. Harek udal-
tzaiñak zelakuak ziran ikusi eta
horren arabera jokatu eban.
Baiña bigarren zigorra ezarri
dabenak ez gaittue ikusi eta ez
dabe guk esandakorik entzun,
idatziz jaso dabe kasua eta ho-
rretan oiñarritu dira zigorra
ezartzeko. 
– Gipuzkoako Auzitegixak
kartzela zigorra ezarri ze-
tsuela ixa hillebete bi igaro
dira, badakizue noiz sartu
biharko dozuen kartzelan?

Ez dakagu fetxarik, baiña
pentsatzen dot hillaren amaie-
ra aldera izan leikiala. Berez
zein kartzelara juan gure esku
dago eta nire kasuan Zaballo-
ko kartzela aukeratuko dotela
uste dot, Martutenekua baiño
barrixagua izanda han hobeto-
egongo naizela pentsatzen
dot. Edozelan be, han sartu
eta neure burua kokatzeko de-
siatzen nago ixa, zain egotiak
sufrimendua luzatu baiño ez

dau egitten. Horregaittik zen-
bat eta lehenago sartu, orduan
eta azkarrago hasiko gara zigo-
rra betetzen eta 3. gradua lor-
tu ahal izateko gure esku da-
guan guztia egitten. Legiak au-
rreikusittakuaren arabera, 7 hi-
llebete eta erdi betetzian posi-
ble da 3. Gradua emotia, baiña
aurretik be posible da eta hori
lortzen ahaleginduko gara,
geure bizitzak ahalik eta bizko-
rren normaltasun moduko ba-
tera bueltatzeko. Lotara baka-
rrik juan bihar badogu, edo pul-
sera telematikuarekin ibilli ba-
geinke, behintzat biharrian se-
gitzeko aukeria izango dogu
eta zigorra betetzia askoz ari-
ñagua egingo jaku.
– Batzen ari diran siñadurak
be hori eskatzeko dira. La-
gunduko dabe?

Egixa esateko, guri lagun-
tzeko balixo dabe, lehelengoti-
kan Pasaian eta Eibarren lanki-
dien zein herritarren aldetik ja-
sotzen ari garan babesa izuga-
rri eskertzen dogu, horrek au-
rrera egitteko indarra eta ani-
muak emoten deskuz, alde
guztietatik aillegatzen ari diran
alkartasun adierazpen guztiak
bihotz-bihotzez eskertzen di-
ttugu Amaiak eta bixok.

Lankide, lagun eta herrittarren aldetik jasotzen diharduen alkartasun eta babesa bihotzez eskertzen dabe bixak. Behin kartzelan, hirugarren gradua
ahalik eta bizkorren lortzen ahaleginduko dira bizitza “normalizatua” egitteko esperantzarekin.
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– Errefuxiatuak ahaztu ditugu?
Greziako egoera bai ahaztu dugu, baina

ahaztu ezin dugun zerbait da, egoera hura ez
delako amaituko. Afrika eta Ekialdeko Hurbil
eta Ertaineko hainbat herrialde suntsituta
daude, eta jendea Europara etortzen ahale-
ginduko da goseagatik, aldaketa klimatikoa-
gatik edo bizitza hobeagoa lortzeagatik. Eu-
rentzat Europa ametsa da, eta pertsona oro
ahalik eta ondoen bizitzen saiatzen da. Ez ba-
da Turkiatik Greziara, Libiara joango dira eta
han betoa dago orain. Europak hango gober-
nuari ordaintzen dio eta errefuxiatuen zirku-
lazioa gelditzen ari dira, baina horrek Maro-
kon migratzaileen gorakada egotea suposatu
du, baita Turkian ere; astero 500-600 pertso-
na iristen dira Greziako Lesbos eta Kios uhar-
teetara. Europak ez badu bere jarduteko mo-
dua aldatzen, nahiz eta hedabideetatik desa-
gertu eta gure buruan ahaztu, migratzaileen
errealitate gordinak hor jarraituko du. Grezian
80.000 migratzaile daude, adibidez.
– Dokumentalaren aurrerakinean azaltzen
duzuenez, ordea, inoiz baino jende gehia-
go dago Giza Eskubideen aldeko borrokan.

Euskal gizartea solidarioa da. Mugimendu
sozial handia dago, batez ere Bizkaia ingu-
ruan. ‘Ongi etorri errefuxiatuak’ elkarteak jen-
de asko mugitzen du eta indarra dauka. Eko-
nomikoki laguntzera animatzen da jendea ba-
tez ere eta beste irakurketa bat egin dugu
hor. Errazagoa egiten zaigu Maltan dagoen

GKE bati dirua ematea hemen lanean ari den
bati baino. Han eta hemen lagundu beharko
genuke. Elkarte asko dago hemen eta agian
ez dira hain ikusgarriak. Bestalde, bakarka ere
asko lagundu dezakegu. Keinu bat nahikoa
da. Adibidez, migratzaileei barrerak jaisten,
agurtzen edo normal tratatzen.
– Zein puntutaraino egin dezakegu zerbait
kaletarrok?

N ez naiz migratzaileak uretatik erreskata-
tzeko gai, baina bakoitzak bere gaitasuna
dauka. Nik istorioak grabatu eta montatzen
ditut, hori da nire ekarpena. Beste batek bos-
garren pisuan bizilagun beltzari agurtzeko
ekarpena egin dezake, adibidez.
– Nola abiatu zenituen ‘Refugiados’ eta
‘ZUK’ proiektuak?

Borja Olabe laguna Kiosera joan zen eta
bertan gertatzen ari zena kontatzea demasa
izango zela aipatu zidan. Horrela abiatu zen
dena. ‘Refugiadosek’-ekin ikusleak lur-jota ge-
ratzen ziren. Horrek beheraldia ematen zidan
eta Asier Garciarekin zerbait positiboagoa egi-
tea pentsatu genuen, migratzaileak pertsonak
direlako eta eurekin enpatizatu behar dugula-
ko. Gaia beti tristura eta dramarekin tratatzen
badugu, barrera gehiago jartzen ditugu eta
eurekiko distantzia handitzen da. Kalera irte-
ten direla, ondo biziz gero gu bezalakoak di-
rela... erakutsi nahi genuen. Hori zen doku-
mentalaren helburua, baina horrelako zerbait
egiteko aurrekontu eta denbora gehiago be-

har da, eta gure esku dagoena egin dugu. Bo-
luntariotzaren inguruko dokumentala da
‘ZUK’, baina hasierako ideiari eusten dion la-
na egitea gustatuko litzaiguke etorkizunean.
– Nolako prozesua jarraitu duzue doku-
mentala grabatzeko?

Lehenik, ‘Zaporeak’ GKEarekin egon ginen
Kiosen eta euren azken otorduaren lekuko
izan ginen. Euren bitartez Esther Medina eri-
zaina ezagutu genuen eta, kasualitatez, pisu
gehiago hartu du berak dokumentalean. Be-
ra kanpamenduetan sartzen zen eta bere bi-
tartez emakume errefuxiatuak ezagutzeko
aukera izan dugu. Biktima bikoitzak dira eu-
rak, euren gizarteetako arazoei errefuxiatuak
izatea gehitzen zaielako. Siria eta Irakeko bi
emakumerekin berba egin genuen Estherren
bitartez. Gero, Gernikako bonbardaketan
handik irten ziren errefuxiatu-zutabeak emu-
latuz ‘Ongi etorri errefuxiatuak’-ek ekintza bat
antolatu zuen Muxikatik Gernikara, eta elkar-
tearen inguruan berba egiteko aprobetxatu
dugu. Bestetik, Maliko Abdulen zentratzen
da hirugarren istorioa. Bost urte daramatza
hemen eta modulu bat ikasi zuen, lanean ha-
si zen, euskara ikasten, CEARen laguntzen,
antzerkia egiten... baina asilo eskaera ukatu
zion gobernuak. Eredu bat da, jende asko da-
goelako antzerako egoeran. Azkenik, ‘Salva-
mento Maritimo Humanitariorekin’ egon gi-
nen Maltan eta Libiako uretan erreskate bat
bizi izan genuen.

‘Refugiados, camino a ninguna parte’ dokumentalaren
ostean, ‘ZUK’ proiektua aurkeztu zuen atzo Unax 
Blancok Bilboko Azkuna zentroan. Migratzaileen gaia
modu positiboan tratatu nahi izan dute Asier García
eta biok, guztion arteko hesiak bota eta migratzaileak
pertsona arrunt bezala ikusteko. Aurrekontu 
murritzarekin, “boluntariotzaren inguruko 
dokumentala” osatzen duten lau istorio 
kontatzen ditu zuzendari eibartarrak.

“Migratzaileen 
gaia tristuraz 
tratatzen badugu, 
hesi gehiago 
jarriko ditugu”

UNAX BLANCO
(dokumentalen zuzendaria):



BIZILAGUNAK egitasmoaren helburua
hemengo eta atzerritik etorritako nor-
banako eta familiak mahai baten ingu-
ruan elkartzea da, eta edozeinek dauka
bazkarietan parte hartzeko aukera: berta-

koek edo kanpotik etorritakoek, ama ez-
kongabeek, emakumezko edo gizonez-
koez osaturiko bikoteek, sexu ezberdine-
takoek, haurrak dituztenek edota gabeek,
pisukideek, lagun-taldeek, bilobadun aitti-
tta-amamek... Herriaren aniztasuna ospatu
eta elkar ezagutu, elkarrekin egon eta per-
tsonen arteko zubiak eraiki nahi dituzte-
nentzat da BIZILAGUNAK.

Bazkari bakoitzean, bertako familia bat,
familia etorkin bat eta dinamizatzaile bat
bilduko dira bi familietako baten etxean.
Familia gonbidatzaileak egingo du bazkaria,
ahal bada jatorrizko herrialdean tipikoa den
jakiren bat prestatuta. Dinamizatzaile be-
zala parte hartzeko aukera ere badago: di-
namizatzaileak aldez aurretik ezagutuko
ditu bere ardurapean elkarrekin bazkalduko
duten bi familiak eta hauekin harremane-
tan jarriko da. Bazkaria egingo den domeka
horretan gonbidatuak egingo ditu aurkez-
penak, eta ondoren, eurekin batera baz-
kalduko du. Familiak apuntatzen direnean,
beraz, dinamizatzaile bat jarriko da eurekin
harremanetan, guztia ondo koordinatzeko.

2012tik Euskal Herrian milaka lagunek
parte hartu dute BIZILAGUNAK proiek-
tuan. Iaz 35 parte hartzaile izan ziren Ei-
barren, eta aurten ere jendea parte har-
tzera animatu nahi dute antolatzaileek.
Bitartekarietako bat izan zen Miren Bara-
guanek kontatu digunez, “bazkariaren ai-
txakiarekin jatorri desberdinetako lagunak
elkar ezagutzeko aukera izan zuten. Ja-
nariaren inguruan berbetan hasi eta, hor-
tik aurrera, bestelako galderak egin eta
gauzak kontatzen joateko aukera izan ge-
nuen. Dena oso natural joan zen eta
gauza askoren gainean jardun genuen: jai-
xak, ohiturak... Bazkariari esker harre-
mana izaten jarraitu dugu. Zuzeneko ha-
rreman horiek adimena zabaldu eta
estereotipoak eta aurreritziak gainditzeko
modurik aproposenak dira”.

Azaroaren 19an Untzaga plazan bilduko
dira, 13:00etan, izena eman duten guz-
tiek. Dinamizatzaileak aurkezpenak egingo
ditu, eta ondoren, taldeetan banatu eta
etxeetara joango dira elkarrekin bazkal-
tzera eta elkar ezagutzera.

...eta kitto!
bizilagunak
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Azaroaren 19an egingo dira aurten
BIZILAGUNAK ekimenaren inguruko
bazkariak Euskal Herriko hainbat
herritan Mugak eta Gipuzkoako
SOS Arrazakeriaren eskutik.
Ekimenak arrakasta handia izan zuen
iaz Eibarren, eta aurten ere taldeak
sortzeko lanean ari da ...eta kitto!
Euskara Elkartea. Jatorri eta kultura
desberdinetako jendea ezagutu nahi
baduzue, ongietorri@etakitto.eus 
e-mailera idatzi edo 943 20 09 18
telefonora dei dezakezue. 

Herritarren aniztasuna ospatzeko 
bazkariak egingo dira azaroaren 19an

www.kolorlan.com                           667 54 89 16

● tartak
● enkarguak
etxera

Bidebarrieta, 28 

☎ 943 20 79 73

San Andres

Gozotegia



KITTO14

ATZEGI adimen urriko pertsonen aldeko Gipuzkoako elkartearen barruan dagoen programa da
Txolarte, eta Javier Azpilikueta (27 urte) Eibarko gazteak hiruzpalau urte daramatza Eibarko taldean
begirale boluntario moduan. Txolarteak adimen urritasuna duten 16 urtetik gorako pertsonentzako
aisialdi eta denbora libreko klubak dira, eta bertan ekintza desberdinak egiten dituzte asteburuero:
paseoak, irtenaldiak, festak, pintxo-potea... 

“Zapatu arratsaldeak konturatu 
barik pasatzen zaizkigu”

JAVIER AZPILIKUETA (Txolarteko begiralea)

2.000 euroko

SALMENTA LEKUAK:
El Corte Ingles, ...eta kitto!, Isasi
okindegia, Mujika eta Otegui harategiak,
Echetto eta Arriola prentsa, Maria
Ospitxal (Calbeton), Bolintxo, AEK eta
Udal Euskaltegia, Izadi loradenda,
Lamia ileapaindegia eta Kultu

Gaur eta bihar kalean erosteko aukera

Gabonetako OTARRA Gaur (19:00-21:00) Bihar (13:00-14:00)

– Noiz hasi zinen Txolarten eta nolakoa
da Eibarko taldea?

2014an hasi nintzen Eibarko taldean,
lagun baten bidez. Aurretik Ermuan
izan nintzen GORABIDEko elkarte bate-
an, baina ikasketak zirela eta utzi behar
izan nuen, astebarruan zelako. Eibarkoa
oso talde polita da, eta esan beharra
dago begiraleak oso jatorrak eta bere
lanean oso onak direla. Momentu
honetan 5 begirale gaude, 15-20 per-
tsonarekin lanean. Adin desberdineta-
koak dira. Zapatu arratsaldeetan elkar-
tzen gara Txomon daukagun lokalean,
eta arratsaldeak konturatu barik pasa-

tzen zaizkigu. Benetan  oso ondo pasa-
tzen dugu.
– Zer nolako gauzak egiten dituzue?

Taldeak sortzen ditugu: margotu, par-
txisean jolastu, musika entzun, gauzak
komentatu, monitoreekin berba egin...
Desgaitasun-maila derberdineko jendea
dago: batzuk menpekotasun handia
daukate eta, etxea eta tailerraz gain,
Txolarte da euren aukera bakarra beste-
ekin harremanak izateko. Eurendako
zapatu arratsaldean  plana izatea, bes-
teekin elkartu eta kafetxo bat hartzea
oso inportantea da. Pintxo-potea asko
gustatzen zaie,“jarduera sakratua” da.

- Zuk egindako ikasketekin lotuta dago
egiten duzu begirale lana, ezta?

Bai, Gizarte-langintza ikasi dut, eta
karrerako lehen kurtsoan sartu nintzen
mundu honetan. Dena dela, edozein
pertsona izan daiteke Txolarteko begira-
le, ez da titulorik behar. Gogoa izan
behar duzu, eta pertsonekin lan egitea
gustatu behar zaizu. Nik, hamar urtetan,
kolektibo desberdinekin egin dut lan eta
pertsonekin lan egiteak alde onak eta
txarrak dituen arren, alde onak gehiago
dira, zalantza barik. Oztopoz betetako
motxila batekin jaio dira pertsona hauek,
eta, paternalismoa alde batera lagata,

euren ondoan egongo diren
pertsonen beharra daukate.
Gainera, norberaren burua
hobeto ezagutzeko ere oso
baliogarria da.  
- Aurtengo ATZEGIren kan-
painak boluntarioak erakarri
nahi ditu elkartera. Zer egin
behar da zuekin harremane-
tan jartzeko?

Boluntario puntualen beharra
daukagu. Gurekin harremane-
tan jartzeko telefono honetara
deitu dezakete: 677754985.

Txolartearen jarduerak begirale
boluntarioen laguntzaz eramaten
dira aurrera. Ezkerrean, Javier
Azpilikueta.



Azken urtiotako martxan, aurten be koko-txikixak osatu-
tako taldia ibilli basarririk basarri ibilli zan Animen Gaba os-
patzen Domu Santu egunaren bezperan. Izan be, batzuk
kontrakua pentsauko daben arren, Euskal Herrixan aspaldi-
ttik ospatu izan da Halloween-en pareko jaixa, baiña beste-
la deittuta: Animen Gaba, Gaba Baltza… Gure aitxitxa-ama-
ma askok gogoratzen dabe ospakizuna eta, kontatzen da-
benez, urriaren amaiera aldera umiak kalabazak hustu, aur-
pegiko zuluak egin, barruan kandelak ipiñi eta argiztauta, han
eta hamen lagatzen zittuen, jendiari sustua emoteko as-

muarekin. Horrekin batera, etxerik etxe eskian ibiltzen ziran
be, horretarako “Xanduli, Manduli, Kikirriki!!! Eman goxo-
kiak guri!” moduko esaldi berezixak erabillita. Urtiak juan ur-
tuak etorri, ohitturia ixa galzorixan egon zan, oin dala urte
batzuk eibartar talde batek berreskuratzeko ahalegiñari hel-
du eta horretara ipiñi zan arte. Harrezkero basarrixetara go-
xoki-eske juaten dan taldia urtetik urtera haunditzen juan da,
mamu txikixekin batera ibilli ziran Ane Sarasketak eta Marta
Vitoresek egin eta guri laga deskuezen argazkixetan argi iku-
si leikian moduan.

BASARRI 
BATETIK 
BESTERA, 
ederto ibilli ziran
koko-txikixak OSP ATZEN

Animen GabaAnimen Gaba

www.dariobus.com  – clientes@dariobus.com

urteurrena

Tel. 943 741 677

Eskiatzeko  
DENBORALDIA

Eskatu aurrekontua 
konpromisorik gabe
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Itsasoaribegira
hazi
den he-

rria izanik, euskaldunon bidea
bakailaoarekin batuko zela ia
seguru zen. Giovanni Caboto
veneziarrak 1497an bakailao pi-
la aurkitu zuen Ipar Atlantikora
egindako bidaian eta horrek
euskal arrantzaleen jarduna goi-
tik behera aldatu zuen. Ordura
arte eskala handian baleen ehi-
zan ibili ostean, euskaldunek
bakailaoan aurkitu zuten hu-
rrengo mendeetarako espezie
preziatuena.

Bakailaoaren eta euskaldu-
non ateko harremanaren berri
ematera etorriko da Portaleara
Xabier Alberdi. Historian dok-
torea da bera, eta bakailao eta
euskaldunon historian zehar
ibilbidea egingo du azaroaren

17an 19:30etan. Albaolako
ikerkuntza guneko arduradu-
nak lan handia egin du euskal-
dunok itsasoarekin dugun lo-
tura historikoa aztertzen, eta
bakailaoarekin dugun harrema-
naren hainbat zertzelada es-
kainiko dizkigu Portalean.

Hitzaldia doakoa izango da
eta ‘Alkorta bakailaoen’ ba-
besa izango du. Mireia Alon-
so gastronomoaren ekime-
nez izango dugu Alberdi gu-
rean, eta hurrengo asteotan
zehar egingo diren ekintzei
hasiera kultural handia ema-
tea da asmoa.

Pintxoak zuzenean
Sanandresetako bakailao

lehiaketaren mende laurdena-
ren urteurrenean Bakillauaren
Kofradixia eta berarekin elkar-

lanean ari direnak ez dira be-
soak gurutzaturik geratuko zi-
ta bereziaren aurrean. Tradizio
handiko ekitaldiari beste berri
bat gehitu diote Bakailaoaren
Astean, maila handiko sukal-
dariak lanean zuzenean ikuste-
ko aukera emango duen saioa:
‘Alkorta bakailaoak’ I. Pintxo
Lehiaketa.

Hilaren 18an, zapatua,
egingo da txapelketa udale-
txeko patioan Hego Euskal
Herriko lau probintzietako pin-
txo txapeldunekin eta Eibar,
Ermua eta Elgoibarko irabaz-
leekin. Hiru herri hauetako
parte-hartzaileak zeintzuk di-
ren erabakitzeko kanporaketa
jokatuko da herri bakoitzean.
Hilaren 8an Elgoibarko Txarri-
duna, San Roke, Viento Sur,
Gabi eta King Kongek kanpo-
raketa izan zuten; eta atzo Ei-
barko Ongi Etorri, Txoko,
Kultu eta Bossa batetik, eta
Ermuko Jai, Sagarra, Frank-
furt, Giroa eta Mendiola bes-
tetik izan ziranlehian aritu zi-
renak. Gero, kanporaketetako
irabazleak Hondarribiko Gran
Sol, Durangoko Kobika, Gas-
teizko Borda Berri eta Nafa-
rroako Baserri Berriren aurka
arituko dira finalean.

Belaustegi jatetxeko Josu
Muguerza, Mireia Alonso, Ra-
mon Roteta sukaldaria, Jesus

Portugal Lobiano Elkarteko ki-
dea, eta Josema Azpeitia eta
Aitor Buendia gastronomia-
kazetariak izango dira lehiake-
tako epaileak. Buendiak adie-
razi digunez, “lehiaketa hauen
magia” pintxoak zuzenean
egingo direla da. Sukaldariek
erabiltzen dituzten produktuak
zeintzuk diren eta hauek nola
erabiltzen dituzten ikustea da
zuzenekoaren magia bere us-
tez. ‘Alkorta bakailaoekin’ pro-
duktuaren kalitatea “bermatu-
ta” dagoela adierazten du ka-
zetari eibartarrak, eta bakaila-
oa ondo aprobetxatu daitekee-
la pintxoak sortzeko orduan.

‘La Ruta Slow’ irratsaioa zu-
zentzen du Buendiak Radio
Euskadi eta Radio Vitoria eta,

Euskal Herriarekin lotura
handia duen arraina da 
bakailaoa. Mendeetako 
harremanak batzen ditu biak,
eta bakailaoa hemengo 
bizimoduaren parte da orain
dela 600 urte. Gure 
herrian ere nabaria da 
bakailaoaren presentzia. 
Hor daukagu Bakailaoaren
Kofradia, eta hor daukagu
orain dela 25 urtetik hona
egin den ‘San Andres Saria’
bakailao lehiaketa. Aurten,
urteurren bereziaren 
aurrean, programa berezia
antolatu dute Udalak, 
Kofradiak, eta gastronomia
eta bakailaoa maite duten
herriko hainbat eragilek.

Xabier Alberdi historialariak “Bakailaoa eta euskaldunak” izeneko
hitzaldia eskainiko du 17an Portalean.

Mende laurdena

onena prestatzen

EIBARKO
BAKAILAO 

Luis Irizar sukaldaria omenduko
du aurten Bakillauaren
Kofradixak.



...eta kitto!
geure gaia

2017-XI-10
17

gastronomiaz berba egiteaz
gain, nazioarte ‘slow food’ mu-
gimenduarekin jarraitzea da
bere helburua. “Ona, garbia
eta zuzena denari jarraitzen
diogu”, adierazten digu, “hau
da, jaten duguna produktu ona,
kimikorik gabekoa (ahal den
heinean ekologikoa) eta lan
baldintza zuzenetan lortutakoa
izatea”. ‘La Ruta Slow’-ek bere
babesa eskainiko dio Bakailao-
aren Asteari eta Buendia bera
elkarlanean aritu da antolakun-
tzan, “pozik gainera, eibartarra
izanik Eibarko ekintzetan parte
hartzea zoragarria delako, ba-
kailaoa oso gurea delako eta
Bakailaoaren Kofradiarekin du-
dan lotura handia delako”.

Ume eta nagusien trebezia
Pintxoen ostean, Untzagak

Eskolarteko Bakailao Lehia-
keta hartuko du 19an 12:00-
etan. Belaunaldi berriek trebe-
zia erakutsi dute bakailaoa
prestatzen Mireia Alonsoren
ustez, “harrobia dago”, eta
gaztetxoek euren esku ona
erakutsi ahal izango dute bes-
te behin.

Aurreko egunetako gosega-
rrien ostean, 26an ospatuko
da egun handia: XV. Bakailao
Lehiaketa ‘San Andres sa-
ria’. 50 bikote batuko dira ber-
tan Josu Mugerzaren, Urgain
jatetxeko Xabier Osaren, Mi-
reia Alonsoren, Luis Irizar eta
Jesus Artola sukaldarien, Jo-
sema Azpeitia eta Aitor Buen-
diaren gustuko bakailaoa egi-
teko nahiarekin. “Parte-har-
tzaileetako batzuk benetako
profesionalak dira”, Alonsoren
ustetan. Gastronomoak faltan
botatzen ditu lokatzezko kazo-
latxoak eta joera berriak ikusi

ditu azken urteotan, “saltsa
iragazkiaren laguntzarekin lo-
tzea bezala”.

Izen-ematea hilaren 16ra ar-
te egongo da zabalik www.ei-
bar.eus webgunean, 010 edo
943708400 telefonoetara dei-
tuta edota Pegoran, eta pre-
zioa 30 eurokoa izango da. Par-
te-hartzaileek, gero, hilaren
25ean 13:00ean jasoko dute
Untzagan lehiaketan erabiliko
duten bakailaoa.

Luis Irizarri omenaldia
Bakailao lehiaketan epaile

moduan ibili ostean, Luis Irizar
sukaldariak omenaldia jasoko
du Bakillauaren Kofradixiaren
eskutik. Bere inizialak dituen
damaskinatua jasoko du “eus-
kal sukaldarien ‘aitak’”, Alon-
soren berbetan. “Gurua da, su-
kaldaritzan oso errespetatua
eta, gainera, ilusioa egiten dio
hona etortzeak”. Habanan (Ku-
ba) jaiotako sukaldari euskal-
duna sukaldari famatu askoren
maisua izan da eta Michelin
izarra jaso zuen lehen euskal
sukaldaria izan zen Casa Nico-
lasarekin batera. Euskal sukal-

daritzaren “patriarka” izendatu
dute adituek eta “merezitako
omenaldiak ari da jasotzen han
eta hemen”, Alonsok adierazi
digunez.

Eibarko Udalak antolatu du
Bakailaoaren Astea eta Mireia
Alonso buru-belarri aritu da el-
karlanean. Hala ere, gastrono-
moak Juan Mari Lejardi ‘Pas-
tor’ eta Jesús María Bustin-
duiren lana goraipatu du, “eu-
rak barik ezin izango genuela-
ko ezer egin. Lan altruista egi-
ten dute eta kritika asko en-
tzun behar izan dituzte, beraz,
eskerrak eman behar dizkiet
eurei eta eurekin lanean ari di-
renei”. Bestetik, ekimen hone-
tan lagundu duten enpresei es-
kerrak eman nahi izan dizkie
Mireia Alonsok. “Inoxibarrek,
adibidez, bakailao lehiaketara-
ko amantalak utzi dizkigu eta
demasa da hori guretzat, be-
netan eskerrak emateko mo-
dukoa”. Guztioi esker piztu du
bakailao gosea herrian.“Alkorta Bakailaoak” I. Pintxo Lehiaketaren antolakuntzan laguntzen aritu

da Aitor Buendia kazetari gastronomiko eibartarra.

5. URTEURRENA
Sekula ez zaitugu ahaztuko (Etxekuak)

Bartolome Egurrola Azpiazu
(1926-V-17 / 2012-XI-14)

Urteurren MEZA: 14an (asteartea), 19:00etan, San Andres Parrokian

Bakillauaren Kofradixiak XIV. kapitulua egingo du aurten.

50 bikotek hartuko dute parte
Sanandresetako bakailao
lehiaketan.
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Aste honetan iritsi zait korreora Julián
Marquinaren artikulu kurioso bat: “Los
10 enemigos públicos números uno de
las bibliotecas”. Lerro gutxi batzuetan
hainbat eta hainbat egia esaten ditu, eta
guztiz ados nago berarekin. Hona hemen
arerio horietako batzuk:
– Interes gabeko liburuzainak, liburute-
giari irudi txarra ematen diotenak. Bokazio
falta, ohikoa eta errepikakorra den lana,
berrikuntzarako denbora falta, aintzates-
pen falta … Horrek guztiak motibazioa gal-
tzea ekarri ahal du.

– Aurrekontu falta eta murrizketak, zer
esanik ez.
– Familiartean liburutegira joateko ohi-
tura eza: etxean ez badago liburutegira jo-
ateko joera, ez bada kontuan hartzen ai-
sialdirako, formakuntzarako edo/eta eza-
gutzarako tokitzat, ez da alternatiba beza-
la transmitituko. 
– Gizalegearen kontrako pertsonak: es-
kerrak hauek urte hauetan asko gutxitu
diren! 
– Liburutegien estereotipoak: gaur egun
liburutegiak ez dira leku ilunak eta asper-

garriak, baina aspaldi liburutegi batean
egon ez direnek irudi hori dute buruan.
– Liburuen, musikaren, pelikulen, tele-
sailen kopia piratak: Interneten eragina
izan da eta webgune asko daude deskar-
ga ilegal horiek egiteko aukera ematen du-
tenak. Baina liburutegiak eduki horiek guz-
tiak maileguan jartzen ditu lege-hausterik
egin gabe, sortzaileei kalte egin gabe.
– Eta, amaitzeko, pertsonen denbora fal-
ta egunerokotasunean. Lanak, ikasketek,
familiak, lagunek… gehi aisialdirako, in-
formaziorako eta ezagutzarako dugun es-

kaintza zabalak jendeak
oso denbora libre eduki-
tzea dakarte. Eta zoritxa-
rrez, gelditzen den denbo-
ra apur hori ez da norma-
lean liburutegian ematen.
Ez dugu lan makala!
Aurpegi ona jantzi eta
ekin lanari!

Lehen aldiz sartu nintzenean
Edorta Bengoa musika den-
dan mundu berri bat zabaldu
zitzaidan. Alde batetik, hain-
bat aldiz irratian entzundako ni-
re gustoko musika etxera era-
mateko aukera neukan; eta,
bestaldetik, disko azalen iru-
diak begitik sartu zitzaizkidan
lehenengo momentutik.
Aukera handi horretatik disko
bat aukeratu nuen: Judas
Priest taldeko “Unleashed in
the east”. Benetako rock aza-
la, irudi xarmangarria eta talde
mitikoa. “Running wild”, “Sin-
ner”, “The ripper”, “Genoci-
de”,... goi mailako metala.
Zenbat buelta eman ditu kase-
te horrek! Oraindikan prime-
ran dago.
Eta musika horren artean gita-
rra bat nabarmentzen da.

Glenn Tipton 1974an sartu
zen taldean, lehenengo diskoa
ia prestatuta zegoenean. Tal-
deko musikari beteranoa da
(urrian 70 urte egin ditu). Tek-
nikaren aldetik, taldeko etapa
guztietan gitarra teknika be-
rriak sartu ditu eta soinuaren
arduraduna izan da.
Oso famatuak izan dira bera eta
K.K. Downing-en artean egin-
dako gitar borrokak. Gaur egun
Downing-ek golfean jokatzen
dihardu bere jubilazioa ospatze-
ko. Baina 70 urterekin oholtza
gainean jarraitzen du. Inoiz ez
da ezer agertu bere bizitzari bu-
ruz. Eszenatokian bezala, keinu
gutxi eta musika topera.
Bi urte pasatu dira Judas
Priest-ek munduan birarik egin
ez duela eta datorren urterako
diska berria, “Firepower”, ira-

garri dute eta, noski, kriston
kontzertuak izango dira berri-
ro. Dagoeneko badakigu Wac-
ken, Rock Fest eta Download
jaialdietan egongo direla.
Nire apostua Belgikako Gras-
pop festibala izango da. Orain
arte Ozzy Osbourne zerren-
dan... Judas ez da faltako, ho-
ri seguru.

usika

iburuak
eva alberdi 

–UDAL LIBURUTEGIA–

L e h e n e n g o  

Liburutegien arerio publikoak

iñaki 
zubillaga

d i s k o a  e r o s t e a n
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30.000 lagun izango dira aurten ere
domekako Behobia-Donostian 
Herri-proba ospetsuak badiru-
di goia jo duela, eta azken ur-
teotako korrikalarien kopurua-
ri eutsiko dio Behobia-Donos-
tiaren 54. edizioak. Iaz baino 364
parte-hartzaile gutxiago izango
ditu aurtengoak, 30.192 korrika-
larik eman dutelako izena dome-
karako. 2015ean parte-hartze da-
tu guztiak gainditu eta gero (ia
34.000 izan ziren orduan,
33.948), bigarren urtez jarraian
behera egin du izen-emate kopu-
ruak. Horko ia laurdena (%23,89)
emakumeak dira; horien por-
tzentajea bai igo dela. Lasterke-
ta ohi baino ordu laurden beran-
duago abiatuko da, hau da,

10:15-ean, eta oinezkoen aurre-
tik abiatuko dira 75 gurpil-aulkian
(09:45ean) eta 223 irristatzaile
patinetan (09:50ean). Haurren-
tzako eta nerabeentzako laster-
ketak ere ez dira faltako: Behobia
Txikia zapatuan jokatuko da Ano-
etako estadio txikian eta Behobia
Gaztea, berriz, domekan.

Luxuzko parte-hartzea izan
zuen Eibarren jokatutako
jiu-jitsuko Espainiako Kopak
Estatuko onenek hartu zuten parte aurreko zapatuan gu-
re herrian jokatutako III. Espainiako Kopako edizioan. Italia,
Irlanda, Portugal eta Espainiako hamar autonomi erkidego-
tatik etorritako 220 lehiakide bildu ziren Ipuruan. Kalamua
klubeko ordezkariak ez ziren atzean geratu eta hainbat do-
mina irabazi zituzten: Nekane Muguruzak urrezkoa borrokan
eta zilarrezkoa ne-wazan, Iker Martinezek urrezkoa ne-wa-
zan eta brontzezkoa borrokan, Arrate Jorgek eta Jonatan Te-
rronek brontzea modalitate bietan, Julen Ramonek eta Jo-
su Huartek zilarra ne-wazan, Arkaitz Arbizuk brontzea bo-
rrokan eta Unai Abasolok metal bera ne-wazan. 

Eibarren izandako emaitzek balio handia izango dute Es-
painiako selekzioak osatzeko orduan. Eibarko ordezkariek
estatu mailako 15 domina lortu dituzte azken denboraldian
eta, emaitza horiek eskertzeko, errekonozimendua jaso zu-
ten  Miguel de los Toyos alkatea, Eibar FTko bi kontseilari
eta Felipe Zamakola kiroldegiko zuzendariaren eskutik. Ho-
rrez gain, Espainiako Judo Federazioko presidenteordeak
ohorezko gerriko beltza eman zion Eibarko alkateari kirol ho-
ri sustatzen egindako ahaleginarengatik.

Deltecok GBC saskibaloi taldea babestuko du
Eibarko makina-erreminta enpresak hitzarmena sinatu du Gipuzkoa Basket-en
babesle ofizila izateko denboraldi honetan. Hemendik aurrera Endesa Ligara itzuli
den Donostiako taldeak Delteco GBC izena eramango du jokalarien kamisetetan. Elas-
tiko horrekin debutatu zuten aurreko asteburuan Zaragozan, porrotarekin. Aurkezpen
ekitaldian izan ziren, Xabier Aranbarri Delteco SAko presidentearekin batera, Nekane
Arzallus Gipuzkoa Basketeko presidentea eta Xabi Oroz taldeko kapitaina.

Eibarko kirolariak eta erakundeetako ordezkariak jasotako sariekin.

Glaziare eremuko
alpinismo
ikastaroa 
antolatu dute
Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak glaziare eremuko alpinismo ikas-
taroa antolatu du abenduaren 16 eta 17ko astebururako. Ikastaroa has-
tapen mailakoa izango da eta Portaleten emango dute. Plaza kopurua
mugatuta dago eta prezioak honakoak dira: 120 euro federatuentzat,
144 federatu gabekoentzat, 33’60 15 eta 21 urte bitarteko federatuen-
tzat eta 96 euro ikasleentzat. Hortik aparte, ikastaroa hasi baino 10 egun
lehenago izena ematen dutenek %10eko deskontua izango dute.

JOSETXO ARANA (2016-XI-8)
– 1. URTEURRENA –

ETXEKOEN PARTEZ

“Urteak et or r i ,  urteak j oan, 
bet i zaude gure bihotzetan”
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Urbat waterpoloko gazteenak ezin hobeto,
nagusiek ez zuten horrelako zorterik izan
Gizonezkoen talde nagusiak 16-14
galdu zuen Irunen Oiasso Bidasoare-
kin eta emakumezkoen taldeak 8-7
Leioa B taldearekin,  biek ere Euskal
Herriko 1. mailako Ligako partiduetan.
Asteburu honetan aukera bikaina izan-
go dute Eibarko talde biek jardunaldi ho-
rretako mendekua hartzeko Orbea ki-
roldegian izango dituzten neurketetan:
bihar 20:30ean Getxo hartuko dute gi-
zonezkoek eta etzi, 14:30ean hasita, Ur-
bateko emakumezkoen taldeak Bur-

gosko Castellae jasoko dute. Harrobiko
behe mailetako taldeei dagokienez,
bestalde, garaipen argiekin irten zuten
igerilekutik euren denboraldi estreinal-
dian: jubenil mailakoek 6-22 irabazi zio-
ten Larrainari Iruñan, kadeteak 26-3
erraz nagusitu zitzaien Larrainakoei eta,
azkenik, alebinetako Gipuzkoako Eskola
Ligako partiduan, eibartarrak erraz na-
gusitu zitzaizkien Waterpolo Donostia-
koei (eibartarrak dira maila horretako az-
ken txapeldunak).

Asier Cuevas estatuko ordezkari onena
izan zen New Yorkeko maratoian

Bi ordu eta erdi justu behar izan zituen eibartarrak 42 kilometroak osatzeko
eta 31. postuan amaitu zuen. Denbora horrekin, bigarrena izan zen 40 eta 44
urte artekoen sailkapenean. Berak dioenez, “asko gozatu nuen bizitza gehien
duen maratoian”. Ez da makala New Yorkeko maratoiak izaten duen parte-har-

tzea, 1970etik jokatzen den probak munduan atle-
ta gehien biltzen dituena baita. 24 urteko Geoffrey
Kamworor keniarrak 2 ordu, 10 minutu eta 53 se-
gundo behar izan zituen proba irabazteko, Tokioko
maratoian nagusitu zen Wilson Kipsang bere he-
rrikideak baino bi segundo gutxiago eta Lelisa De-
sisa etiopiarrak baino 39 gutxiago. Emakumezko-
etan Shalane Flanagan estatubatuarra izan zen
onena (2h26’53’’), azken hiru urteetan irabazle
izan zen Mary Keitany keniarraren aurretik (minu-
tu batera); Mamity Dasha etiopiarra izan zen hiru-
garrena (1’14’’ gehiago behar izan zuen honek).

aire garbiaren bila
Bizkaiko Biraren 13. etapa egingo dute azaroaren 18an

Biraren aurtengo azken etapa izango da hilaren 18koa,
Bira amaitzeko faltako diren beste bost etapak datorren
urterako geldituko dira-eta. Eibartik hasita, urrutiratzen
joan ahala eta bide erdia baino gehiago eginda, urrutien
zeuden etapak amaitu dituzte, eta hemendik aurrera
Eibarrera hurbiltzen joango dira. Biraren 13. etapak
Balmaseda eta Gordexola lotuko ditu, 18 kilometro
egiteko guztira, oso terreno errazetik eta desnibel
askorik gabe. Zeharkatu behar duten Santxosolo
mendikatea Bizkaia eta Burgos artean dagoen muga-
mugatik doa eta hiruzpalau mendi tontorretik igaroko
dugu, eta euren artean Espaldaseca (696 metro) da
garaiena. Irteera 07:30ean egingo dute bus geltokitik.

Irteeretan parte hartzeko Klub Deportiboko 
bulegoetan eman daiteke izena

martitzenetan eta eguenetan (19:30-20:30).
TABERNA ITXITA EGON ARREN, BULEGOAK ZABALIK EGONGO DIRA

Aurreko zapatuan Balmasedan amaitu zen etapan parte hartu zuten batzuk.

Balmasedatik Gordexolaraino joango den etapak Santxosolo mendikatea zeharkatuko du

Jardunaldi argigarria izan
zen azkena foball-zaletuan
Goiko postuetan dauden taldeen arteko bi par-
tidu jokatu ziren foball-zaletuaren zazpigarren
jardunaldian eta horko emaitzek sailkapena ar-
gitzeko balio izan zuten. Ipur Sagardotegia 3-1
gailendu zitzaion Alkidebari eta Bar Txokok 2-0
irabazi zion Garajes Garciari aipatutako bi neur-
ketetan. Asteburuko emaitzekin lau taldeko mul-
tzoa osatu dute sailkapeneko goi aldean ata ai-
patutako bi irabazleak kokatu dira goi-goian, 17
punturekin, eta eurengandik bi puntura daude
Azkena Adahi eta Alkideba. Azken hau kenduta,
beste hirurak dira partidurik galdu gabeko talde
bakarrak. Hurrengo jardunaldiari begira, etzi
10:30ean jokatuko den Garajes Garcia eta Alki-
debaren artekoa da interes gehien pizten duena
sailkapenari begira.

Emakumezkoen taldearen bigarren denboraldia da.



Irribarria kantxetara itzuliko da
domekan Astelena frontoian
Aspe enpresakoek hasieran pentsatuta zutena aldatu behar
izan badute ere, karteldegi bikaina osatu dute domeka arratsal-
dean Eibarko Katedralean jokatuko den jaialdirako. Lau eta erdia-
ren barruko txapelketaren 3. eta 4. postuak erabakitzeko partidua
jokatzea zegoen aurrikusita, baina Aimar Olaizolak uko egin dio,
mina baitu oinazpian. Beraz, Oinatz Bengoetxea izango da aur-
tengo hirugarrena. Binakako hiru partidu hartuko ditu aipatutako
jardunaldiak: lehenengoan Retegi Bi - Erostarbe eta Arteaga - La-
dis Galarza bikoteek neurtuko dituzte indarrak; jaialdiko partidu
nagusian, Irribarria aurrelaria kantxetara itzuliko da hainbat aste-
tan jokatu barik egon ondoren eta, Martija lagun duela, Asegarce
enpresako Laso eta Albisu izango ditu aurrez-aurre; jaialdia amai-
tzeko, bestalde, Arretxe II.a - Jaunarena eta Mendizabal III.a -
Tainta bikoteen arteko norgehiagoka izango da.

Afizionatu eta Pilota Eskolakoak
Astelenak gaur ere ateak zabalduko ditu, lau partidu eskain-

tzeko. Jaialdia hasteko Pilota Eskolaren bi partidu izango dira eta,
ondoren, federatutako partiduetan, Klub Deportiboko Caminak

Tolosako ordezkariari egingo dio aurre infantiletan eta kadete mai-
lako Fuentes-Abalos bikoteak LAPKEko bikoteari. Senior maila-
koek Getarian dute hitzordua.

Bestalde, aurreko zapatuan Pilota Eskolakoek irteera berezia
egin zuten Abadiñora, gertuen dugun trinketa ezagutzeko. Lau
hormako frontoi baten ezaugarriak ikusi eta trebatzeko aukera
izan zuten Mikel Gonzalez trinket-jokalariarekin. Eta, bazkaldu eta
gero, Euskal Herria - Bolivia nazioarteko eskuz binakako finalaz
eta Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko norgehiagoka-erakus-
taldiaz gozatzeko aukera egon zen.

Asteburu betea izan zen Ipuruako gimnastena
Zapatuan federatu absolutuen mailan
lehiatzen duten talde biek Uteboko
torneoan (Zaragoza) hartu zuten parte,
estatu osoko talde onenekin batera.
Senior taldea bigarren sailkatu zen, hi-
ru pilota eta bi sokekin
egindako ariketarekin,
eta infantil taldea 13.
amaitu zuen. Domekan,
bestalde, Iruñan jokatu-
tako Kluben Arteko Na-
far Torneoan infantil mai-
lako eibartarrek urrea be-
reganatu zuten hiru pilo-
ta eta maza pare birekin.
Hor Ipuruako kadete eta
senior taldeek seigarren
postuetan sailkatu ziren.

Podiora igo zuen Arrate Barojak jubeni-
letan lortutako 3. postuarekin eta Lorea
Armendariz bosgarrena izan zen. Az-
ken bi horien hurrengo erronka hilaren
22an Alacanten jokatuko den estatu

mailako banakako Kopa
izango da.

Oinarrizko eta absolutu
mailako Espainiako txa-
pelketak ere ate joka di-
tugu, baina aurretik parte
hartuko duten Ipuruako
hiru taldeek hilaren 18
eta 19ko asteburuan
Euskalgym Torneoa joka-
tuko dute Gasteizen,
Euskalgym Galan parte
hartzeaz gainera.

Eibarko Txirrindulari 
Elkartean egindako 
lana eskertzen
Aurreko zapatuan Eibarko Txirrindulari El-
kartekoek omenaldia egin zioten argazkian
agertzen den boskoteari, modu horretan es-
kerrak emateko ia mende erdian euretako ba-
koitzak egindako lanarengatik. Javier Azpiazu
“Epi”, Tomas Axpe, Manu Martinez “Ganda”,
Jesus Mari Hernandez “Xiskillo” eta Juan
Mari Lejardi “Pastor” izan ziren Itziarko Saka
jatetxean omenaldia jaso zutenak.

Pilota Eskolako ordezkaritza zabala izan zen Abadiñoko trinketean.

Katu Kale saskibaloi taldeak 81-69 ira-
bazi zion Beasaingo Arri-BKL-Bide-

luzeri ligako 3. jardunal-
dian eta bihar Errenteriako
Monaco Gamoni egingo
dio aurre. Errugbian, Oho-
rezko B mailako partiduan
Avia Eibar Rugbykoek 30-5
irabazi zioten Real Oviedo-
ri eta sailkapeneko 4. pos-
tura igo dira, aspaldiko le-
kurik onenera. Eskuba-

loian, 1. Nazional mailako Somos Eiba-
rrek asko igartzen dihardu taldeak min
hartuta duen jokalarien kopurua eta, bo-
rrokatu arren, 31-26 galdu zuen Tolosan.
Emakumezkoen Avia Eskubaloia ere
galtzaile izan zen azken jardunaldian.
Eta foballean, 1. Mailako Eibarrek Ano-
etan izandako porrotarekin batera, 2.
mailan jokatzen duen emakumezkoena
gehitu behar zaio: denboraldiko lehen
partidua galdu zuten eibartarrek Osasu-
naren zelaian (1-0). 

Saskibaloian eta errugbian emaitza hobeak 
lortu zituzten foballean eta eskubaloian baino
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JULIO CALLEJA: Errekatxuko iturria, betikoa, gaitzak sendatzeko urarekin.
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– Zer moduz joan zitzaizuen literatur-ter-
tulian? Galderak egin baino gehiago, jen-
deak kontatzen zenuena jarraitu zuela en-
tzun dugu.

Asko hitz egin nuela, ezta? Pentsatu ere
asko pentsatzen dut beti idazten hasi aurre-
tik eta, Antxon Narbaizak azaldutakoaren ha-
ritik tiraka, berak eskaintzen zidan bidetik
gustora kontatu nuen bizitako prozesua. Jen-
de errealaren istorioa kontatzen duelako li-
buruak, gure historia berreskuratzeko ahale-
gin horretan, 1920 eta 1970 urteen arteko
Euskal Herriko historia isilik egon delako den-
bora luzez. Erizaina, zerbitzu sekretukoa...
pertsonaje guztiak benetakoak dira, ez dira
asmatuak, dena egia da... Baita munduko ge-
opolitikan euskaldunok lehen lerroan izan gi-
nela. Europako literaturan moduan, Ameri-
kakoan edo Asiakoan urte horiei erreparatzen
dieten moduan, zergatik ez dugu guk gauza
bera egingo?  
– Horregatik harrapatzen zaituzte gehiago
Gerra Zibilaren sasoiko kontuek gerokoek
baino? Noizbaiten esan izan duzu azken
urteotako konfliktoaren errelatoa ez dela
idazleon zeregina...

Gehiegi eskatzea uste dudalako. Batez
ere, gurean izan dugun konfliktoa ez datorre-
lako 80. hamarkadatik. Horren guztiaren oi-
narria ETAren aurretik aurkitu behar delako:
urte haietan zer gertatu zen, giza-komunitate
gisa zelan borrokatu zuen bere eskubideak
onartuak izateko. Errelato horretan gizartea
aurkeztu behar da, sentimenduak, gabeziak,
ankerkeria... Guztia da beharrezko.
– Estatu Batuekin gehien lotzen dugun
euskal idazlea izango zara. Oporrak eta ge-

ro ere sei bat aste eman dituzu bertan, Io-
wako unibertsitatean. Zerk erakartzen zai-
tu hainbeste AEBtik? 

Gaztetatik, nerabezarotik, bertako musi-
kak, kulturak... hainbat gauza egin zaizkit in-
teresgarri. Horrez gain, ondo etorri izan zait
beti hemendik irteteak, inguru honetako ten-
tsioak alboan laga eta  nire barruko ideiak
garbiago ikusarazteak. Hango literatura ere
asko maite dut, bertakoen idazteko era, isto-
rioak planteatzeko duten modu soila...
– Horregatik jarraitzen duzu pentsatzen
garrantzi handiagoa duela nola kontatzen
den zer kontatzen den baino?

Guztiz sinestuta nago hortik jo behar du-
gula, Faulkner eta horiek erakusten diguten
bidetik. Idazlea forma berrien bila ahalegindu
behar da beti; istorioak betiko bidetik konta-
tzeko hor daude, bestela, zinea eta serieak,
zeintzuk eurek baino hobeto? Baina literatu-
ra beste gauza bat da eta izan behar da, gai-
nera: errealitatea eta fikzioa nahasteko gauza
izan behar da, egileak irakurle aktiboa bilatu
beharko lukeena... Nire aldetik, kritikoa izan
naiz beti nire buruarekin, eta baita aldaketen
zale, izan gizarte arloan, izan literaturan.     
– Aipatu duzun irakurle aktiboa bilatze ho-
rretan rara avis ikusten duzu zeure burua?
Edo badira bide beretik jotzen dutenak?

Batzuk gehiago eta beste batzuk gutxiago.
Baina esango nuke, esaterako, soiltasunari
erreparatzen badiogu, euskaldunok horren
zale sutsuak garela. Oteiza batek, Valenciaga
batek... adornorik gabe egin zuten euren la-
na, berezkoa dugulako hori. Apaintze kon-
tuak espainiarren eta frantsesen kontuak di-
ra. Japoniarrek gauza soilak egiten dituzte,

zoragarri. Guk ere hortik jo beharko genuke:
konplexuak alboratu eta lau orrialdeko esal-
diak guztiz baztertu.
– Euskerak zelako ekarpena egin diezaio-
ke letren munduari?

Euskerak zeozer badu da asko lagundu
diezaiokeela literatura garbiari. 3-4 hitzekin
asko esateko balio duen hizkuntza da, ber-
tsolaritzak ondo erakusten duenez. Baina gu-
rea ez da tradizioa eta kalitatean jarri beharko
genuke arreta. Gauza asko dugu aportatze-
ko, mundua guri bagira ez badago ere. 
– La Casa del Librok superfizie handiko li-
burudenda zabaltzeko asmoa agertu du
Donostian. Zer iruditzen zaizu beste libu-
rudenda txiki batzuk itxi dituztenean?

Betikoa da. Teknologia berriek bultzatuta,
gure aisialdia ere beste modu batean antola-
tzen dugu eta, horrez gain, denbora gutxire-
kin gabiltza edozertarako. Bada, AEB-etan
hain justu, liburudenda txiki asko zabaltzen
dihardute, jende gaztearen eskutik. Eta pa-
perezko liburuekin, ez uste kontrakorik! Kon-
trakorik ere ez dugu egingo, eta  liburuden-
dak zabaltzea beti dago ondo; hori bai, nik au-
keran nahiago ditut txikiak, literaturan jantzi-
ta dagooen jendeak zabaltzen baditu.
– Epe motzera begira, zeintzuk dira zure
hurrengo proiektuak?

Poesiak beti kitzikatu nau eta baliteke bide
horretatik jotzea. Lehendik ere idatzita ditut,
nahiz eta argitaratu gabeak izan. Eleberria ez
dut baztertuko, baina beti behar izan ditut ur-
te batzuk horrelako lanak ateratzeko. Poe-
mek, bestalde, jendearekin harreman zuze-
na eskaintzen didate, herriz-herri boloak egi-
teko aukera... Horrek sendotzen nau.

Kirmen Uribe idazle ondarrutarra martitzenean egon zen gurean, Harixa
Emoten literatur taldearekin batera “Elkarrekin esnatzeko ordua”
liburuari mamia ateratzen. Ikasturte honetako bigarren saioa izan da
Uriberena; hurrengoa abenduaren 5ean izango da, eta Xabier Etxaniz
idazlearen “Waterloon galdutakoak” liburua irakurriko dute literatur
taldekoek. Uribe, bestalde, “gustura” egon zen Eibarko literatur
taldekoekin eta “idazterakoan forma berriak bilatzeko” ahaleginean
jarraituko duela dio, asmoa badu ere epe motzean “poesiari gehiago
heltzeko”. Hurrengo eleberria? “Urte batzuk beharko dira oraindik”.

“Euskerak, bere soiltasunean,
badu zer eskaini; mundua guri
begira ez badago ere”

KIRMEN URIBE (idazlea):
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“Margolaritzak xarma handia dauka,
koadroak eskaintzen dizuna”
Esther Fernández de Maruriren margolanak jasoko ditu Topalekuak hilaren
19ra arte (astegunetan 19:00etik 21:00era, eta zapatu eta jaiegunetan
12:00etik 14:00era eta 19:00etik 21:00era). Margolari eibartarrak mimo 
handiz prestatu du erakusketa eta hainbat zeramika-lan gehitu dizkio bere
estiloa duen margolan bildumari edo, berak dioen bezala, “Maruri estiloa”
duten lanei.

ESTHER FDEZ. DE MARURI
(margolaria)

Ohiturari jarraituta, aurten ere Gaztainerre ospatuko dugu datorren
astelehenean, azaroaren 13an eta, azken urtiotan bezala, oraingoan ere
"Ondra janak tabernaz taberna" antolatu dute AEK euskaltegikoek, udala-
ren laguntzarekin. Parte hartzera animatzen direnak euskaltegi parean da-
goen Paloma tabernan elkartuko dira, 19:00etan, handik abiatuta trikitila-
riekin batera kalejiran ibiltzeko eta afari-merienda egiteko. Antolatzaileen
berbetan, "asmoa gure ohitura zaharrei eustea eta euskera zabaltzea da.
Betiko moduan, euskal giroan ongi pasatzeko gogoa duen edozein gure-
kin bat egitera gonbidatuta dago".

– Nolako lanak jarri dituzu ikusgai era-
kusketan?

Iaztik nabil erakusketa prestatzen. Ba-
tetik, nire margolanak daude, Maruri es-
tilokoak. Durangoko lehiaketan behin
esan zidaten nire estiloa aspaldikoa zela.
Ez dakit, nire estiloa nirea da, berezkoa.
Erakusketako margolan gehienak aurten-
goak dira, baina badaude iazko batzuk eta
90. hamarkada baino lehenagoko baten
bat ere. Bestetik, hainbat zeramikalan ere
ekarri ditut. Orain dela hiru urte hasi nin-
tzen nire etxean zeramika lantzen, buzti-
narekin eta labe txiki batekin, eta figura
txikiak egiten ditut bertan. Asko gusta-
tzen zait zeramika egitea, buztina oratzea
eta formak egitea. Asko kostatzen da
aurpegiak egitea, baina polita da.
– Noiz hasi zinen margolaritzan?

Lucas Alberdirekin ikasi nuen
1961ean. Erretratuak egiten irakatsi zi-
dan eta beti erretratuak egiten aritu naiz.
Gero, bestelako lanak ere egin ditut. Zer-
bait gustatzen bazait, argazkia atera eta
hortik abiatuta nire erara egiten dut mar-
golana. Estudioa daukat etxean eta ho-
rrek malgutasuna ematen dit sortzeko
orduan. Koadroa prestatzen nabilenean
gustatzen zaidala ikusten badut, margo-
tzen hasten naiz. Lehenik marrazkia egi-
ten dut, lehen eskua ematen diot gero
eta hor ikusten duzu koadroa, eta gus-
tatzen zaizu edo ez. Erakusketa honeta-
rako, adibidez, pare bat koadro lan gera-
tu dira, gero borratzeko.
– Hasi zinenetik estiloa aldatu duzu?

Aldatu dudala diote. 90. hamarkadan
koadro bat erosi zidan emakume bat

etorri da erakusketara eta aldatu dudala
esan dit. Aipatu zidanez, nire koadroa
ikusten duen bakoitzean are gehiago
gustatzen zaio. Egia esan aspertu egiten
naiz beti berdina egiteaz, beraz, aldatu
egiten dut. Irteten zaidan modura egiten
ditut lanak. Margolaritzak xarma handia
dauka. Mihisearen aurrean jartzea, mar-
gotzen hastea, koadroarekin haserre-
tzea... ederra da.
– Lehiaketatan parte hartu izan duzu
ala plazer hutsagatik margotzen duzu?

Orain ez naiz aritzen aire libreko lehia-
ketetan, baina orain dela hainbat urte Es-
pinosa de los Monterosekoa (Burgos)
irabazi nuen. Gero, beste hainbat sari
ere irabazi ditut. Gustatzen zaidalako
margotzen dut, baina beti da gozagarria
zure lanak esker ona edukitzea.

Sopela eta gure herriaren arteko elkartruke kulturalaren ha-
rira, Untzagako jubilatuen abesbatzak gaur emanaldia eskai-
niko du Bizkaiko herri horretan, hango abesbatzak gonbidatu-
ta. Kurtzio Kultur Etxean izango da kontzertua, 19:30ean, eta
eibartarrekin batera Sopelako Lagun Arteak eta Haroko Nagu-
sien Animazio Etxeko abesbatzak abestuko dute. Sarrerak 3
euro balio du. Gaurko abesbatzen topaketak zabalduko du da-
tozen egunetan Sopelak hartuko duen Musikaldia.

Untzagako jubilatuak Sopelan gaur

Gaztainerrerako “Ondra janak tabernaz
taberna” antolatu du AEK euskaltegiak
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Pentacion eta Lolitaren eskutik gaur 20:30ean “Prefiero que seamos
amigos” antzezlana hartuko du Coliseo antzokiko taulak. Tamzin Town-
send zuzendari duen lan honetan parte hartzen duten antzezleak Lolita
Flores eta Luis Mottola dira. Gaur aurkeztuko duten komedia frantziar
honetan bi lagun ikusiko ditugu, “hain gertukoak eta bata bestearen on-
doan hain gustura egoten direnak”. Baina bietako batek laguntasunaren
arauak aldatu nahi dituenean, bestea horren itsutua dago ezinezkoa zaio-
la haratago begiratzea. Hortik aurrera komediarako tartea zabalduko da.
Batek sofa, pelikula eta pizza baino zerbait pasionalagoa bilatzen du, bai-
na frustrazioa nagusituko da. Sarrerak 20 euro balio du (14 euro Colise-
oaren Laguna txartelarekin).

Lolita eta Pentacionek komedia
frantsesa taularatuko dute gaur

Pirritx Porrotx eta Marimotots pailazoek ikuskizun
berria, “Borobilean” aurkeztuko dute asteburuan
Eibarren, Unibertsitate Laboralean …eta kitto!
Euskara Elkartearen eskutik. Lau saio izango dira,
zapatuan arratsaldeko 16:30ean eta 19:00etan
izango dira emankizunak eta domekan, berriz,
16:00etan eta 18:30ean. Sarrerak 8 euro balio du
eta aurresalmentan saldu ez diren txartelak
ikuskizunaren aurretik leihatilan erosteko aukera
izango da.

Pailazoen ikuskizun berria

Eibarko Armagintzaren Museoan urte osoan ikusgai
dagoen erakusketa ezagutzera emateko asmoz,
azaroaren 18an doako bisita gidatua eskainiko dute.
Euskarazko bisita 17:00etan izango da eta
gaztelerazkoa 18:30ean.
Talde bakoitzean 20
lagun onartuko dituzte
eta izena emateko 943
708446 telefonora deitu
edo museoa@eibar.eus
helbidera idatzi 
behar da.

Armagintzaren Museora doako bisita

Arrate Kultur Elkarteak antolatuta, Tolosako babarrunen inguruko hi-
tzaldi-dastaketa egingo da azaroaren 28an. Saioa Tolosako Babarrunaren
Elkartearen eta Oskar Trebiño sukaldariaren eskutik eskainiko da,
19:00etan Topalekuan eta euskeraz izango da. Jarduera doakoa izango
da, baina aurretik izena ematea eskatu dute antolatzaileek, 638284912
telefono zenbakira deituta edo arratekultu@gmail.com helbidera idatzita.

Tolosako babarrunen inguruko
hitzaldi-dastaketa Kulturalean

Hirikiten elkarteak Eibarlab’s proiektuaren 3. edizioa
aurkeztu zuen eguaztenean: “Soinudun espazio
publikoa topatzen” izenburuari jarraituta,
abenduaren 17an irrati emisora bat Urkizun, Azpiri
eraikinaren azpiko arkupeetan martxan ipintzeko
asmoa dutela aurreratu dute, animatzen diren
guztien artean egun osorako programazioa
osatzeko asmoz. Horrela, herritarrei ahotsa eman
nahi diete.

Eibarlab’s proiektu berria martxan

Vinaróseko argazkilarien lanak 
Portalea eta El Ambigú tabernetan

Klub Deportiboko Argazkila-
ritza Taldearen eskutik, aza-
roaren 30era arte Vinaròs-
eko (Castelló) Fotospai esko-
lako kideen argazkiak ikuste-
ko aukera izango da. Porta-
lea jatetxean Angel van Be-
ek, Jesus Herrero, Jasmin
Robles, Jessica Sembroni,
Aitor Garcia eta Ramon Her-
nandezen lanen erakusketa
zabaldu dute eta Ambigú ta-
bernan, berriz, Jordi Gomez,
Noe Duran, Claudia Mesa
eta Victor Cresporen argaz-
kiak ikus daitezke.
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…eta kitto! Euskara Elkarteak azaroaren 24an, bari-
xakua, antolatuko duen San Andres Bertso Jaialdirako
sarrerak gaurtik aurrera salduko dira Kultu, Sagar Bitza
eta Guridi tabernetan 6 eurotan. Jaialdiaren egunean
Portalean bertan sarrerak erosteko aukera ere egongo
da. Aurten Miren Amuriza, Alaia Martin, Sustrai Colina
eta Andoni Egañak jardungo dute bertsotan, eta gai-jar-
tzaile, berriz, Jon Mikel Mugikak. Bertso-saioa arratsal-
deko 19:00etan hasiko da, baina, aurretik, 18:30ean, ber-
tso-paper lehiaketako sariak banatuko zaizkie irabazleei.
Epaimahaiak, honez gero, jaso ditu lan guztiak, eta da-
torren astean emango ditu ezagutzera irabazleen izenak.

Bihar banatuko dituzte “Asier Errasti”
18. film laburren lehiaketako sariak

Umorezko antzezlana 
aurkeztuko dute 
La Novena eta Ikasten-ek

Beldurrak
Azaroa hilabete ona da beldurra
aisialdi modura sentitzea maite
dugunontzat. Beldurrezko filmak
estreinatzen dira eta
komunikabideetan ere gaia
pil pilean dago.
Beldurra zerk eragiten digun
galdetzean, erantzuna oso
pertsonala izan daiteke baina
nire ustetan badago oinarri
kultural eta garaikide bat gure
beldur izkutuetan. Eguneroko
gertaerek horrela adierazten
digute behintzat. Herrialde
aberatsetan  zonbien telesailak
ikusten ditugun bitartean,
Malawin jendea erahil omen
dute banpiroak zirela pentsatuz.
Drakula izan dugu
mendebaldeko herrietan
munstro eredua, herrialde
asiatiko askotan paper hau
emakume ileluze bat hartzen
duen bitartean ( badirudi
oroitzapen eta bizitzan
pairatutako min guztiak ilean
itsatsirik gelditzen direla euren
kulturaren aburuz, horregatik
andra hauen pelukeria falta).
Aurreko astean ezagutzen ez
nuen beldur bat erakutsi zidan
nire peora ondoan topatu nuen
mezulari batek. Pakete baten
zain nengoen eta niretzat zeozer
ote zuen galdetu nionean ezetz
esan zidan, ziria sartzeko
asmoarekin,  ondoren, barre
batekin itxaroten nengoena
luzatuz. “Galdetu didazun
moduarengatik bromatxo bat
egiteko aukera ikusi dut eta ez
dut galdu”, esan zidan, ”eta
hemen, Eibarren dagoen
jendearekin, ez da erreza
txantxetan ibiltzea”. Azalpenak
eskatu nizkion. Nire eibartar
zilborrak ez zuen ondo jaso
kritika. 
Goierrikoa zirudien gizon honek
Eibar mezularien artean oso
ospe txarra duela esan zidan.
Ez omen dugu pazientzarik eta
oso gaizki erantzuten ditugu
langileak. Jarrera honi
aparkatzeko zailtazunak gehitzen
badizkiogu, laneko edozein dei
arina askotan berotzen zela
aitortu zidan. 
Elkarrizketa bukatu zenean
irripar gazi gozo batekin agurtu
nuen…eta beldur hau,
eibartarroi mezulariek diguten
ustezko beldur hau, langile
honen ikara pertsonaletako
kajoian gordeta  izatea nahiko
nuke, eta ez beldur
konpartituenetan. 

IRATXE GIMENEZ

Bertso Jaialdiko sarrerak 
gaur jarriko dira salgai

Astelehenaz geroztik egunero ari dira film
laburrak proiektatzen Coliseo antzokian,
“Asier Errasti” 18. film laburren jaialdiaren
barruan, eta gaur era hala egingo dute,
20:00etatik 21:30era
bitartean. Gaurko
proiekzioan “Fugit”
(Marta Bayarri), “El
andar del borracho”
(Pol Armengol),  “Ha-
loperidol” (Jose Ma-
nuel Carrasco), “El
atraco” (Alfonso Díaz),
“Nada que ver” (Ma-
nuel Manrique), “Ni
una sola línea” (Victor
Somoza) eta “Cande-
la” (David Fernández)

lanekin batera, lehiaketara aurkeztu diren bi
eibartarrenak, Koldo Edorta Carranzaren
“Ilunpetan” eta Mikel Rodriguezen “Beti-
koak betirako” ikusteko aukera izango da.

Sarrera doan izango
da. Aurtengo sarituak
zeintzuk diren, berriz,
bihar emango dute
ezagutzera, 19:30ean
hasiko den amaiera
ekitaldian. Antolatzai-
leek bost sari eman-
go dituzte: Javier Agi-
rresarobe fikzioa (le-
hen eta bigarren sa-
riak), euskarazko one-
na, animaziozko one-
na eta Eibarko onena. 

La Novena antzerki taldeak eta Ikasten elkarteak
“Cuadros de amor y humor al fresco” antzezlana
aurkeztuko dute datorren astean, eguenean,
20:30ean Coliseoan. Lanak “eguneroko errealitatea
islatzen du, gure sentimenduen usainekin eta gure
emozioen joko marrazkiekin. Esperotako plazeraren,
pentsamenduen, aldarte intimoen, desioen eta egu-
nero besteekin erlazionatzeko abenturan adierazten
dugun gogo bizien inguruan hitz egiteko espiral ba-
tean gurutzatzen diren elkarrizketak. Umoreak na-
hasketa, estilo bateratzaile eta komunikazio garraio
lanak egiten ditu”. Sarrerak 3 euro balio du.

Bost sari banatuko dituzte biharko jaialdiaren
amaiera ekitaldian. 
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Gaztañerre Azoka
SORALUZEN
Bihar Gaztañerre Azokaren
XXII. edizioa biziko dute
Soraluzen. Goizeko 09:00etan
zabalduko dute azoka eta
bazkaltzeko ordura arte
iraungo du egitarauaren zati
nagusiena: 10:30ean azokara
joango dira aittitta-amamak
Alkarrirekin, 12:00etan
antzinako zerratokiaren
erakustaldia egingo da,
12:30ean dantza-saioa,
omenaldia, sari-banaketa eta
bertsolariak bilduko dituen
ekitaldia izango da, 12:30ean
motozerrarekin egindako
egurrezko irudiak erakutsiko
dira, eta 15:00etan bi bazkari
egingo dira: herri-babajana
karpan eta bazkaria
Gaztetxean. Arratsaldeko
19:00etan erromeria egingo
dute Iratzar taldearekin karpan
eta, eguna amaitzeko,
23:00etan musika izango da
Fan&Go eta, ondoren, DJ
C.O.Npotarekin.

hildakoak
- Eusebio Orueta Eguren. 94 urte. 2017-XI-2.
- Mario Fernandez de Pinedo Moral. 75 urte. 2017-XI-3.
- Florencio Gutierrez Estebanez. 2017-XI-7.

jaiotakoak

eguraldia (EUSKALMET.NET)

- Ane Rios Soto. 2017-X-26.
- Elaia Prellezo Acosta. 2017-X-30.

San Martin Azoka
ERMUAN
Bihar ere, Euskal Birusak
antolatuta, San Martin Azokak
bere XXVIII. edizioa biziko du.
Egitaraua 11:00etan hasiko da,
azokan izango diren kalejira eta
umeentzako jolasekin. Hor
izango dira ere 100 buruko
artaldea, bost astoren jaitsiera,
abere eta hegazti erakusketa,
idiak probalekuan, artisauen
postuak eta jantzien argazki
lehiaketa. Baserriko tresnen
erakusketa eta txerriaren pisua
asmatzeko apostua ere ez dira
faltako. 12:30ean euskal
dantzak izango dira plazan,
13:00etan herri-kirolak eta
13:30ean sari banaketa.
15:30ean babajana egingo
dute eta, bazkaldu eta gero,
18:00etan erromeria izango da
Luhartz taldearekin eta pilota
partidua Arizmendi frontoian.
Eta, eguna amaitzeko,
19:00etan kalejira izango da
Arrasateko gaiteroekin, eta
19:30ean errifa zozketa eta
larraindantza.

AURREKOAREN 
EMAITZA

SUDOKUA
SOS deiak.................................112
Pegora ......................................010
Udaletxea ..................943 70 84 00
Portalea .....................943 70 84 39
Udaltzaingoa.............943 20 15 25
Mankomunitatea.......943 70 07 99
Debegesa ..................943 82 01 10
KIUB ..........................943 20 38 43
Epaitegia ...................943 03 34 00
Iberdrola....................901 20 20 20
Naturgas....................902 12 34 56
DYA Larrialdiak.........943 46 46 22
Gurutze Gorria..........943 22 22 22
Mendaro osp.............943 03 28 00
Anbulategia...............943 03 25 00
Torrekua ....................943 03 26 50
Errepideak.................902 11 20 88
Ertzaintza ..................943 53 17 00
Eusko Tren................902 54 32 10
Lurraldebus ..............900 30 03 40
Pesa...........................900 12 14 00
Taxiak ........................943 20 30 71
...................................943 20 13 25
Alkohol.Anon............629 14 18 74
Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63

telefono

jakingarriak

Barixakua 10
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Zapatua 11
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Domeka 12
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Astelehena 13
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

Martitzena 14
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Eguaztena 15
EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

Eguena 16
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Barixakua 17
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

farmaziak

GAUEZ BETI -2017AN- 
Mandiola (S. Agustin, 3)
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Azaroaren 12ra arte:
– “TINTAREN OSTERA” JON MARTINEN MARRAZKIAK.
(Portalea)            
Azaroaren 19ra arte:
– INDALEZIO OJANGUREN XXX. ARGAZKI LEHIAKETAN

SARITUTAKO LANEN ETA BESTE HAINBAR ARGAZKIREN

ERAKUSKETA.
(Portalea)             
– ESTHER FERNANDEZ DE MARURIREN MARGO ERAKUSKETA.
(Topalekua)                      
– AMAÑAKO JAI BATZORDEARI LAGUNTZEKO KAMISETAK.
(Untzagako Jubilatu Etxea)            
Azaroaren 30era arte:
– FOTOSPAI ESKOLAKO KIDEEN ARGAZKI ERAKUSKETA

(Angel van Beek, Jesus Herrero, Jasmin Robles, Jessica

Sembroni, Aitor Garcia eta Ramon Hernandez).
(Portalea jatetxean) 
– FOTOSPAI ESKOLAKO KIDEEN ERGAZKI ERAKUSKETA

(Jordi Gomez, Noe Duran, Claudia Mesa eta Victor Crespo).
(El Ambigú tabernan)           

Erakusketak

FILM LABURRAK
20:00. “Asier Errasti”
18. film laburren jaialdia.
Lehiaketara aurkeztu diren
lanen selekzioa. Coliseoan. 

ANTZERKIA
20:30. “Prefiero que
seamos amigos”
(Pentacion). Zuzendaritza:
Tamzin Townsend.
Antzezleak: Lolita Flores,
Luis Mottola. Coliseoan.

Barixakua 10 Eguena 16
IKASTEN
10:00. “Grezia, jatorrizko
demokrazia hurrengo
eguneratzea” hitzaldia,
Urko Barros Historian
lizentziatua eta Kultur
Ondarean adituaren
eskutik. Armeria Eskolan.

SAIO IREKIA
17:00. “Tratu Onaz hitz
egin dezagun”, Portaleko
ikastaro gelan.  Azaroaren
25aren inguruan (Indarkeria
Matxisten Aurkako
Nazioarteko Eguna)
antolatutako programaren
barruan.

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

KALEETAN KANTUZ
18:00. Dantza taldea.
Untzagako jubilatu etxean.
19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

ANTZERKIA
20:30. “Cuadros de amor
y humor al fresco”
(La Novena-Ikasten).
Coliseo antzokian.

PAILAZOAK
16:30 eta 19:00.
“Borobilean”, Pirritx, Porrotx
eta Marimotots-en ikuskizun
berria. Hezkuntza
Esparruko aretoan. 

FILM LABURRAK
19:30. “Asier Errasti”
18. film laburren jaialdia eta
lehiaketaren sari-banaketa.
Coliseoan.

Zapatua 11

Eguaztena 15
IKASTAROA
09:00/13:00.
“Komunikazio eraginkorra
bezeroarekin”.
15:30/19:30. “Zure
jomugaren tokiak eta
zerbitzuak gomendatu
(Euskadi)”, Anfitriones
programako ikastaroak.
Debegesan.

AUZO-BILERA
19:00. Udal ordezkarien
eta Amañan biizi direnen
bilera. Amañako elizan.

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

Astelehena 13
GAZTAINERRE
19:00. “Ondra janak
tabernaz taberna”.
Kalejira eta afari-merienda,
trikitilariekin. AEK
euskaltegiak, udalaren
laguntzarekin antolatuta.
Paloma tabernatik abiatuta.

Martitzena 14
IKASTEN
10:00. “Sixtina kapera (II)”
hitzaldia, Ricardo Aldama
Deustuko irakaslearen
eskutik. Armeria Eskolan.

IKASTAROA
15:30/19:30. “Behar
berezidun bezeroei
zuzendutako arreta”,
Anfitriones programako
ikastaroa. Debegesan.

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

AUZO-BILERA
19:00. Udal ordezkarien
eta erdialdean bizi direnen
bilera. Coliseoan.Domeka 12

PAILAZOAK
16:00 eta 18:30.
“Borobilean”, Pirritx, Porrotx
eta Marimotots-en ikuskizun
berria. Hezkuntza
Esparruko aretoan.



Zorionak, NORA, gaur
7 urte egitten dozuz-
eta. Famelixaren eta,
batez be, Uxue zure
ahiztia eta Nahia
lehengusiñaren partez.

Ongi etorri, ANE
Velazquez Casado,
hillaren 3tik gure artian
bazagoz-eta. Zorionak
baitta gurasueri.

Zorionak, ELUNEY,
polittori, gaur 5 urte
betetzen dozuz-eta.
Patxo haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Mikelen partez!

Heldu da zure eguna!,
PAULE, astelehenian
5 urte beteko dozuz-
eta! Zorionak eta zaku
bete laztantxo famelixa
guztiaren partez. 

Zorionak, EKHI, mutil
haundi, domekan 7 urte
egingo dozuz-eta!!
Besarkada haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Maddiren partez!!

Zorionak, GANIX,
atzo 11 urte bete
zenduazen-eta. Laztan
haundi bat etxekuen
partez.

Zorionak, JOSU,
domekan 4 urte
beteko dozuz-eta.
Famelixaren eta, batez
be, Xabierren partez.

Zorionak, MARTIN!!!,
astelehenian 8 urte
egin zenduazen-eta.
Patxo haundi-haundi
bat etxekuen partez.

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

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

ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue. 

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

laztanak emoten...

Zorionak, GARI,
astelehenian 3 urte
egin zenduazen-eta.
Patxito asko zure
famelixaren partez,
guapisimo!

Zorionak, MIREN,
haraiñegun 5 urte
bete zenduazen-eta.
Musu haundi bat
etxekuen eta, batez
be, Malenen partez.

”Musa” 
Zuzendaria: Jaume Balagueró

”La mejor receta” 
Zuzendaria: John Goldsmith

”La llamada” 
Zuzendaria: Javier Calvo

(2 ARETOAN)
11n: 17:00, 19,45
12ean: 17:00, 20:00
13an: 20:30

(1 ARETOAN)
11n: 17:00, 19,45, 22:30
12ean: 17:00, 20:00(Antzokian)

13an: 20:30(Antzokian)

(1 ARETOAN)
11n: 22:30(2 Aretoan)

12ean: 20:00
13an: 20:30

zineaColiseoan

”Pokemon. Te elijo a tí” 
Zuzendaria: Hunihiko Yuyama

(ANTZOKIAN)
11n: 17:00
12ean: 17:00

Zorionak, ANDER!!!
Atzo 7 urte egin
zenduazen! Patxo
haundi bat famelixaren
eta, batez be, Juleren
partez.

Zorionak,IZAR!, gaur
13 urte betetzen
dozuzelako. Patxo
haundi bat famelixaren
partez.

Gure MARKELek
urtetxua egin dau
hillaren 7xan. Zorionak
famelixaren eta, batez 
be, Iraia eta Martxel
lehengusuen partez. 

Zorionak, IZARO!, 
bixar 9 urte beteko 
dozuz-eta. Patxo 
haundi bat etxekuen
partez. Asko maite
zittugu.

Zorionak,DANEL,
domekan 7 urte
egingo dozuz-eta.
Zure gurasuen eta
arrebaren partez.



Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK honakoak dira:

Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako
eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak 
etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai

1.2. Errentan

1.3. Konpartitzeko

1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai

3.2. Errentan

4. LANA

4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak

5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

6.1. Salgai

6.2. Eman

6.3. Galdu/Aurkitu

6.4. Bestelakoak

ira
ga

rki
lab

ur
rak

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus
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– Emakume arduratsua eskaintzen da goi-
zetan umeak zaindu eta eskolara eramate-
ko. Tel. 688-884149.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Esperientziarekin. Tel. 680-
973549.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 602-043190.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko
lokal, taberna edo pegoretan. Tel. 632-
426847.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egi-
teko, supermerkatuan lan egiteko... Tel. 644-
886835.
– Mutila eskaintzen da sukaldari-laguntzaile
jarduteko. Esperientziarekin. Tel. 631-
018078.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 632-
140115.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Orduka. Tel. 632-
206394.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia-
rekin. Tel. 664-357381.
– Emakumea eskaintzen da garbiketa
lanak egiteko: bulegoak, pisuak... Tel. 629-
872270.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 688-718853.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 688-738823.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 631-
395471.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordu-
ka eta asteburuetan. Tel. 633-101852.
– Emakumea eskaintzen da egunez nagu-
siak zaintzeko. Tel. 622-162798.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagu-
siak zaintzeko. Tel. 632-733573.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Interna. Tel.
631-001083.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Baita gauez, ospitalean eta asteburue-
tan ere. Esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 671-763558.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
678-814941.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko. Tel. 603-348090.
– Neska euskalduna eskaintzen da goize-
tan umeak prestatu eta eskolara eramate-
ko. Tel. 688-628235.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel.
674-687863.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel.
690-223601.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 632-521520.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Arratsaldez eta gauez. Tel. 646-821678.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Orduka. Tel. 602-064084.

4. Lana

– Gizona eskaintzen da edozein lanetara-
ko: sukaldari-laguntzaile, iturgin, txakurrak
pasiatu... Tel. 632-067287.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko 13:30etik 17:30era. Tel. 634-256471.
– Mutila eskaintzen da sukalde-laguntzaile
moduan. Esperientziarekin. Tel. 632-
305145.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 632-061103.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 658-273486.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak edo gaixoak zaintzeko asteburuetan.
Tel. 617-571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 632-436462.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Baita gauez ere. Tel. 608-886701.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia eta titulazioarekin.
Orduka eta gauez. Tel. 650-513412.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Erreferentziak. Tel. 679-910991.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko gauez. Tel. 657-479770.

4.1. Lan bila

1. Etxebizitza

– Baserria salgai Mallabiako Andiño auzo-
an. Berrizteko. 20.000 m2 etxe inguruko lur-
sailetan. 120.000 euro. Tel. 656-733131.

1.1. Salgai
– Kamarea/o behar da Soraluzeko taberna
baterako. Tel. 943-750030.
– Neska euskalduna behar da astelehene-
tik ostegunera arratsaldez eta ostiraletan
goizez. Tel. 653-701630.
– Kamareroa behar da Eibarren. Esperien-
tziarekin barran eta jangelan. Tel. 669-
713033. Bidali curriculuma: jaciebelm@
gmail.com
– Dendariak behar dira janari-denda bate-
an lan egiteko. Jornada erdiz. Bidali curri-
culuma Eibarko 16 postakutxara.
– Eibarko Laukolan SL enpresak proiek-
tuak garatzeko programatzailea behar du.
.NET eta .SQL jakitea ezinbestekoa. Bidali
curriculuma: lkl@laukolan.com
– Estetizista behar da Eibarren. Tel. 657-
793584
– Kamarera behar da Tiro Pichon jatetxera-
ko. Tel. 656-752658.
– Eibarko instalazio elektrikoen enpresa
batek elektrizitate-ofizialak eta -peoiak behar
ditu. Deitu bulego orduetan. Tel. 686-
210796.

4.2. Langile bila

5. Irakaskuntza

– Neska euskalduna behar da klase parti-
kularrak emateko DBH 1. mailako ikasleari
eta Batxilergo 2. mailakoari. Tel. 617-
386198.

5.1. Eskaerak

3. Lokalak

– Garajea salgai Bittor Sarasketa kalean.
Tel. 615-761830.

3.1. Salgai

– Neska euskalduna eskaintzen da LHko
edo behar bereziak dituzten umeei klase
partikularrak emateko. Tel. 699-693821.
– Euskerazko klaseak ematen ditut: azter-
ketetarako prestaketa (EGA, perfilak, ...)
eta klase partikularrak. Tel. 620-608065.
– Klase partikularrak ematen ditut. DBH,
Batxilergo eta Heziketa Zikloak. Talde txi-
kiak. Tel. 685-739709.
– LH eta DBHko klase partikularrak ema-
ten dira. Maila guztiak. Deitu 16:00etatik
aurrera. Tel. 663-779231. Asier.
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko kla-
seak ematen dira. Banakako klase egoki-
tuak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

5.2. Eskaintzak

– 35 m2ko bulegoa alokagai. 250 eurotan,
gastuak aparte (argia, ura, wifi). Ikus-
tera etortzeko aukera: Ubitxa, 16-18.
Tel. 943-014296.
– Garaje itxia alokagai Asua Errekan. Bi
solairukoa, bat bi l tegirako. Tel. 618-
272914.
– Lokala alokagai, barrarekin, 18 urtetik
gorakoentzat. Tel. 600-890245.

3.2. Errentan

6. Denetarik

– Emeibaby motxila ergonomiko bi salgai.
Jaiotzetik 15 kilora arte. Egoera onean.
Frogatzeko aukera. Tel. 657-774565.
Haizea.
– Binilozko diskoak eta singleak erosten
ditut. Tel. 688-624326.

6.1. Salgai

– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
3 logelakoa. Tel. 632-426847.
– Nire zortzi urteko umeak eta nik pisua
behar dugu alokairuan Eibarren. Tel. 603-
783176.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
3 logelakoa. Tel. 688-899813.

1.2. Errentan



ANTENAK

instalakuntzak eta konponketak
antenak

Bidebarrieta, 37
balatz@euskalnet.net

Tfnoa. 943 20 05 08
Faxa. 943 20 04 94

Ego Gain, 2 - Bac

Tfnoa. 943 12 73 50
www.trinmer.com

TELEKOMUNIKAZIOAN
P R O F E S I O N A L A K

Sostoa, 16 ac behea

Tfnoa. eta Faxa. 943 700 900
Mobila. 656 784 396

TREJO
Te l :  943 -752557

Fax a :  943 -752556
16 Postakutxatila - Soraluze

G a r b i k e t a  e t a  
m a n t e n i m e n d u a

GARBIKETAK S.L.

GARBIKETAK

Tfnoa.  943 031 082
Mobila 688 609 171            
www.multiservicioseibar.com   Barrena, 21-1.F            

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

Limpieza
Multiservicio

Eibar

PINTURAK

KRISTALAK

☎ eta faxa: 9 4 3  2 0 3  9 0 3

K R I S TA L A R L O K O  S O L U Z I O A K
info@cristaleriaacha.com

TAILERRA: ERREKATXU, 3an

Azitain Industrialdea, 3   H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108

www. i r a zaba l . n e t

IGELTSEROAK

ERAKUSKETA
Arikitxaneko Zubian

Errebal, 21
Tel/Fax: 943 201 922    bagliettoeibar@kaixo.com

Zoru mota guztiak
Pinturak

Dekorazioa

baglietto
PINTOREAK

Eraikuntza

Erreformak

Igeltseritza

ERREFORMAK

ROSARIO, 15 -ELGOIBAR-
605 713 168                   943 744 019

PROIEKTUAK  -  ERREFORMAK
GREMIOEN KOORDINAZIOA

AROTZAK

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
baita toldoak, gortinak, estoreak etabar

Txonta, 30 -  1. eta behea 
Tfnoak:  943 12 13 67   www.ulmar.net

ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

Zure etxea, bulegoa, tailerra...
aldatzen laguntzen dizugu

etorkizun hobeaz 
goza dezazun

943-206776

gremioen gida

INSTALAZIOAK ETA
MANTENIMENDUA

iparelek@gmail.com    iparelek@iparelek.com

943 530 356
688 674 242
669 934 964

TELEKOMUNIKAZIOAK
ELEKTRIZITATEA
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

24 orduko 
urgentziak

610 532 922

ERAIKINEN MANTENUA

ELEKTRIZITATEA

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

Ego Gain, 9 ac
ego.luz@hotmail.com

Mekola, 7 - behea
Tel/Fax 943 70 21 12    www.arquitectura-ei.com

olatz etxeberria martinez ARKITEKTOA
olatz@arquitectura-ei.com  Tel. 649978832

estudio etxeberria
arkitektura, hirigintza eta peritazioak

eraikin eta obretako kudeaketa teknikoa

ARKITEKTOAK



BELAUSTEGI JATETXEA (Elgoibar) • 943 74 31 02 • www.belaustegi.com
Etxeko aperitiboa / Txangurruzko pototxoa Getariako antxoekin / Ondarroako zapo txikia berakatz-olio
frijituarekin / Baserriko pularda panadera-patatekin eta onddo salteatuekin / Trufa-tarta Mendaroko
txokolatearekin eta mangozko izozkiarekin

URGAIN JATETXEA (Deba) • 943 19 11 01 • www.urgain.net
Kroketak, onddozkoak eta Kantauriko arrainarenak / Perretxiko-entsalada epela / Kantauriko arrainaren krema /
Zapoa edo barbarina panadera-patatekin edo Euskolabel entrekota / Doniene baserriko sagarren tarta kanelarekin
eta Mendaroko txokolatezko moussearekin

AZITAIN ERRETEGIA (Eibar) • 943 12 18 54 • www.asador-azitain.com
Debabarreneko garaiko barazkien menestra / Bakailaoa piperradarekin / Euskolabel azpizuna hornigaiarekin
/ Pantxineta Mendaroko txokolatearekin

LASTURko TABERNA (Itziar) • 943 19 90 33 • www.lastur.eus
Taloa Lastur erara bakailao-entsaladarekin / Kantauriko legatza pikillo-piperren saltsarekin eta Getariako
Txakolinaren (JD) kopa batekin / Euskolabel oilasko errea / Etxeko gazta-tarta

MENDIOLA JATETXEA (Ermua) • 846 08 00 86
Mallabiko odolkiaren kurruskaria baserriko sagarrarekin eta Goienetxe gaztazko kremarekin / Mutrikuko
kontserbako hegaluzearen entsalada piperminezko ozpin-olioarekin eta piper erreekin / Kantauriko legatza
Arabako pataten gainean eta Sagarmiña txakolin-saltsarekin / Aramaio haraneko moxal-masail erregosiak
patata-krema trufatuarekin / Mendaroko txokolate beltz eta zurizko esferaerdia mojito-sorbetearekin

KANALA JATETXEA (Itziar) • 943 19 90 35 • www.hotelkanala.com
Debabarreneko kalabaza-krema / Geoparkeko barazki eta arrainekin egindako arrain-zopa / Flyscheko legatzaren
kokotea egur-ikatzezko txingarretan erreta / Euskolabel txahal-medailoia Idiazabal gaztazko (JD)
kremarekin / Mendaroko txokolatezko tarta bananarekin

CALBETON JATETXEA (Deba) • 943 19 19 70 • www.calbetonjatetxea.es
Ahuntz-gaztaren, intxaurren eta fruten entsalada / Garaiko perretxikoz betetako orri-mamiak / Euskolabel
txahala bere saltsan garaiko barazkiekin / Gaztaina-moussea Mendaroko txokolatearekin eta errege-sagarrezko
sorbetearekin

EMAN ZURE #TRIPONTZIAK ESPERIENTZIAREN BERRI SARE

SOZIALETAN ETA IRABAZI SARI BIKAINAK!

AZAROAREN 10etik 26ra

www.debabarrenaturismo.com

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

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

Zero Kilometroaren Hilabetea
Hyundai Oarso Car-en

Hyundai Gama i30 5 ate: CO2 emisioak (g/Km): 94-169. Kontsumo mistoa (l/100 Km): 3,6-7,3.
Hyundai Tucson Gama: CO2 emisioak (g/Km): 119-175. Kontsumo mistoa (l/100 Km): 4,6-7,5.
Kopuru mugatua, stock-a amaitu arteko eskaintza. Finantziazioari lotuta. Baldintzak galdetu: oarsocar.com

OIARTZUN
Lintzirin Poligonoa, 1

943 49 48 30

BEASAIN
Errepide Nazionala, 1

943 80 40 54

IRUN
Juan Thalamas, 43

943 63 97 69

ELGOIBAR Olaso Polig., 17         943 74 14 80

Tucson GDI 131 cv

16.900 €
i30 Klass TGDI 120 cv

13.500 €

i20 Fresh MPI 85 cv

8.900 €


