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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MAMIN.- Ogiaren barruko parte biguna. Gaztelerazko ‘miga’. “Ez jako azala gustatzen, harek beti
ogi mamiña”.
Oparotasuna. “Diñuen letz, dana mamiña etxe hartan”.
Koipea, gantzak. Pluralean erabiltzen da. “Potolua, berriz, bere mamiñ astunegaittik ez da gauza,
salto egin biharrian, jausi zan”.
MAMINTSU.- Mamin asko daukana. “Arraguetakuak egitten eban ogixa, mamintsua”.

astean esanak
“Enpresek inteligentziaz kudeatu behar
dugu gazteen kontratazio berriek merezi
duten aitortza ekonomikoa. Doktoreak
izan edo ez, talentuari eusteak balio
handiagoa izango du hurrengo urteetan.
Langile jakin batzuk kontratatzeko
zailtasunak hazten ari dira, eskainitako
soldatek enplegurako hautagaiak
ez dituztelako gogobetetzen. Arrrazoiak
bi izan daitezke: bat, gaztearen
espektatiba handiegia enpresak ordain
dezakeenarekiko; bi, egiaz badaudela
hobetu behar diren zenbait eskaintza,
eskatzailearen meritu eta gaitasunean
oinarrituta, gaztea eta esperientzia
mugatutakoa izanagatik ere”

(IÑAKI GARCINUÑO, BIZKAIKO CEBEK)

“Uste dugu ez dagoela arrazoi
objektiborik esateko Eibarko
Udaltzaingoak armak eraman behar
dituela. Ez ditu eraman azken
30 urteetan, eta egun ere ez ditu zertan
eraman. Udaltzainek gaur egun
dituzten tresnak nahikoak dira euren
betebeharrak betetzeko. Ez dago
daturik erakusten duenik udaltzainek
armak erabiltzen dituztenean
herrietako segurtasuna hobetzen dela.
Pistola bat bi ahoko arma izan daiteke,
erabiltzen jakin behar da. Polizia
ezberdinen arteko koordinazioa
bermatuta eta bakoitzaren eskumenak
ongi bereizita ez luke zertan arazorik
egon. Egungoak baino garai latzagoak
bizi izan genituenean ere ez genuen
beharrezko ikusi pistolak eramatea”

(MIGUEL DE LOS TOYOS, EIBARKO ALKATEA)

“Pertzepzioari buruzko esperimentu
ezagun baten izena da gorila-efektua.
1999an, bi ikertzailek bideo bat jarri
zieten boluntario batzuei. Bideoan,
gazte batzuek saskibaloi-pilota bat 
pasatzen zioten elkarri, eta boluntarioek
zenbat pase egiten zituzten zenbatu
behar zuten. Une jakin batean, gorila
jantzitako pertsona bat sartzen zen
gazteen tartera. Boluntarioek, ordea,
ez zuten hura ikusi, arreta guztia
baloian jarrita baitzuten. Ikertzaileen
esanetan, gure neurofisiologia era
jakin batekoa da, eta horrek ekartzen
du ingurunearen pertzepzioa mugatua
eta bideratua izatea. Intuitiboenek,
gainera, arrazionalek baino errazago
ikusten dute gorila: haiek izango dira
estralurtarrak topatzeko egokienak”

(ANA GALARRAGA, ELHUYAR)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

eskutitzak
Badira hamar urte Eibarko Euskalgintza Tanta-

nez Tantan, Eibarren euskeraz blai izeneko eki-
taldixa antolatzen hasi zala. Gantxillaren eguna mo-
duan be ezaguna dogu herrixan. Aurten, 6. edizi-
ñua izango dana, maiatzaren 19xan ospatuko dogu
egun berezi hori. Euskeriaren aldeko olatua Urku-
suko itturrittik urtengo da, eta gantxilla eskuz esku
giza katian Untzagaraiño eruango dogu. 

Amaieran, gaiñera, ez da sorpresarik faltako,
udazkenian herrixan egingo dan Euskaraldia aur-
keztuko da-eta. Badakizue, ondo apuntau zuon
agendetan, maiatzak 19, zapatua, eguerdiko

12:00xetatik aurrera euskeraren olatua aillegatu-
ko da Eibarrera.

Baiña horren aurretik, beste hitzordu garrantzi-
tsu bat eukiko dogu. Maiatzaren 8xan, martitzena,
Tantanez Tantan ekitaldixaren aurkezpenian alkar-
tuko gara, arratsaldeko 18:45tan Eibarko Bizikleta
plazan. Ekitaldi jendetsua izatia nahiko genduke,
eta dei egiten diogu Eibarko herrixari, aurkezpen
eguna be eibartarrez bete deigun.

Tantanez Tantan  euskeraz bizi nahi dogula alda-
rrikatuko dogu lau haizetara! 

E iba rko  Euska lg in t za

– Tantanez Tantan euskeriaren aldeko olatua badator! –
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Iazko moduan, aurten be jendetza batu eban “Los tatuajes marcan la diferencia” izen-
buruko ekimen solidarixuak. Zapatuan egin zan, Astelena frontoian, eta goizetik ekin zetsen
biharrari ekimenarekin bat egin eben 15 tatuadoriak. Illuntzera bittartian, egun osuan jardun
eben jendiari tatuajiak
egitten, 50 eurotan. Ba-
tutako diru guztia gaixo-
tasun arraruak eta diag-
nostikatu barikuak daken
umien alde lan egitten
daben alkarte biri, Berri-
txuak eta AFESD izene-
kueri laguntzeko erabilli-
ko dabe oinguan be.

Tatuaje solidarixuak egitteko ekitaldi arrakastatsua

Ford Kondiak sarixa
jaso dau bezeruari 
emondako harreria
dala-eta 

Eibarren Ford-ek dakan Kondia kontzesio-
narixuak Chairman’s Award 2017 sarixa ja-
so dau, “bezerueri eskindutako zerbitzu eta
harreriaren kalidadiagaittik”. Europa maillako
sarixa emoteko ekitaldixa aurreko astian izan
zan eta, premixua banatzeko, Espaiñia mai-
llan Ford-eko presidentia eta kontseillari de-
legatua dan Jesus Alonso etorri zan eta. Sa-
rixa emotiaz gain, Eibarko dendakueri zorio-

nik beruena emon zetsen.  Ipurua zelaixan ja-
so eban sarixa Ford Kondiako Ander Aranbu-
ru, bestalde, pozarren daguazela azpimarratu
eban. Izan be, garrantzi berezixa dakan sari-
xa zeiñi emon erabagitzeko, bezeruak bete-
tzen dittuen galdetegixak eta hor jasotako
eritzixak hartzen dittue kontuan eta, hortaz,
bezeruak eurak emondako sarixa dala azpi-
marratu nahi izan eben.

Errepublikaren
nostalgikoak

Bi aste dira Espainiako
errepublikaren bandera
eskegi genuela Untzagan.
Gero ondo gorde genuen
hurrengo urtera arte, inor
haserretu ez dadin.
Folklorea bukatuta, lau
txapligu bota, eta kitto.
Espainian politikari batek
baino gehiagok egin dio
barre errepublika
itzultzearen ideiari, tartean
Jose Luis Abalos alderdi
sozialistako antolakuntza
idazkariak. 1931an Eibarko
udaletxean zeuden
sozialistek etorkizuneko
bere alderdikidearen barrea
entzun izan balute... Baina
tira, urtez urte, eibartarrok
nostalgiaz gogoratzen dugu
1931ko apiril hura, eta
nostalgia beti da
arriskutsua, iragana
deformatu, eta bide batez,
edertu egiten duelako. Diot,
eibartarrek apiril hartan egin
zituzten gauzetako asko,
egun, indarkeria ekintzatzat,
matxinada delitutzat, edo
zuzenean terrorismotzat
joko lituzketelako, eta
alderdi politiko gehienek
gaitzetsiko lituzkete.
Errepublikaren
aldarrikapena bandera
eskegitzea baino gehiago
izan zen. Ez da ahaztu
behar, esaterako, herritarrak
indarrean sartu zirela
Guardia Zibilaren koartelera
bandera eskegitzera.
Guardia Zibilek, zentzuz, ez
zuten jende uholdea
erreprimitu, eta hiritarrek
armak kendu zizkieten. Eta
gaur egun halako zerbait,
edozein eraikin publikotan
pasako balitz, zein erreakzio
legoke? Katalunian ikusi da
CDR delakoekin, edo
Euskal Herrian, edo
Murtzian trenbideak
estaltzea eskatu zutenekin.
1931n eibartarren sugarrak
ere kritikak jaso zituen,
matxinatu deitu zituzten,
eta euren jarduna oso
arriskutsua zela esan zuten
egunkarietan. Orain, aldiz,
heroi eredu dira. Zein da
beraz matxinatu arriskutsu
eta heroiaren arteko aldea?
87 urte.

IMANOL MAGRO

asteko

datua
58

aparkaleku barri, horretako 
21 estalkixarekin egingo 
dittue Aldatze kaleko 2xan, 
eraikiko daben 2 pisuko 
txandakako parkiñian.
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Armerixa Eskoliak egitarau berezixa

preparau dau maiatzaren 4rako,

ekintzailletasunaren inguruko

kontzientzia sustatzeko asmuarekin.

Ekintzailletzaren Eguneko programia

10:00etan hasi eta 11:00etan

amaittuko da eta, bixen bittartian,

Armerixa Eskolako aretuan

ekintzailletasunarekin loturia daken

hainbat esperientziaren barri

emoteko hitzaldi laburrak eskinduko

dittue. Sarrera libria izango da.

EKINTZAILLETZAREN EGUNA

1948-XAN JAIXOTAKUEN 
BAZKARIXA

Bixar hasiko dira Santa Kurutz jaixak

Santa Kurutz eguna baiño pixkat lehenago, bixar hasiko dira jaixak ospatzen,
21:00etan Ixuan egingo dan bertso-afarixarekin: Julio Soto eta Amets Arzallus ber-
tsolarixak jardungo dabe, baiña aurretik, 19:00etan trikipoteuan abiatuko dira Un-
tzagatik. Ixuara juateko autobusa, barriz, 20:30xetan urtengo da Ego Gaiñetik. Eta
eguenian, Santa Kurutz egunian, 17:30xetako kanpai hotsak ordu erdi geruago os-
patuko daben mezia iragarriko dabe. Jaixetarako antolatu daben egitarauak, barriz,
hurrengo asteburua beteko dau.

Aurten 70 urte beteko dittuenak

maiatzaren 26xan alkartuko dira

bazkaltzeko. Izena emon nahi

dabenak 90 euro sartu biharko dittu

Laboral Kutxako 3035 0023 91

0231156877 kontu zenbakixan,

izen-abizenak adierazitta,

maiatzaren 12rako.

2018-2019 ikasturterako
AURREMATRIKULA epea:

maiatzaren 2tik 14ra

ATE IREKIAK
maiatzaren 2an, 18:00etan
Institutuko aretoan (Meka eraikina)

Udalbusaren 

Sautsirako 

zerbitzua 

hobetuko dabe

Oin arte baiño zerbitzu zabalagua emongo dau Udalbusak aurrerantzian, Uda-
lak eskatuta Euskotrenek aurkeztu daben proposamena Trafiko batzordiak onartu
eta gero: Azitaiñetik Saratsuegira lau igoera gehixago egingo dittu egunero, eta Azi-
ttaiñera sei jaitsiera gehixago. Holan, auzuan bizi diranak eskatutakuari erantzun nahi
detse. Zerbitzua zabaltzeko onartu daben proposamenaren arabera, Udalbusak Azi-
taiñetik Saratsuegirako (Tekniker-Amaña linea) lau igoera barrixak 09:18, 12:18, 13:18
eta 18:18etan izango dira eta jaisteko zerbitzu barrixak, barriz, 07:27, 09:27, 11:27,
12:27, 14:27 eta 18:27etan.
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Plan Estrategikua garatzeko Udal
Gobernuak dakan “utzikerixa”
salatu dau Bilduk

Eibarko Plan Estrategikuaren garapenaren auditoretza propioa
egin eta gero, PSEren Udal Gobernuak planarekiko dakan utzi-
kerixa salatu eban EH Bilduk astelehen goizian egindako pren-
tsaurrekuan. Euren berbetan, “PSEk ez dau azterketia gainditu.
Plan Estrategikuak dittuan 73 jarduera-lerro zihetzetatik %25a
bakarrik garatu dau PSEk”. Gauzak holan, eta Udalak bere esku
dakan tresna garrantzitsuena dala kontuan hartuta, PSEk plana-
ri kasorik ez detsala egitten salatu nahi izan eben. Azaldutakua-
ren arabera, Plan Estrategikua 2015 urtiaz geroztik dago mar-
txan eta beste zazpi urte dittu Udalak Planak jasota dittuan ekin-
tzak garatzeko: “Ekintza asko 2016 eta 2017an egittekuak ziran

eta ez dira burutu. Presiño barik PSEk bere kabuz aurrera erua-
teko esperantza haundirik ez dakagu, inertziaz agintzera ohittu-
ta dagoz eta”.

“Orain Eibar 2030” etorkizunerako
proiektua aurkeztu dau EAJk

Josu Mendicutek, Udal Hauteskundieri begira Eibarko jeltzaliak aur-
keztuko daben Alkatetzarako hautagaixak Eibarrerako hiri-proiektua di-
seiñatzeko oiñarrixak aurkeztu zetsazen kazetarixeri aurreko barixakuan.
Aurreratu ebanez, batez be hiru erronkari egin nahi detse aurre: aparka-
leku kopurua areagotzia, enplegu gehixago eta hobia sortzia eta hirixaren
irudixa hobetzia. Hori dala eta, “etorkizuneko proiektua definidu nahi do-
gu eta, horrekin batera, Eibarko gaztieri udal gobernantzan errelebua har-
tzeko aukeria emon. Ideia barrixen garaia da, Eibar modernizatzeko eta
atsegiñagua egitteko, aparkalekuak eta parkiak sortzeko eta dinamismo
ekonomikua lortzeko sasoia”.

Errebal barrirako proposamenak
ikusi eta bozkatu leikez
Errebalgo gune barrirako izen eta irudi proposamenak jen-
diak ikusteko moduan ipiñi dittue udaletxeko patixuan. Udalak
deittuta, eskolen arteko lehiaketia egin zan eta ikasliak eguno-
tan ikusgai daguazen sei proposamen horrek aurkeztu dittue.
Apirillaren 30era arte, 16 urtetik gorako eibartarrak proposa-
menak ikusi eta gustatzen jakuenari botua emoteko aukeria
izango dabe, horretarako Pegoran ipiñi daben hautesontzixan
botua sartuta. Jendia parte hartzera animatzeko, botua emo-
tera gerturatzen diranen artian hainbat sari zozketatuko dittue.

Astelehenera arte egongo da botua emoteko aukeria.

Kontsumo arduratsua erakusteko
argazki lehiaketia antolatu dabe
Maiatzaren 13a Bidezko Merkataritzaren Mundu Eguna eta
ekaiñaren 5a Ingurugiroaren Mundu Eguna izango dirala-eta,
Egoaiziak argazki lehiaketia antolatu dau. Argazkixetarako gaixa
hauxe da: erakutsi kontsumo arduratsua zelan ikusten dozun. Ho-
rren inguruko argazkixak maiatzaren 20rako bialdu biharko dira ar-
gazkilehiaketa@egoaizia.org helbidera. Irabazliendako lau sari ba-
natzia dago aurreikusitta: gaba Sosola basarrixan 2 lagunendako, bi-
dezko merkataritzako produktuekin osatutako otarra, produkto eko-
logiko eta bertakuekin osatutako otarra eta Fiare Banka Etikuan ira-
bazliaren izenian kontua zabaltzia. Sari banaketia, bestalde, ekai-
ñaren 3an egingo dabe, Kontsumo Arduratsuaren III. Azokan.
Lehiaketari bu-
ruzko informazi-
ño guztia Face-
book-en, Egoai-
ziaren orrixan to-
pauko dozue.
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Gure Esku Dagok mahaixa 
ipiñiko dau bixar Untzagan
Ekaiñaren 10ian Gure Esku Dagoren ekimenez osatuko dan giza-kate-
rako izen-emotia egitteko eta ekitaldixaren inguruko informaziñua emote-
ko asmuarekin, bixar 10:00etatik 15:00etara Untzagan mahaixa ipiñiko da-
be. Horrekin batera, ekimenaren inguruan etara dittuen kamisetak eta bes-
telako materixala be salgai ipiñiko dittue. Aurrerantzian, ekaiñaren 2ra bi-
ttartian zapatuero egongo dira Untzagan eta, hortik kanpora be, auzuetan
mahaixa ipiñiko dabe (maiatzak 4an, 19:00etatik 20:30xetara Urkin; maia-
tzak 11n Ipuruan, Aizarnako parkian; maiatzak 18xan Amañan, Azkena ta-
berna parian; eta maiatzak 25ian Urkizun, torrietan).

Hillebete eta erdi barru Astelena frontoiaren aldame-
nian daguan etxia zaharberritzeko lanak hastia aurrei-
kusi dabe Udalian. Eraikiña Udalarena da eta, behin
konponduta, zerbitzuren bat eskintzeko erabiltzeko
asmua dakela aurreratu dabe. Aurreko astian esleitu
zittuen eraikiñaren egitura sendotzeko eta fatxadia
konpontzeko biharrak: Artzamendi enpresakuak egin-
go dittue, 717.004 eurotan (BEZa barne), eta zazpi hi-
llebetian amaittu biharko dabe obria.

Astelena frontoi 
aldameneko etxia 
zaharbarritzeko lanak

Senperen

herri urrats
AUTOBUS ZERBITZUAIRTEERA

BUELTA
18:30ean

09:00etan
Ego-Gainetik

J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea      ...eta kitto! Euskara Elkartea
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maiatzak13

Gin-tonic txapelketako finalistak aukeratu dittue
Asteburu bitan martxan egon dan Euskeraz Primeran Gin-tonic lehiaketia azken txanpan sar-
tu da eta, bezeruak emondako botuak zenbatu eta gero, finalistak O´Jays, Koskor eta Ame-
tsa tabernak dira. Hiruren arteko finala, barriz, datorren astian, maiatzaren 4an jokatuko da,
Untzagan, 20:30xetatik aurrera. Tabernarixak jendiaren aurrian preparau biharko dittue gin-
tonicak eta, bixen bittartian, Oihan Vegak musikarekin girotuko dau ekitaldixa. Bestalde, ta-
bernetan botua emon daben guztien artian asteburu baterako egonaldixa zozketatu dabe eta
sarixa Josune Amilibiari egokitu jako. Finalaren egunian emongo detse premixua, beste sa-
rixak banatzeko ekitaldixan.
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Aurreko domekan, apirilaren 22an, ...eta kitto! Euskara Elkartearen
25. urteurrena modu berezian ospatu genuen Coliseo Antzokian, elkarteko
bazkide, lagun eta kolaboratzaile askorekin batera. Une hunkigarriak bizi izan
genituen herriko dantzari, abeslari eta musikariekin, Nerea Ariznabarretak
ilusioarekin eta naturaltasunarekin ezinhobeto gidatu zuen ekitaldian.
Zenbat gauza transmititu zenituen, Nerea! Bihotzez txalotu nahi dugu
Maialen Belaustegik hain ondo koordinatutako lantalde teknikoak egindako

lan bikaina (Oihane Alberdi, Ander Barriuso, Jaime Mayo, Irune Jaio eta Coliseoko langileak).
Mundialak zarete!!! Ez dago hitzik zeuen lana eskertzeko. Eta, nola ez, eskerrik asko bazkide guztioi
25 urte hauetan bidea gurekin batera egiteagatik eta Coliseoan egon zineten guztioi. Etorri ez zineten
bazkideek gogoratu oroigarriak Urkizuko lokaletan jaso ahal izango dituzuela, ekainaren 30a baino lehen.
Hurrengo orrialdeetan ekitaldiko une batzuk bildu ditugu, eta argazki gehiago www.etakitto.eus-eko
mediaketan dauzkazue. 



Kezka dantza taldea
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Zaloa Urain, Miren Narbaiza eta Anneke
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Ipurua Dantza Garaikidea



Mikel Gorosabel eta Asier Serrano



Elena Martin, Eibarko Koro Gaztea 
eta Aitor Gorosabel

argazki gehiago:
www.etakitto.eus/mediateka
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Gguztian Ondarruko portuan arraina
deskargatzen egon eta gero, So-
raia Anakabek Rialtoko merkatu

plazan duen postua utzi eta bere egoera-
ren berri eman digu kafea hartzen dugun
bitartean. Astelehenak nahiko lasaiak iza-
ten dira merkatu plazan. Hala ere, ez du ia
bezerorik espero. “Rialton ez dut ezer sal-
tzen, ez da ia inor sartzen toki ilun horre-
tara, betikoak bakarrik”, aipatzen du atse-
kabez. Saldu edo ez, bezeroei produktu
onena eskaintzen saiatzen dela esaten di-
gu. “Horrela izan da nire egunerokotasuna
bizitza guztian. Beraz, harrotasunez uztea
nahiko nuke toki hau”. Agurtzeko hitzak
dirudite eta baliteke horrela izatea.

Soraiak postu txukuna zeukan Errebalgo
merkatu plazan. “Ekipamendu berria neu-
kan, modernoa sasoi hartarako, eta dena
botata utzi behar izan nuen, egun batetik
bestera Rialtora etorri behar izan genuela-
ko”. Une zailak izan ziren senarrari biho-

tzekoa eman ziolako, baina ilusioz ikusten
zuen Errebaleko proiektu berria. 2003ko
abenduaren 15ean Errebalgo zentro be-
rrian postua hartuko zuela zehazten duen
konpromezua sinatu zuen Udalarekin, “bai-
na lehendabizi Rialton egon behar ginen
urtebete edo bi gehienez, esan ziguten
moduan”. Erreskatea edo kalte-ordaina ja-
so eta kontzesioa galtzeko aukera eduki
zuen, baina Rialtora jaitsi zen, “Errebalen
geunden denak bezala”.

Hizketaldian zehar hainbat aldiz adieraz-
ten du Soraiak gehiegi konfiatu zuela poli-
tikarien berbetan. “Agindutakoa sinestu
eta Rialton urtebete aguantatuko nuela
pentsatu nuen toki berrira joateko ilusioz,
baina jendeak ilusio hori galdu egin zuen
denborarekin”. Beste saltzaileek kalte-or-
daina jasotzeko hautua egin zuten, baina
Soraiak ez, berak proiektu berrian parte
hartzen jarraitu nahi zuen. Proiektuak, or-
dea, ez zeukan tokirik Soraiaren arrainde-

girako.
Toki gabe proiektu berrian

2007an Errebalgo merkatu plaza bota
zuten eta zentro berria eraikitzeko obrak
hasi ziren, baina Errebal Center proiektua
bertan behera geratu zen 2009an. Beraz,
Udalak lursaila erosi zuen berriz eta
proiektu berria jarri zen martxan. “Erres-
katea hartzeko aukera egin zien berriz
kontzesioa utzi nahi zutenei, baina nahi
ez zutenei proiektu berrian jarraitzeko au-
kera eman zien”. Soraiak ez zuen erres-
katea hartu.

Errebalgo proiektu berria garatzeko
prozesu parte-hartzaile baten bitartez he-
rritarren iritzia jaso eta gero, zentro mul-
tifuntzionala eraiki nahi zela erabaki zuten
herritarrek. “Zentro horretan ez da arrain-
degirik, harategirik edo halakorik jarriko,
herrian badagoelako eskaintza hori, baina
ez dut jaso ez idatziz ez berbaz han ez du-
dala tokirik izango”, azpimarratu digu So-

Soraia Anakabek 44 urte daramatza arraindegian lanean. Merkatu plazan egon da 14 urte
zituenean gurasoekin lanean hasi zenetik eta orain, 58 urterekin, bertan jarraitzen du. Errebaletik
Rialtora pasatu zen, baina ez du jauzia emango Errebalera berriz. Kalte-ordaina ere ez du jasoko,
justiziak horrela badio behintzat. Bera da erreskatea jaso ez duen merkatu plazako saltzaile bakarra
eta proiektu berrian bere arraindegiak ez du tokirik edukiko. Engainatua sentitzen da. “Umiliatua”,
berak esan digun bezala.

Errebal eta Rialto
arteko linboan
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raiak. Ahoz aho eta hedabideen bitartez
jakin du horren berri, eta horrek mintzen
du. “Orain, ez daukat tokirik proiektu be-
rrian eta ezin dut kalte-ordainik jaso”.

Udalarekin hartu-emana
Bere egoeraren berri izan zuenean Uda-

larekin kontaktuan jarri zela adierazi digu
Soraiak, baina konponbidetik urrun daude.
Aurreko legegintzaldian Ekonomia, Berri-
kuntza eta Lanaren Garapen zinegotzia izan
zen Maria Jose Telleriarekin bildu zen eta
esperantzarako bidea ireki zitzaion. “Ema-
kume jatorra izan zen eta zera esan zidan:
`Badakit ez garela ondo portatu, gauzak ez
direla irten guk nahi genuen bezala. Beraz,
zuek diru bat eskatu, justifikatu zergatik es-
katzen duzuen diru hori eta saiatuko gara
hori egiten´”. Kontua da berak kargua utzi
zuela eta Alberto Albistegi jarri zela bere to-
kian. Berarengana joan ginen eta Telleriak
esandakoa komentatu genion. Kasu honen
berri izan behar zuela esan zigun. Bizkor en-
teratu zen: “`Ez dizuegu ezer emango´,
erantzun zigun”, dio Soraiak.

Bere egoera justua ez dela argi dauka
Soraiak, “eta, batez ere, umiliagarria da”.
Inpotentzia sentitzen du eta engainatu egin
dutela dio, baina aurrera jarraituko du bera-
rentzat justua denaren bila. “Akordio adis-
kidetsua lortu nahi izan dut beti, pertsonen
moduan konpondu nahi nuen, baina ez du-
te nahi izan”. Ondorioz, abokatuen esku
utzi dute kontua eta datozen asteotan argi-
tu daiteke Soraiaren etorkizuna. Hala ere,
babesik gabe sentitzen da. “Guk ezin du-
gu ezer egin Udalaren aurka”.

“Miguel de los Toyos alkateak dio bera
prest egongo litzatekela niri kalte-ordaina
emateko, baina teknikariek nire egoera ba-
loratu eta gero ezin didatela dirurik eman
esaten du; artikulu, lege edo arau bat be-

tetzen omen ez delako”, Soraiaren berbe-
tan. ‘...eta kitto!’-k Udalaren ikuspuntua ja-
kin nahi izan du eta alkateak berba egiteko
asmoa erakutsi du, baina elkarrizketa egin
behar zen egunean bertan jakin dute
maiatzaren 2an egingo dela gai honen in-
guruko epaiketa eta, idazkariaren gomen-
dioak jarraituz, adierazpenik ez egitea era-
baki dute prozesu legala ez oztopatzeko.
Alkateak Soraiak esandakoa errespetatzen
duela adierazi dute Udaletik eta epaiketa
amaitzean baloratuko duela nolako adie-
razpenak eskaini.

Bizitza hondatuta
Hamaika urte pasa dira Errebal laga zue-

netik eta orduan jakin izan balu gaur egun
egoera honetan egongo zela, beste era-
baki bat hartuko zuela dio Soraiak. “Orain
dela hamar urte proiektu interesgarria zen,
irabazteko marjina zegoelako. Ilusioz eutsi
genion, baina bizitza hondatu egin zait”.
Oraindik hainbat urte geratzen zaizkio ju-
bilatzeko, baina arraindegitik kanpo nahi-
ko ilun ikusten du egoera. “Supermerkatu
handiei ez zaie esperientzia axola, langile
gazteak nahi dituzte”.

Epaiketa eta epaia iritsi bitartean Rialton
jarraituko du Soraiak. Ez da bakarra bertan,
eraikin barruan hainbat denda zabalik dau-
delako, baina eurek kalte-ordaina jaso dute
aurretik kontzesioaren truke. “Niri 2017an
amaitu zitzaidan kontzesioa”, aitortzen du
Soraiak, “hutsune legalean nago”.

Rialtoko merkatu plazako pasilloaren amaieran dago Soraiaren arraindegia.

“Ez daukat 
tokirik 

Errebalgo 
proiektu 

berrian eta 
ezin dut 

kalte-ordainik 
jaso”

Egunero produktu onena saltzen ahalegintzen da Soraia.
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Hezkuntzaren aldeko Mundu Kan-
painiaren harira, gaur arratsalde-
an, 18:00etatik 20:00etara, Egoai-

ziako boluntario talde batek umeentzako
tailerrak egingo ditu Untzagan, “mundu-
ko haur guztien hezkuntza-eskubidea al-
darrikatzeko”. Hezkuntzaren aldeko
Munduko Ekintza Astearen barruan an-
tolatu dute ekitaldia, Egoaizia mundu
mailan antolatzen den kanpainako partai-
dea da-eta. Taldeko ordezkarien berbe-
tan, “gaurko ekitaldiarekin larrialdi-egoe-
retan hezkuntza-eskubidea bermatzeko
neurriak martxan jartzeko eskatuko die-
gu ordezkari politikoei eta, horrekin ba-
tera, giza eskubideak eta indarkeria eza
oinarri izango dituen harrera-gizarte in-
klusiboa eraikitzeko ekintzak erreibindi-

katuko ditugu, 2030erako Hezkuntza
Agenda betetze aldera”.

Gure gizartean oso barneratuta daukagu
adin batetik aurrera ume guztiak eskolara
joaten hastea, baina zoritxarrez ez da gau-
za bera gertatzen munduko toki guztietan.
Datuak ikusi besterik ez dago: munduan
264 milioi adingabeko daude eskolatu ga-
be; horietatik 75 milioi 35 herrialdetan bizi
dira, askotariko krisiak jasaten ari diren lu-
rraldeetan. Gauzak horrela, Hezkuntzaren
aldeko Munduko Kanpainak aurten auke-
ratu duen goiburua “Hezkuntza, bakea lor-
tzeko bidea. Utzi zure arrastoa!” da, “hez-
kuntzaren balioa aldarrikatzeko, intoleran-
tzia eta indarkeria baztertu eta bake-kultu-
ra sustatzeko bide bakarra delakoan. Gure
hezkuntza-sisteman indarkeriarik ezaren,
tolerantziaren eta dibertsitatearen balioak
bultzatu beharra aldarrikatuko dugu, balio
horiek giza eskubideen oinarria baitira”.

Ildo horretan, kanpainako arduradunek
ikasleei eta irakasleei mobilizatzeko eska-
tzen diete, “politikoei pertsona guztien-
tzako kalitatezko hezkuntza bermatzea es-
katzeko, bereziki gatazka- eta larrialdi-ego-
eretan bizi direnentzat. Horrekin batera,
Espainia mailan egoera ahulenean dauden
iheslariei, tartean haurrei, benetako babe-
sa emateko eskatuko dugu, baita haur ho-
rien eskubideak, bereziki hezkuntza-esku-
bidea bermatu dezatela”.

Azaldu dutenez, urtean zehar, kanpaina-
ko proposamen didaktikoak landu dituzte
ikastetxeetan, askotariko jardueren bidez.
Modu horretan, hezkuntza-inguruneetatik
eta, orokorrean, gizartetik intolerantzia eta
indarkeria desagerrarazteko bide bakarra
hezkuntza dela ikasi dute ikasleek, hau da,
ezinbesteko tresna dela gatazken kon-
ponbide baketsua eta bakearen kultura
sustatzeko.

Munduko ume guztientzat hezkuntza eskubidea
eskatuko dute arratsaldean Untzagan

DONOSTIA: Alderdi Eder, 12:00
Amaiera Boulevarrean

Irabazteko garaia
– BERDINTASUNA
– ENPLEGU HOBEA
– SOLDATA

HANDIAGOAK
– PENTSIO DUINAK

maiatza

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

Armagin, 3-5 beheak

merchandising

serigrafia

lanerako erropa
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Maiatzaren Lehenaren harira
CCOO eta UGT sindikatuek
bat egin dute eta elkarrekin

deitu dituzte mobilizazioak, goiburu ba-
karrari jarraituta: “Irabazteko garaia”.
Esaldi nagusiari laguntzen, berriz, Lan-
gileen Nazioarteko Egunean kalera ate-
rako dituzten aldarrikapen nagusiak ja-
so dituzte: berdintasuna, enplegu ho-
bea, pentsio duinak eta soldata han-
diagoak. Sindikatuetako ordezkariek
adierazi dutenez, “aurtengo Maiatza-
ren Lehenean mobilizazioa eta eraso-
rako deia zabaldu nahi dugu. Deitu di-
tugun manifestazioetan parte hartzeko
deia zabaldu nahi dugu, langile klasea-
ren eta gizartearen eskaeren komuni-
kazio bide izaten jarraitzeko. Langileen
eta gainontzeko herritarren ahotsak za-
baltzen dituen bozgorailu eraginkorra
izaten jarraitu nahi dugu, errealitatea al-
datzeko”. CCOO eta UGT sindikatuek
deitutako manifestazioak Euskadiko hi-
ru hiriburuetan izango dira: Bilbon,

11:30ean hasiko da, Jesusen Bihotzetik abiatuta; Gasteizen, be-
rriz, 12:00etan, Ama Zuriaren plazatik; eta Donostian 12:00etan,
Alderdi Ederretik.

Maiatzaren Lehenari begira, ELAren lehentasuna pobreziaren
aurkako borroka da, “baita bestearenganako beldurrari aurre egi-
tea ere”. Hortik aukeratu duten goiburua: #pobreziarigerra!. Mar-
titzenean Bilbon eta Iruñean egingo dituzte mobilizazioak. Bizkai-
ko hiriburuan 11:45ean abiatuko da manifestazioa, Jesusen Biho-
tzetik, eta Iruñean, 12:00etan, Gurutze Enparantzatik. Bestalde,

erakundeek krisia amaitu dela esan
arren, ELAk ohartarazi nahi du, “gure gi-
zartean pobrezia, prekarietatea eta des-
berdintasun sozialak areagotzen ari di-
rela. Aberastasunaren banaketa gero
eta injustuagoa da. Enplegua izatea ez
da jada bizitza duin bat izateko bermea.
Langile pobreak gero eta gehiago dira”.

LAB sindikatuko ordezkariek Maia-
tzaren Lehenaren harira antolatu dituz-
ten ekitaldien berri emateko agerraldia
egin zuten astelehenean Untzagan. Iaz
ez bezala, aurten berriz ere eskualde
mailako mobilizazioak egingo dituzte,
“Lan, bizi, herri duina” aurtengo goibu-
ruari jarraituta. Debabarrenerako deitu
duten manifestazioa 12:00etan hasiko
da, Untzaga plazan. Ondoren herri baz-
karia egingo da 14:30ean (txartelak sin-
dikatuaren eskualdeko egoitzetan eta
hainbat tabernatan; Eibarren Buenos Ai-
res tabernan ipini dituzte salgai) eta
17:00etarako kontzertu akustikoa anto-
latu dute.

Langileen mugimenduaren nazioarteko jaieguna da
Maiatzaren Lehena. Bigarren Internazionalak 1889an
Parisen aldarrikatu zuenetik Chicagoko martiriak
omentzeko eta beharginen eskubideen eskabidea
egiteko eguna da Langileen Nazioarteko Eguna eta,
urtero egiten den moduan, aurten ere asmo horrekin
mobilizazioak deitu dituzte sindikatuek.

Beharginen eskubideen alde borrokatzeko eguna

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

MANIFESTAZIOA
DONOSTIAN
Alderdi Eder-en, 12.00etan 1m

ai
at

za
k

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

Bidebarrieta, 1     LAB Eibar 943 82 04 89

BURUJABETZA EZKERRETIK
12:00 Manifestazioa 

Untzagatik abiatuta
14:30 Herri-bazkaria
17:00 Kontzertu akustikoa
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Mintzodromoa egitea planteatu
dugunetik hasi dira ideia eta arra-
zoiak irteten”, esan digu Gari-

koitz Garmendia Armeria Eskolako idazka-
riak. Oskar Gisasola Uni Eibar-Ermuako zu-
zendariordearekin batu eta ikasleek Lan-
bide Heziketa euskaraz egitea aukeratze-
ko egiten diharduten lanaren berri eman
digute. Datuak dituzte, susmoak baita ere
(“Lanbide Heziketak badauka kutsu erdal-
duna”, aitortzen du Garmendiak), baina
Udalarekin, euskara elkarteekin, DBH es-
kaintzen duten ikastetxeekin eta enprese-
kin elkarlana sustatu nahi dute egoera ho-
nen kausak ezagutu eta euskararen alde
lan egiteko bideak zehazteko. Horretara-
ko, mintzodromoa egingo da maiatzaren
9an Untzagan (euria eginez gero, udale-
txeko arkupeetan) 10:00etatik 12:00etara.

Eragileek esan behar dutena entzun eta
bakoitzak bere ikuspuntua azaltzeko anto-
latu dute mintzodromoa. “Parte-hartzaile-
agoa izateko, ez norabide bakarrekoa”,
Garmendiaren berbetan. “DBH duten
ikastetxeetako orientatzaileek, Ulibarrin
dabiltzan normalkuntza koordinatzaileek
eta euskara planak dituzten enpresek jaso
dute mintzodromoan parte hartzeko gon-
bidapena. Ahal izanez gero, ikasle eta ira-
kasleek parte hartzea ere ondo legoke”,
adierazi digu Gisasolak.

Eibarren Lanbide Heziketa eskaintzen
duten bi zentroek hartuko dute parte min-
tzodromoan, Armeria Eskolak eta Uni Ei-
bar-Ermuak, “egoera sufritzen dugunok”.

Gainera, Lanekiko Kepa Altubek, Junkal
Txurruka Eibarko Udaleko euskara tekni-
kariak eta ‘...eta kitto! Euskara Elkarteak’
lagunduko dute antolakuntzan.

Arrazoi eta konponbideen bila
Hiru galdera planteatuko zaizkie mintzo-

dromoan parte hartuko dutenei. Lehenen-
go, egoera zein den mahai gainean jarriko
dute. “DBH eta Batxilergoan gehiengoak
euskaraz ikasten du, baina Lanbide Hezi-
ketan hori ez da gertatzen”, dio Garmen-
diak. Bestetik, euskaraz ikasteak dakar-
tzan onurak plazaratuko eta eztabaidatuko
dituzte. “Eibarko datuek diote lanean eus-
kara gehiago erabiltzen dela kalean baino,
euskara planak dituzten enpresa asko da-
go eta administrazioan lan egiteko euska-
ra beharrezkoa da”, Garmendiaren berbe-
tan. “Dena onurak dira”. Eta azkenik,
“jendearengana heldu eta euskaraz ikas-
teko dagoen aukera zabaltzeko egin behar
denaren inguruan egingo dugu berba”.

Mintzodromoan parte hartuko dutenek
euren iritzia emango dute gai hauen ingu-
ruan, baina ez da ideia trukaketa bat bes-
terik izango, baizik eta bide berri bat has-
teko lehen pausoa. “Galdera horien ingu-
ruan sortzen diren eztabaida eta ideiak ba-
tu eta lanean hasteko ildoa sortzea da as-
moa”, azaltzen du Gisasolak. Ekimen ho-
netatik ateratako ideiak matrikulazio kan-
painan igartzea espero dute, baina hu-
rrengo urteetara begira oinarriak ezartzea
da asmoa.

Ikastetxeetan barneko lana egitea be-
harrekoa dela uste dute Garmendia eta
Gisasolak. “Ikasle bat matrikulatzera jo-
an eta oraindik zer ikasi erabaki ez badu,
harrera egiten dionak ikaslea bideratze-
ko ahalmena dauka eta, hori modu bate-
an edo bestean egiten bada, euskaraz
ikastea erabakiko du edo ez”, dio Gisa-
solak Garmendiak arrazoia ematen dion
bitartean.

Eibarko zentroen eskaintza
Ikasle gehienek Lanbide Heziketa gaz-

teleraz egitea aukeratzeko arrazoiak ja-
kiteko balioko du mintzodromoak. Gisa-
solak Uni Eibar-Ermuan normalkuntzaren
inguruan lan egiten dutenei galdetu die
horren inguruan eta, euren berbetan,
euskaraz dakienak euskarara jotzen du,
eta gazteleraz hobeto moldatzen denak
gaztelerara. Uni Eibar-Ermuan gazteleraz
edo euskaraz, batean edo bestean, es-
kaintzen dira Lanbide Heziketako ikas-
ketak. “Ziklo bakarra daukagu euskaraz
edo gazteleraz egiteko aukera ematen
duena”.

Armeria Eskolan, ordea, ziklo guztiak
euskaraz edo gazteleraz egiteko aukera
eskaintzen dute. “%55 A eredura, %30 D
eredura eta gainontzekoak eredu misto-
ra”, Garmendiaren berbetan. Gero eta
ikasle gehiagok euskaraz ikasteko bidea
hartzen dutela dio Armeria Eskolako idaz-
kariak eta mintzodromoarekin aurrerapau-
so handiagoak ematea espero du.

Lanbide Heziketa euskaraz egiteko bultzada

Bizitza osoan ikasketak euskaraz
egin eta gero, Lanbide Heziketa
egiteko autua egiten duten
gehienek gazteleraz jarraitzen dute
euren hezkuntza bidea. Euskaraz
ikasteko aukera izanda, nahiago
dute Lanbide Heziketa gazteleraz
egin. Armeria Eskolako eta Uni
Eibar-Ermuako arduradunek horren
arrazoiak jakin nahi dituzte eta
mintzodromoa antolatu dute
Eibarko Udalarekin eta ‘...eta kitto!
Euskara Elkartearekin’ elkarlanean.
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Diesela eta gasolina, parez pare
Diesel motorraren gainbeherak langa bat
gainditu du aurten. Lehen aldiz mende
honetan, gasolioa erretzen duten autoen
salmenta parez pare ibili da gasolina da-
rabiltenekin. Euskal Herriko daturik ez
dago oraindik, baina bi motorren arteko
berdinketa teknikoa erakusten dute Es-
painiakoak eta Frantziakoak.

Espainian, ozta-ozta bada ere, dieselak
nagusitasunari eutsi dio: saldutakoen
%48,3k darabilte gasolioa, eta %46,6k
gasolina. Frantzian, berriz, lehen aldiz
2000. urteaz geroztik, gasolina darabil-
tenak auto gehiago saldu dira (%47,6) ga-
solioa erretzen dutenak baino (%47,3).
Iaz, %52,2 izan ziren dieselak.

Aurten beherakada horri jarraitzeko bes-
te faktore bat erregaiaren prezioa da. Ur-
te berriarekin, Ipar Euskal Herrian, litro-
ko 7,6 zentimo igo da gasolioaren gaine-
ko zerga, eta 3,8 zentimo gasolinarena.
Bien zergak bateratzea da Parisko go-
bernuaren asmoa.

Beste joera garbi bat da errekuntza mo-
torrak lekua galtzen ari direla, motoriza-

zio elektrikoen mesedetan. Frantzian,
%1,2 izan dira elektrikoak, eta beste
%3,8 hibridoak; Espainian, berriz,
%5,1eko kuota lortu dute elektrikoek eta
hibridoek (%3,1 iaz).

ACEAren azken datuek erakusten dute EB
bere osoan aurrerago doala errekuntzaren

ordezkapenean: urtarriletik irailera arte
matrikulatutako autoen %6,2k ez dute ga-
solioa edo gasolina soilik erretzen. Guzti-
ra, 647.228 izan dira, iaz baino %46,1
gehiago. Atal horretan bitik bat hibrido
arruntak dira. Lehen hazten ari direnak, or-
dea, auto elektriko hutsak (+%53,1) eta
beste hibrido entxufedunak dira (+%36,4).
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autoen gehigarria

Ibilgailua konpartitzea ere ekologikoagoa da
Geure autoan sartuta hara eta hona ga-
biltzanok erraz justifikatzen dugu ibilgai-
luaren gehiegizko erabilera: bizi garen le-
kutik edonora joateko beharrezkoa da,
dugun ordutegiarekin aukera bakarra da,
garraio publikoak ez ditu herri txikiak ba-
ta bestearekin ondo lotzen... badakigu
jende asko ibiltzen dela gure moduan,
baina, gure kasuan, derrigorrezkoa da.
Autoa konpartitzea ere ez daukagu erraz:
ordutegi aldrebesetan egiten ditugu bi-
daiak. Garraio publikoak, ordea, ordutegi
mugatua du, gauez ez dago, edo joan be-
har dugun lekutik urruti uzten gaitu, edo
hamar kilometro egiteko hiru autobus al-
datu behar ditugu. Guk autoan ibiltzea
baino beste biderik ez dugu, ala bai?

Kotxea konpartitzeak abantaila asko di-
tu, maila ezberdinetakoak gainera. Per-
tsonalean, beste batzuekin bidaia elkar-
banatzeak gastuen aurrezpen ikaragarria
dakar lehenbizi. Bidaia bera egunero er-
dibana ordaintzeak, edo asteka kotxea
txandakatzeak urte osoko aurrekontua
erdia edo laurdena bilaka dezake.

Are eta gehiago, distantzia luze edo
esanguratsuentzat. Gasolinari gero eta

beharrezkoagoak bihurtzen ari diren au-
topistak gehituta, oso garesti irteten zaio
pertsona bakarrari kotxean joatea. Sarri-
tan garraio publikoak ez ditu gure beha-
rrak asetzen eta kasu horietan nahiago
dugu gainkostu horri aurre egin. Bi edo
hiru bidaiarik ordea, bidaia atsegin eta
eroso bihur dezakete, eta gainera, mer-
kea. Honetaz gain, pertsona berri asko

ezagutu ditzakegu!!! Herri edo gizarte
mailan, naturari egite diogun mesedea
ikaragarria da. Egunero dabilen kotxe ko-
purua erdira edo herenera eramanez ge-
ro, CO2 emisioak politikoengandik espe-
ro daitekeena baino gehiago murriztu di-
tzakegu. Ez dugu horrela mundu hau sal-
batuko, baina handia izango da ekarriko
diogun onura.
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Autozaleen eta txirrindularien arteko istripuak
Azken boladan autozaleen eta txirrindularien arteko istripuak al-
biste triste bihurtu dira. Triste istripuak ez direlako gutxitzen, tar-
tean hildakoak daudelako, batzuetan gidariak ihes egin duela-
ko… Orain esango dugu zeintzuk diren istripurik ohikoenak, eta
zer egin behar duen gidariak istripuak gutxitzeko edo saihesteko.
Zergatik gertatzen dira istripuak? Oro har, arreta falta da arrazoi
nagusia. Bigarrena, esperientzia falta errepidean. Eta hirugarre-
na, alkoholaren edo drogen eragina. Baita nekea ere. Edo abia-
dura desegokia.

ISTRIPURIK OHIKOENAK
• Autoaren edo kamioiaren eskuinean doa txirrindularia, ibil-

gailutik gertuegi. Auto edo kamioiaren gidariak eskuinera bi-
ratzeko maniobra egiten du, eta txirrindularia ibilgailuaren
puntu itsuan dagoenez, talka egiten dute. Beste kasu ba-
tzuetan ere, bihurguneetan, adibidez, auto edo kamioi-gida-
riak ez du ondo ikusten txirrindularia non dagoen. 

• Txirrindulariak bere norabidea bat-batean aldatzen du: auto-
edo kamioi-gidariak ez du balazta zapaltzeko nahikoa den-
borarik. 

• Autoa edo kamioia eskuinetik doa, ia bide-bazterretik, eta ha-
lako batean, bihurgunea, eta bihurgunearen erdian, txirrindu-
laria. Gidariak askotan ez du frenatzeko denborarik izaten.

• Txirrindularia aurreratzeko tarte gutxiegi uztea (1,5 metro bai-
no gutxiago). 

• Autoa aparkatzen denean gidariak ez du begiratzen norbait da-
torren errepidetik edo alboko bidegorritik, eta atea zabaltzean,
honen aurka jotzen du txirrindulariak. Estatistikek diote, hala
ere, gidariek gehiago begiratzen dutela kopilotuek baino.

GIDARIENTZAKO AHOLKUAK
• Arretaz gidatu: asko ugaldu dira mugikorretik hitz egiteagatik

gertatzen diren istripuak. 
• Txirrindularia aurreratzean, ahal bada, 1,5 metroko tartea

utzi. Ez aurreratu abiada handiegian: ibilgailuaren aire-zu-
rrunbiloak lurrera bota dezake txirrindularia. 

• Ez aurreratu aurreko autoa kontrako noranzkoan txirrindula-
ria badator. Debekatuta dago. 

• Kontrako noranzkoan inor ez badator, arriskurik ez badago,
gidariak txirrindularia aurreratu dezake, nahiz eta errepide-
erdiko lerroa etengabea izan.  

• Gutxi ezagutzen duzun bidean klaxona erabili, besteek en-
tzuteko. Baina txirrindularia hurbil badago ez, beldurtu daite-
ke-eta. Ez erabili klaxona txirrindulariari presa sartzeko. 

• Egin behar duzun maniobra aurrez adierazi, ez azken unean.
Horrela ez duzu balazta zakar sakatu beharko edo bat-bate-
an noranzkoa aldatu beharko. 

• Biratzeko orduan, bidegurutze batean eta biribilgune batean,
txirrindulariak du lehentasuna. Txirrindulariak taldean bado-
az, taldeko guztiek dute lehentasun hori. 

• Mendateetan kontuz. Txirrindulariek, batzuetan, nahiz bere
erreitik jaisten joan, errepide-erdira joan behar izaten dute
bihurguneetan. 

• Egun eguzkitsuetan gidatzeko, eguzkitako betaurreko onak
erabili. 

• Aparkatutakoan, autotik ateratzeko atea ireki baino lehen, be-
giratu atzetik edo albotik norbait datorren.

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

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

AURRERA
AUTO KONPONKETAK



Davide Cerchi,
euskarak
bustitako
genoarra
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Gerra Zibilak banandu
zuena batu zuen water-
poloak. Davide Cerchi

Zarraolandiaren familiak Eus-
kal Herria utzi behar izan zuten
gerra sasoian. ANVko gudaria
zen Liborio Zarraolandia, Davi-
deren aitxitxa, eta Genoan (Ita-
lia) finkatu zen familia. Davide-
ren osaba Gernikara bueltatu
zen, baina han geratu zen bere
arreba Nere, Davideren ama.
Italo ezagutu zuen eta maita-
sun istorio horren ondorioz
euskal-genoar bat jaio zen, Da-
vide. Orain, familiaren pauso-
ak berregin ditu eta Euskal He-
rrian bizi da.

Genoako portuak erakarrita
Aitxitxa Liboriok, amaren ai-

tak, berebiziko garrantzia izan
du Davideren bizitzan. Bere
militantziagatik joan zen ama-
ren familia Italiara, baina bi-
daiatzeko joera betidanik izan
zuen aitxitxak. “Arrantzalea
izan zen Lekeition eta gero
itsasgizona Greziako konpainia
batean”. Genoakoa oso portu
garrantzitsua izan da eta ber-
tan zeukan egoitza Greziako

konpainia horrek. Itsasertzean
duen kokapenak asko eman
dio Genoari, baina portuak in-
darra galdu duela dio Davidek.
Bere familiak bezala, beste he-
rrialdetako biztanle askok
amaitu dute Genoan. “Arme-
niarrak, asiarrak, greziarrak...
kultur-aniztasun handia dauka-
gu bertan”.

Genoako euskalduna
Izen eta abizen italiarrak ditu

Davidek, baina bihotz euskal-
duna. “Txikitatik egin dut eus-
karaz”. Aitxitxa eta amama Ita-
liatik bueltatu ziren 1977ko
amnistiaren ostean eta Davide
Lekeitiora etortzen zen lantze-
an behin. “Baina euskara gal-
tzen hasi nintzen, ez nuelako
erabiltzen”. 2010ean Euskal
Herrira bizitzera etorri zen eta
berriz berreskuratu zuen ama-
ren familiaren hizkuntza. Eus-
kararekiko konpromezu handia
duen gizona da eta euskararen
aldeko hainbat ekintzetan ikusi
ahal izan dugu. Ezin gutxiago
espero Euskal Herritik mila ki-
lometrotara euskaraz hazi zen
gizon batengandik.

Politika ikasten ilara 
luzearengatik

Unibertsitatean enpresa
ikasketak egiteko asmoa zeu-
kan Davidek, baina ilara handia
zegoen matrikula egiteko egu-
nean. “Astelehen goiza zen
eta lagun bat pasa zen albotik
‘La Gazzetta Dello Sport’
egunkaria irakurtzen eta, bera-
rekin irakurri nahi nuenez, ha-
rekin joan nintzen”. Goiko pi-
suan jurisprudentzia karrerak
zeuden, gorago filologia eta
laugarrenean zientzia politiko-
ak. “Lau pertsona besterik ez
zeuden ilaran eta hor eman
nuen izena”. Amaitu zituen
ikasketak, baina ez du inoiz jar-
dun politika inguruan. Water-
poloa da bere bokazioa.

Waterpoloak markatutako 
bidetik

Waterpoloko goi-mailan jo-
katu du Italian eta profesionala
izan da, baina bizitzeko adina
ematen ez duela aitortzen du.
“Italian 40 waterpolista inguru
bizi dira kirol hori egitetik”.
Atezaina zen eta nahiko karre-
ra arrunta izan zuela dio. Goi-
mailan jokatzea ez da gutxi,

esaten diogu; “ez da asko!”,
berak umiltasunez. 2010ean
Eibarko Urbat waterpolo talde-
ak bizitza aldatuko zion propo-
samena egin eta entrenatzai-
lea izatea eskaini zion. “Nire
bizitzako erabaki garrantzitsue-
nak pentsatu gabe hartu ditut,
denbora gehiago pasatzen dut
taberna batean zer edan era-
bakitzen”. Pentsatu gabe erro-
tu da Eibarren.

Begi bat Genoan
Lekeition bizi izan zen lehe-

nik eta Eibarren orain. Odole-
an darama Euskal Herria eta
hemen geratzeko aukera egin
du. Gainera, Genoa eta Euskal
Herriko bizimoduak nahiko an-
tzekoak ikusten ditu Davidek.
“Mendebaldean gaude, Euro-
pa barruan, eta ezberdintasu-
nak badaude ere, antzeko bizi-
moduak dira orokorrean”. Ge-
noan eguraldi politagoa egin
ohi duela dio eta jendeak kale-
an biltzeko ohitura daukala.
Bere burua Eibarren ikusten
du, baina Mediterraneoak bus-
titako hirira bueltatuko litzate-
ke aitak bere beharra izango
balu. Badakizue, famiglia.

Azentu italianoarekin egiten du euskeraz Davidek.  Ekhi Belar

A pigialu in cû ghe
vou in lampu

Beti adi egon
behar zara

eibartHARTUak

Genoako dialektoa edo zeneisea
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…eta kitto!-ren jaialdian dantzan ikusi genituen domekan Coliseo antzokian  Ipurua Dantza Garaikide
taldeko Jone Barandika, Marina Kruzelaegi  eta Ainitze Bolinaga dantzariak. Aparteko ikuskizuna
izan zen hirukotearena, eta txalo zaparrada itzela jaso zuten.  Dantza euren bizitzaren parte bihurtu
da. Marina eta Jone dantza irakasleak dira eta  Ainitzeren kasuan, bere lanetik irtetzen denean
dantza klaseetara joaten jarraitzen du. Domekan sekulako ilusioarekin eta indarrarekin ikusi genituen
emozioz eta poztasunez beteta zegoen antzokian. 

“Coliseoko jaialdian ...eta kitto!-ren
ibilbidea isladatu nahi izan genuen”

Marina Kruzelaegi, Ainitze Bolinaga eta Jone Barandika (Ipurua Dantza Garaikidea)

- Nola bizi izan zenuten igandeko jaialdia?
Guretzako ohore bat izan da …eta kitto!-

ren jaian parte hartzea. Oso hunkigarria izan
zen dena, oso polita, eta gu ere atzean oso
emozionatuta egon ginen. Hori alde batetik,
eta bestetik,  eguna heldu arte ez genekien
oso ondo zer aurkituko genuen, ze jende
egongo zen... Zapatuan egin genuen en-
tsaioan ohartu ginen sekulako montajea ze-
goela prestuta. Lan handia egin duzue, kris-
tona! Ekialdia oso ondo egon zen, asko gus-
tatu zitzaigun.
- Maila handiko aktuazioak ikusi genituen
domekan, eta zuenak ere arrakasta izu-
garria izan zuen.

Gure dantza oso abstraktoa zen, eta oso
urduri geunden  jendeak  nola hartuko zuen
ez genekielako. Guk gauza oso desberdinak
egiten ditugu, estilo desberdinak lantzen di-
tugu eta  jendeak Coliseokoa ondo ulertu-
ko zuen zen gure kezka nagusia. Jendeari
asko gustatu zitzaiola dirudi eta oso pozik
gaude horregatik. Gainera, publiko desber-
dina zen, normalean ikusten ez gaituen jen-
deak ikusi gintuen, eta hori ere oso inpor-
tantea da guretzako.

- Indar eta espresibitate handiko dantza
egin zenuten. Zer adierazi nahi zenuten?

Aurreko urteko kurtso amaieran egin ge-
nuen dantza hau, baina …eta kitto!-ko gon-
bidapena jaso genuenean moldatu egin ge-
nuen erabat. Elkartearen nondik norakoak
adierazi nahi genituen gure dantzarekin: so-
rrera (hasierako ideiak eta nahasmena), pro-
zesua eta egindako bidea, bere gorabehera

eta oztopo guztiekin, indarra eta aurrera egi-
teko nahia eta  etorkizun amaigabea. Gauza
asko adierazi nahi genituen eta hori zen gu-
re ardura nagusia.
- Estetikoki ere, edertasun handiko lana
izan zen: argiek eta musikak asko lagun-
du zuten eta  plastikoak eta telak erabili
zenituzten…

Erabili genituen plastikoak margolariek
altzariak tapatzeko erabiltzen dituzten
plastiko fin horietakoak izan ziren. Argie-
kin oso politak ikusten dira. Telak ere era-
bili genituen eta, nahiz eta taula gainean
ez ikusi, gure taldeko beste kide batzuen
laguntza izan genuen, adibidez, teletatik ti-
ra egiten zutenean.
- Egiten duzuenarekin benetan disfruta-
tzen duzuela ikusten da…

Asko gustatzen zaigu egiten duguna eta
gu beti gaude prest horrelako ekitadietan
parte hartzeko. Gaur iluntzean, esate bate-
rako, Juanita Unzuetaren omenaldi jaialdian
egongo gara. Laster kurtso amaierako ikus-
kizuna izango dugu eta ekainean, urtero le-
gez, San Juan suan egongo gara ikuskizun
berri batekin.
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Hilaren 14an ekin zioten VI. Gaz-
tetxef sukaldaritza lehiaketari
Indianokua gaztelekuan. Orain-

goan bost talde animatu dira parte har-
tzera eta lehen saioan txanda bitan ibili
ziren sukaldean, atseden barik. Talde ba-
koitzak ordu eta erdi izan zuen 10 euro-
ko aurrekontuarekin erosketak egin, le-
hen plater osasungarri bat prestatu eta

dena txukun lagatzeko. Arduradunen
berbetan, “sukaldari bikainez beteta da-
go Indianokua Gaztelekua. Talde guztiek
lan ederra egin zuten, baina epai-ma-
haiak Super Womans taldeari eman zion
puntu gehien”.

Txapelketako bigarren proba, berriz,
aurreko asteburuan jokatu zuten: “Biga-
rren proban talde bakoitzari herrialde bat
eta bertako osagai bat eman zitzaien, ho-
rretarako zozketa egin eta gero. Berriz
ere 10 euroko aurrekontua eta ordu eta
erdiko tartea izan zuten dena prestatze-
ko”. Bigarren saioan 3 talde izan ziren
lehian: batzuk Italiako pasta prestatu be-
har izan zuten, beste batzuk Txileko en-
panada eta hirugarren taldekoek Asian
horrenbeste jaten den arroza. Arduradu-
nek diotenez, “emaitzak nahiko pareka-
tu dabiltza. Bihar jokatuko dute azken

proba eta horren ostean jakingo dugu
aurtengo txapeldunak zeintzuk diren”.

Gauzak horrela, Indianokuan emozioz
betetako asteburu berezia dute aurretik:
Gaztetxef txapelketako finala jokatzeaz
gain, Muzategi kaleko gaztelekuak ateak
zabaldu zituela 7 urte igaro direla-eta, ur-
teurrena ospatzeko afaria antolatu dute-
eta. Zorionak!

Gaztechef txapelketako finala eta 
7. urteurrena Indianokua gaztelekuan

Aurreko urtean etenaldia izan zuen Plazatik Gazte-
txera bertso txapelketa abian da berriz ere. Aurten
16. edizioa betetzen du txapelketak eta gaur gauean fi-
nalaurreko saioa jokatuko da, 22:30etik aurrera Eibarko
Gaztetxean: Urko Arregi, Jokin Bergara, Oier Etxebe-
rria, Mikel Iturriotz Etxaniz, Ane Peñagarikano eta Ander
Zulaikak jardungo dute bertsotan, baina aurretik herri-
afaria egingo dute gazteek. Bihar beste finalaurrekoa
jokatuko da Deban eta finala, berriz, Ondarroan izango
da, maiatzaren 12an, 18:00etan.

Plazatik Gaztetxera   

txapelketako finalaurrekoa

jokatuko da gaur

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

Z U R E  FA M I L I A

“Zure irribarre eta samurtasuna
betiko izango dira
GURE ARTEAN”
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Oraindik ez dago dena erabakita gaur Orbean
jokatu beharreko waterpolo kanporaketan

Hori dio Davide Cerchi Urbat Urkotronik
waterpolo taldeko entrenatzaileak gaur
21:45ean Orbeako igerilekuan jokatuko den
Eibarko taldearen eta Portugaleteren arteko
norgehiagokaren aurrean. Euskal Herriko gi-
zonezkoen 1. Mailako play-offaren lehenen-
go partiduan eibartarrek 9-6 galdu zuten Por-
tugaleteko Nauticarekin, bigarren zatitik au-
rrera erabaki zen lehian. Hiru goleko tarte
horri buelta ematen ahalegindu beharko du-
te Urbatekoek.

Emakumezkoen maila bereko kanporake-
tan, bestalde, Urbatekoek 5-11 galdu zuten
Askartzarekin: aurkari gogorregiak suertatu
dira bizkaitarrak eibartarrentzat. Orain Espai-
niako txapelketan murgiltzeko prestatu be-
harko dira buru-belarri, Madrilen jokatuko
den 2. Mailako txapelketan euren onena
emateko.

Eta jubenilen mailako mutilek ondo eraku-
tsi zuten prest egongo direla uztailean Bar-

tzelonan jokatuko den Espainiaki txapelke-
taren 1. Mailan maila emateko. Azken aste-
buruan 12-5 irabazi zioten Leioari eta, 14 or-
du geroago, esanahi handiko berdinketa lor-
tu zuten Waterpolo Navarra erraldoiarekin.

Liga amaitzeko jardunaldi bakarraren faltan, lehenagotik atze-
ratu zen jardunaldia hain zuzen, Bar Txokok 37. Retabet Liga
irabazi du atzetik dituen Azkena Adahi eta Garajes Garciari sei
puntuko aldea ateratzen dizkie-eta. Azken jardunaldian liga txa-
peldunak 3-0 irabazi zion Sporting Larragest-i eta Azkena Adahi
bigarren sailkatuak estropozu egin zuen Ipur Sagardotegiarekin
hiruna berdinduta. Aurreko jardunaldian liderrari irabazteko
gauza izan zen Azkenak oraingoan ezin izan zuen aurkari teori-
koki ahulagoarekin; emaitza horri lotuta, Garajes Garciak lor-
tutako garaipenak biak berdinduta laga ditu bigarren postuan.
Asteburu honetan ez da jardunaldirik izango, zubiarengatik, eta
liga maiatzaren 5/6ko asteburuan amaituko da.

Jardunaldi bakar horren faltan, Azkena Adahi da gol gehien sar-
tu dituen taldea, 75 golekin, Bar Txoko eta Garajes Garciaren au-
rretik (70 gol). Eta Azkena da ere gol gutxien jaso duena, 23rekin,

Bar Txoko (27 gol jasota) eta Garajes-en (28) aurretik. Jokalari go-
leatzaileei dagokionez, Azkena Adahiko Kepa nagusitu da alde
handiarekin: 31 gol lortu ditu. Atzetik ditu Feredu Solutions tal-
deko Eduardo (19 gol), Reformas Hiruko Pedro (14), Ipur Sagar-
dotegiko Gaizka (13) eta L.P. Machado Tankemans-eko Yosu (12).

Bar Txokok foball-zaletuen KirolBet liga txapelketa irabazi du

Aurreko astean kaleratutako berrian Gorka Vi-
lari judoan eman genion Gipuzkoako txapela ez
zen zuzena, berak lortutakoa karatean izan bai-
tzen. Domina hori lortzeko lan handia egin du Vi-
lak eta baita Jose Antonio Hoyos bere presta-
tzaileak ere, “batez ere karatea Eibarren judoa-
ren itzalean egon delako orain arte; ahalegina
ere, horregatik, bikoitza da”. Bakoitzari berea!

Gorka Vilak karatean
irabazi zuen urrezko
domina

ASTEBURUKO AGENDA
FOBALLA
1. Maila
Valencia - Eibar (etzi, 18:30)
2. B Maila
Vitoria - Caudal (etzi, 12:00)
Emakumezkoen Lurralde Maila
Eibar - Ostadar (bihar, 18:00)
Erregional Gorengoen Maila
Ikasberri - Eibar Urko (etzi, 10:45)
1. Erregionala
Urki - Eibartarrak (bihar, 18:00)

ESKUBALOIA
1. Nazional Maila
Anaitasuna - Somos Eibar (etzi, 13:00)
Euskal Ligarako igoera fasea
Muskiz - Haritza (bihar, 18:150)

SASKIBALOIA
Gipuzkoako 3. Maila
Antigua Luberri A - Katu Kale (bihar, 20:00)

WATERPOLOA
Euskal Herriko 1. Maila
Urbat Urkotronik - Portugalete (gaur, 21:45)

PILOTA
Astelenan (etzi, 17:00)
Mendizabal III/Zabaleta vs Jaka/Martija
Ezkurdia vs Irribarria
Gorka vs Erostarbe 

AGENDA OSOA GURE WEB ORRIAN

Azkena Adahik bi asteburu ezberdin bizi izan ditu

Liga amaitzeko hiru jardunaldiren faltan
eibartarrek lau puntu kentzen dizkiote
bigarren sailkatuari.
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Partidu handia jokatu zuen 
Haritzak Euskal Ligarako 
igoera faseko hasieran

Sopelako Ugeragak aurkari gogorra zela erakutsi zuen partidu
hasieratik aurreko zapatuan Ipuruan jokatutako norgehiagokan
eta azkar egin zuen ihes markagailuan, bost goleko tartea lortze-
raino. Bigarren zatian, batez ere Txirbel atezainaren lanari esker,
Haritzakoek markagailuan gol bakarrera jartzea lortu zuten eta,
amaierarako segundo gutxiren faltan, Anabitarteren jaurtiketa ba-
tek azken berdinketa ezarri zuen markagailuan (28-28). Giro bi-
kaina izan zuen partiduak, zaletu askorekin gradetan, eta bigarren
lerroko Katxo, Ezenarro, Fernandez eta Santos izan ziren golea-
tzaile nagusienak. Somos Eibar Eskubaloiko lehen taldeak, bes-
talde, Gure Auzuneri irabazi zion 33-28. Arabarrek maila galdu du-
te matematikoki eta eibartarrek lasai hartu zuten, larregi estutu
barik. Aner Cardo kantxetara bueltatu zen zapatuan eta la nona
egin zuen, hiru gol eskuratuz.

Harrobiari dagokionez, mutilen Hierros Servando taldeak
24-23 irabazi zion Zarautzi eta bere multzoko líder amaitu zuen

asteburu honetan jokatuko den Gipuzkoako finalari begira. Eta
nesketan Bengoa Elektrizitateak berdindu egin zuen 24ra Za-
rautz liderarrekin, finalerako txartela ezin eskuratuta. Hala ere,
denboraldi bikaina egin dute Ohianek eta Nereak prestatutako
jokalariek.

Bigarren Mailan jokatzen duen emakumezkoen lehen taldeak hi-
rugarren postuan amaitu du liga, Logroño eta Athletic B-ren atzetik,
azken jardunaldian 0-2 irabazita Pradejonen zelaian. 25 golekin, liga
horretako bigarren goleatzailea izan da Idoia Agirre aurrelaria, Ane Az-

konarengandik lau golera.
Maila bikaina erakutsi du Es-
tatu Batuetatik etorritako au-
rrelariak. Bestalde, kadeteen
mailako Euskal Ligako azken
jardunaldian Lakuan 2-0 galdu
arren, Eibarrek baleko denbo-
raldia egin du, sailkapeneko
erdialdean amaitzeko: hama-
sei taldetik eibartarrak zortzi-
garren izan dira.

Eibar FTko emakumezkoen lehen
taldeak eta Euskal Ligako kadeteek
amaitu dute denboraldia

Mutiletan Mogel Isasi ordezkatzen eta nesketan La Salle Isa-
si, Eibarko Klub Deportiboko infantil mailako atletek nagusitu
ziren domekan jokatutako Gipuzkoako taldekako txapelketan.
Sailkapen orokorrean nagusitzeaz gainera, 4x80 metroko errele-
boetan mutilek urrezko domina bereganatu zuten eta neskek zi-
larrezkoa.

Bestalde, Andujarren jokatutako Espainiako Unibertsitate arte-
ko txapelketan, Julen Teran zazpigarren izan zen 3.000 metro oz-
topoetako proban, bere marka hobetuz, eta Markel Gutierrezek 9.
postua eskuratu zuen martxa mopdalitateko 10.000 metroetan.

Deporreko atletak irabazle
Gipuzkoako infantil mailako
taldekako txapelketan

Kadeteen mailako Bengoa Elektrizitateak denboraldi bikaina egin du.

Tenisean jarduteko maiatzean
eman beharko da izena eta gero
klaseak ekainaren 26tik uztailaren
21era izango dira. Unben hiru ordu-
tegi eskainiko dira: 09:45-10:45,
10:45-11:45 eta 11:45-12:45, eta es-
kaintza adin guztientzakoentzat za-
baldu da. Bestalde, 2015ean eta au-
rretik jaiotakoendako igeriketa ikastaroak ere eskaintzen di-
tu Eibarko Udal Kirol Patronatoak, Ipurua kiroldegian egite-
koak. Izena emateko aurreinskripzio hori ere maiatzean  egin
beharko da eta ikastaroak teniseko epe berean eskainiko di-
ra, hau da, ekainaren 26tik uztailaren 20ra arte. Izena eman-
dakoen artean zozketa egingo da ekainaren 1ean, emaitzak
4an kaleratuko dira eta inskripzioa ekainaren 12tik aurrera
egin ahal izango da. Izena Ipuruan, Orbean eta e-mailez
eman daiteke (clientes@eibarkirola.com).

Tenisa eta igeriketa udarako
Kirol Patronatoaren eskaintzan
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Errugbiak agur esan
zion denboraldiari
gazteenekin

Avia Eibar Rugbyko 14 urtetik behera-
koen taldeak B multzoko lider amaitu
zuen denboraldia Txingudiren aurka Iru-
nen jokatutako partiduaren ondoren. Parti-
du bikaina jokatu zuten Goyo Zabalo eta
Gaston Ibarbururen aginduetara jardun zu-
ten neska-mutil guztiek eta, irundarrek ha-
sieran ezarritako zailtasunei ondo jakin zu-
ten erantzuten, ondorengo joko erasoko-
rrarekin. Gainera, taldeak erakutsi zuen jo-
ko kolektiboak entsegu asko lortzea ahal-
bidetu zuen. Jokin, Ivan, Achraf, Amets,
Junio, Karolina, Kaicke, Maria, Gorka,
Hassnain, Aretx, Paul, Ekaitz eta Pellok
osatu zuten talde ezin disziplinatuagoa.
Bestalde, zapatuan amaitu ziren ere Multi-
kirolak-en barruan benjaminen taldeak izan
dituen errugbi saioak, goiz ezin ikusgarria-

goan. Hirugarren denborarekin batera, gaz-
teenek kamiseta bat ere jaso zuten opari.

Euskadiko selekzioarekin
Emakumezkoen taldeko sei jokalari sar-

tu ditu Euskal Federazioak azken deial-
dian. Senior mailako taldearekin hainbat

entrenamendu egingo dituzte Idoia Jaure-
gi, Amaiur Mayo eta Jone Agirrezabalek
eta 18 urtetik beherakoenen taldearekin
debutatuko dute bihar Frantziaren aurka
jokatu beharreko partiduan beste hiruk:
Doha Benslaiman, Aleu Cid eta Kaiane Be-
donesek.

Maila igotzeko ibilbide neketsua darama gure herriko sas-
kibaloi taldeak eta, azken asteburuan Ordizia gainditzeko
gauza izan bazen ere, Ipuruan jokatutako partiduan ez zuen
gol-averagea alde jartzerik izan eta 12 puntuko alde hori (58-
46 eibartarrentzat) ez da nahikoa berdinketa kasuan. Horrez
gain, beste kantxetan izandako emaitzek ere ez zioten asko
lagundu Iñaki Sanchezen taldeari eta bihar 20:00etan Do-
nostian jokatu beharreko partiduak erabakiko du eibartarrek
aukera duten sailkapenean hirugarren amaitu eta igoera fa-
sea etxean jokatzekoa. Partidu horretan Antigua Luberri A
taldea izango dute aurkari. Bestalde, Ordiziaren kontrako
neurketan, Will (16 puntu), Sergio (14), Aitor (10), Unai, Gor-
ka eta Arizmendiarrieta (launa bakoitzak) eta Anderson eta
Mikel (bina) izan ziren saskiratzaileak. Kantxan izan ziren Ibai,
Ibon eta Fernando ere. Atsedenaldira 21-20 ia berdinduta
heldu ziren talde biak.

Katu-Kalek zirt edo zart egiteko
partidua du bihar Donostian

Judo txapelketa entzutetsu horrek 27. edizioa bizi izan zuen aurre-
ko asteburuan, bi egunetan banatuta: zapatuan senior eta kadete mai-
letako lehiaketak jokatu ziren, Espainia, Frantzia eta Andorrako 34 klub
eta 181 kirolariren parte hartzearekin; eta domekan 29 izan ziren klubak
eta 415 parte hartu zuten infantil mailako neska-mutilak. Seniorretan
Nekane Muguruzak eta Mikel Marinek zilarrezkoa irabazi zuten eta Iker
Martinezek brontzezkoa; dominik lortu gabe ere, lan bikaina egin zuen
Ernesto Arabiaurrutiak. Kadeteetan brontzeko dominaren jabe egin zen
Asier Eslava. Eta infantiletan Eneko Cortak urrea lortu zuen, Xuban
Aranzabalek eta Koldo Estenagak zilarra eta Ibai Trokaolak brontzea.

Kalamuakoek goi mailari eutsi zioten
Andorrako nazioarteko torneoan

Irribarria-Ezkurdia
partidu handia
etzi Astelenan

Pilota profesionaleko lehen mai-
lako buruz-buruko txapelketa in-
dar betean dagoen honetan, final
laurdenak hartuko ditu asteburuak.
Lau kanporaketatik interes handie-
netakoa du domekan Astelenan jo-
katu beharrekoak: orain dela bi urte
txapeldun izandako Irribarriaren eta Ezkurdiaren indarrak neurtuko di-
tuena. Jakina, hori izango da jaialdiko partidu nagusiena, baina aurre-
tik binakako interesgarria dago iragarrita: Mendizabal III antzuolata-
rrak eta Zabaletak Jaka eta Martija izango dute aurrez-aurre. Eta, jaial-
dia amaitzeko, beste buruz-buruko bat ere izango da, promozio mai-
lakoa hau; hor Gorka Errioxako aurrelaria eta Erostarbe atzelaria izan-
go dira, nor baino nor.

Zapatu goizeko errugbi saioekin amaitu zen aurtengo Multikirolak programazioa.

Kalamuakoak dominekin bueltatu ziren berriro Andorratik.



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

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 Arragueta, 18-2.D            

Superfizie 
mota guztietako 
garbiketa eta 
mantenimendu zerbitzua

Limpieza
Multiservicio

Eibar

PINTURAK

KRISTALAK

� eta faxa: 943 203 903

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

Sostoa, 16 ac behea

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

www.kolorlan.com     667 54 89 16
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FERNANDO RETOLAZA: Eguraldiari aurre eginez, Eibarko Hiria Sari Nagusiko irabazlea: Sara Martin Sopelakoa.



Ardogintzara dedikaturiko herria iza-
nik, etorkin ugari jaso ditu Oionek.
Mahastietara hurbildu besterik ez

dago mahatsa jasotzen-eta lanean ari di-
ren gehienak atzerrian jaiotakoak direla
ikusteko eta Oion ez da salbuespena. Biz-
tanleen %16 etorkina da, Maroko eta Pa-
kistangoa batez ere. Bestetik, langabezia-
tasa altua dauka Oionek. Lau biztanletik
bat langabezian dago. Datu bi hauek lapi-
ko berean sartu eta zurrumurru, aurreiritzi,
esames eta antzekoekin nahastuz gero,
lapikoa lehertzeko zorian jarri daiteke. Ba-
da, Oionen, osagai guzti hauek jaso eta
proiektu gozoa prestatu zuten Maite Arroi-
tajauregi musikari eibartarrarekin.

Oionen elkarbizitza sustatzeko proiektua
da %100 Oion. Idoia Zabaleta artistaren bi-
tartekaritzarekin, Maite Arroitajauregik,

Mursegok, oiondarrekin eskuz esku sortu
zuen jaiotako proiektua Artehaziak bultza-
tutako Komanditario Berrien programa ba-
rruan. Musulmanak, herriko abesbatzak,
musika eskolako irakasle eta ikasleak, ber-
tsolariak, gazte asanblada, Eh Mertxe!
rock taldea eta beste hainbat herritarrek
hartu zuten parte, ehun lagun inguru guz-
tira. “Esperientzia berria izan zen, inoiz ez
dudalako lan egin hainbeste jenderekin”,
azaldu zigun Arroitajauregik urtarrilean es-
kaini zigun elkarrizketan. “Polita eta oso
gogorra izan zen, eta asko ikasi nuen”.

Herrien kantu inperfektuak
Zortzi abestik osatzen dute %100 Oion

diskoa. Herriko zurrumurruak, kexak edo
bizikidetza bezalako kezkak lantzen dira
abestietan. “Musikalki nola aterako zen

kezkatzen ninduen, jende amateurrarekin
egin nuelako lan, herriko jendearekin”, ai-
tortu zigun Arroitajauregik. Profesionalak
ez zirela argi edukita, herritarrek parte-har-
tzea eta zerbaitekin konprometitzea zen
helburua. “Egin zuten lanaz harro egotea
lortu genuen eta pozik nago emaitzarekin.
Herri baten kantua da eta herrien kantuak
horrelakoak dira, inperfektuak”.

Oiongo esperientzia honek demaseko
oihartzuna izan du Euskal Herri osoan eta
gure lurraldeko mugetatik kanpo. Proiek-
tu honen berri eman da hainbat txokotan
eta Oionen egindakoa azaldu da. Eredu-
garria da. ‘...eta kitto! Euskara Elkarteak’
proiektua lehen eskutik ezagutzeko auke-
ra eman nahi die eibartarrei eta, horreta-
rako, Maite Arroitajauregik hitzaldia eskai-
niko du elkartearen egoitzan maiatzaren
4ean, barixakua, 18:30ean. Sarrera irekia
izango da eta herritar guztiak daude gon-
bidatuta.

%100 Oion proiektua nondik abiatu zen,
zergatik egin den eta proiektua garatzeko
zein hutsune somatu zituzten azalduko di-
ra hitzaldian. Egitasmoa garatzeko eman-
dako pausoak eta jarraitutako bidea nola-
koa izan den adieraziz, bertan jorratzen di-
ren gaien inguruko gogoeta egiteko balio
izango du Arroitajauregiren hitzaldiak. Ez
da eztabaida sortuko, baina hausnartzeko
bidea irekiko du ehuneko ehunean herri-
tar guztion arteko elkarbizitza sustatzeko,
baita Eibarren ere.

%100 herritarren

arteko elkarbizitza

sustatzen
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Araba hego-ekialdean dago Oion herria.
Ardogintza da herriko ekonomiaren gaur
egungo motor nagusia, Arabar Errioxako
enpresen %40a bertan kokatuta dago eta
mahastiek inguratzen dute. 3.000 lagun inguru
bizi dira Oionen, jatorri eta kultura
ezberdinetako jendea, etorkin-tasa handia
baitago. Eta etorkinekin, zurrumurruak. Eta
zurrumurruen aurka, musika. Maite
Arroitajauregik, Oiongo herritarrekin batera,
elkarbizitzaren aldeko proiektu musikala garatu
zuen: %100 Oion.

Maite
Arroitajauregi
“Mursego”
Oiongo
herritarrekin
entseatzen.
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Martitzen arratsaldean aurkeztu zu-
ten Argazkilaritza Maiatzean Klub
Deportiboan. Urteroko martxan,

erakusketek osatuko dute Deporreko Ar-
gazkilaritza Taldekoek prestatu duten egi-
tarauaren ardatza: maiatzaren 4tik aurrera
bederatzi erakusketa “oso garrantzitsu eta
ezberdin” ikusteko aukera izango da Eiba-
rren. Horien artean, aipamen berezia egin
zioten Eulalia Abaitua Allende-Salazar ar-
gazkilariaren lanek osatuko dutenari:
“Orain dela 100 urte baino gehiago ez zen
bat ere ohikoa emakumea izanda argazki-
laritzan jardutea”. Hala ere, 1853an Bilbon
jaiotako argazkilariak balio handiko fondoa

laga digu ondorengo belaunaldiei, Bilboko
Euskal Museoaren esku 2.000 plaka este-
reoskopiko baino gehiago eta beste for-
mato batzuetako 500 bat argazki daude-
eta. Martitzeneko aurkezpenean parte har-
tu zuten Euskal Museoko ordezkariak “po-
zarren” azaldu ziren argazki horietako ba-
tzuk Argazkilaritza Maiatzean erakutsiko
dituztelako. Gainontzeko erakusketak Os-
kar Manso, Felix Marban, Miguel Parreño
eta Virginia Arakistain argazkilarien lanek
osatuko dituzte, taldekako beste hirurekin
(Eibarko Klub Deportiboko Argazkilaritza
Taldea, Nazioarteko Gipuzkoa Saria eta Ar-
gizaiola Saria) batera. Argazki erakusketa

horiek herrian dauden areto guztiak bete-
ko dituzte eta, hori dela eta, antolatzaile-
ek eskerrak eman dizkiete hori posible egi-
ten duten guztiei.

Bestalde, ohikoa den moduan argazkila-
ritza-tailerra ere eskainiko dute: maiatza-
ren 12an izango da, Portalean, eta Gonza-
lo Azumendik emango du (izena emateko
argazkilaritza@deporeibar.com helbidera
idatzi behar da eta 20 euro balio du). Maia-
tzaren 19an, berriz, kalera aterako dute ar-
gazkilaritza, arratsalde osoa Untzagan
emango dute-eta. Eta egitaraua biribiltze-
ko, maiatzaren 27an argazki rallya egingo
da, zuribeltzean zein digitalean.

Hilabete osoa argazkiekin
gozatzeko aukera

Danny Yen Sin - Bras Copper (Nazioarteko Gipuzkoa Saria). Virginia Arakistainen lanak Topalekuan ikusi ahal izango dira.
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lehiaketa

O ihan Vega DJ-arekinFinala:

Maiatzaren 4an

Untzaga plazan, 20:30ean

111. Gin Tonic
Finalistak: 

O´Jays, Koskor eta Ametsa

Felix Marban “Aliste, mitos y ritos”-ekin egongo da Portalean.

Eulalia Abaituaren argazkiak dira aurtengo protagonista nagusiak.

Andres Indurainen irudia (Argizaiola Saria). Oskar Mansoren argazkiak ere Portalean ikusi ahal izango dira.



“Coliseoko emanaldia aurkezteko
egingo dugu DantzaPotea”
Egun biziak izango ditu Eibarren Dantzaz konpainiak maiatza hasieran.
Hilaren 3an DantzaPotea eskainiko du herriko kaleetan, 10ean Coliseoan
eskainiko den aurkezpen moduan; tartean, San Andres eta Arrateko Andra
Mari ikastetxeko ikasleekin elkarlanean ibiliko dira Growing Young
programaren barruan pieza berriak sortu eta jarduera bereziak eskaintzeko.
Dantzaz konpainiako zuzendari nagusiak ekimen hauen berri eman digu.

- Nolakoa izango da DantzaPotea?
Antzoki batean emanaldi bat eskaini

behar dugunean, egun batzuk lehenago
aurkezpen txiki bat eskaintzen dugu he-
rrian, kalez kale, antzokian ikusiko diren
6-7 minutuko koreografiekin. Bospasei
emanaldi eskainiko ditugu Eibarko kale-
etan eta horri deitzen diogu DantzaPote.
Growing Young programaren bizpahiru
pieza eskainiko ditugu.
- Hortaz, Coliseoan eskainiko duzuen
emanaldia aurkezteko balio izango du
DantzaPoteak. Nolako ikuskizuna
izango da?

Maiatzaren 10ean eskainiko dugu
emanaldia Coliseoan eta oso berezia
izango da. Izan ere, hilaren 7tik 10era bi
ikastetxerekin lan egingo dugu erresi-
dentzia batean eta lau sorkuntza egingo
ditugu haiekin. Eurek sortuko dituzte ko-
reografiak eta gure konpainiako lau dan-
tzari joango dira egunero ordubete ikas-
leekin aritzeko. Gero, landutakoa taula-
ratuko dute maiatzaren 10eko emanal-

dian. Growing Young programan guk
sortutako piezekin osatuko dugu ikuski-
zuna. Joan den azaroan aurkeztu ge-
nuen Growing Young eta lau piezek osa-
tzen dute. Hala ere, ez ditugu denak aur-
keztuko, saioa asko luzatuko litzatekela-
ko. Ikasleek sortzen dituzten piezen ara-
bera erabakiko dugu gure zenbat pieza
dantzatu. Printzipioz, Daniele Ninarello-
ren ‘Lead’ eta Itzik Galiliren ‘Prelude to a
wasted tear’ lanak eskainiko ditugu.
- Herriko zein ikastetxeetara joango
zarete?

San Andres eta Arrateko Andra Mari
ikastetxeekin ibiliko gara elkarlanean,
eta 5. eta 6. mailako ikasleekin egingo
dugu dantza. Eskola bakoitzean bi ge-
lekin jardungo dugu, beraz, lau pieza
aurkeztuko dira. Gure dantzariak ikas-
tetxeetara joango dira eta, horrez gain,
bertako dantza akademiarekin eta Kez-
ka Dantza Taldearekin topaketak ere
egingo dira.
- Joan den urtean ere antzeko espe-

rientzia izan zenuten Eibarren. Nola-
koa izan zen?

Amaña ikastetxekoekin eta Mogel
ikastolakoekin egin genuen lan, eta ‘Ha-
rri orri ar’ emanaldia izan zen ardatza. Bi-
deoa grabatu genuen esperientzia ho-
nen inguruan bizitakoa jasotzeko eta aur-
ten ere grabatzeko asmoa daukagu.
- Nolako ezagutza edo jakintzak jaso-
tzen dituzte umeek horrelako ekin-
tzekin?

Ikastetxeetan lantzen dituzten edo-
zein arlorekin moldatzen gara. Horreta-
rako, irakasle eta tutoreekin batzen gara
lehenik ahalik eta probetxu gehien ate-
ratzeko; oso aste bizi, dibertigarri eta ez-
berdina izaten delako umeentzat. Mate-
matikan, musika, historian edo edozein
ikasgaitan lantzen dutenarekin loturak
bilatzen saiatzen gara, eta gerta daiteke
lantzen duten horretatik abiatuta piezak
sortzea. Adibidez, naturaren indarraren
inguruan zerbait lantzen badabiltza, hori
koreografiatu dezakegu.

Eguraldi paregabeak lagunduta Arditurriko meazuloak (Oiartzun)  bertatik
bertara ezagutzeko aukera izan zuten zapatuan guraso berbalagunek eta euren
seme-alabek. Penintsulan bi mila urte eta gehiagoz (1984. urtean itxi zen arte)
ia etenik gabe ustiatutako meategi bakarrenetakoa dugu Arditurrikoa. Bisita egin
eta gero, bere sasoian trena igarotzen zen bide berdetik Oiartzunera arte joan
ziren oinez eta han bazkaldu zuten, egun biribilari amaiera bikaina emanez. Gu-
raso Berbalagunekin egingo den hurrengo saioa maiatzaren 18an izango da,
“Barixakuak jolasian” ekimenaren barruan. Egun horretan lore-sortak egingo di-
tuzte, seme-alabekin batera, arratsaldeko 17:00etan hasiko den tailerrean.

Guraso Berbalagunak Arditurriko meazuloetan

...eta kitto!
kultura
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FERNANDO SAENZ DE UGARTE
(Dantzaz konpainia)

Munduko Janariak, ...eta kitto! Euskara Elkartearen ekimenak aste ho-
netan agurtu du ikasturtea, Senegalgo sukaldaritzari eskainitako tailerrare-
kin. Saioa Portaleko sukaldean egin zuten eta tailerrean parte hartzera ani-
matu zirenek “nem” izeneko jaki tipikoa prestatzen ikasi zuten.

Senegalgo sukaldaritzarekin agurtu du 
ikasturtea Munduko Janariak egitasmoak



Portugalgo kantautore handienetakoa den Joao Afonso gurean en-
tzuteko aukera izango da domekan, 20:30etik aurrera Coliseo antzokian
Rogerio Pires gitarra-jolearekin batera ‘Terra da Fraternidade’ biraren ba-
rruan eskainiko duen kontzertuan. Jose Zeca Afonso musikariaren iloba
Mozambikeko doinuen eta familiako musika legatuaren artean hezi zen
eta hogei urte baino gehiagoko ibilbide arrakastatsua egin du musikagin-
tzan. Sarrerak 8 euro balio du (6 euro Coliseoaren Laguna txartelarekin).

Artisau eran egindako “Gelati-gelati” izozkiekin
dastaketa egingo da maiatzaren 9an, 19:00etan,
…eta kitto! Euskara Elkartean, Illunibarrian
egitasmoaren baitan antolatutako saioan. Izozkiek
italiar jatorria dute eta 6 izozki ezberdin probatzeko
aukera egongo da. Esperientzia berezia izango dela
aurreratu dute antolatzaileek, dastaketa begiak
itxita egingo baita. Izen-
ematea maiatzaren 7ra
arte egin daiteke,
…eta kitto!n (saioa
hasi aurretik 3 euro
ordaindu beharko dira).

“Gelati-gelati” izozkiak
dastatzeko saioa

Bihar arratsaldean, 18:00etan, “Yogipuinak” izenburuko ipuin kon-
takizuna eskainiko du Maite Arresek umeen liburutegian, Zapatuko Ipui-
na egitasmoaren baitan. Ipuin kontalariak dioenez, “yoga hitzak batasu-
na esan nahi du eta publiko familiarrari zuzendutako saio honetan yogak
eta ipuinek bat egiten dute. Saioari ha-
siera emateko yoga zer den azaltzen
diet haur zein heldue eta, segidan,   
ipuin pare bat kontatzen ditut. Aurrera
eginez, ipuinak baliatuko ditugu yoga-
ko "asana" (jarrera) desberdinak egite-
ko: arnasketa gogoan hartuz, emozio
desberdinei erreparatuz, eta nola ez,
muskuluak eta artikulazioak landuz.
Saioaren amaieran, erlajazio  labur bat
eta azken ipuina, desioen inguruan”.

...eta kitto!
kultura
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Joao Afonso eta Rogerio Piresen
kontzertua hartuko du Coliseoak etzi

Juan Antonio Urbeltzen eskutik sortu den Martin
Zalakain ikuskizuna Eibarren, Coliseo antzokian
ikusteko aukera izango da maiatzaren 19an. Euskal
Herri osoko dantzariak eta musikariak bildu ditu
Argiak ikuskizun honetan, tartean Kezka dantza
taldeko hainbat kide. Lehen paserako sarrerak
agortuta daude, baina 22:00etan bigarren pase bat
eskainiko dute eta horretarako sarrera batzuk
badaude oraindik. Erosteko txarteldegira joan edo
Kutxabank-en zerbitzua erabil daiteke (15 euro,
10’50 euro Coliseoaren Laguna txartelarekin).

Martin Zalakain 
ikuskizunerako sarrerak

“Todas las noches de un día” 
antzelana datorren barixakuan

“Yogipuinak” Zapatuko Ipuinean

Maiatzaren 4an taularatuko du Pentacion konpainiak “Todas las no-
ches de un día” antzezlana, 20:30ean Coliseo antzokian. Luis Luquek zu-
zentzen duen lanak Carmelo Gómez eta Ana Torrent ditu protagonista, Al-
berto Conejerok idatzitako testuari jarraitzen dio eta Antzerki Egileen El-
kartearen 3. sariketa irabazi zuen. Sarrerak 20 euro balio du (14 euro Co-
liseoaren Laguna txartelarekin).

Azken bi asteotan egindakoari jarraituko dio gaur
ere Musika Auzoz Auzo egitasmoak. Urki auzoan
izango da musika eta dantzari eskainitako
egitasmoaren barruan antolatu
duten hirugarren saioa,
oraingoan Xaibor ezagunaren
eskutik. Arrateko Andra Mari
ikastetxean egingo da,
18:30ean.

Musika saioa Arrateko Andra Marin



...eta kitto!
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Juanita Unzuetaren omenezko ikuskizuna 
eskainiko dute gaur Coliseo antzokian

Koloreak

Koloreak gizakion
burmuinak begietara
heltzen diren argi uhin
ezberdinak
interpretatzeko daukan
mekanismo subjektiboa
dira. Gaitasun honek,
gure ingurua zehaztasun
handiz ikusteko aukera
ematen digu gizakioi.
Milaka kolore
desberdintzeko gai gara,
noranahi begira jarrita
ikusten ditugu koloreak,
baina norberak bere
erara. Eta kolore
bakoitzak, ikusten
dugunaz gain, gauza
desberdinak iradokitzen
dizkigu pertsona
bakoitzari.
Adibidez, laranja koloreak
ni bezalako txirrinduzale
bati Roberto Laiseka edo
Iban Mayo ekarriko dizkio
gogora, beste bati
butano-banatzaile bat
otuko zaio eta egongo da
Albert Riverarengan
pentsatuko duenik.
Berdeak, heldu gabeko
fruitu bat gogorarazi
diezaioke norbaiti, edo
Aralarko larreak, edo
Guardia Zibila.
Historian zehar, koloreak
pertsona taldeak
etiketatu eta jazartzeko
ere erabili izan dira. Ikusi
genituen (ikusten ditugu)
zuriak beltzak zapaltzen
eta ez dira gure
oroimenetik desagertu
gorriak grisen aurrean
korrika.
Pasaden hasteko errege
kopako finalean, polizia
nazionalak kamiseta
horiak erantziarazi zizkien
Bartzelonako zaletuei, zer
eta biolentziaren pizgarri
izan zitezkeelakoan.
Jende asko sutu zuen
gertaera honek, baina
onartu beharra daukat niri
esperantza izpi bat piztu
zidala barnean horrelako
umekeria bat ikusteak.
Kolore soil batek
beldurtzen baditu, ahul
dauden seinale.

JON MIKEL MUJIKA

Juan San Martin liburutegiak gazteleraz idatzita dauden
ehun bat ipuin eta liburu bidaliko ditu Hondurasera. Izan ere,
ULMA Taldea, Hondurasko ACOES GKEarekin elkarlanean, es-
kolarako testu liburuak biltzen ari da, literatura oro har, aldiz-
kari zientifiko eta teknikoak, eleberriak, haurrentzako ipuinak,
entziklopediak, hiztegiak eta abar, maiatzean Hondurasera bi-
daltzeko asmoz eta, horren berri izan eta gero, Eibarko udal li-
burutegiak liburu, DVD eta disko batzuk dohaintzan ematea
erabaki du. Horrela ULMA Taldearen helburuarekin bat egiten
dutela adierazi dute liburutegiko arduradunek, “haurren eta
adin orotako herritarren artean irakurzaletasuna sustatzeko hel-
buruarekin, alegia”. Gai ezberdinetako ehun bat argitalpen bi-
daliko dituzte: literatura unibertsaleko klasikoen eleberriak, ar-
te entziklopediak, gizateriaren ondarea jasotzen duten obrak,
haur eta gazte literatura, filmak eta musika klasikoko diskoak.
Liburutegiak dohaintzan emandako material hau aurrez liburu-
tegiak berak dohaintzan jasotakoa da.

Gaur iluntzean, 20:30ean, balleta Eibarrera ekarri zuen Juanita Unzuetari omenaldia egin-
go diote Coliseo antzokian. Bizitza osoa balletari eskaini zion irakaslearen omenez prestatu du-
ten “Dantza, bere pasioa” ikuskizunean dantza klasikoak eta modernoak erakutsiko dituzte. Tau-

la gainean Ipurua Dantza Garaikide tal-
deak, Kezka Dantza Taldeak, Eibarko
Koru Gazteak, Musika Eskolako akor-
deoi taldeak eta, jakina, Eibarko Balle-
tak jardungo dute. Eta eurekin batera,
Portugaleten dantza akademia bat zu-
zentzen duen Pilar Agirregomezkortak,
Maite Lorenzo aktoreak eta Iker Gomez
koreografo eibartarrak ere hartuko du-
te parte (lan kontuak tartean, Gomez
ezin izango da Coliseora joan, baina
proiekzio baten bitartez bere ekarpena
egingo du). Sarrerak 5 euro balio du.

Liburutegiak ehun bat
ipuin eta liburu bidaliko
ditu Hondurasera

Oso gustora egon ziren eguaztenean ...eta kitto! Eus-
kara Elkartearen eskutik Illunabarrian egitasmoaren ba-
rruan egindako garagardo dastaketan parte hartu zutenak.
Iker Etxebeste (Brew&Roll) eta Mikel Irazabalek (Baobe-
er) eskainitako saioan garagardo mota ezberdinak proba-
tzeko aukera izan zen, bakoitzaren inguruko berezitasu-
nak zeintzuk ziren azaltzen zieten bitartean. Trago baten
eta bestearen artean, garagardoa nola egiten duten, eda-
riaren ezaugarriak eta beste hamaika bitxikeria ikasteko
tartea hartu zuten partehartzaileek.

Garagardo dastaketa 
arrakastatsua



...eta kitto!
agenda
2018-IV-27

39

Bisita gidatua etzi
DEBAN
Domekan 12:00etatik 13:30era
bitartean, bisita-gidatua egingo
dute Deban, Gotikoaren
altxorra den Santa Maria
elizan. Besteak beste, eliz-atari
polikromatu bikaina eta XVI.
mendeko klaustroa,
Gipuzkoako zaharrena,
miresteko aukera izango da.
Irteera puntua Debako turismo
bulegoa (Ifar kalea, 4) izango
da eta bisitaren prezioa 8
eurokoa da (5 eurokoa 12
urtetik beherakoentzat). Izena
emateko geoparkea.eus
helbidera jo edo 943192452
telefono zenbakira deitu
daiteke.

hildakoak
- Maria Aser Montero Rivas. 93 urte. 2018-IV-20.
- Sira Carballude Cacheda. 81 urte. 2018-IV-21.
- Ramona Lameiras Vazquez. 93 urte. 2018-IV-24.
- Domingo Barcelona Garcia. 91 urte. 2018-IV-25.

jaiotakoak

eguraldia (EUSKALMET.NET)

- Yatziri Urkia Gonzalez. 2018-IV-20.
- Ager Mauriz Macias. 2018-IV-21.

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

Barren-en kantu-dantza
afaria ELGOIBARREN
Elgoibarko BARREN aldizkariak
25 urte betetzen ditu, eta hori
ospatzeko, bestea beste,
kantu-dantza afaria antolatu
dute maiatzaren 25erako,
Angel Marizkurrena
abeslariarekin. Afaria Maalan
egingo da, 21:00etan.
Afarirako txartela eskuratu
beharko da BARRENen edo
Elgoibarko Izarraren bulegoan
(Ubitarte, 2), maiatzaren 21a
baino lehen.

Barixakua 27
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Zapatua 28
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Domeka 29
EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

Astelehena 30
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Martitzena 1
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Eguaztena 2
EGUNEZ Zulueta (San Agustin, 5)

Eguena 3
EGUNEZ Mandiola (San Agustin, 3)

Barixakua 4
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

farmaziak

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



Eguaztena 2
IKASTEN
09:12. Donostiako
4. ibilaldia (Mirakruz-
Udaletxea). Trenaren
irteera, Ardantzatik
(Estaziñotik 09:14ean).

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

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

...eta kitto!
agenda
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UMEENDAKO TAILERRAK
18:00-20:00. Egoaiziaren
eskutik. Untzagan.

MUSIKA
18:30. Musika Auzoz Auzo,
DJ Xaiborren eskutik. Urki
auzoan, Arrateko Andra
Mari ikastetxeko patioan.

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

SANTA KURUTZEKO JAIAK 
19:00. Triki-poteoa,
Untzagan hasita.
20:30. Autobusa irtengo
da Ego-Gainetik.
21:00. Bertso afaria,
Julio Soto eta Amets
Arzallus bertsolariekin.
Ixua jatetxean.

DANTZA
20:30. “Dantza, bere
pasioa”, Juanita Unzuetari
omenaldia. 5 euro.
Coliseoan.

BERTSOAK
22:30. XVI. Plazatik
Gaztetxera bertso
txapelketako finalaurrekoa.
Eibarko Gaztetxean.

Barixakua 27

Apirilaren 29ra arte:
– EIBARKO ARTISTEN ELKARTEAREN LANAK (Portalea)
– “EGUNGO ISLAK” IGNACIO ZULOAGAKO IKASLEEN LANAK (Portalea)

Apirilaren 30era arte:
– ISABEL CASELLASEN ARGAZKIAK (El Ambigú)
– JAIONE GARCIAREN ARGAZKIAK (Portalea jatetxea)
– GRACIA DE LA HOZEN ARGAZKIAK (Depor taberna)

Er
ak

us
ke

ta
k

Eguena 3
IKASTEN
10:00. “Espaniako pintura
(Goyarengandik
Picassorenganaino)”
hitzaldia, Ricardo
Aldamaren eskutik.
Armeria Eskolan.

SANTA KURUTZEKO JAIAK
17:30. Kanpaiak.
18:00. Meza, Gorosta
eta Mandiola auzoetan
hildakoen alde.
Santa Kurutzeko ermitan.

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

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

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

Zapatua 28
GURE ESKU DAGO
10:00/15:00. Ekainaren
10ean egingo den giza-
katerako izen-ematea
eta informaziorako mahaia.
Untzagan.

ZAPATUKO IPUINA
18:00. “Yogipuinak”
ipuin-kontakizuna,
4 urtetik gorako umeentzat,
Maite Arreseren eskutik.
Umeen liburutegian.

Martitzena 1
MAIATZAREN LEHENA
12:00. LABek deituta,
manifestazioa, Untzagatik
abiatuta.
14:30. Herri-bazkaria.
17:00. Kontzertu akustikoa
Untzagan.

Domeka 29
KONTZERTUA
20:30. “Terra da
fraternidade”, Joao Afonso,
Portugalgo kantautorearen
emanaldia. 18 euro
(13 euro Coliseoaren
Laguna txartelarekin).
Coliseoan.



Zorionak, IBAI, atzo 
7 urte bete zenduazen-
eta. Musu haundi bat
famelixa guztiaren eta,
batez be, Maialenen
partez.

Zorionak, ANDER
Aizpurua Ugarteburu,
gaur urtia betetzen
dozu-eta. Musu potolo
bat etxeko guztion
partez.

Zorionak, AINHIZE
Egurrola Mugerza,
haraiñegun 10 urte
egin zenduazen-eta.
Famelixa osuaren
partez.

Zorionak, MALEN,
politxori, maiatzaren
3an 2 urtetxo beteko
dozuz-eta. Famelixaren
eta, batez be,
Lorearen partez.

Zorionak, EIDER,
eguaztenian 12 urte
bete zenduazen-eta.
Musu 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...

”Campeones”
Zuzendaria: Javier Fesser

”Un sol interior”
Zuzendaria: Claire Denis

”Ready Player One”
Zuzendaria: Steven Spielberg

(2 ARETOAN)
28an: 17:00, 19:45, 22:30
29an: 20:00
30ean: 20:30

(1 ARETOAN)
28an: 17:00, 19:45, 22:30
29an: 17:00
30ean: 20:30

(ANTZOKIAN)
28an: 19:30, 22:30
29an: 20:00(1 Aretoa)

30ean: 20:30

zineaColiseoan

”El americano”
Zuzendaria: Ricardo Arnaiz

(ANTZOKIAN)
28an: 17:00
29an: 17:00(2 Aretoa)

Zorionak, MARIA eta NEREA, haraiñegun zuen 
9. eta 20. urtebetetziak izan ziran-eta.
Patxo haundi bana etxekuen partez.

Zorionak, LUCIA,
martitzenian urtetxua
egin zendualako!
Patxo haundi bat
etxekuon partez!

Zorionak, HELENE eta BITTOR!
3 eta 6 urte bete dozuez honezkero!
Segi irrifarretxu eta jator! Patxo
potolua famelixakuen eta, batez be,
lehengusu-lehengusiñen 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
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tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 665-
441723.
– Emakumea eskaintzen da kamarera jar-
duteko eta umeak zaintzeko. Tel. 643-
006414.
– Mutila eskaintzen da kamarero moduan
eta nagusiak zaintzeko. Tel. 643-272978.
– Mutila eskaintzen da kamarero moduan
eta nagusiak zaintzeko. Tel. 643-272989.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 603-634777.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Tel. 633-351705.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 722-562241.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintze-
ko. Tel. 612-518050.
– Neska eskaintzen da pisuak, bulegoak
edo pegorak garbitzeko eta nagusiak edo
umeak zaintzeko arratsaldez. Tel. 620-
757528. Arrate.
– Neska eskaintzen da edozein lan egite-
ko. Ordutegi malgua. Tel. 650-152866.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-130513.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Esperien-
tzia. Tel. 632-786952.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Erre-
ferentziak. Tel. 612-571098.
– Emakumea eskaintzen da pisuak, taber-
nak edo soziedadeak garbitzeko eta ume-
ak zaintzeko. Tel. 675-965130.
– Neska eskaintzen da txakurrak pasiatze-
ko. Tel. 605-598999.
– Gizona eskaintzen da sukaldari-lagun-
tzaile moduan, eraiikuntzan jarduteko eta
nagusiak zaintzeko. Tel. 643-272992.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko, altzariak muntatzeko etabar. Tel. 643-
272996.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan
nagusiak zaintzeko. Tel. 622-677230.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak
gauez zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 602-837079.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko arratsaldez.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 646-
821678.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Astelehenetik ostiralera. Interna. Erre-
ferentziak. Tel. 631-316890.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 633-
545148.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 686-077316.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 675-991664.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 606-823897.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, garbiketak egiteko eta baserria zain-
tzeko. Tel. 631-062076.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagu-
siak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
631-617281.
– Emakumea eskaintzen da lan egiteko,

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da edozein lane-
tarako. Tel. 612-469029.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko, nagusiak zaintzeko eta lore-zain
edo margo-lanak egiteko. Tel. 632-426847.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 611-274429 eta 611-
274451.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Esperientzia. Tel. 680-526228.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
631-374132.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
etxeko lanak egiteko eta umeak zaintzeko.
Tel. 687-114707.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak edo gaixoak zaintzeko arratsaldez.
Tel. 617-571210.
– Gizona eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 699-535728.
– Gizona eskaintzen da margoketa-lanak,
garbiketak... egiteko. Esperientzia. Tel.
602-845202.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 632-436462.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Baita gauez ere. Tel.
685-570813.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Orduka.
Esperientzia. Tel. 667-060292.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-

4.1. Lan bila

1. Etxebizitza

– Sukaldaria behar da Eibarko negozio
berri batean janaria etxera eramateko.
Esperientziarekin. Tel. 657-773205.

4.2. Langile bila

5. Irakaskuntza

3. Lokalak

– Euskarazko klaseak ematen ditut. Azter-
ketetarako prestaketa (EGA, IVAP, ...) eta
umeentzako eskolarako errefortzua. Tel.
620-608065.
– Batxilergo 2. Mailako ikasleak ingelesez-
ko irakaslea behar du. Tel. 625-019711. 
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko kla-
seak ematen dira. Banakako klase egoki-
tuak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

5.2. Eskaintzak

– Garaje itxia edo trasterodun garaje
marraduna hartuko nuke alokairuan Ipu-
ruan edo Legarre inguruan. Tel. 646-
369330.
– Pabilioi industriala alokagai Elgoibarko
Olaso poligonoan, solairuartean. 200+70
m2. Instalazioarekin. Tel. 649-258913.

3.2. Errentan

– Familia arduratsuak 3 logelako pisua
hartuko luke aloakiruan Eibarren. Tel. 632-
426847.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren,
2 logelarekin. Erreferentziak. Tel. 667-
060292.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
Tel. 652-532589.

1.2. Errentan

6. Denetarik

– Binilozko diskoak, LP-ak eta singleak
erosten ditut. Tel. 688-624326.

6.1. Salgai

goizez 08:00etatik 11:00etara eta arratsal-
dez 15:00etatik aurrera. Baita asteburue-
tan ere. Tel. 722-799308.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 602-
139807.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Tel. 688-413892.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Ordutegi malgua. Tel. 688-430380.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Esperientzia. Tel. 612-
540997.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia. Klinika-lagun-
tzaile tituluarekin. Tel. 632-404101.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Interna. Tel. 600-099460.
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