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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MARMITTA- Esnea erabiltzeko ontzia, kantina. “Betetako marmittiakin burutik behera jo eban”. 
MARRA-MARRA.- Hots handia atereaz jan. “Oillaskua marra-marra jan eban hazur eta guzti”.
MARSALA.- Zuhaitz ederra. "Sasoi batean gure inguruetako baso ederretan makiña bat marsal
zeguan". 

astean esanak
“Atzerritarrekin hain eskuzabalak izateak
Alemania autosuntsituko du. Turkia,
Ekialde Hurbila eta Afrikatik datozenek
gure herria birrinduko dute, etorkin
musulman horiek akats intelektualak
izateaz gain integratzeko borondate
gaiztoz dihardutelako. Hemendik bi-hiru
belaunaldietara musulmanak gehiengoa
osatuko dute Alemanian eta, horregatik,
inmigrazioarekin amaitu beharra dago.
Euren jaiotze-tasa dinamita da gure
aurka. Islama oinarrian musulmanak
ez direnak gorrotatzeko moldatutako
erlijioa da eta, fanatismorantz lerrokatzeaz
aparte, izpiritu- eta bizi-baliabideak
agortzen ditu, guztiok geldiaraziz”

(THILO SARRAZIN, SPDRA AFILIATUTAKO IDAZLEA)

“Populazioaren %78k du smartphonea
eta, 16 eta 24 urte artekoetara
mugatzen bagara, %95ek. Esnatu eta
12 minutu baino ez dira pasatzen
lehenengoz telefonoa begiratu arte;
eta bost heldutik bik 5 minutu baino ez
dituzte hartzen. Internet ezinbestekoa
dela diote %92k. Are gehiago, helduen
%50ek diote euren bizitza aspergarria
izango litzatekeela Internet telefonoan
eskuragarri ez baleukate. Eta goiburu
gehienek aukeratu duten datua: batez
beste, 2 ordu eta 28 minutuz erabiltzen
dugu telefonoa, eta 18 eta 24 urte
artekoek, berriz, 3 ordu eta 14 minutu
ematen dituzte telefonoan. Telefonorik
gabeko garaiak nostalgiaz gogoratuz,
zertan emango genukeen denbora hori?
Bizitza aberatsagoa izango genuke?”

(GARAZI GOIA, IDAZLEA)

“Mundu paraleloa sortzen dihardugu,
guztia aldatzen doana, lengoaia barne.
Orain dela aste batzuk Lizeoan nintzen,
opera funtzio batean, eta harrituta geratu
nintzen mundu guztia mezuak bidaltzen
zituela ikustean. Ez dakit non gauden,
eta inork badakien ere zalantzak ditut.
Gaur egun guztia nahasten da eta
esango nuke fikzioak duela errua,
metafikzio eta antzeko esperimentuetan
bihurtutakoan. Eta hori baino txarragoa
da inolako prestigiorik ez duen firma
batekin, edo firmarik gabe, informazioa
kaleratzen denean, kontrolatu gabeko
gaindosietan gainera. Lehen bagenekien
eleberrietan eta pelikuletan gertatzen
zena gezurra zela; orain egia izatea
eskatzen dugu. Filmeak ere osorik ikusteko
sortzen dira, nahiz eta guk zatika ikusi”

(EDUARDO MENDOZA, IDAZLEA)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

eskutitzak
Hekimen Euskal Hedabideen Elkarteak larunba-

tean Hondarribiko alardearen berri ematen ari zire-
la hainbat kazetarik jasandako erasoak salatu nahi
ditu eta, bide batez, elkartasun eta babes osoa
adierazi nahi die euren lana egiten ari zirela eraso zi-
tuzten kazetari horiei denei.

Hekimenentzat onartezinak dira hainbat hedabi-
detako langileek jasan behar izan zituzten oztopo
eta erasoak (bultzadak, irainak, lanerako tresnak
kentzeko saiakerak...), eraso horiekin kazetari ho-
riei ez ezik, herritar orok informaziorako eta adie-
razpen askatasunerako dituen eskubideei ere era-
so egiten zaielako.

Erasotutako hainbat euskarazko hedabideetan
diharduten kazetariak izaki (Antxeta irratia, Be-

rria...), informazioa euskaraz jasotzeko eskubidea
bera ere erasotua gertatu zen larunbatean eta hori
ere salatu nahi du Hekimenek, euskaraz dihardu-
ten hedabideen elkartea den aldetik.

Era berean, Hekimeni oso larria iruditzen zaio
aipatutako erasoak une horretan ordena publikoa-
ren ardura bere gain zuten ertzainen aurrean ger-
tatu arren, hauek kazetariak babesteko edota era-
sotzaileak geldiarazteko inolako neurririk hartu ez
izana.

Berriro ere honelakorik gerta ez dadin eta kazeta-
riek beren lana berme guztiekin egiteko aukera izan
dezaten hartu beharreko neurriak hartzeko eskatzen
die Hekimenek dagokien erakunde publikoei.

Hek imen

– Alardearen berri ematen ari ziren kazetarien aurkako erasoak salatuz –
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Uda honetan tarte batian atsedena
hartu daben arren, Eibarko jubilau eta
pentsiodunak aste honetan, astelehe-
nian bueltau dira Untzagara, udaletxe
parian konzentraziñua egin eta atzera be
pensiño duiñak eskatzera. Oin arte egin
daben moduan, ikasturte honetan be as-
tero mobilizaziñuak egitteko asmua da-
kela iragarri dabe, eskatzen dabena lor-
tu arte. Gauzak holan, astelehenero
egingo dabe konzentraziñua Untzagan,
12:00xetan udaletxe parian, eta jende
guztia eurekin bat egittera animau nahi
dabe. Aurrera begira, eskualde maillako
beste ekitaldi bat egingo dabela emon
dabe aditzera: Debabarreneko herri guz-

tiak ziharkatuko daben bira egingo dabe,
euren eskaeriak batzen dittuan komuni-
kaua udaletxe guztietan entregatzeko.
Urriaren 1ian Elgoibartik abiatuko da bi-

ra eta egun horretan, eguardixan Eiba-
rrera, Untzaga plazara aillegauko da. Hu-
rrengo egunian, barriz, Mendaro, Mutri-
ku, Deba eta Zumaiara juango dira.

Jubilauak asteleheneroko mobilizaziñuekin segiduko dabe

Aurten 40 urte bete dittuen Amañako jaixetako anto-
latzailliak herrittarreri eskerrak emoteko ekitaldi bere-
zixa antolatu dabe, “urte honetan jaixeri lagundu eta ba-
besa emotiarren”. Asmo horrekin, irailleko azken aste-
bururako egitarau berezixa preparau dabe. Iraillaren
28xan (barixakua), 19:00etan txosnia zabalduko dabe Un-
tzagan eta, jarraixan, 200 txorizo banatuko dittue jendia-
ren artian, duan. Illun-
tzeko 20:45etik 22:45-
era, barriz, dantzaldixa
egingo da, Mugi Pande-
roa taldiarekin eta 23:00-
etan egitarauko ekitaldi
nabarmenetakua, Rai-
mundo Amador gitarra-
jole ezagunaren kontzer-
tua hasiko da. Hurrengo
egunian herri-bazkari so-
lidarixua egingo da,
“Alas para Aroa” alkar-
tiak Amaña es la Caña-
rekin alkarlanian antola-
tuta; arratsaldia puzgarri-
xak, bertso-poteuak eta
ume guztiendako txoko-
late-janak beteko dabe;
eta gabian musikia izan-
go da protagonista, Pa-
rrapas taldiak girotuko
daben dantzaldixarekin
eta Ermuko Stai Zitto tal-
diaren kontzertuarekin.

Eskerrak emoteko programia
preparau dabe Amañako
jaixetako antolatzailliak

Astelehen goizian lan istripua
gertatu jakon bihargin bateri,
Matsariko industrialdian daguan
Alca enpresan eta, zaurixak oso
larrixak zirala-eta, istripua gertatu
zan tokittik Ipurua zelairaiño anbu-
lantzian eruan eben larrialdi zerbi-
tzuetakuak eta, han zain eguan
helikopteruan sartuta, zaurituta-
kua Gurutzetako Ospittaleraiño
eruan eben jarraixan. Ertzaintzak
aditzera emondakuaren arabera,
bihargiñari altzairuzko xafla bat
erori jakon gaiñera eta hanka bixak
azpixan harrapatu zetsazen. Zauri-
tutakua 58 urteko garraiolari bat
da eta kamioian zaroian materixa-
la deskargatzen ari zala gertatu
zan ezbeharra, 10:45 aldera.

Sindikatuetako ordezkarixak
emondako informaziñuaren ara-

bera, egun berian bigarren istripu
bat gertatu zan Mañarian (Bizkaia).
Kasu honetan bihargin bateri
zuhaitz bat gaiñera erori jakon eta
hori be helikopteruan eruan bihar
izan eben ospittalera. Gertatuta-
kuaren inguruan protesta egitte-
ko, eguazten arratsaldian alkarra-
taratzia egin zan Untzagan, ELA,
LAB eta gehixengo sindikala osa-
tzen daben gaiñontzeko sindikatu
eta eragilliak deittuta. Euren ber-
betan, “gertatzen diran istripu
gehixenak sahiestu leikez, beti be
horrek prebenitzeko neurrixak har-
tuz gero. Izan be, prekariedadia
gainditzeko neurrixak hartzen ez
diran bittartian eta administraziño
publikuak beste aldera begiratzia-
ri lagatzen ez detsan bittartian, ho-
lako gehixago gertatuko dira”.

Bihargin bat larri zauritu zan 
astelehenian Matsariko Alca 
taillarrian izandako istripuan

Sindikatuak deittuta alkarretaratzia egin eben Untzagan.
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URKI-REN 
40. URTEURREN 
BAZKARIXA
Urki Kirol Klubak urrian
beteko dittu 40 urte foball
federatuan eta, hori
ospatzeko, hillebete
horretarako hainbat ekitaldi
berezi antolatu dittue,
tartian urriaren 27xan
egingo dan bazkarixa. Ipur
sagardotegixan izango da
eta, klubeko kidiak ez eze,
Urki taldian jardun daben
guztiak dagoz parte
hartzera gonbidatuta
(aurretik izena emon
biharko dabe,
cdurkieuskalnet.net
helbidera idatzitta edo
943701904 / 678395039
telefonuetara deittuta).

Automobil klasikuen konzentraziñua
egingo da domekan Untzagan, harmai-
llen aldian. Goizeko 10:00etatik aurrera
eta 14:00xak arte kotxiak plazan egongo
dira, nahi dabenak ikusteko aukeria izate-
ko. Halanda be, tarte batian (12:30xetatik
13:00era bittartian) Untzagatik etarako di-
ttue, herriko kalietan kalejiran ibiltzeko.
Aurreikusittako ibilbidiaren arabera, honek

dira ziharkatuko dittuen kalietako batzuk:
Juan Gisasola, Sostoatarren, Romualdo
Galdos, Santaiñes, Aizarna, Sankristobal
(bidegurutzia), Ubitxa, Urki, Txaltxa Zelai,
Bista Eder, Bidebarrieta, Urkizu, Karmen,
Barakaldo, Arragueta, Errebal, San Juan,
San Andres pasialekua, Amaña, Unibersi-
dade Laborala (bidegurutzia), Otaola Hiri-
bidia eta Isasi.

Automobil klasikuak erakutsiko 
dittue Untzagan domekan

IRAILAK 22, LARUNBATA
• AUTORIK GABEKO EGUNA (Udalbus doan)
• BIGARREN ESKUKO BIZIKLETEN AZOKA
• BIZIKLETAK KONPONTZEKO TAILERRA
• BIZIKLETA ELEKTRIKO BAT UTZIKO DIZUGU
10:00 – 14:00 Untzaga Plaza
IRAILAK 23, IGANDEA
ANTZINAKO BIZIKLETEN ERAKUSKETA          
(bikeibar) 10:00 – 14:00 Untzaga Plaza

Konbina ezazu 
eta mugi zaitez!

IRAILAK 16, IGANDEA
PEDAL EGUNA (Eibarko Txirrindulari Elkartea)  
09:00 – 13:00 Untzaga Plaza
IRAILAK 19, ASTEAZKENA
HITZALDIA: Mugikortasun jasangarriaren           
sustapena Gipuzkoan (Marisol Garmendia,
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketarako
GFAko Diputatua) 18:30 – 19:30 Portalea
IRAILAK 20, OSTEGUNA
MUGIKORTASUN JASANGARRIAREN
MARTXA (IES UNI Eibar-Ermua BHI) 10:00-12:00 
IRAILAK 21, OSTIRALA
• TXIKIENTZAKO BIDE-SEGURTASUNEKO ZIRKUITUA
• EKO-BIKE TAILERRA
• BIZIKLETA ELEKTRIKO BAT UTZIKO DIZUGU                                
16:00 – 20:00 Untzaga Plaza

MUGIKORTASUNAREN EUROPAKO ASTEA 2018
IRAILAK 16-22

asteko

datua
42.214

erabiltzaille izan dittue Ipuruako
kanpoko igerilekuan azken
denboraldixan, iaz baiño 4.000
gehixago. Jende gehixen ekaiñaren
26xan bildu zan, 1.826 lagunekin.
Eguzkixak be, Gorbeako artzaiñak
pronostikatutakua baiño gehixago
bisitatu zeskun, antza.

ARRATIETAKO ERRIFAN
SARITUTAKUAK
Arrateko jaixetan,
txosnetan saldu zittuen
errifaren zozketan, sarixa
irabazi daben zenbakixak
honek dira: lehen sarixa
2315 zenbakixari tokau jako
(ordezkua 1632) eta
bigarrena, barriz, 0619
zenbakixarendako izango
da (ordezkua 1967).
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Prest dago “Debabarrena Integra-bat eginez”
programako ediziño barrixa
Hamairugarren ediziñua
beteko dau “Debabarrena
Integra-bat eginez” izene-
ko programak hasi barri dan
2018-2019 ikasturtian. Ar-
merixa Eskoliak antolatzen
daben egitasmua baztertze
egoerian daguazeneri zuzen-
duta dago eta fase bi izango
dittu: lehelenguan gaztelera
intensibua eta konpetentzia
matematikuak landuko di-
ttue  (216 ordu), Eibarko HHI
helduen irakaskuntzarako
zentruan, iraillaren 24tik
2019ko urtarrillaren 25era
arte. Astelehenetik eguenera, klasiak
11:00etatik 14:00xetara izango dira eta ba-
rixakuetan 12:00xetatik 14:00xetara. Eta
bigarren fasian FMEE0108 fabrikaziño me-
kanikoko eragiketa osagarrixak ikasiko di-
ttue (440 ordu). Armerixa Eskolan izango
dira klasiak, otsaillaren 4tik ekaiñaren 13ra
bittartian, eta 1. maillako Profesionaltasun
Ziurtagirixa eskuratuko dabe ikasliak. Gai-
ñera, horretarako gai diran ikasliak praktika
profesional ez laboralak egingo dittue.

Interesa dakenak Lanbiden emon bihar-
ko dabe izena, lan-eskatzaille gisa. Horrez
gain, gitxienez 16 urte izan biharko dittue
eta Debabarrenian bizi biharko dira. Sarbi-
de proba datorren eguaztenian (iraillaren
19xan) egingo dabe, 13:00etan Armerixa
Eskolan. Proba egin ahal izateko aldez au-
rretik izena emotia eskatzen dabe, Lanbi-
den ez eze Armerixa Eskolako webgunian
be (http://ikastaroak.armeriaeskola.com
/curso/334/info helbidian).

Jabetze Eskolako
ahalduntzeko 
espazio barrixak 
ipiñiko dittue 
martxan
Hillebete honetan Jabetze Eskolako
ahalduntzeko gune barrixak abiatuko
dittue: “Harreman afektibuak Tratu Onak
sustatzeko gunia” eta “Gure burua mai-
tatzen ikasten” izenekua ikasturte barri-
xarekin batera ipiñiko dittue martxan eta,
aurrera begira, “premiña ezberdiñak
atenditzeko eta lantzeko” beste espazio
batzuk garatzen juateko asmua dakela
aurreratu dabe Berdintasun Zerbitzua-Gi-
zartekintzako ordezkarixak.

“Harreman afektibuak Tratu Onak sus-
tatzeko gunia” sortuta, “andrazkuen
ahalduntzian laguntzia, tratu ona mailla
pertsonalian, harremanetan zein gizartian
txertatuta, bakian oiñarritutako erlaziñuak
sortzeko” lortu nahi dabe. Horretarako,
urritik aurrera hasiko da batzen taldia, ha-
mabost egunetan behin (hillebete bako-
txeko lehen eta hirugarren eguenetan,
18:00etatik 20:00etara Andretxean) eta
dinamizatzaillia Inma Merino de Castro
izango da (saiuak gazteleraz izango dira).
Izena emoteko epia zabalik dago (Andre-
txean). Eta “Gure burua maitatzen ikas-
ten” izeneko guniarekin, barriz, “bortiz-
keria jasan daben andrazkuen ahalduntze
prozesua sustatzia” nahi dabe, “euren
bizitzaren gaiñeko erabagixak hartzeko
eta, taldiaren interakziñuaren bittartez,
tratu onetatik abiatuta bizitza-proiektu bat
sortzeko”. Kasu honetan dinamizatzaillia
Itziar Gandia Quintanilla izango da. Infor-
maziño gehixago nahi dabenak Berdinta-
sun Zerbitzura  (Gizartekintzara) juan lei-
ke galdetzera, Portaleko 4. pisura.

herriko kaleei begirada

Dibujo Eskolarekin elkarlanean

ARDANTZA
egilea:

FERNANDO ESNAOLA
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Hogeitabigarren urtez jarraixan,
Arrate izena daken andrak alkar-
tuko dira domekan izen bereko
tokixan, euren urteroko jaixa os-
patzeko. Urteroko planari jarraittu-
ta, euretako batzuk goizetik,
09:00etan ekingo detse Eibartik
Arratera oiñez igotziari, Ama Birji-
ñaren pausuen bide zaharretik.
Behin Arratera aillegauta,
10:30xak aldera bat egingo dabe
automobillez edo autobusez igo
diranekin eta, danak alkarrekin,
egun osorako planari helduko de-
tse: hamarretakua egin, santutegi-
xan mezia entzun, antolatu dittuen
jolasetan (zaku-lasterketan, soka-
tiran…) lehiatu, Kantabria jatetxian
bazkaldu eta DJ batek girotuko da-
ben dantzaldixan oiñak astindu,
horrek dira, bestiak beste, egune-

rako aurreikusitta dittuen jardue-
rak. Urtetik urtera gorabeherak
egoten badira be, aurten gitxienez
30 bat lagun alkartuko dira.

Domekako jaixak, gaiñera, bat
egingo dau Arratera bizi izatera
juan diran mojei harrera egitteko
santutegixan 12:00xetan ospatu-
ko dan meza berezixarekin. Do-
nostiako Elizbarrutiko hainbat or-
dezkariren partehartzia izango da-
ben ospakizuna Jose Ignacio Mu-
nilla gotzaiñak zuzenduko dau.
Bestalde, hurrengo astebururako
beste ekitaldi berezi bat antolatu
dabe, moja barri batek abitu-har-
tzia egin eta kongregaziñuan sar-
tuko dalako. Paraguayko gotzain
emerituak gidatuko dau ekitaldi
hori, Azkoittiko famelixari bisita
egittera etorri dala aprobetxauta.

Arrate izenekuak domekan 
ospatuko dabe euren jaixa

Iazko ediziñuan bildutakuak eliz barruan.

Dana prest dake Legarren datorren asteburuan auzoko jaixak
ospatzeko. Hurrengo barixaku arratsaldian hasiko dira Arrajo-
lape alkartekuak preparau daben programaziñoko jarduerak,
19:00etan txosnia zabaldu eta jarraixan egingo diran umiendako
jolasekin. Ondoren, urteroko martxan, patata-tortilla txapelketia

hasiko da eta, hori amaittuta, auzoko gaztiak afarixa egingo dabe.
Gabian, 22:00etatik aurrera, parte hartzeko kontzertuetarako tar-
tia egongo da eta, handik ordubetera, zuzeneko musikarekin se-
giduko dabe, Eirband taldiaren eskutik egingo dan kontzertuan.
Jaixetako bigarren egunian, barriz, goizetik ekingo detse jaixari,
11:30xetan jokatzen hasiko dan Legarreko III. Kronoeskillariakin.
Eguardixan, zaharren egoitzan hasitta, auzuan pintxopoteua egin-
go dabe, trikitilarixak eta buruhundixak lagunduta eta, ondoren,
Ortutik Ahora katering enpresakuen eskutik auzokuendako baz-
karixa egingo da. Bazkalostia musikarekin girotzen, barriz, DJ Ar-
nok jardungo dau. Arratsaldian Antxo eta Pantxaren eskutik
“Amamaren ganbara” umiendako ikuskizuna eskinduko da, ja-
rraixan umiendako txokolatia eta bizkotxuak banatuko dittue eta,
horren atzetik, buruhaundixekin eta Mugi Panderoa taldiarekin
batera kalejiran ibilliko dira. Eta, kalejiria amaittuta, erromerixia
egingo dabe Mugi Panderoa taldiarekin. Programia agurtzeko, ga-
berako kontzertuak antolatu dittue. Hasieran beste talde batek
jardutia aurreikusita baeguan be, azken orduko aldaketak tartian,
Nafarroatik etorriko diran Sofokaos taldekuak eta Nor Naiz ize-
nekuak emongo dabe kontzertua, bata bestiaren atzetik.

Datorren astian hasiko dira Legarreko jaixak

MIREN ZURIKARAI ATXA-ORBEA
2018ko irailaren 1ean hil zen

FAMILIAREN IZENEAN, ESKERRIK BEROENA

gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.
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Irailaren 18an, martitzena, azalduko dizkigu
…eta kitto! Euskara Elkarteak aurtengo
ikasturterako BERBETAN eta ONGI ETORRI
programetarako prestatu duen eskaintza.

Aurkezpen-ekitaldia Portaleko areto nagusian izango da arra-
tsaldeko 19:00etatik aurrera. Programok diruz babesten di-
tuzten erakundeetako ordezkariak eta herriko elkarteetakoak,
berbalagunak, ikastetxeak… egongo dira. Ekitaldia irekia izan-
go da nahi duten guztientzat. Beraz, euskera praktikatu, prak-
tikatzea behar dutenei lagundu edo gure hizkuntzan eta kul-
turan murgiltzen lagundu nahi duenarentzat hitzordu garran-
tzitsua izango da martitzenekoa, bertan emango dira-eta azal-
pen guztiak.
Aurkezpenean bi programen barruan 2018/19 ikasturterako
prestatu duen egitarau zabalaren berri emango du …eta ki-
tto!-k: jaialdiak, irteerak, munduko janarien tailerrak, Santa
Agedako kalejira, eskulan-tailerrak… Jakina, astero euskera
praktikatzeko elkartzen diren mintzapraktikako taldeak ahaz-
tu barik.

Euskera praktikatu astean behin
Mintzapraktikako taldeak astean behin elkartzen dira euskera
praktikatzeko. Euskeraz hitz egiteko erraztasuna lortu nahi du-
tenak euskaldunekin elkartzen dira ordubetez, taberna batean
normalean, eta giro informalean euskeraz hitz egiten dute edo-
zein gairi buruz: ikusi duten azkeneko pelikula, asteburuan zer
egin duten, seme-alabak zer moduz… Helburu nagusia euske-
raz berba egiteko erraztasuna lortzea da.

Harrera eta elkarbizitza sustatuz
Horretarako jaio zen, hain justu, Ongi Etorri programa, herri-
ko jatorri ezberdinetako bizilagunak euskerara eta euskal kul-
turara gerturatzeko eta elkar ezagutzeko. Urtean zehar egiten
dituzten ekintzetako asko berbalagunekin batera egiten di-
tuzte. Iaz, adibidez, Munduko Janarien Tailerrak antolatu zi-
tuzten, eta izandako arrakasta ikusita, aurten beste lau-bost
saio egingo dituzte.

Bikote linguistikoak ere martxan
Txalan Txalan egitasmoak bikoteen arteko hizkuntza-trukaketa
eskaintzen du. Ongi Etorri programaren haritik jaio zen orain
dela pare bat urte, eta aurten ere bikote artean hizkuntza des-
berdinak praktikatzeko aukera emango du.

Datorren martitzenean 
aurkeztuko du BERBETAN
programak ikasturte berria

Giro natural eta informalean euskera

praktikatzen dute berbalagun-taldeek.
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Kalean ekingo dio Berbetan egitasmoak ikasturteari. Azken urteotakoari ja-
rraituz, Untzagan egingo da jaialdi nagusia eta ondoren, auzoek hartuko du-
te lekukoa. Irailaren 21ean arratsaldeko 17:00etatik aurrera ez da as-
pertzeko astirik izango. Ordu horretan jarriko dira martxan eskulan-taile-
rrak eta puzgarriak, 18:30ak arte, eta ordu horretatik aurrera gorputza mu-
gitzen hasteko aukera egongo da Arima Diskofestaren eskutik. DJ eta
animatzaile baten laguntzarekin jolasak, koreografiak eta sasoi desberdi-
netako abestiekin primeran pasatuko dugu. Adin guztietako partaideentza-
ko ikuskizuna izango da eta ez da aitzakiarik izango gorputza astintzeko. 

Bien bitartean, …eta kitto! Euskara Elkarteko kideek Berbetan programa-
ren inguruko informazioa banatzen jardungo dute: noiz, nola eta non eman
daitekeen izena, zeinek har dezakeen parte, zein helburu duen, zein ekin-
tza egiten diren urtean zehar…

Baina Untzagara ez ezik, auzoe-
tara ere joango dira antolatzaile-
ak egitasmoaren berri ematera:
“Irailaren 25ean Urkin egongo
gara, Cepa taberna parean, 26an
Ipurua aldean, Ipur tabernaren
ondoan eta 28an Urkizuko par-
kean. Arratsaldeko 17:30etik
aurrera umeentzako jolasak eta
txokolatada prestatu ditugu”.

Berbetan jaialdiak auzoetan
Irailaren 21ean, barixakua, haurrentzat puzgarriak, tailerrak eta Arima Diskofesta
egongo dira Untzagan, eta jolasak eta txokolatada Urki, Ipurua eta Urkizu auzoetan
iraileko azken astean.

Irailaren 21ean Untzagan

Irailaren 25ean Urkin
Irailaren 26an Ipuruan
Irailaren 28an Urkizun
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«Neska eibartarra eta euskalduna, horrela
aurkeztuko nuke nire burua. Aitari aita esa-
ten diot eta amari ama, mugikorrean ere ai-
ta eta ama dauzkat jarrita. Sei neba-arreba
gara eta gure artean euskaraz egiten dugu.
Baina, oraindik ere, badira etorkin ikusten
gaituztenak».

Etorkin ikusten dutela dio euskararen EGA
maila egiaztatuta daukan neska eibartar ba-
tek. Hori dio Euskal Herriko Unibertsitatean
magisteritza graduko ikasketak euskaraz
egin dituen 25 urteko neska gazte euskal-
dun batek. Bere ikasle diren neska-mutile-
kin euskaraz egiten duen andereño euskal-
dun batek. Romaesa Benslaiman musul-
manak. Buruzapia jazten duen musulman
euskaldunak. Noiz utziko dio askoren be-
gien aurrean etorkin izateari? Noiz izango da
gutarra? Noiz arte jarraituko diote bere eus-
kalduntasunari entzungor egiten?

«Askotan euskaraz egin eta gaztelaniaz
erantzuten didate. Ez dut ulertzen hori. Ba-
dirudi burmuina gelditu egiten zaiela, stop!
Ez dute entzun ere egiten euskaraz ari nai-
zela!».

Horrelakorik sekula ezagutu ez dutelako,
euskaldun askori ez zaio burutik pasa ere
egiten arabiar eiteko neska batek euskaraz
egitea daukanik. Erabat ezinezkoa iruditzen
zaie eta beren buruari ukatu egiten diote so-
laskideak euskaraz egin dezakeenik. Eta
ukazio horretatik egiten diote erdaraz.

Gasteizko plaza batean magoa ekarri dute
umeen gozagarri eta aztoragarri. Magoak
atsegin eta jator azaldu nahi du umeen au-
rrean eta, haurrak bereganatzeko, galdezka
hasi zaie (Barquín, 2018):
Magoa: Kaixo, nola duzu izena? 
Rachid: Rachid.
Magoa: Eta nongoa zara?
Rachid: Gasteizkoa.

Magoa: Ez, baina zu, nongoa zara?
Rachid: Ba, Gasteizkoa.
Magoa: Baina, zure gurasoak nongoak di-
ra?
Rachid: Algeriakoak.
Magoa: Eta non Algerian?
Rachid: Ez dakit.
Noiz arte erantzun beharko dio Rachidek
nondarra deneko galderari? Nongoa den
galdetuz, noiz arte ukatuko diote Rachidi
bere euskalduntasuna? Rachidek noiz arte
ordaindu beharko du larrutik bere azalmintz
kolorea?

Rachidek eta Romaesak bezalako bizipenak
dituztenek maiz beren burua ez dute ez he-
mengo eta ez hango ikusten. Hemen beza-
la, han ere bere hangotasuna ukatzen die-
telako. Maiz beren burua ez dute inongo
ikusten. Identitate oro ukatzen zaielako,
hangoa eta hemengoa. 

Romaesak oso argi azaldu digu: 
«Ez daude ohituta eta kosta egiten zaie ho-
ri buruan sartzea. Batzuetan jendeak ez du
ulertzen musulmana eta euskalduna izatea,
ez hemen, Euskal Herrian, ez han, Tange-
rren. Landare bat toki batetik bestera era-
maten duzunean, landarea nongoa da? Non
ditu sustraiak?».

Lursagarra —patata— aipatu digu Romae-
sak. Landarea XVI. mendean Amerikako
Ande mendien goi-lautadan ia 4.000 me-
trora dagoen Titikaka aintzira ingurutik eka-
rritakoa dugun arren, gaur egun Arabako pa-
tataren jatorri izendapena dugu: Euskal He-
rriko patata. Musulman euskaldunekin ere
berdin gertatuko dela dio Romaesak baina
horretarako denbora beharko dugula:
«Hemen oraindik atzeratuta gaude immi-
grazioa berandu heldu zelako. Amerikan eta
Ingalaterran hori gaindituta dago. 40 urte
barru, hemen ere, beharbada, gauzak Inga-
laterran bezala izango dira».

Romaesak euskararekin duen ustearen be-
rri ere eman digu. Bertakotasuna ukatzen
zaiolako bere burua hemengo ikusten ez
duenak beste ukazio batekin erantzun ohi
du eta, horregatik, gehienetan, euskara
ikasteari uko egiten dio. Nork bere burua
bertakoa izatea bezalakorik ez dago euska-
ra kolkoratzeko.

Gure gizarte hurbila gero eta zabalagoa eta
anitzagoa bihurtzen ari zaigun honetan, el-
karbizitzarako txertoaren premian gabiltza,
aurreiritziak sendatzeko txertoaren pre-
mian. Txerto hori gabe, bidegabekerian oi-
narritutako gizarte egiturak eta praktikak
eraikiko baititugu.

Gure seme-alabak, ilobak eta bilobak la-
rruazal ilunagoko euskaldunen eskolakide,
ikaskide, gelakide, taldekide, mahaikide, jo-
laskide, adiskide, anaikide, herrikide, etxe-
kide, bizikide, bikotekide eta, azken batean,
parekide nahi al ditugu?
Seme-alaba, iloba eta biloba horien ikaski-
dea sultan edo kalifa musulman baten abe-
rats-etxeko alaba balitz, edo Algeriako gasa-
rekin aberastutako enpresari baten semea,
eta, gainera, ikaskide horiek euskaradunak
balira, jarrera bera izango ote lukete aita-
ama, osaba-izeba eta aiton-amona horiek? 

Hemen, gure artean, hazten eta hezten ari
dira; eta hemengo guztia ere bada beraie-
na. Euskalduntasuna ere bada beraiena.
Euskaldun peto-petoak izatea ere bada be-
raiena. Egiazko euskaldunak izatea ere bada
beraiena eta, batez ere, berdinen arteko el-
karbizitza ere bada beraiena.

Euskararen Transmisiorako VII. mintegian gurekin izan genuen PATXI SAEZ BELOKI soziolinguista eta
Euskaltzaindiko Sustapen batzordeko kideak kolaborazio hau bidali digu, aproposa ikasturte hasierarako.

BIBLIOGRAFIA:
BARQUÍN LÓPEZ, Amelia (2018) «Ikasle
etorkinak eskolan, euskararentzat (eta
bestela) non dago kaltea?» Euskararen
Transmisiorako VIII. mintegia, Eibar: Eta
Kitto! Euskara Elkartea, 2018-03-07.

Egiazko euskaldunak patxi saez beloki

ANTONIO GONZALEZ GUERRERO
3. urteurrena: 2015-IX-20

“ B e t i  g o g o a n ”
– Z U R E F A M I L I A
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Azken hamarkadako joera apurtu da
hasi berri den ikasturtean eta ez da
hazkunderik egongo matrikulazioe-

tan. Izan ere, aurten 5.241 ikaslek eman
dute izena unibertsitatekoa ez diren ikas-
ketak egiteko Eibarren (Haur Hezkuntza,
Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza,
Batxilergoa eta Lanbide Heziketa), iaz
baino bat gutxiago.

Hizkuntzari dagokionez euskara da ikasle
eibartarren aukera nagusia. Ikasleen
%65ek euskaraz egingo dituzte ikaske-
tak, hau da, 3.421 ikaslek
eman dute izena D ere-
duan, baina ikasleen adina
handiagoa den neurrian
gazteleraren hautaketa ge-
ro eta nabarmenagoa dela
esan beharra dago.

Haur hezkuntzako 1.055
ikasleek D eredua aukera-
tu dute, baina hortik aurre-
ra ikasketak B edo A ere-
duan egiteko hautua egin
dute hainbat ikaslek. Le-
hen Hezkuntzan, adibidez,
1.493 ikaslek D eredua au-
keratu dute (157 ikaslek B
eredua, euskara eta gazte-
lera uztartuz); Derrigorrez-
ko Bigarren Hezkuntzan
908 ikaslek aukeratu dute

D eredua (202 ikaslek B eredua); 305 ikas-
lek egingo dute Batxilergoa D ereduan
(131 ikaslek A ereduan, euskara ikasgai
bat izango delarik); eta Lanbide Heziketa-
ko zikloetan 260 ikaslek aukeratu dute D
eredua (552 ikaslek A eredua eta 169 ikas-
lek B eredua aukeratu dute).

Zenbakiei begiratuta ikusten da D ere-
dua aukeratzen duten ikasleen portzentaia
behera doala adinean gora egin ahala. Zen-
tzu honetan azpimarratzekoa da Lanbide
Heziketako ikasketak eskaintzen dituzten

zentroek, Uni Eibar-Ermua eta Armeria Es-
kolak, zikloetako ikasketak euskaraz egitea
bultzatzeko joan den ikasturtean martxan
erakutsitako asmoa. Udalaren eta ‘...eta ki-
tto!’ Euskara Elkartearekin batera elkarla-
nean dabiltza zentro biak, eta ikasle gehie-
nek Lanbide Heziketa gazteleraz egitea au-
keratzeko arrazoien eta konponbideen bila
dabiltza lanean buru-belarri.

Ikasleentzako diru-laguntzak
Ikasturte hasieran dauden gastuei aurre

egin eta Eibarko merkataritza guneetan
erosketak egitea indartzeko orain dela 18
urte martxan jarri ziren diru-laguntzak dira
‘Umeak Eskolara’ eta ‘Dirulaguntzak
Ikasleei’ programak. 2 eta 15 urte bitar-
teko ikasleei zuzenduta dago lehena eta
16 eta 25 urte bitartekoentzat bigarrena,
eta ikasle bakoitzak 60,10 euro jaso ditza-
ke laguntza horien bitartez.

Aurtengo ikasturtean 258.800 euroko
partida bideratu du Udalak programa
hauek asetzeko. Erropak, zapatak, kirola
egiteko materiala, eskolarako materiala (li-
buruak ezik), betaurrekoak eta lentilak ero-
si ahal dira diru honekin Eibarko dendetan,
eta urriaren 31an amaituko da diru-lagun-
tza jasotzeko epea.

‘Umeak Eskolara’ laguntza jaso ahal du-
tenek gutuna jasoko dute etxea eta ‘Diru-
laguntzak Ikasleei’ programako onuradu-
nak, bere aldetik, Pegorara joan beharko
dira dokumentazioaren bila.

Berriz ere eskolara

Udako oporrak amaitu dira eta Eibarko hezkuntza zentroek ateak ireki
dituzte berriz ere. Unibertsitatekoak ez diren ikasketak eskaintzen
dituzten herriko zentroek 5.241 ikasle jasoko dituzte ikasturte honetan,
iaz baino bat gutxiago. Haur Hezkuntzatik Batxilergora D eredua da
ikasleen aukera nagusia, baina Lanbide Heziketa egiten dutenek nahiago
dute A ereduan ikasi.

Eskolak bete egin dira oporretatik bueltan. Urkizu, gainera, berritu ere egin dute.
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Brasilgo iparraldeko klima tropikalean jaio eta hazi eta gero
normala da Euskal Herriko neguko hotza ez gustatzea, bai-
na hori kenduta oso pozik bizi da Sandra Rocha Eibarren. 10

urte daramatza hemen eta bihotzaren zati bat bere jaioterrian ba-
du ere, hau de bere etxea. Euskara ere ikasi du. “Beno, berba
egitea kostatzen zait, baina ulertu gauza asko ulertzen ditut”.

Oihanez inguratuta
Rondonian jaio zen Sandra, Brasil barnealdean. “Oihan, oiha-

nean”, berak esan digun bezala. Iparraldean Amazoniako esta-
tuak mugatzen du Rondoniako estatua, baina bere jaioterriak ez
du munduko ibai luze eta emaritsuenaren estatuaren osperik.
Oihanez inguratuta egonik, egurraren industria da nagusi Rondo-
nian nekazaritzarekin batera (kakaoa, kafea, arroza…). “Nire ai-
txitxa eta amamak, ordea, behiak dituzte eta esnea saltzetik bizi
dira. Orain gauza gutxi landatzen dituzte, lurrak ez duelako gehia-
gorako ematen”.

Aitxitxa eta amama Brasilen
Puerto Viejo eta Yi-Parana dira Rondoniako hiri handi eta ga-

rrantzitsuenak, baina Sandra herri txiki batean hazi zen aitxitxa eta
amamarekin. “Amak oso gazte eduki ninduen eta nire kargu egin
ahal izan arte eurekin bizi izan nintzen”. Landa giroan bizi zen eta
berak dioenez alde handia dago hemengo eta hango bizimoduen
artean. “Oso lasai bizi ginen han hemengoarekin alderatuz”. Ge-
ro, hamalau urterekin amarengana etorri
zen Eibarrera bizitzera, baina aitxitxa eta
amama Brasilen daude. “Euren falta asko
igartzen dut. Zorionez hara itzuli ahal izan
naiz, baina eurek ez dute etorri nahi hegaz-
kina ez hartzeagatik”.

Lan handia hezkuntza onaren bila
Bere Brasil kuttuna uztea asko kostatu zi-

tzaion eta hasierako momentuak ez ziren
errazak izan Eibarren. “Brasilera bueltatzeko
zorian egon nintzen”, baina Sandrak esker-
tzen du hona bizitzera etorri izana. “Hez-
kuntza-maila, adibidez, askoz hobeagoa da
hemengoa”. Hala ere, lan handia egin be-
har izan du. Euskara eta gaztelera jakin ba-

rik iritsi zen Eibarrera eta, iraila zenez, eskolan hasi zen berehala.
“Gogorra izan zen, ez nuen hizkuntza eta jendea ezagutzen, eta
Oinarrizko Lanbide Heziketako zentrora bidali ninduten nire ikas-
keta maila ume batena bezalakoa zelako”. Sukalde-laguntzaile ti-
tulua atera zuen han eta, gero, eskola-graduatua Helduen Hez-
kuntza zentroan. Ondoren, erizain-laguntzailea izateko ikasketak
egin zituen eta Arrasateko Aita Menni ospitalean egiten du lan

gaur egun. Aurrera begira erizaintza ikasi
nahi du, “baina pausoz pauso joango naiz”.

Kickboxingera engantxatuta
Sandraren mutil-lagunak kickboxingareki-

ko zaletasuna sartu zion eta gaur egun egu-
nero entrenatzen du Armeria Eskolan.
“Orain dela lau urte hasi nintzen, asko gus-
tatu zitzaidan eta, gainera, ondo dago de-
fentsa pertsonala ikastea”. 60 lagun inguru
biltzen dira Armeria Eskolan, “eta 10 neska
inguru gaude tartean”. Momentuz diszipli-
na hau ikasi eta praktikatzearekin konfor-
matu da, baina hemendik aurrera serioago
hartu eta abenduan lehiatzen hasteko go-
goa daukala esan digu.

Euskadi
tropikala ez 
da Amazonia

Udako giroa negukoa baino nahiago du Sandrak.. Ekhi Belar

“No fim tudo dá certo,
e se não deu certo 
é porque ainda não 

chegou ao fim”

“Azkenean dena ondo 
irteten da, eta ez bada 

ondo irteten, bere 
amaierara iritsi ez 

delako da”



...eta kitto!
geure gaia

2018-IX-14
13

O
rokorrean funtzionamendua
hau da: taldeak liburu bat auke-
ratzen du eta irakurtzeko den-
bora bat ematen da. Irakurketa

hori ez da elkarrekin egiten, norberak nahi
duen tokian baizik. Data bat ezartzen da
eta egun horretan taldea bildu egiten da
irakurritakoa komentatzeko. Bileretan, nor-
malean, dinamizatzaile bat egoten da, bai-
na ez bere iritziak ezartzeko, guztiei ahotsa
emateko eta eztabaida zuzentzeko baizik.
Irakurleek liburuaren elementu desberdi-
nak komentatzen dituzte: argumentoa,
pertsonaiak, estiloa... Bilera amaieran hu-
rrengo saiorako irakurri behar dena zehaz-
ten da. Liburutegia arduratzen da liburuak
errazteaz. Irakurketa taldeen fenomenoa-
ren helburu  nagusia irakurtzeko ohitura
sortzea eta sustatzea da. Horri liburutegie-
tako zerbitzuen erabilpena sustatzea gehi-
tu behar zaio, eta, nola ez,  aisialdi aktiboa
eta osasungarria sustatzea. Badaude eu-
ren hizkuntz gaitasuna hobetzeko asmoz
izena ematen dutenak ere.

2006. urtetik Eibarren
Eibarko liburutegian gaztelerazko taldea

2006an jaio zen. Eva Alberdi Eibarko Juan
San Martin liburutegiko arduradunak azal-
du digunez, “Maria Jesus Agirrek gidatu

zituen lehengo urteak, 2009ra arte. Gero
eten bat izan genuen eta berriz hasi ginen
2011an Txomin Magdalenarekin. Dinami-
zatzaile honekin hiru ikasturte egon ginen
eta honek bere anaiari, Peru Magdalenari
pasatu zion lekukoa, gaur egunera arte”.
Durangarrak dira anaia biak. Peru hilean
behin etortzen da gaztelerazko taldea gi-
datzera. Saio batean hurrengo saioko libu-
ruak ematen dizkiete partehartzaileei. Eta
hilabete bat izaten dute lasai irakurtzeko.
Elkartzen direnean irakurritakoari buruzko
iritziak elkartrukatzen dituzte. Jendea gus-
tora egoten da eta askok errepikatu egiten
dute, “jende berria joaten da sartzen, bai-
na gehienak aurreko urteetakoak izaten di-
ra. Euskal Herriko liburutegien sarean hain-
bat lote daude, bakoitza 20 liburukoa, eta
hortik hornitzen ditugu Eibarko irakurle tal-
deak. Egutegia prestatuta izaten dugu eta
eskaera egiten dugunean mezulari batek
ekartzen digu materiala”, azaldu digu Evak.

“Kaleratzen den unetik liburua
irakurlearena izaten da”

“Harixa Emoten” Euskarazko taldea
2013an hasi zela ondo gogoratzen du
Evak: “Guk ez genuen euskarazko talderik
eta …eta kitto! Euskara Elkarteak bere tal-
dea zuen. Eibarren bi talde egoteak ez zeu-

kan zentzu handirik, eta elkarrekin egitea
erabaki genuen. Dinamizatzaile lanetan An-
txon Narbaiza ibiltzen zen …eta kitto!-n eta
berak jarraitu zuen. Euskarazko taldeak ba-
du berezitasuna, saioetan idazlea egoten
delako. Euskal Idazleen elkarteak diruz la-
guntzen du eta eurek ematen dizkigute
idazleen kontaktuak. Antxonekin batera au-
keratzen dira liburuak eta Ikasturte osoko
egutegia prestatzen dugu”. Aurtengo le-
hen saioan, irailaren 25ean, Karlos Linaza-
sororen “6012” liburua aztertuko dute.
Saio hauetan idazleek gauza asko konta-
tzen dituzte, “nola hasi zen liburua idazten,
pertsonaien nondik norakoak… gauza as-
ko izaten dute kontatzeko. Eta jendearen
iritziak entzutea asko gustatzen zaie. Esa-
ten dute liburua kaleratzen denetik, kalean
dagoenetik, ez dela eurena, irakurleena
baizik. Irakurle bakoitzak bere ikuspegia
dauka eta idazleen sormenerako oso inte-
resantea izaten da irakurleen ekarpenak
entzutea, asko eskertzen dute hori”. Talde
hauetan Antxonek aurretik beti prestatzen
du dossier bat, laburpen batekin eta libu-
ruari buruz berak daukan iritziarekin eta
partaide guztiei aurretik bidaltzen zaie. Or-
dubeteko saioak izaten dira, hilean behin.
Euskerazko zein erdarazko taldeetan 16 ur-
tetik gorakoek har dezakete parte eta 20

Irakurketa taldeak, irakurzaleen
taldeak, irakurketa klubak,
literatura txokoak… izen
desberdinak izaten dituzte.
Azken urteetan handik eta
hemendik taldeen kopuru hazten
joan da. Aldez aurretik egingo
den liburu baten irakurketa oinarri
bezala hartuta, norberak
sorrarazitako iritziak, ideiak eta
sentsasioak beste irakurleekin
elkartrukatzen dira. Eibarren
ditugun taldeak prest daude
ikasturte berriari ekiteko.

IRAKURKETA 
TALDEAK 
EIBARREN

Irakurzaleentzako taldeak 
ikasturte berriari ekiteko prest

Antxon Narbaizak zuzentzen duen 
Harixa Emoten euskarazko  
irakurketa taldea.
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bat laguneko taldeak izaten dira. “Talde
handiegiak ez izatea gomendatzen da. De-
na dela, izen-ematea itxita badago ere, nor-
baitek interesa badu gurekin harremane-
tan jarri daiteke, eta saiatuko gara leku bat
egiten”, esan du Alberdik. 

Litertxoko, AGIFES, Biztu, 
Pagatxa, nagusien egoitzak…

Gaztelerazko lehenengo irakurketa tal-
deak eten bat izan zuen jaio eta bi urtera,
2009an. Baina hori ez zen izan taldea
desegiteko zergatia; izan ere, talde horre-
takoak euren kabuz elkarte gastronomiko
batean elkartzen hasi ziren, eta gaur egun
ere taldeak martxa jarraitzen du.
“Litertxoko izena jarri diote taldeari eta,
nahiz eta euren kabuz funtzionatu, gure
laguntza eskaintzen diegu. Eurei ere libu-
ruak ekartzen dizkiegu Euskal Herriko libu-
rutegien saretik eta euren eskura jartzen
ditugu, beste taldeekin egiten dugun
bezala”.  Biztu Jubilatu eta pentsionisten
elkartearen eta Pagatxa emakume taldea-
ren baitan sortutako irakurketa taldeak ere
hornitzen ditu udal liburutegiak.

Irakurketa ahalik eta jende gehiagoren-
gana zabaltzea da Liburutegiaren nahia
eta, horrexegatik, aipatutako talde horiez
gain “irakurketa erraza” ekimena bultza-
tzen dute. AGIFES buru osasun arazoa
duten pertsonen ekartekoekin, San
Andres nagusien egoitzakoekin eta Ego

Gain egoitzako unitate berezi batekin egi-
ten dute lan. Horiei ere ekartzen dizkiete
liburuak. “Liburu bereziak izaten dira,
ezaugarri  zehatzak dituzte: esaldi laburrak,
hiztegiak albo batean… AGIFESekoak
astero etortzen dira liburutegira euren
dinamizatzailearekin. Eurentzako garrantzi-
tsua da esparru arrunt batean egoteko gai
direla ikustea”. Talde guzti hauekin egoten
den elkarlana oso positibotzat jotzen du
Evak, “lana ematen du, baina guretzako
ezinezkoa litzateke hainbeste talde dina-
mizatzea”.

Haur eta gurasoentzako taldeak
Etxeko haur eta gaztetxoentzako ere

antolatzen dira taldeak Udal Liburutegitik
eta oso arrakasta handia izaten dute.
“Talde hauek antolatzerakoan adin  guztiak
hartu nahi ditugu, txikiak direnetik gazte-
txoak direnera arte, azken finean lehen
urteetan hartzen delako irakurtzeko ohitu-
ra. Gurasoek garrantzia ematen badiote
liburu batekin tarte bat pasatzeari, hor sor-
tuko da ohitura”. Ikasturte amaierako balo-
razioek adierazten dutenez, umeak oso
gustora joaten dira  saioetara eta etxean
ere eskatzen diete gurasoei ipuinak konta-
tzeko. Haurren taldeetan izenematea oso
altua izaten da eta zozketa egin behar iza-
ten dute. Aurten, dena dela, talde gehiago
sortzeko asmoa daukate. Izen-ematea
hilaren 21era arte egongo da zabalik.

8-12 urte bitarteko gaztetxoek ere oso
ondo pasatzen dute. Hauek liburua etxera
eramaten dute eta, horretaz gain, saioe-
tan fitxa edo lan batzuk egiten dituzte.
“Lan guzti horiekin bakoitzarentzako libu-
ru bat egiten dugu eta urte amaieran etxe-
ra eramaten dute”. 

Saroa Bikandik 6 edo 7 urte inguru
daramatza txikientzako dauden talde biak

Irakurketa ahalik eta jende gehiagorengana zabaltzea da Eibarko Liburutegiaren helburua.
Argazkian Eva Alberdi, liburutegiko arduraduna.

Saroa Bikandik zuzenduko ditu aurten ere haurren taldeak.

MANU FERNANDEZ GOIKOETXEA
4. URTEURRENA: 2014-VIII-4

EZ EGIN NEGARRIK AMAITU DELAKO;
IRRIBARRE EGIN BIZI  IZAN DUGULAKO.

Z u r e  k u a d r i l a
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zuzentzen. Azalerako ipuinak taldean 2-3
urteko haurrak egoten dira eta Liburuen
poltsa delakoan 4-5 urtekoak. Saroak azal-
du digunez, “talde hauetan gehienbat
gurasoak motibatzea bultzatzen da eta pla-
zerretik ondo pasatzea bilatzen da. Umeak
ama edo aitarekin etortzen dira. Azken
batean, familia ekintza bat da eta baliabide-
ak ematen zaizkie gurasoei haur literatura-
ra hurbitzeko. Gauzak nola egin daitezkeen
ikasten dute. Beraz, erronka handiena
gurasoak dira. Haur literatuaren inguruan
gurasoek euren iritzi propioa sortzen joatea
da helburua, ziurtasunez mugi daitezen”.
Gure herrian oso gustora sentitzen da
Saroa, “Eibarren euskara maila altua dago
eta jendea eskerronez etortzen da”. 

Literaturaren aberastasuna 
gazteen esku

Peru eta Txomin Magdalena anaiek
ondo ezagutzen dituzte gazteentzako eta
helduentzako irakurketa klubak. Urteak
daramatzate zeregin horretan eta herri
askotan ibilitakoak dira. Aurten Txominek
gidatuko du 8-12 urte bitarteko gaztetxo-
en taldea Eibarren. ”Gazteentzako taldee-
tan genero desberdinak ezagutzera ema-

ten ahalegintzen gara: ipui-
nak, olerkiak, komikiak, kon-
tsulta liburuak... Literaturaren
aberastasuna gerturatu nahi
izaten diegu. Gainera, gaztee-
kin beti egiten dugu sorkun-
tza lanen bat. Olerki liburu
bat irakurri badugu, beste
saio baten olerkiak sortzen
ditugu denon artean, edo
bakoitzak berea. Gidoiren bat
ere egin izan dugu inoiz.
Modu horretan lotsa kendu
eta sorkuntzarako grina sortu
nahi dugu”. Irakurketa haur-
tzaroan eta gaztaroan lantzea-
ren garrantziaz egin digu
berba Txominek. “Nola lortu-
ko dugu 15 edo 16 urterekin gazteek ira-
kurtzea txikitan ez badute liburuekin
harremanik izan? Hori ezinezkoa da!”.
Udal liburutegietan irakurketa bultzatzeko
gauza mordoa egite direla azpimarratu du
durangarrak, “nahiz eta jendea askotan ez
enteratu”.

Helduen zein nagusien taldeeetan
“liburuen bizitza luzatu egiten da: iritzi
desberdinak ematen dira, besteen ikuspe-

gia entzuten da, idazlea gehiago ezagu-
tzeko aukera egoten da...”. Harremanak
sortzeko ere balio dute. Txominek ondo
dakienez, “taldeak oso anitzak dira: etxe-
koandreak, jubilatuak, unibertsitarioak...
Normalean emakume gehiago egoten
dira. Amankomunean irakurzaletasuna
daukate eta berba pila bat egiten da.
Dinamika onak eta jarrera positiboak sor-
tzen dira”.

Txomin eta Peru Magdalena anaiak dinamizatzaile lanetan
ibiltzen dira irakurketa taldeetan. Peru Eibarko helduentzako
erderazko taldean dago eta Txominek gaztetxoekin jardungo
du aurten. Argazkia: Anboto.
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- Zer dira e-kirolak?
Ez dago e-kirolak zer diren

zehazten duen definizio zeha-
tzik edo arautuko duen fede-
raziorik, baina badago kon-
tsentsu bat horren inguruan.
Garapenagatik kirol tradiziona-
len txapelketen mailara iritsi
diren bideo-jokoen edo oinarri
digitala duten disziplinen
lehiaketak dira. E-kiroletan
parte hartzen duten taldeek
zale asko dituzte, errendi-
mendu handiko eta lehiarako
dinamikak dituzte integratuta
(gaur egun kirol tradizionalek
duten moduan), jokalarien tre-
betasunak baldintzatzen du
emaitza (hau da, ez da zori-jo-
ko bat) eta, e-kiroletan dabil-
tzan jokalarien masa oso han-
dia denez, jokalari onenen ar-
teko lehiaketetako exijentzia
maila oso altua da.
- Zein momentutan pasatzen
da bideo-jokoetan jolasten
dela esatetik e-kiroletan par-
te hartzera?

70. hamarkadatik existitzen
da fenomeno hau, jendea Spa-
cewar bideo-jokoan jokatzeko

biltzen hasi zenetik. Orduan
LAN partyak egiten hasi ziren,
hau da, ekipo informatikoekin
bideo-jokoetan jokatzeko, par-
tekatzeko eta informazioa tru-
katzeko egindako ekitaldiak.
Quake bezalako jokoekin asko
hazi zen fenomeno hau eta
hain zuzen ere bideo-joko ho-
nen egileak, John Carmackek,
bere Ferrari autoa sari moduan
jarri zuen QuakeCon txapelke-
tan. Hortik aurrera bideo-joko-
en industriaren gorakada na-
barmena izan zen eta Cybe-
rathlete Liga Profesionala eta
bideo-jokoen ekitaldi erral-
doiak egiten hasi ziren. 2000
urte inguruan e-kirolen mugi-
menduaren korrontea nagusi-
tzen hasi zen, batez ere Turtle
Entertaiment enpresak bultza-
tuta ESL (Electronic Sport Le-
ague) markarekin. Gaur egun
e-kiroletan bideo-joko fama-
tuenak direnak sasoi horretan
jaio edo orduan finkatu ziren
(League of Legends, Counter
Strike, Starcraft...).
- Nola antolatzen dira e-kiro-
letako txapelketak? Jokoen

arabera? Liga ezberdinak
daude?

Pokerraren antzeko zirkui-
tuak daude, NBA-ren antzeko
ligak (konferentziekin)… mota
askotako lehiaketak antolatu
dira. ESL-ren bitartez, adibi-
dez, ia joko guztietako lehia-
ketak egiten dira, baina joko-
garatzaile batzuek eurek sor-
tutako jokoen txapelketak
(ekitaldi puntualak) bultzatzen
dituzte hirugarren batek lehia-
keta horiek kudeatzea laga ba-
rik. Funtzionatzeko bi modu
horiek ditugu, baina nahaske-
tak ere egon dira. Espainian
bideo-jokoen Liga Profesiona-
la dago eta munduko lau liga
garrantzitsuenen artean dago
(Koreakoa da nagusi). Oso zir-
kuitu ona antolatu da Liga
Erregularrarekin, Koparekin,
jardunaldi presentzialekin
(saskibaloiko Errege Kopako
antzeko formatuarekin) eta
bestelako formatuekin. Joko
bakoitzaren arabera modu ba-
tean edo bestean jokatzen da,
eta kirol tradizionalak izan dira
egitura horiek zehazteko ere-

duak. Ondo egin dira eta ho-
rren adibide da orain dela bi
aste Miribillan 3.000 baino za-
le gehiago bildu izana Superli-
gako finala ikusteko.
- Nolako ibilbidea izan duzu
e-kirolen munduan?
Betidanik gustatu izan zait bi-
deo-jokoetan jokatzea eta oso
lehiakorra izan naiz beti. Uni-
bertsitateko lagun batekin bi-
deo-joko batean jokatzen eta
lehiatzen hasi nintzen, eta as-
pertu egin nintzenean Counter
Strike-rekin hasi nintzen. Inter-
neten jokatzen nengoela bes-
te jokalari batek ondo jokatzen
nuela esan eta bere taldean jo-
katzeko gonbidapena egin zi-
dan. Euskal Encounterrera jo-
an nintzen eurekin, nire lehen
aldia horrelako txapelketa han-
di batean. Kantabriako taldea-
ren aurka jokatzea tokatu zi-
tzaigun, kamisetak eta guzti zi-
tuzten, beldurtu egin gintuz-
ten, baina partida zoragarria
egin nuen. Oso talde umila gi-
nen eta Espainiako talde one-
netako batek finalerdietan ka-
leratu gintuen. Hurrengo urte-

Marketingaren inguruko coobis.com webgunearen
arabera Espainiako e-kiroletako sei influencer
(eragileak) handienen artean dago Alex Robleño
eibartarra. Bideo-jokoetako jokalari profesionala izan
da eta, izaera ekintzailea duenez, Omnis
(omnisclub.com) enpresa sortu du. Ermuko Izarra
Centren dauka egoitza enpresa honek, baina sarean
aurkituko duzue bere saltsan. Izan ere, sareak ez
dauka sekreturik Omnis osatzen duten lagunentzat.

ALEX ROBLEÑO
(e-kiroletako aditua):

“E-kirolen industria
gora doa eta 
ikusten ez duenak 
trena galdu dezake”
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an antzeko maila erakutsi ge-
nuen eta Pro Series mailan jo-
katzeko lehiatzen zegoen tal-
de batek, hau da, bigarren
mailatik lehenengora igo nahi
zuen talde batek, eurekin jo-
katzeko proposamena egin zi-
dan. Hortik aurrera jauzi han-
dia eman nuen. Fitxatu nindu-
tenek ez zioten mailari eutsi
eta taldea berregituratu ge-
nuen. Gauzak ondo irten ziren,
beste talde batzuek denoi fi-
txatu egin nahi izan gintuztela-
ko eta talde handi batean (Di-
megio) amaitu nuen nire e-ki-
roletako ibilbidea 2014an. Hor-
tik aurrera nire bizitzak beste
bide bat jarraitu zuen.
- Zein?

Aurretik, karrera amaitu eta
egun bat geroago, enpresa bat
sortu nuen, baina 2013an bizi-
tza aldatzeko aukera irten zi-
tzaidan eta enpresatik irten
nintzen. Orduan, Mondragon
Unibertsitatea ezagutu nuen.
Enpresa mundura begira
errendimendu handiko ekipo-
en garapenerako programa bat
zeukaten eta horrekin bat egi-
tea pentsatu nuen. Bi hilabe-
tez Finlandiara joan nintzen eta
e-kirolen munduan gauza asko
egin zitezkeela ikusi nuen.
2014. urtea zen, e-kirolen goi-

mailan jokatzeko helburua as-
ki bete nuen eta erretiratzea
erabaki nuen Amerikako Esta-
tu Batuetara (AEB) joan eta bi-
de berri bat hartzeko. Onenen-
gatik ikasi nahi nuen, motxila
erramintaz bete. Ate asko jo
nituen Kalifornian eta, zorio-
nez, zabalik aurkitu nituen.
IGN, Google, Apple eta beste
hainbat enpresatan egon nin-
tzen. Demaseko esperientzia
izan zen. Handik itzuli nintze-
nean gauzak argi nituen: e-ki-
roletako klub bat egitea, Om-
nis. Talde bat osatu eta akade-
mia bat egin nuen, baina pen-
tsatzen nuen ezingo nuela
ezertan lehiatu. Orduan, He-
arthstone bideo-jokoan joka-
tzen hasi nintzen. Handik gu-
txira Euskal Encounterra izan
behar zen eta guretzat erakus-

leiho polita izan ahal zenez, de-
na ematera joan nintzen. He-
arthstonen Espainiako txapel-
keta handiena zen eta nire le-
hen aldia joko honetan lehia-
tzen, baina bigarren postuan
amaitu nuen. Emaitza zoraga-
rria izan zen eta hainbat jokala-
ri hurbildu zitzaizkigun gure
aholkuak jaso nahi zituztela
esanez. Horrela egin eta guri
esker lehen mailara igotzea
lortu zuten hurrengo urtean.
Omnisek demaseko hasiera
izan zuen eta gure tokitxoa
aurkitu genuen e-kirolen mun-
duan. Hurrengo urteetan klu-
bak eboluzionatzen jarraitu
zuen eta asko ikasi genuen,
baina ez genuen dirurik iraba-
zi. Beraz, aholkularitza zerbi-
tzua ematen hastea erabaki
genuen eta zoramena izan

zen. Asko ikasi dugu ordutik,
bere zerbitzuak kirol tradizio-
naletik e-kiroletara eramaten
dabilen jendearekin egin dugu
lan eta kontaktu agenda izuga-
rria eratu dugu. Gainera, sek-
tore honetatik kanpo dagoen
jende askori lagundu diogu. Bi-
de horretatik jarraitzeko, gure
klubeko jokalariak saldu eta e-
kirolen ikus-entzunezko egitu-
ra handiena sortzen saiatu ga-
ra. Komunitate bat sortzea hel-
buru duen streamer (zuzeneko
bideoetan komunikatzen dabil-
tzanak) talde bat osatu dugu.
Otsailean streamerren Osca-
rrak antolatu genituen Er-
muan, Omniscon, eta arrakas-
ta handia izan zuen, gure apos-
tua balioetsi genuelako. Gaur
egun, e-kirolen bitartez inguru-
ko enpresekin nola lan egin
dezakegun ikusten ari gara,
ikastaro batzuen bitartez stre-
amerra izatea zer den ikusa-
razteko kontratatu gaitu Ermu-
ko Udalak, eta gure streamer
sarea sendotu dugu arlo ho-
rretan punta-puntan gaudela
erakutsiz. E-kirolen industria
gora doa eta ikusten ez due-
nak trena galdu dezake. Torlo-
juak egiten dituenak ere eteki-
na atera dezake e-kirolekin eta
streamerrekin.

matrikula
zabalik

2 0 1 8 / 1 9  EUSKARA IKASTAROAK

Sostoa 1, 1. solairua Tfnoa: 943 201 379
eibar@aek.eus Udalaren laguntzaz

BEKA SISTEMA

EUSKALDUNTZE OROKORRA
(AURREZ AURREKOA EDO AUTOIKASKUNTZA)
XEDE BEREZIKO IKASTAROAK
(AURREZ AURREKOA)
• B1, B2, C1 (EGA) eta C2 mailak 
• Hizkuntza eskakizunak: IVAP, Irale, Osakidetza
ON LINE
• H-100 (Euskaltzaindiaren arauak) 
• H-501 (Testugintza)
• B1, B2, C1 (EGA) eta C2 mailak
• EGA lantzeko zerbitzu osagarriak
• Administrazio idazkiak
• Eskatzailearen neurriko ikastaroen diseinua
• Glotodidaktika
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EGUNERO OSPATZEN DA EGUN BERE-
ZIREN BAT; JARDUERA FISIKOARENA,
MINBIZIARENA, INGURUGIROARENA…
Irailaren 22an, berriro ere, autorik gabeko
eguna izango da, eta egun honen helbu-
rua da –beste batzuen artean– gure he-
rriak/hiriak autorik gabe nolakoak izan zi-
tezkeen irudikatzea.

XX. mendeko azken herenean, gure
herriak goitik behera aldatu ziren; in-
dustriaren garapenarekin, langile asko-
ren etorrerarekin, autoen salmenta-igo-
erarekin…, oinezkoentzako tokiak auto-

entzako toki bihurtu ziren: errepideak,
biribilguneak, aparkalekuak. Azken ha-
markadetan ikaragarri handitu da auto-
en kopurua, eta hona hemen ondorioak:
autoz jositako kaleak, kutsadura, autoen
pilaketak.

Hainbat tokitan egoera sufritu ezina
bihurtu da eta neurri zorrotzak hartu dituz-
te trafikoa murrizteko; matrikula bakoitiak
eta bikoitiak tartekatu, ordaindu beharre-
ko tasa ezarri hirian sartzeko, autoentzako
ordutegiak murriztu eta baita autoen sa-
rrera debekatu ere.

Ez dut autoen aurkako iritzia sortu nahi;
aukera asko ematen dituzte lanerako eta
aisialdirako, eta oso industria garrantzi-
tsua da. 

Garraio publikoaren aldeko apustu eten-
gabea eta ausarta behar da autoen kopu-
rua murrizten joateko. 

Baina bitartean joan gaitezen irudikatzen
autorik gabeko esparru handiak gure he-
rrietan; oinezkoen neurrira egindakoak,
irisgarriak, ibiltzeko, jolasteko, seguru joa-
teko, paisaiaz disfrutatzeko, berdegune
ederrekin, jolas edota ariketa parkeekin…

Amestu ditzagun 
autorik gabeko herriak

iñaki ugarteburu

Euskarazkena

izaro apraiz

KURTSO BERRIARI GEHIENOK IRAILA
HASIERAN EKIN GENION ARREN, DE-
NOK DAKIGU EIBARTARRONTZAT UDA
ARRATE EGUNAREN ONDORENGO
EGUNEAN AMAITZEN DELA. Erronka be-
rriak planteatzeko momentua: kirola egin,
udan hartutako kiloak gainetik kendu, erre-
tzeari utzi…urteko inflexio puntuetako bat
dugu hau. Eguna laburtzen zaigu, zerua
tristetu eta bizitza grisago ikusten dugu.
Horrela da, onartu dezagun. 

Aurten ordea, udaberritik dator urte hau
berezia izango den susmoa. Koloretako

tantoek ordezkatu zituzten udaberriko lo-
reak, eta udazkenean ere zuhaitzetatik
hostoak erori beharrean koloretako tanto
berak eroriko direla dirudi. Euskaraldia da-
tor udazkeneko egun grisak kolorez bete-
tzera, ahoak bizi-bizi jartzera, belarriak
prestatzera eta bihotzak gozatzera. 

Euskaldun irmoa bazara, Euskara ulertu
baina hitz egiteko zailtasunak badituzu edo
nahiz eta euskera jakin ez, inguru euskal-
dunetan gustora sentitzen bazara, baduzu
zure txokoa hamaika egunetan zehar au-
rrera eramango den abentura polit hone-

tan. Izan ere Euskaraldia hori da, denon ar-
tean eta bakoitzak hartu nahi duen kon-
promezu maila hartuta, elkarrekin egingo
dugun ariketa eder bat. Euskerak badue-
lako bere lekua gure bizitzan, Euskera ba-
dagoelako gure ahoetan, gure belarrietan
eta garrantzitsuena dena, gure bihotzetan.

Egunotan egiten ari zaren hausnarke-
tan, agendan egiten ari zaren planifika-
zioan, koloreztatu Azaroaren hogeita hi-
rutik Abenduaren hirura doazen hamaika
egunak, aurten udazkena Euskarazkena
delako!



Eguraldi ederra izan genuen Arrate egunean: jendez
gainezka zegoen eta horrela egon zen KITTONBOLIA bera
ere. Goizeko 7etan ekin zion lantaldeak txokoa prestatzeari
eta 10:00etan zabaldu genuen. Berehala hasi ziren
lehenengo sariak ateratzen. Orduek aurrera egin ahala joan
ziren irtetzen jamoia, galletak, otarra, etxerako apaingarriak,
elektrodomestikoak, tabletak, txuletak, legatza, afariak,
motxilak, arropak.., eta egun osoan, etenaldirik gabe, jardun
genuen lanean. Mila esker eibartar guztiei urtero Arrateko
Amaren egunean ematen diguzuen babesarengatik.
Mundialak zarete!
Eta eskerrik asko, nola ez, Kittonbolako opari mordo hori
osatzen lagundu diguzuen denda, elkarte, enpresa eta
erakunde guztiei. Zuen laguntzarik gabe ezinezkoa izango
litzateke horrelako zerbait antolatzea. 

KITTONBOLIA

Mundialak zarete!



ANTOLATZAILEA:

...eta kitto! Euskara Elkartea

LAGUNTZAILEAK:

• …eta kitto!

• +X- harategia

• Akara

• Ansa bitxitegia

• Aratatto

• Arregi-Dominguez 

arraindegia

• Artola jatetxea

• Askasibar

• Aspe

• Astelena taberna

• Atelier

• Athletic Club Fundazioa

• Avia Amaña gasolindegia

• Avia Azitain gasolindegia

• Azitain erretegia

• Azpiri jostundegia

• Azpiri saneamenduak

• Baglietto

• Baratze taberna

• Benicoba

• Burbujas y Mas

• Capi

• Closet

• Dandara

• Dirdai

• Ditare

• Domeinua.eus

• Eguren

• Eibar Eskubaloia

• Eibar Kirol Elkartea /

SD Eibar

• Eibar Motor

• Eibar Rugby Taldea

• Eibar Sasoian 

Maider Carrasco

• Eibar Sasoian 

Isasi Masajeak

• Eibar Sasoian Ane Campos

• Eibarbus

• Eibarko Txirrindulari 

Elkartea

• Eibarko Udala (Kultura)

• El Canton de la Avenida

• El Corte Ingles

• El Jardin de Tulipa

• El Vestidor

• Emankor

• Eroski Eibar Hipermerkatua

• Eskarne

• Estaziño taberna

• Esther Galarza

• Farmalur

• Forchetta

• Garbibox

• Genoveva arraindegia

• Gerritek

• Gratzina

• Guby mutilak

• Guby neskak

• Gustatzen Jata

• Homme

• Hotel Unzaga Plaza

• Idoia Bergaretxe Spa

• Ibarkurutze frutadenda

• Ikusimakusi

• Industrias G. Arizaga

• Industrias Mail

• Iñaki Harategia

Abestiak dioen moduan, “txanpon
baten truke” oparia jasotzeko
aukera izan dute Arrate egunean
Kittonbolan egon direnek. Eskerrik
asko Kittonbola posible egiten
duzuen denda eta enpresa guztiei!!!



• Ipur Sagardotegia

• Irritsa

• Ixua Hotela

• Itxesi

• Izadi

• Izane

• Jauregi

• Jaz Zubiaurre

• Jeronimo

• Jorge Vega

• K2

• Kantabria Jatetxea

• Kantoi Gasolindegia

• Kenay estetika

• Kenko (Eneko Mallagarai)

• Kenko (Laura Alluriz)

• Kerala

• Ketesa

• Khol ileapaindegia

• Kokein

• Kontent

• Kopina

• Kresala arraindegia

• Kultu taberna

• Klauss

• Laboral Kutxa

• Lakett

• Leder

• Lolas

• Look

• Los Chicos

• Luis del Rey

• Marsi

• Mas Que Wapos

• Meka-Hotel

• Mi Casa

• Mertxe gazta eta txerrikiak

• Mugika harategia

• Muma

• Neure

• No Comment

• Pio Pio

• Oberena harategia

• Okeletxe

• Oroz Exclusivas S.L.

• Otegi harategia

• Pirritx eta Porrotx

• Publi-Resa

• Residence Coffe Bar

• Salaberria

• San Andres gozotegia

• Sosola baserria

• Su ta Gar

• Tiro Pichon

• Tribeka

• Twins

• Txutxufletas

• Umea

• Urdanibia

• Urkotronik

• Valenciaga

• Yraolagoitia

• Zorionak Kid´s and Party

• Zubi Gain

• Zurkulu

ESKERRIK ASKO 
laguntzaile eta 

parte-hartzaile guztiei!!!
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Maite Narbaiza Azkue
I. Urteurrena: 2017-IX-17
“Patu makurrari
aurre egin zenion duintasunez.

Une oro gogoratzen zaitugu
maitasunez”

Gazte Robotika txapelketa 22an jo-
katuko bada ere, ekainean hasi
zuen ibilbidea, Eibarren hain zuzen

ere. Tailer teknologikoa egin zen ekaina-
ren 26tik 29ra Eibarren eta 40 gaztek har-
tu zuen parte bertan. Gero, Debabarre-
nako gainerako herrietan egin ziren taile-
rrak, eta robotika alorrean Lego Minds-
torms EV3 plataformarekin eta bideo-jo-
ko sorkuntza alorrean Scratch softwarea-
rekin lan egin ahal izan zuten 2001. eta
2009. urteen artean jaiotakoek.

Gazte Robotika txapelketan hainbat
erronka izango dituzte parte-hartzaileek.
Lehendabizi ‘1vs1 game’ jokoa egingo
dute urrutiko agintea berreskuratu, ro-
botaren kontrola hartu, banderatxoa jai-
tsi, norberaren koloreko blokeak bere
tokira eraman, aurkariaren blokeak ez-
kutatu eta aurkariari puntuak kentzen
saiatuz.

Bigarren jokoak ‘Kolore, kolore’ izenbu-
rua dauka. Froga honetan lau robotek har-
tuko dute parte (talde bakoitzean bi) eta
koloreak sortu beharko dituzte; gero eta
gehiago, hobe. Taldean egingo da lan ko-
lore-paleta sortu eta beste taldeek ez zi-
kintzeko ahaleginak eginez.

‘Multi Kirola’ da hirugarren jokoa eta ki-
rol ezberdinetan trebeak direla erakusteko
aukera izango dute gazteek. Bloke zutabe
bat behera bota, beste bloke batzuk hel-
mugara eraman, altuera ezberdinetan dau-

den eraztunak alde batetik bestera mugitu
eta, bukatzeko, saskibaloian jokatu behar-
ko dute parte-hartzaileek.

Azken erronka ‘Bideo-joko sorkuntza’
izango da. Udako tailerretan bideo-jokoak
sortzeko aukera izan zuten gazteek eta
gero hobetu ahal izan zituzten txapelketa
egin baino bost egun lehenago antola-
kuntzari entregatu aurretik. Oraingoan,
epaileek bideo-jokoa ebaluatuko dute eta
pare bat aldaketa erraz egiteko eskatuko
die gazteei.

Tailer teknologikoak
Robotika txapelketaz gain, hainbat tailer

teknologiko jasoko dira egitasmo honen
barruan Izarra Centren. MakeyMakey kon-
trolekin esperimentatzeko aukera egongo
da; bideo-jokoak sortzeko Minecraft beza-
lako tresnak egongo dira eskuragai; 3D-
tan diseinatu eta inprimitu ahal izango da;
argazki kamera, bideo-ekipoa eta Chroma
Key jarriko da gazteen eskura; eta robot
kolaboratiboen erakusketa egongo da Iru-
ña Tecnologiasen eskutik.

Ermuko Izarra Centrek Gazte Robotika hartuko du irailaren 22an 10:00etan,
hau da, Euskadiko II. Hezkuntza Robotika Txapelketa. Haur eta gaztetxoen
artean zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikarekiko interesa piztea
da egitasmo honen helburua, eta modu praktiko eta dibertigarrian lortu nahi
dute hori. 8 eta 16 urte arteko 100 gazte inguruk eman dute izena txapelketan
parte hartzeko, eta tartean 28 eibartar ibiliko dira.

28 eibartar egongo dira Ermuan jokatuko den

GAZTE ROBOTIKA TXAPELKETAN
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14 eta 29 urte bitarteko gaztea bazara,
zorionekoa zu, Euskadin zein Europan
hainbat abantailaz gozatzeko aukera bikai-
na daukazu eta. Izan ere, asmo horrekin
Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen Euro-
pako Gazte-txartelaren jabe izanez gero,
etxean zein etxetik kanpo abantaila eta es-
perientzia ugarirekin gozatzeko aukera
izango duzu: era guztietako deskontuak
aprobetxatu, sarreren zozketetan parte
hartu… eta bidaian joanez gero, asegurua
ere doan izango duzu, besteak beste.
Txartela internet bidez, www.gazteauke-
ra.euskadi.eus helbidean eska
daiteke eta, behin tasa ordain-
duta, etxean jasoko duzu. Behin
eskuratuta, ahal duzun guztietan
erabili dezakezu, besterik ez du-
zu egin behar txartelak ematen
dituen abantailak aprobetxatze-
ko. Gainera, gogoan izan txarte-
la ez dela iraungintzen 30 urte
bete arte.

Abantaila bereziak 
Gazte-txartelaren Pack-arekin

Urtero abantaila bereziak izango ditu-
zu Gazte-txartelaren Pack-a mugikorrean
deskargatuta baduzu. Hainbat abantaila
interesgarri eskaintzen dituen Gazte-
txartelaren Pack 2018a prest dago, An-
droid eta iPhonean erabiltzeko moduan.
Hori bai, Pack-eko eskaintzez gozatzeko

aplikazioa zure mugikorrera jeitsi behar-
ko duzu.

Pack-ak eskaintzen dituen abantaila guz-
ti horiek 2018 osoan zehar erabili ditzake-
zu, aisialdiaz, kulturaz, kirolaz zein beste-
lako eskaintzez topera disfruta dezazun,
beti ere dirua aurreztuz.

Aplikazioak, besteak beste, gazte-txar-
teldunentzako deskontu-txartel bereziak
dauzka eta APP-eko promozioetan parte

hartzeko ezinbestekoa da Gazte-txartela-
rekin batera NANa aurkeztea: “Erakutsi
aplikazioko deskontu-txartela eta klikatu
bere TRUKATU botoian; ondoren, balioz-
tatu. Trukatu ondoren deskontu-txartela
desagertu egingo da aplikaziotik”.

Abantaila eta deskontu ugari   Gazte-txartelarekin

– Lora eta landare                              
natural eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak
San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

1) Kardiologia 

2) Zirugia 

3) Dermatologia 

4) Dietetika / Nutrizioa 

5) Analisi Klinikoak 

6) Ortodontzia 

7) Otorrinolaringologia                                    

8) Pediatria

9) Psikiatria

URKIZU PASEALEKUA, 13
Orbeako dorreak / 1. solairua

☎ 943 12 02 00 Faxa:943 12 02 04

10) Barne Medikuntza

11) Radiologia                                       

12) Urologia

13) Traumatologia

14) Koloproktologia

15) Erizaintza

16) Foto-depilazio Unitatea

17) Ginekologia

18) Psikologia

BERRIA

BERRIA

ERA GUZTIETAKO TESTUAK

ITZULTZEN DITUGU, 

euskaratik gaztelerara, 

gazteleratik euskarara, 

eta ingelesetik euskarara.

ZERBITZUA

ITZULPEN

elkartea@etakitto.eus
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Konbina ezazu eta mugi
zaitez!’ da 2018ko Mugi-
kortasunaren Europako

Asteko goiburua eta hainbat
ekintza egingo dira hilaren
16tik 22ra. Bizikleta protago-
nista izango da aste osoan ze-
har eta Eibarko Txirrindulari El-
karteak antolatutako Bizikleta
Egunak emango dio hasiera
programari. Domekan 09:30-
ean egingo den mountain bike
eta zikloturista martxarekin ha-
siko da Bizikleta Eguna eta,
gero, bi zirkuitu egingo dira 8-
10 urte bitartekoentzat eta 11-
12 urte bitartekoentzat
11:30ean eta 11:45ean, hurre-
nez hurren. Egunari amaiera
emateko gaztetxoentzako ibil-
bidea egingo da Untzagan
12:00etan.

Irailaren 19an, eguaztena,
‘Mugikortasun jasangarriaren
sustapena Gipuzkoan’ izeneko
hitzaldia eskainiko da 18:30-
etik 19:30era Portalean; eta
hurrengo egunean mugikorta-
sun jasangarriaren martxa

egingo da 10:00etatik 12:00-
etara IES UNI Eibar-Ermuatik.

Barixakua eta zapatua, hila-
ren 21a eta 22a, ekintzaz bete-
ta datoz. Barixaku arratsalde-
an, 16:00etatik 20:00etara, txi-
kientzako bide-segurtasuneko
zirkuitua eta eko-bike tailerra
egongo dira Untzagan, eta an-
tolatzaileek bizikleta elektriko
bat utziko dute probatzeko. Za-
patuan, ordea, goizaldean egin-
go dira ekintza guztiak, 10:00-
etatik 14:00etara hain zuzen
ere. Autorik gabeko eguna
izango da eta, laguntzeko,
Udalbusa dohainik erabiltzeko
aukera egongo da. Bestetik, bi-
garren eskuko azoka eta bizi-
kletak konpontzeko tailerra
egongo dira Untzagan. Gaine-
ra, aurreko egunean bezala, an-
tolatzaileek bizikleta elektriko
bat utziko dute baita ere.

Bigarren eskuko azokari da-
gokionez, erabilitako bizikletak
eta mugikortasun iraunkorra-
rekin lotutako objektuak (pati-
nak, patineteak, trizikloak...)

berrerabiltzea da helburua eta
herritar guztiek hartu ahal izan-
go dute parte gordailu-sistema
bidezko salerosketa merkatu
honetan. Bere bizikleta saldu
nahi duenak 09:00etatik
10:00etara eraman beharko du
txirrindua Untzagara eta gor-
dailu-zerbitzuan erregistratuko
du nahi duen prezioarekin.
Produktu bat baino gehiago
eraman ahal izango da eta an-
tolakuntzakoak arduratuko dira
produktuak zaindu eta saltze-
az. Gero, bere produktuak sal-
gai jarri dutenak 14:00etan
bueltatu beharko dira salduta-
koaren dirua jasotzera edo
utzitakoa batzera. Zerbitzua
doakoa izango da eta ez da
onartuko 400 euro baino pre-
zio garestiagorik.

Bizikleten erakusketa
museoan

Bizikletek Eibarko historian
izan duten garrantziaren era-
kusle izango dira irailaren
22tik urriaren 21era Armagin-
tza Museoan erakusgai egon-
go diren txirrinduak. 60. eta
90. hamarkada arteko 14 bizi-
kleta egongo dira ikusgai;
Abelux, BH, Cil Orbea, GAC
eta Torrot markakoak, eta bai-
ta Eibarko lantegi auxiliarrek
egindako bizikleten osagai ba-
tzuk ere (pinoiak, kateak, txi-
rrinak, etab.). Umeek zein
gazteek erabiltzeko, lasterke-
tetarako, ibilaldiak egiteko...
erabiltzen ziren bizikletak dira
eta, Carlos Narbaizak jaso eta
berritu eta gero, museoaren
esku daude gaur egun.

Eibarko bizikletagintzaren
erakusketa hasten den egun
berean, hilaren 22an, doako
bisita gidatuak egingo dira Ar-
magintza Museoan dagoen
erakusketa iraunkorra ezagu-
tzeko. Bi bisita egingo dira,
bata 17:00etan euskaraz, eta
bestea 18:30ean gazteleraz.
Bisita gidatua jasotzeko be-
harrezkoa izango da izena
ematea (943 70 84 46 telefo-
nora deituta edo museoa@ei-
bar. eus helbidera idatzita) eta
plaza kopurua 20 lagunekoa
izango da.

Bizikletak protagonista datorren astean

Bigarren eskuko bizikletak saldu eta erosi ahal izango dira hilaren 22an.

Bizikletek toki berezia daukate Eibarko historian.
Munduan aski ezagunak diren hainbat bizikleta ekoizle
gure herrian jaio ziren eta txirrindularitza pasio handiz
bizi da hemen. Hala ere, herrian mugitzeko orduan
bizikleta ez da eibartarron garraiobide nagusia. 
Dena dela, datorren astean bizikletek zeresana
emango dute Eibarren, garraiobide honek gure
egunerokotasunean presentzia handiagoa izan
dezakela aldarrikatu nahi delako.

Eibarren egindako 60. eta 90. hamarkaden arteko erakusketa egingo da Museoan.
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Foball-zaletuaren 38. edizioa bihar hasiko da 13 talderekin
Astelehenean aurkeztu zuten
Isasiko KirolBet enpresaren
lokaletan enpresa horrek ba-
besten duen foball-zaletuaren
denboraldi berria. Oraingoan
txapelketa horrek 13 talde izan-
go ditu, aurreko urteotan baino
bat gutxiago, eta horregatik jar-
dunaldi bakoitzean talde batek
atseden hartuko du. Ipur Sa-
gardotegiari dagokio astebete

geroago liga hastea eta honako
partiduek osatuko dute astebu-
ruko agenda: bihar, Los Paisa-
nos L. Rueda – JMR Tanke-
mans (09:00), Bar Txoko – Ba-
rik (10:30) eta Feredu Solutions
– Bar Areto (12:00); eta etzi, La
Jara R. Hiru – Larragest Spor-
ting eta Garajes Garcia – Azke-
na Adahi (biak 09:00etan) eta
Slow XOK – Durango (10:30).

Aurreko zapatuan jokatutako Donostia-
ko Badiako itsas zeharkaldian Urbat wa-
terpolo taldeko Unax Unzetak txapela jan-
tzi zuen infantil mailan. Eibartarrak bikain
irten zuen Donostiako Naucotik eta, bikain
osatutako zeharkaldiaren ondoren, proban
nagusitzea lortu zuen.

Herriko waterpolista
garaile Donostiako 
itsas zeharkaldian

Beñat Gomez gizonezkoetan eta Olaitz Rodriguez
emakumezkoetan izan ziren aurreko zapatuan jokatu-
tako hiru-txirloko Arrateko Amaren Sari Nagusiko irabaz-
leak. Beñat Gomezek aurrea hartu zien Angel Garcia, Ser-
gio Rodriguez, Josean Blanco eta Roberto Oregiri, guztiek
ere hiru txirlo jota hurrengo postuetan sailkatu zirenak.
Emakumezkoetan Olatz Rodriguezek Sonia Gomez, Olatz
Jimenez eta Nerea Jimenezi hartu zien aurre sailkapene-
an. 65 tiralarik eman zuten izena eta estali gabeko bola-
tokiak oraingoan eguraldiaren laguntasuna izan zuen.

65 bolarik hartu zuten parte
Arrateko hiru-txirlo tiraldian

Deporreko pilotariak gaur Astelenan
Afizionatuen mailako bi partidu
ikusteko aukera izango da gaur
Astelena frontoian 19:00etan
hasiko den jaialdiaren barruan. Gi-
puzkoako eskuz binakako txapel-
ketaren lehenengo jardunaldiaren
barruko partiduak jokatuko dira:
helduen mailan, Narbaiza-Agirre-
sarobe eibartarren bikoteak Le-
gazpiko ordezkariek osatutakoa
izango du aurrez-aurre; eta kadete
mailan, Azkargorta-Camina biko-
teak Billabonako Behar Zanako pi-
lotariak izango ditu aurkari.

Aurten ere KirolBet lokalean egin zuten aurkezpena. Artxiboa

Azkargorta eta Camina.

Olatz 
Rodriguez
eta Beñat
Gomez
txapeldunak,
erdian.

IMANOL:
zure irribarrea
zure maitasuna
zure umore 
eta alaitasuna
beti gure bihotzean

ZURE FAMILIA

IImmaannooll
AAggiirrrreeggoommeezzkkoorrttaa  
SSaallaabbeerrrriiaa I. URTEURRENA

2017-IX-8
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Mountain-bike eta zikloturismo martxak 
izango dira Bizikletaren Egunean
Eibarko Txirrindularitza Taldeak Bizi-
kletaren Eguneko edizio berria antola-
tu du domekarako, goiz osorako egita-
rauarekin. Horrela, 09:30ean Untzagatik
irtenda abiatuko dira prestatutako martxa
biak (mountain-bikekoa -inguruko men-
dietatik- eta zikloturistena -kostaldeko
errepideetatik-), gero 12:30ean AGME-
Apalategin biak elkartzeko. 11:30etik au-
rrera, bestalde, herriko erdiguneak gaz-
teenen parte-hartzea izango du, Untza-

gatik abiatuko den zirkuitu baten ingu-
ruan: 8, 9 eta 10 urtekoek bi itzuli eman-
go diote aipatutako zirkuituari; ordu laur-
den geroago, 11:45ean, 11 eta 12 urte-
koen ordua izango da; eta, azkenik,
12:00etatik aurrera, gaztetxoentzako ibil-
bidea izango da Untzagan bertan. Horrez
gain, 8 urtera artekoentzako gunea ego-
kituko da euren triziklo eta motorrak era-
biltzeko. Opariak ere banatuko dira par-
te-hartzaileen artean.

Klub Deportiboko xake batzordeak
2018/19 ikasturterako matrikulazioa
zabaldu du Xake Eskolan parte hartu
nahi dutenentzat. Aurreko ikasturtekoa-
ri jarraituta, bi talde osatuko dituzte,
biek ere  barixakuetan eta euskaraz jar-
dungo dutenak: 17:30etik 18:30era be-
rriak, hastapena eta jarraipena 1-ekoen-
tzat; eta 18:30etik 19:30era helduak eta
jarraipena 2-koentzat. Kasu-bereziak ere

aztertuko dira. Matrikula egiteko bi bide
daude: e-postaz, xakea@deporeibar.
com helbidera mezu bat bidalita; edo
Deporren bertan, 18:30etik 20:30era.
Klaseen prezioa 30 eurokoa da hiruhila-
beteko eta klubeko bazkide izan beharra
dago: ordaintzeko kontu-zenbakia eta
bazkide egiteko txartela klubean bertan
lortu daitezke. Hilaren 29an amaituko da
matrikulatzeko epea.

Xake Eskolaren matrikulazioa 
zabalik hilaren 29ra arte

Zazpi gizonezko eta bi emakumezko
aurkeztu zituen Deltecok aurreko za-
patuan Zumaian jokatutako XXII. triatloi
sprintean. Parte hartzaile asko izan zituen
kostaldeko proba horrek eta Eibarko or-
dezkariak honela sailkatu ziren: emaku-
mezkoetan, Maialen Zamakolak ordubete
eta 17 minutu behar izan zituen proba
amaitzeko eta 25. sailkatu zen, Esther Pa-
geik lau minutu gehiagorekin 45. postuan
amaitzeko; gizonezkoetan, Joseba Orte-

ga izan zen eibartar onena (84. postuan,
eta atzetik izan zituen Roberto Gartzia
(131), Moises Altuna (181), Alberto Agi-
rre (209), Adrian Galan (217), Oscar Irion-
do (218) eta Jesus Sanchez (219), azken
hirurak elkarrekin helmugaratuta.

Pello Osoro dotore Fromistan ere
Palentziako Fromista herrian jokatuta-

ko triatloi olinpikoan bera izan zen Delte-
co Eibar Triatloi taldeko ordezkari bakarra

eta burututako proba ere
halakoa egin zuen, baka-
rra: kilometro eta erdi ige-
rian, 40 bizikleta gainean
eta azken hamarrak arine-
ketan egin ondoren, biga-
rren helmugaratu zen Pe-
llo, ordubete, 48 minutu
eta 12 segundoko denbo-
rarekin.

Deltecoko ordezkaritza zabala 
izan zuen Zumaiako triatloiak

Herriko igerilariak
domekako Flysch
Beltzari begira
Eibar Igerixan taldeko partaideek gogotsu
hasi dute denboraldi berria eta gazteenek
eguaztenean ekin zieten ikasturte berrirako
entrenamenduei. Hasi eta berehala, urteko
lez, ate joka dute Saturraran, Mutriku eta
Deba batzen dituen Flysch Beltza igeri ze-
harkaldi handia. Hitzordu berezi horrek, gai-
nera, bi ibilbide eskainiko dizkie igerilariei
bosgarren edizio honetan: 3.000 metrokoa
bata eta 6.500ekoa bestea.

Bizikletaren Eguneko aurtengo kartela.

Eibartar batzuk 
Zumaiakoa 
hasi aurretik.
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Eibar Rugbyak 
Santiago Carrara
fitxatu du

Italiako Catania taldetik datorren
jokalari argentinarrak 26 urte di-
tu eta, lehen taldean 10 bezala
jokatzeaz gain, 16 eta 18 urtetik
azpikoen taldeetako eta nesken
bigarren taldeko bigarren entre-
natzailea izango da. Argentinako
Jockey Club Cordoban egin zituen
lehen urratsak eta 18 urterekin
debutatu zuen lehen taldean, “baita errugbi-7 modalitatean ere”.
Amatori Catania Siziliako taldean izan da gero -”etxetik kanpo
egon naizen lehen aldian”- eta kirolari moduan “hazteko asmo-
arekin” dator. Bere gaitasunen artean, “zuloak sortu eta taldeki-
deei jokaraztea” ditu gustukuen Carrarak eta “erasoan bizkorta-
suna eta defentsan segurtasuna” eskaintzeko asmoz dator. Nor-
malean 10 (irekiera) bezala jokatzen badu ere, 12 eta 15 modu-
ra ere jokatu izan du.

Aurreko asteburuan gizonezkoen lehen
mailak atsedena izan bazuen ere, beste
hainbat taldek partiduak izan zituzten, eta bai-
ta emaitza bikainak lortu ere. Emakumezkoen
lehen taldeak 2. mailako liga hasi zuen Biz-
kerreren zelaian eta 1-2 irabazi zuen, Idoia
Agirre aurrelariaren golekin, eta gauza bera
egin zuen Eibar Urkok Ohorezko Maila Erre-
gionalean egindako debutean, igoberriak 2-0
irabazi baitzion Oiartzuni Unben, Bravo eta

Leitzaren golekin. Jubeniletako Ohorezko
Maila Nazionalean eibartarrek 3-2 irabazi zio-
ten Santutxuri ligako bigarren jardunaldian
eta, emaitza horrekin, sailkapeneko goiko al-
dean daude partidu bat berdindu eta bestea
irabazi ondoren. Jubeniletako bigarren talde-
ak hiruna berdindu zuen Barakaldorekin etxe-
an, Unben. Kadete mailako Euskadiko Ligan,
bestalde, Eibarrek Tolosan 0-1 irabazi zuen Li-
gako lehen partiduan, Julenen golari esker. 

Liga hasiera bikaina Eibar FT-ko ordezkarientzat

Eibar Eskubaloiko senior mailako lehen taldeak atzo arratsal-
dean hartu zuen Romo Ipuruako kiroldegian Euskadiko Kopa-
ko neurketaren barruan eta aurkari bera izango du hilaren 27an Go-
belako pistan jokatuko duen 1. Maila Nazionaleko liga hasierako
partiduan. Aurretik eibartarrek erraz irabazi zioten Barakaldori (37-
12) orain dela egun batzuk jokatutako Euskadiko Kopako lehenen-
go partiduan. Taldeak hainbat zalantza zituen hegaleko ezkerrean
jokatzen duten Azkonizaga eta Mikel Cachoren parte-hartzeaz eta
Fernando Fernandez entrenatzaileak Haritza taldeko Santos eta
Cruz deitzea zuen aurrikusita.  Domeka honetan jokatuko dute ei-
bartarrek Euskadiko Kopako hirugarren neurketa, Trapagaran tal-
dearen kantxan eguerdiko 12:30ean hasiko den partiduan.

Somos Eibar Eskubaloiak 
Romoren aurkako bi partidu
jokatuko ditu hilabete honetan

Cuevasek bertan behera laga 
behar izan zuen azken proba
Aurreko zapatuan Kroaziako Sveti Martin Na Murin jokatuta-
ko ultrafondoko Mundialean Asier Cuevas eibartarrak ez zuen
bere egunik onena izan eta ezin izan zuen amaitu 100 kilometro-
ko proba. Sasoi onean aurkitzen bazen ere, ezin izan zuen marka
egiteko bere asmoa bete: 6 ordu, 35 minutu eta 49 segundotan
lagako du, beraz, zapatukoa zelako bere “azken ahalegina dis-
tantzia horretan”.

Azken denboraldia agurtu zuen taldea. Badira berritasunak.

LUIS JESUS RAMOS AIZPURUA
I. URTEURRENA: 2017-IX-14

ETXEKUAK

“Beti zurekin, beti gurekin. 
MAITE ZAITUGU”



30 kliskbatean

eibar

RAY MUÑOZ: Matsariako eraikina.



Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bi-
tartean iritsiko da Euskaraldia Eus-
kal Herrira eta Eibarren ere “11

egun euskaraz” ekimena egingo da. Giroa
berotzen joateko eta esperimentu gisa, Ei-
barren Akebai plataformak 11 bideo pres-
tatu ditu Anemona estudioarekin batera.
Bideoblog horretako protagonista nagusiak
Malen Illarramendi eta Miren Gisasola gaz-
te eibartarrak dira eta datorren astelehe-
netik aurrera ikusi ahal izango ditugu inter-
net bitartez. Irailaren 17tik 27ra, egun ba-
koitzean, bideo bat aurkeztuko da. Beraz,
egon adi. Euskeraz bizi gaitezkeela ikuste-
az gain, primeran pasatuko duzue! Bideo-
ak laburrak izango dira, 3 edo 4 minutuko-
ak, eta ordenagailu, tablet edo mugikorre-
tatik ikusteko aukera izango dugu. Eibarren
Akebaiko Idoia Argoitiak esan digunez,
“sare sozialen bidez joango gara egunero

gogoratzen eta estekak partekatzen, eta
sare sozialak erabiltzeko ohiturarik ez dau-
kazuenok ondo apuntatu: https://vimeo.
com/akebai helbidean sartu eta hor izango
dituzue ikusgai”.

Castingarena jakin zuenean Miren Gisa-
solak ez zeukan oso argi aurkeztu ala ez:
lana, kirola, musika… ez zeukan astirik eta
azken momentura arte ez nuen izena
eman, “egia esan, lagun batek eman zuen
nire izena. Ez da nire lehen castinga izan,
aurretik beste bitan parte hartu dut eta
guztietan hartu naute”. Astelehenetik au-
rrera ikusiko dugun “Miren&Malen Eus-
karaldian” bideoblogean Eibarren euske-
raz bizitzeko erronka gainditu beharko du-
tela esan digu Mirenek: “Oso gustora
egin dut eta aurreko lanetan baina berba
gehiago egin dut. Herriko leku desberdi-
netan sortutako egoerak eta eibartarrek

euskerarekiko duten jarrera ikusiko duzue.
Momentu barregarriak ikusiko dituzue,
baina egoera deserosoak ere sortuko di-
ra“. Jendea bideoak ikustera animatu nahi
du Mirenek, “ondo pasatuko dute, zalan-
tza barik. Atzean lan izugarria dago. Ane-
mona taldeak itzelezko lana egin du gidoia
lantzen, koordinatzen eta grabatzen, eta
momento guztietan lana erraztu egin di-
gute Maleni eta bioi”. 

Malen Illarramendirentzako lehen es-
perientzia izan da aktore bezala. “Castin-
garena sare sozialetan irakurri nuen. Ka-
mara aurrean lotsatzen ez den jendea be-
har zela irakurri nuen eta, askoz gehiago
jakin barik, animatu egin nintzen. Uztailean
egin genituen grabazioak. Gure zeregina
egoera desberdinetan beti euskeraz ber-
ba egitea zen, nahiz eta besteek jakin ez
edo ulertu ez. Jendearen jarrera, erreak-
zioa eta konpromiso maila ikusiko duzue
11 bideoetan. Hau guztia esperimentu an-
tzeko bat izan da, Euskaraldirako jendea-
ren interesa pizteko eta eurak ere Aho Bi-
zi, Belarri Prest edo Bihotz Goxo bezala
parte hartzera animatzeko, guk bizi izan
duguna eurak ere Euskaraldian bizitzera
animatzeko”. Malenentzako lehen aldia
izan da. Momentu batzutan “lotsa” apur-
txo bat pasatu zuela aitortu digu, “esate
baterako egun batean nire etxera etorri zi-
ren. Ohetik jaikitzen eta dutxan grabatu
ninduten. Lotsa apurtxo bat pasatu nuen,
baina egin nuen. Orain, bideoak nola ge-
ratu diren ikusteko desiatzen nago. Auke-
ra izan dut aurretik ikusteko, baina nahiago
izan dut sorpresa mantentzea. Oso ondo
gelditu direla esan didate!”.

Eibarren 11 egun euskaraz bizitzeko
prest egongo litzatekeen pertsona
baten bila hasi zen Akebai plataforma
uda aurretik, kamara aurrean ondo
emateaz gain, lotsarik gabe egoera
desberdinetatik onik ateratzeko gai
izango litzatekeena. Horretarako
casting bat antolatu zen Portalea kultur
etxean ekainaren hasieran. Casting
horretatik bi lagun irten ziren, Miren
Gisasola eta Malen Illarramendi,
eta datorren astelehenetik aurrera
gazte biekin grabatutako bideoak
ikusteko aukera edukiko dugu.
Eibarren euskaraz bizi daitekeen jakin
nahi baduzue, adi egon!!!

Eibarren euskeraz biziko gara

Malen (ezkerrean) eta Mirenekin batera Maddi Laspiur, Arrate San Emeterio eta Sua Etxaniz 
agertuko dira Bideoblogean astelehenetik aurrera.

...eta kitto!
erreportajea

2018-IX-14
31



...eta kitto!
kultura
2018-IX-14

32

“Gurutzean bueltak emanda
Debabarreneko Orfeoiarentzat
kide berriak eskatuko ditugu”
Kurtso berria hasteko, asteburuan ezohiko emanaldia eskainiko du
Debabarreneko Orfeoiak (DBOR): “Nobix@a bilatzen” izenburuko
kontzertua domekan, 17:00etan hasiko da, Arrateko gurutzean.
Izenburuak berak eta kontzertua emateko aukeratu duten tokiak
antolatzaileen asmoa zein den asmatzeko lagungarri apartak dira.
Izan ere, Debabarreneko Orfeoiak gure herriko ohitura zaharrari
jarraituko dio eta, gurutzeari bueltak emango dizkiote, “nobioaren
ordez, Orfeoirako kide berriak eskatzeko”.

- Nolatan antolatu duzue domekako
kontzertua?

Ahalik eta jende gehien erakartzeko
asmoarekin aukeratu dugu eibarta-
rrentzat horren berezia eta kutuna den
tokia kontzertua emateko. Alde bate-
tik, azken hilabeteotan Debababarre-
neko Orfeoiak egindako lana ezagu-
tzera eman nahi dugu eta, horrekin ba-
tera, kontzertua entzutera datorren
jendearen artean musikarekiko grina
piztea nahiko genuke, ea horrela eure-
tako batzuk behintzat taldearekin bat
egitera animatzen diren. Norbaitek De-
babarreneko Orfeoian sartzeko intere-
sa izango balu, dborfeioa@gmail.com
helbidera idatzita gurekin kontaktuan
jarri daiteke.

- Asteburu honetan eskainiko duzuen
emanaldiarekin hasiko duzue kurtso
berria. Aurrera begira, badaukazue
beste kontzerturen bat eskaintzeko
asmorik?

Datozen asteotarako hainbat kontzer-
tu lotuta ditugu: urriaren 6an Zaldibarren
egongo gara kantatzen eta handik egun
batzuetara, Pilareko zubia aprobetxatu-
ta, Segoviara joango gara urriaren 12, 13
eta 14an han ere estilo anitzeko abes-
tiak eskaintzeko.

Segoviako emanaldiak hango talde
batekin, Coralia Artis izenekoarekin
egingo dugun elkartrukearen harira
antolatu dituzte. Aipatutako talde ho-
ri azaroan etorriko da Eibarrera kanta-
tzera.

- Debabarreneko Orfeoia zuzentzeaz
gain, musika arloko hamaika proiektu
dauzkazu esku artean...

Hala da, bai. Udan lehen aldiz antolatu
den orkestra zuzendarien mundu maila-
ko topaketan parte hartu nuen. 40 he-
rrialdetako 150 lagun elkartu ziren Huel-
van egin zen topaketan eta irakasle-tal-
dean egoteko deitu zidaten, atzerriko
beste zuzendari batzuekin batera topa-
ketan parte hartzeko. Gonbidapena po-
zarren onartu nuen eta esperientzia
aparta izan zen, zalantza barik. Hortik
kanpora, ikasturtean zehar Bergaran kla-
seak ematen ditut eta orain internet bi-
dez musika irakasten hasi naiz, horreta-
rako www.aulos.simdif.com izeneko
plataforma erabilita.

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean
“Euskaraldia. 11 egun euskaraz” ekimena
martxa betean izango da Euskal Herri osoan,
baita Eibarren ere. Orain arte Euskaraldiari lo-
tutako ekitaldi batzuk izan baditugu ere, ekime-
na gero eta gertuago daukagu eta, Eibarren zer
egingo den jendeari azaltzeko asmoz, datorren
astean lau bilera egingo dira, interesa duten guz-
tiek informazioa jasotzeko aukera izan dezaten.
Lehen bilera astelehenean izango da, …eta ki-
tto! Euskara Elkartean (Urkizu, 11 solairuartean).
Martitzenean, berriz, Armeria Eskolan (Areto Na-
gusian) izango da bilera, eguaztenean udaletxe-
an (Pleno Aretoan) eta azken bilera, berriz, egue-
nean egingo da, Portalean (Batzartokian, 1. pi-
suan). Bilera guztiak 19:00etan izango dira.

Eibarren Euskaraldiari lotuta zer egingo den azaltzeko bilera informatiboak

JOSE MIGUEL LASKURAIN
(musikaria)



Gaur emango du ikasturte berriko lehen kontzertua Eibarko Cielito
Musika Bandak, 23:00etan Toribio Etxebarria kalean. Carlos Sanchez-
Barbak zuzenduta, honako egitaraua eskainiko dute musikariek: “Aya-
monte” (pasodoblea, J. A. Jimenez), “Ezpatadantza de la opera Amaya”
(intermedio, J. Guridi), “Agua, azucarillos y aguardiente” (aukeraketa, F.
Chueca), “Las playas de Rio” (abestia, Kees Vlak) eta “Total Toto” (au-
keraketa, K. Van der Wouderen moldaketa). Gaur gaueko emanaldi be-
reziaren ostean, irailaren 30ean, Coliseoko ohiko emanaldiekin itzuliko
dira Musika Bandako kideak, 12:30ean hasiko den kontzertuarekin.

Klub Deportiboko Kezka dantza taldearen eskutik
gidatutako dantza-eskolak irailaren 25an zabalduko
ditu ateak, Portaleko 3. solairuko dantza-gelan,
6 urtetik gorako haurrentzat. Nagusientzat, berriz,
iazkoari jarraituta ikastaro bereziak emango dituzte,
urriaren 2an hasita, “plazako euskal dantza
tradizionala ikasi eta dantzatuz gozatzeko” honako
aukera zabalarekin: hasiberrientzat, martitzenetan
(19:00etatik 20:00etara) eta eguenetan (11:00etatik
12:30era); eta jarraipenekoentzat, berriz,
martitzenetan (10:00etatik 11:30era edo
20:00etatik 21:00etara), eguenetan (09:30etik
11:00etara) eta barixakuetan (17:30etik 19:00etara).
Talde guztientzat matrikula epea zabalik dago
oraindik. Informazio gehiago eskatzeko eta izena
emateko kezka@dantzan.com helbidera idatzi edo
943 53 04 40 zenbakira deitu.

Kezkaren dantza-eskola
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Ikasturteko lehen kontzertua 
emango du gaur Musika Bandak

17an zabalduko da “Argazkigintza
digitala” ikastarorako izen-ematea
Azken urteotan bezala, aurten ere “Argazkigintza digitala: lehen urra-
tsak” ikastaroa antolatu dute 16 urtetik gorako zaletuentzat. Ikastaroa
urriaren 15ean hasi eta azaroaren 28an amaituko da (30 ordu teoriko-
praktiko izango dira guztira) eta izena ematen dutenek, besteak beste, ar-
gazkigintza digitalaren oinarrizko kontzeptu eta teknikak ikasiko dituzte,
horretarako baliabide informatikoak erabilita. Klaseak Portalean izango
dira, astelehen eta eguaztenetan, 19:00etatik 21:30era eta gazteleraz
emango dituzte Jose Valderrey eta Juan Antonio Palacios, Klub Depor-
tiboko Argazkilaritza Taldeko kideek. Informazioa eskatzeko zein izena
emateko Pegorara joan beharko da, irailaren 17tik urriaren 4ra arte. Ikas-
taroaren prezioa 47 eurokoa da Eibarren erroldatuta daudenentzat (79
eurokoa gainontzeko guztientzat).

Azken urteetan bezala, aurten ere bertso-saio
musikatua antolatu dute Hankamotxak bertso
eskolakoek, Lankuk eta Udalak lagunduta. Irailaren
28an (barixakua) izango da, 22:30ean hasita,
Txaltxa-Zelaiko kioskoan (euria egingo balu,
Portalean) eta sarrera dohainik izango da. Beñat
Gaztelumendi, Miren Artetxe, Jokin Bergara eta
Alaia Martin bertsolariek jardungo dute, Ixak Arruti
eta Gari Otamendiren musikaz lagunduta, eta gai-
jartzailea Manu Goiogana izango da.

Bertso-saio musikatua

Udako oporretan izandako etenaldia amaituta, asteburu honetatik
aurrera Coliseo antzokiko ohiko zine emanaldiei helduko diete berriz
ere. Asteburu honetan zehar ikusi ahal izango diren filmak “La monja”
(Corin Hardy), “Un océano entre nosotros” (James Marsh), “Hotel Tran-
silvania 3. Unas vacaciones monstruosas” (Genndy Tartakovsky) eta
“Predator” (Shane Black) dira. Orain arteko martxan, txartelen salmen-
tarako leihatila emanaldi bakoitza baino ordubete lehenago irekiko dute
17:00etako emanaldirako. Gainontzeko emanaldietarako, berriz, ema-
naldia hasi baino ordu erdi lehenago zabalduko dute. Horrez gain, inter-
net bidezko aurresalmenta ere eskaintzen da.

Bihar itzuliko dira zine-emanaldiak
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Niceto Muguruza medikuaren liburua berrargitaratuko dute

Domeka honetan hasiko dira Bien Aparecida Ama Birjinaren
omenez Eibarko Kantabriako Etxeak antolatutako jaiak ospa-
tzen: 12:00etan San Andres elizan meza egingo da eta, ondo-
ren, 13:00ean, Kantabriako Etxeko bazkide eta lagunentzat pis-
kolabisa emango dute, elkarteak Jardiñeta kalean duen taber-
nan. Eta 14:30ean bazkide eta lagunentzat bazkaria hasiko da,
Ipuruako bolatokian, David folklorista kantabriarraren musikare-
kin girotuta.

Beste urte batzuetan bezala, oraingoan ere Kantabriako zain-
dariaren jaiek jarraipena izango dute iraileko hurrengo astebu-
ruetan: irailaren 22an alebin futbol txapelketa (11:00etan) eta igel
eta toka jokoen norgehiagoka (16:30ean Ipuruako bolatokian) jo-
katuko dira. Eta irailaren 29an, berriz, Santanderreko La Encina

abesbatzak 20:00etatik aurrera San Pio X.a elizan eskainiko duen
emanaldiarekin eta, jarraian, Ipuruako bolatokian elkarteko bazki-
de eta lagunentzat emango duten piskolabisarekin agurtuko di-
tuzte jaiak.

1918an argia lehenengoz ikusi zuen "No-
ciones generales de higiene del obrero si-
derúrgico", Niceto Muguruza mediku eibar-
tarraren liburua berriz argitaratuko da, Lan
Medikuntzaren Euskal Elkartearen eskutik.
Niceto Muguruza Larriña (1882-1920), sasoi
hartako higienistarik ezagunenetakoa izan
zen eta, horrez gain, Udal Laboratorioaren
zuzendaria izan zen, 1912tik hil zen arte.

Medikuntzarekiko berez zuen bokazioak,
etenbariko lanak, herritarren osasunaren al-
deko zuen ardurak eta, batik bat, lan-osasu-
naren inguruan zuen kezkak bultzatuta,

1917an Armeria Eskolan hitzaldi sorta bat
eman zuen eta, hurrengo urtean, horiek guz-
tiak “Conferencias. Nociones generales de
higiene del obrero siderúrgico” izenburuko-
an batu eta Eibarren argitaratu zuten liburua.
Berezitasunik ere badu lan horrek, izan ere
sasoi hartan oso ohikoa ez zen "Seguridad
en el trabajo industrial. Precauciones contra
los accidentes de trabajo" izeneko kapitulu
bat dauka, besteak beste. Lehen edizioaren
mendeurrena aurten betetzen dela eta, Lan
Medikuntzaren Euskal Elkarteak liburua be-
rriro argitara emango du.

Asteburuan hasiko dira Bien
Aparecida Kantabriako 
zaindariaren omenezko jaiak

Iraileko argazki erakusketak tabernetan
Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldekoek ikasturte berriari ekin diote, irailerako hiru erakuske-
ta antolatuta beste horrenbeste tabernatan: Marian Aretxabalaren lanak El Ambigú tabernan ikus
daitezke, Virginia Barinagarenak Portalea jatetxean eta Pablo Marotorenak Deporren.

Bestalde, 2019. urtean argazki erakusketaren bat (bakarka zein taldeka) Eibarren egin nahi izanez
gero, eskaera jlirigoien@gmail.com helbidera lehenbailehen bidali daiteke, kurrikulum labur batekin
eta erakusketari buruzko ohar batekin batera eta hiru argazkirekin (72 ppp-ko bereizmenarekin) la-
gunduta. Klub Deportiboko Argazkilaritza Taldeak erakusketak egiteko hiru gune (28, 12 eta 10 ar-

gazkitarako tokiarekin) kudeatzen
dituzte. Arduradunek azaldutakoa-
ren arabera, “erakusketarako ar-
gazkiek 40x50 zentimetroko neu-
rria duen kartulina edo “passpar-
tout” baten gainean aurkeztu be-
harko dira, baina irudiaren neurriak
libreak dira. Erakusketan horiek ikusgai ipintzeko markoak, kristala-
rekin, guk dauzkagu eta, horrez gain, erakusketa ezagutzera emate-
ko kartela ere argitaratzen dugu. Eta internet bidez ere oso zabal-
kunde handia egiten dugu, erakusketen inguruko informazioa 1.400
helbide elektronikora bidaltzen dugu eta”.

Pablo Maroto Blanco

Marian Aretxabala
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SanloBeer garagardo
festa ELGOIBARREN 
Seigarren urtez antolatu du
SanloBeer garagardo festa
Elgoibarko Sanlo eskubaloi
taldeak. Atzo hasi eta
domekara arte Maalako
parkean izango da garagardo
jaia: garagardo ezberdinekin
(Keler, Free Damm, Bock
Damm, Oro Bilbao, Estrella
Damm, Radeberger, eta Pabsr
Blue Ribbon) batera, ukondoa,
saltxitxak, patata purea,
oilaskoa eta patata frijituak
jateko aukera ere izango da eta
domekan paella erraldoia
prestatuko dute. Aurrekoetan
bezala, oraingoan ere
zuzeneko musika emanaldiak,
bingoa, dantzaldiak eta beste
hainbat jarduera antolatu
dituzte garagardo azoka
girotzeko asmoz. Besteak
beste, Melissa & The Jacks
taldeak kontzertua emango du
zapatu gauean.

hildakoak
- Manuel Tardio Gordillo. 83 urte. 2018-VIII-31.
- Mª Paz Ibaibarriaga Ereña. 85 urte. 2018-IX-4.
- Teresa Aranzabal Larramendi. 69 urte. 2018-IX-5.
- Arantza Goikoetxea Uriarte. 91 urte. 2018-IX-5.
- Jose Antonio Chicote Arteach. 70 urte. 2018-IX-12.

jaiotakoak

eguraldia (EUSKALMET.NET)

- Rayan El Ouahabi. 2018-VIII-16.
- Amaia Rodriguez Sanchez. 2018-V-19.

AURREKOAREN 
EMAITZA

SUDOKUA
SOS deiak.................................112

Pegora ......................................010

Udaletxea ..................943 70 84 00

Portalea .....................943 70 84 39

Udaltzaingoa.............943 20 15 25

Mankomunitatea.......943 70 07 99

Debegesa ..................943 82 01 10

KIUB ..........................943 20 38 43

Epaitegia ...................943 03 34 00

Iberdrola....................901 20 20 20

Naturgas....................902 12 34 56

DYA Larrialdiak.........943 46 46 22

Gurutze Gorria..........943 22 22 22

Mendaro osp.............943 03 28 00

Anbulategia...............943 03 25 00

Torrekua ....................943 03 26 50

Errepideak.................902 11 20 88

Ertzaintza ..................943 53 17 00

Eusko Tren................902 54 32 10

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

Pesa...........................900 12 14 00

Taxiak ........................943 20 30 71

...................................943 20 13 25

Alkohol.Anon............629 14 18 74

Al-Anon/Alateen.........650 26 59 63

telefono

jakingarriak

Barixakua 14
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Zapatua 15
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Domeka 16
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Astelehena 17
EGUNEZ Lafuente (Sostoatarren, 10)

Martitzena 18
EGUNEZ Mandiola (San Agustin, 3)

Eguaztena 19
EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

Eguena 20
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Barixakua 21
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

farmaziak

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

San Nicolas jaiak
LASTURREN
Egunak daramatzate San
Nikolas jaiak bete-betean
ospatzen Lasturren eta
horretarako aukera izango da
asteburu honetan ere.
“Bikoteen eguna” izango da
biharkoa eta goizetik hasiko
dira jarduerak: 11:00etan pilota
eta bola-joko txapelketak
jokatuko dituzte, jakina,
bikoteka. Ondoren, bazkaria
egingo da auzoko tabernan eta
arratsaldean berriz ere
bikotekako jokoak egingo dira.
Iluntzeko 20:00etan Xabier
Amurizak “Euskal Herritik
aparte tunel luze bat bitarte...”
izenburuko hitzaldia emango
du frontoian eta, gauerditik
aurrera, Ezten Giro taldearekin
erromeria egongo da. Eta
domekan “Intxorpe eguna”
ospatuz agurtuko dituzte jaiak.
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PILOTA
19:00. Gipuzkoako Eskuz
binakako txapelketako
lehen partida jokatuko
dute Klub Deportiboko lau
pilotarik. Sarrera doan.
Astelena frontoian.

KONTZERTUA
23:00. Eibarko Musika
Bandaren kontzertua,
Carlos Sanchez-Barbak
zuzenduta. T. Etxebarria
kalean.

Barixakua 14

Eguaztena 19
BILERA
19:00. Eibarren
Euskaraldiaren inguruan zer
egingo den azaltzeko bilera
informatiboa. Udaletxean
(Pleno Aretoan).

Zapatua 15
UMEENTZAKO EKINTZA
17:30. Goyo magoaren
ikuskizuna, doan, El Corte
Inglesean (3. solairuko
terrazan).

Astelehena 17
MOBILIZAZIOA
12:00. Pentsio duinak
eskatzeko elkarretaratzea,
herriko jubilatu eta
pentsiodunek deituta.
Untzagan (udaletxe
parean).

BILERA
19:00. Eibarren
Euskaraldiaren inguruan zer
egingo den azaltzeko bilera
informatiboa. …eta kitto!
Euskara Elkartean.

Domeka 16
ARRATE IZENEKOEN JAIA
09:00. Arrate izenekoen
XXII. Jaia. Arratera igoera,
Ama Birjinaren pausoen bi-
de zaharretik, meza, bazka-
ria, jolasak eta dantzaldia.

BIZIKLETAREN EGUNA
09:30. Ziklo turista eta BTT
kontzentrazioa Untzagan.
11:30. Umeendako
(8, 9 eta 10 urte) zirkuitoa,
erdialdeko kaleetan.
12:30. Umeendako (0-8
urte) zirkuitoa, Untzagan.
12:45. Umeendako
(11-12 urte) zirkuitoa,
erdialdeko kaleetan.
Eibarko Txirrindulari
Elkarteak antolatuta.

AUTO KLASIKOAK
10:00/14:00. Auto
klasikoen kontzentrazioa.
Untzaga plazako harmailen
aldean.
12:30/13:00. Kalejira
herritik.

MEZA
12:00. Mojei harrera
egiteko meza berezia.
Arrateko santutegian.

Martitzena 18
BILERA
19:00. Eibarren
Euskaraldiaren inguruan zer
egingo den azaltzeko bilera
informatiboa. Armeria
Eskolan (Areto Nagusian).

AURKEZPENA
19:00. Berbetan
egitasmoaren aurkezpena.
Portaleko areto nagusian.

Irailaren 30era arte:
– MARIA ARETXABALAREN ARGAZKIAK (El Ambigú taberna)

– VIRGINIA BARINAGAREN ARGAZKIAK (Portalea jatetxea)

– PABLO MAROTOREN ARGAZKIAK (Eibarko Klub Deportiboa)

”La monja”
Zuzendaria: Corin Hardy

”Un océano entre nosotros”
Zuzendaria: James Marsh

”Predator”
Zuzendaria: Shane Black

(2 ARETOAN)
15ean: 17:00, 19:45, 22:30
16an: 17:00, 20:00
17an: 20:30

(1 ARETOAN)
15ean: 19:45, 22:30
16an: 20:00
17an: 20:30

(ANTZOKIAN)
15ean: 17:00(1), 19:45, 22:30
16an: 17:00(1 aretoa), 20:00
17an: 20:30

zineaColiseoan

”Hotel Transilvania 3”
Musika: Genndy Tartakovsky

(ANTZOKIAN)
15ean: 17:00
16an: 17:00

Eguena 20
ODOL-EMATEA
18:00. Odola ateratzeko
saioa, odol-emaileentzat.
Anbulatorioan.

BILERA
19:00. Eibarren
Euskaraldiaren inguruan zer
egingo den azaltzeko bilera
informatiboa. Portalean
(Batzartokian, 1. pisuan).

BIEN APARECIDA JAIAK
12:00. Meza, San Andres
elizan.
13:00. Piskolabisa, bazkide
eta lagunentzat, Jardiñeta
kaleko tabernan.
14:30. Bazkaria, bazkide
eta lagunentzat, David
folklorista kantabriarrak
girotuta. Ipuruako
bolatokian. Kantabriako
Etxeak antolatuta.

KONTZERTUA
17:00. “Nobix@a
billatzen!”, Debabarreneko
Orfeoiaren kontzertua.
Arrateko gurutzean.

Erakusketak



Zorionak, LOREA,
gaur 6 urte egitten 
dozuzelako. Musu
haundi bat famelixa
guztiaren eta, batez
be, Malenen partez.

Neska jatorra da-eta,
neska jatorra da-eta…
Zorionak, INTZA! 
Astelehenian 11 urte!
Milla kilo zorion 
zuretzako.

Abuztuak 27an jaio zan
IAN. Ongi etorri bihotz
bihotzez maite zaituen
familiaren partez.

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

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

ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue. 

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

laztanak emoten...

Zorionak, EKAIN, 
11 urte bete dozuz-
eta. Patxo haundi bat 
famelixaren partez.

Zorionak, ALEX, gaur
8 urte bete dozuz-eta.
Musu haundi bat
etxekuen partez!!

Zorionak, EKAIN eta AITXITXA,
aste honetan zeuon urtebetetzia
izan da-eta! Segi horrela, bikote!

Zorionak, MALEN,
martitzenian 13 urte!
Jarraittu halako neska
alai eta irrifartsua 
izaten! 13 milla musu
etxekuon partez.

Zorionak, AIUR,
haraiñegun 6 urte bete
zenduazen-eta...
Milla musu famelixa
guztiaren partez,
keep on rockin!

Zorionak, MAITANE!! 8 urte!!
Egun zoriontsua pasa datorren
martitzenian zure famelixa eta
lagunekin. Musu potolua etxekuen
eta, batez be, MARKELen partez.

Zorionak, MARTINA,
haraiñegun 8 urte bete
zenduazelako. Musu
pottolo bat ama, aitta
eta Luciaren partez. 

Zorionak, ANE Agote
Ramirez, abuztuaren
29xan 2 urte bete 
zenduazen-eta.
Musu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak TELMO mutil
haundi, asteartian ha-
mar urte bete zenuen-
eta. Patxo potolua
etxekuen, eta batez be,
Markoren partez.

Zorionak, IKER,
haraiñegun 6 urte
bete zenduazen-eta. 
Musu haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Koldoren partez. 

Zorionak, XABIER, 
hillaren 4an urtetxua
bete zenduan-eta!!
Etxekuen eta, batez be,
Josuren partez.

Zorionak, aitxitxa FERNANDO
eta amama MAITE, gaur ezkondu
ziñetela 50 urte betetzen dira-eta.
Ederto ospatuko dogu bixar.
Ane, Eneko eta Enararen partez.

Zorionak, PEIO, iraillaren 5ian
4 urte bete zenduazelako, eta
Amatxo ALAZNE, hillaren 8xan
zuk be urtiak bete dozuz-eta.
Musu haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, ALAZNE,
abuztuaren 27xan
3 urte bete zenduazen-
eta. Musurik 
haundixena etxeko
guztien partez.

Zorionak, OIER!! Gaur 4 urte!!!
Matxo berezi bat, URKOrena,
eta beste haundi bat etxekuen
partez!!!!

Zorionak, JOKIN!!!,
Arrate egunian 7 urte
egin zenduazen-eta.
Musu potolo bat 
gurasuen partez.



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

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

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai

1.2. Errentan

1.3. Konpartitzeko

1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai

3.2. Errentan

4. LANA

4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak

5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

6.1. Salgai

6.2. Eman

6.3. Galdu/Aurkitu

6.4. Bestelakoak

ira
ga

rki
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rak
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– Neska euskalduna eskaintzen da arra-
tsaldez umeak zaintzeko. Esperientziare-
kin. Tel. 676-553093.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko: nagusiak zaindu, etxeko lanak
egin... Tel. 632-875808.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko: nagusiak zaindu, etxeko lanak
egin... Tel. 617-810065.
– Emakumea eskaintzen da interna lan
egiteko. Esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 631-405748.
– Emakumea eskaintzen da orduka nagu-
siak zaintzeko. Tel. 612-518050.
– Emakumea eskaintzen da orduka lan
egiteko. Erreferentziak. Tel. 688-842791.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere)
eta garbiketak egiteko. Tel. 671-814324.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere)
eta garbiketak egiteko. Tel. 688-959575.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko asteburuetan ospitalean gauez.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-
733573.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 600-
212516.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Esperientzia. Tel. 602-844282.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxeko lanetarako. Erreferentziak. Tel.
651-508694.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko, garbiketak egiteko eta hoteletan jardu-
teko. Tel. 626-197217.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta umeak edo nagusiak zaintze-
ko. Ordutegi malgua. Tel. 633-101852.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak
egiteko. Tel. 631-269177.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko. Tel. 603-
639267.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
umeak zaintzeko arratsaldez. Tel. 687-
114707.
– Emakume euskalduna eskaintzen da
astegun arratsaldetan garbiketa eta zain-
tza lanak egiteko. Orduka. Tel. 665-
733162.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 631-200936.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Esperientzia. Tel. 685-036902.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak edo umeak zaintzeko eta garbiketak
egiteko. Tel. 631-891709.
– Emakumea eskaintzen da gozogintzan
lan egiteko: pastelak, bizkotxoak... jai eta
ospakizunetarako. Tel. 602-307756.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Interna. Tel. 675-
823403.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 631-532426.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 627-230784.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. 9 urteko esperientzia. Tel. 631-
771822.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 632-896116.
– Neska eskaintzen da umeak zaintzeko
eta etxeko lanak egiteko. Tel. 649-025614.

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Ordutegi malgua. Tel. 642-462145.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko garbiketak
egiteko. Esperientzia. Tel. 667-060292.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Esperientzia eta erreferen-
tziak. Tel. 632-326679.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 632-
426847.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 643-
130135.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi
malgua. 10 urtetik goragoko esperien-
tzia. Tel. 632-271530.
– Mutila eskaintzen da goizez nagusiak
zaintzeko eta baserriko lanak egite-
ko. Tel. 631-421767 eta 632-271530.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagu-
siak edo gaixoak zaintzeko. Tel. 617-
571210.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko (orduka, gauez edo asteburuetan).
Esperientzia handia eta erreferentziak.
Tel. 652-668877.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 612-482203.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Tel. 632-835745.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Baita ospitalean
ere. Tel. 612-245326.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Esperientzia. Tel. 674-713262.
– Emakumea eskaintzen da edozein lane-
tarako. Interna edo asteburuetan. Espe-
rientzia eta informeak. Tel. 643-401187.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Interna. Tel. 602-386676.

4.1. Lan bila

1. Etxebizitza

5. Irakaskuntza

– Irakaslea behar da 5 urteko umeari etxe-
an ingelesa erakusteko. Tel. 661-700439.

5.1. Eskaerak

– 2 logelako pisua alokatzen dut Barakaldo
kalean. Berriztua eta eguzkitsua. Igogailua
eta trastelekua. Tel. 653-733457.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Tel. 680-526228.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Eibarren.
3 logelarekin. Tel. 617-674927.
– Buhardila alokatzen da Txontan.
5. pisua, igogailu barik. Prezio interesga-
rria. Tel. 626-144098.

1.2. Errentan
– Sukalderako laguntzailea behar
da. Tel. 685-286303 eta 665-308025.
– Kamarera/o behar da Eibarko kafetegi
batean lan egiteko. Esperientziarekin.
Tel. 644-733651.
– Pertsona bat behar da okindegi batean
lan egiteko. Euskera garrantzitsua da. Ida-
tzi: tutulookindegia@gmail.com
– Sukalde-laguntzailea behar da. Espe-
rientziarekin. Tel. 665-308025.
– Neska behar da umeak eskolatik jasotze-
ko. Tel. 653-701630.
– Sukalde-laguntzailea eta kamarera/o
behar dira Eibarko taberna bate-
an. Tel. 639-792203.
– Emakumea behar da adineko pertsona
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Egune-
an ordu batzuk. Berehala hasteko. Bidali
erreferentziak: maunibi@yahoo.com
– Neska/emakume euskalduna behar da
irailetik aurrera arratsaldez umea zaintze-
ko eta etxeko lanetarako. Deitu iluntze-
an. Tel. 676-105492.
– Banatzaileak behar dira ...eta kitto! aste-
karia banatzeko. Tel. 943-200918 eta 943-
206776. banaketa.etakitto@gmail.com

4.2. Langile bila

6. Denetarik

3. Lokalak

– Lokala alokagai Eibarko erdigunean. Aka-
demia edo kontsultarako egokia. 100
m2. Tel. 606-065518.
– Lokal komertziala alokagai Birjiñape
1ean (Sokoa ondoan). 33 m2. 250
euro. Tel. 688-678934.
– Garaje itxia alokagai Arrate Bide
17an. Tel. 639-491422.

3.2. Errentan

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

6.1. Salgai

– Aulki gurpilduna behar dugu. Gehienez
60 zentimetroko zabalerakoa. Tel. 616-
909630.

6.4. Bestelakoak

– Matematika, Kimika eta Fisika klase parti-
kularrak ematen ditut maila guztietan.
4 laguneko taldeak gehienez. Urteetako
esperientzia. Tel. 615-705945.
– LHko irakasleak (ingelesezko C1 mailare-
kin) klase partikularrak emango lituzke.
Tel. 688-659861.
– DBH eta Batxilergorako klase partikula-
rrak ematen ditut. Goiz eta arratsaldez.
Tel. 685-739709.
– 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

– Erlojua aurkitu nuen uztailean Barakaldo
kale inguruan. Tel. 659-711802.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Katakumeak oparitzen dira. Tel. 643-
681509.

6.2. Eman
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PSP gomendagarria Penintsulan eta Balearretan KONA 1.0 TGDI 88,3Kw (120 CV) 4x2 ESSENCE M Y19 (14.610€). BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapen-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendu-eskaintza barne. Hyundai-ra
Aldaketa Plana aplika daiteke erabilitako auto baten truke, 6 hilabeterekin, Hyundai berri bat erosten duen bezeroaren titulartasunpean. Eskaintza hau aplikagarria da Hyundai MOVE produktuarekin finantzatzen duten bezero partikularrentzat, Banco

Cetelem S.A.U.-ren bitartez, 12.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin. Finantziazioa  finantza-erakundeak aztertu eta onartu beharko du. Eskaintza 2018/09/30era arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: KONA EV Style eta KONA Style. Mantenimendua ibilgailuaren finantziazioari
lotua. Tentsio altuko bateriarentzat Hyundai Motor España S.L.U.-k bere bezeroei eskaintzen dien km mugarik gabeko 5 urteko berme komertziala eta 200.000 km-ko 8 urtekoa (lehendabizi gertatzen dena) Hyundai-ren sare ofizialak saldutako Hyundai ibilgailuei soilik aplikatuko zaie, zerbitzu-pasaportearen arabera. Kontsulta ezazu eskaintza,
mantenimendu eta bermearen baldintzak Hyundai kontzesionario-sarean edo www.hyundai.es orrian. *Autonomia ofiziala WLTP Gidatze Ziklo Berriaren arabera. Autonomia erreala gidatzeko moduak, egoera klimatikoak, errepidearen egoerak eta aire girotuaren edo berogailuaren erabilerak baldintzatuko dute.

Hyundai KONA Gama Berria.
14.610€-tik aurrera

Hyundai KONA elektrikoa iritsi da. Lehenengo SUV konpaktu elektrikoa, 482 km-ra arteko autonomiarekin.
Zugan inspiratu gara berriro. Bizitza ikusteko duzun moduan. Oraina mugarik gabe bizi duzu, eta etorkizunarekin arduratzen zara.
Horregatik sortu dugu Hyundai KONA elektriko Berria. SUV konpaktu elektriko paregabea, ezaugarri sineztezinekin: 

• Bi bateria-aukera:
39,2 kWh-ko bateria, 136 cv (100kW) eta 312 km-ra arteko autonomia*
64 kWh-ko bateria, 204 cv (150 kW) eta 482 km-ra arteko autonomia*

• Karga azkarreko aukera: bateriaren %80-ra arteko birkarga ordubetean.
• 0 km/h-tik 100 km/h-rako azelerazioa 7,6 segundotan.

Hyundai KONA elektriko Berria hain kotxe paregabea da beste KONA baten antza bakarrik izan dezakeela.
Hyundai-rekin gama erabat desberdinaz gozatuko duzu.

Hyundai KONA Gama Berria. Zuk inspiratzen duzu. Zuk gidatzen duzu.

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

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

ELGOIBAR
Olaso Polig., 17         
943 74 14 80

OIARTZUN
Lintzirin Poligonoa, 1         

943 49 48 30

Hyundai KONA EV Gama: CO2 emisio konbinatuak (gr/km): 0 erabileran. Kontsumo elektrikoa (Wh/km): 139 (39,2 kWh bateria) – 143 (64 kWh bateria).
Autonomia (km)*: 312 (39,2 kWh bateria) – 482 (64 kWh bateria). Hyundai KONA Gama: CO2 emisioak (gr/km): 117-158 Kontsumo mistoa (l/100km): 5,2-7.

KONA elektrikoa

ALEMANA

FRANTSESA

INGELESA

ITALIERA

KONA
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