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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MARRAJO.- Maltzurra, zitala. Gaztelerazko ‘taimado, astuto, de mala intención’. “Kontu
horrekin, marrajo galanta dok eta!”. 
MARRAJOKERIXA.- Txerrikeria, joko zikina. “Marrajokerixa galanta egin detse bankukoak
gizajuari”.

astean esanak
”Emakumezkoen eta gizonezkoen
sintomak infarto baten aurrean
desberdinak dira: batazbeste 237
minutu behar izaten dituzte
emakumezkoek larrialdietara
heltzeko, gizonezkoek 98 minutu.
Kontuan izanda miokardio infarto
larriek eragindako heriotzen ia
erdia sintomak hasi eta lehenengo
hiru-lau orduetan gertatzen direla,
atzerapen hori oso larria da: 237
minutu ia lau ordu baitira. Gainera,
sintoma berdinekin gizonezkoei
gehiago sinesten zaie eta probak
egingo zaizkie; emakumezkoei,
bestalde, antsiolitikoak aginduko”

(FRADEJAS SASTRE, SENDAGILEA)

“Japoniara joanez gero, berretsiko
duzu hango bizilagunen errespetu,
edukazio eta zibismo muturrekoa.
Horrekin alderatuta, txanponaren
beste aldea: ikaragarria da euren
bakardaderako joera. Taberna eta
jatetxeetan ia guztia prestatuta
dago bezeroak banaka egoteko.
Jende ia-ia guztia bakarrik, inongo
konpainia gabe, aritzen da edaten
edo jaten bere sakelekoari begira.
Egunero milaka eta milaka lagun
mugitzen dituen metroan jende
guzti-guztia joaten da isilik,
sakelakoari etengabe begira edo
lotan. Ez da txintik entzuten ez
metroan ezta kalean ere.
Ikaragarria, beldurgarria neurri
batean. Zein desberdinak garen!”

(IKER BARANDIARAN, KAZETARIA)

“Historiako eugenesia
negatiboaren proiekturik handiena
ez zen naziek egindako judutarren
sarraskia, baizik-eta Txinan
eta Indian umea mutila jaiotzeko
gogoz euren bizitzarekin ordaindu
behar izan dituzten 10 milioitik
gorako emakumeen infantizidioa.
Nazien aurrekoa izan zen ere
Ipar-Amerikan bertako indioekin
egin zen eugenesia edo seme
indartsuak jaiotzeko egindako
derrigorrezko esterilizazioak.
Indian oraindik badira logikotzat
jotzen dutenak mutila jaiotzea
nahiago izatea eta horretarako
baliabideak jarri behar direla
diotenak. Komenigarria da guzti
hori jakitea eta neurriak jartzea”

(SIDDHARTHA MUKHERJEE, ONKOLOGOA)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

eskutitzak

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

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

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

Er redakz ioa

– OHARRA –



...eta kitto!
danon ahotan
2018-IX-21

4

Aurten be Udalak Mugikortasunaren Europako Astiarekin
bat egin dau eta, “Konbina ezazu eta mugi zaitez” goibu-
ruari jarraittuta, hainbat ekimen antolatu dittue Ingurumen
Sailletik. Oingo astian, bestiak beste, Marisol Garmendia Gi-
puzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Lurralde Antola-
menduaren diputatuak hitzaldixa emon dau Portalean eta
atzo, barriz, UNI Eibar Ermua BHI-kuen eskutik "Mugikorta-
sun Jasangarriaren Martxa” abiatu zan ikastetxetik, Untzagan
amaitzeko. Gaur arratsaldian, barriz, Untzagan umiendako jar-
duerak egongo dira, 16:00etatik 20:00etara. Bestiak beste,
bide-segurtasuna lantzeko zirkuitu bat jarriko dabe martxan
eta nahi daben neska-mutikuak bizikleta gaiñian euren trebe-
tasunak probatzeko aukeria eukiko dabe. Horrekin batera
“Eko-bike” eskulan taillarra egongo da martxan.

Mugikortasun Iraunkorraren Europako Asteko egun nagusi-
xa, baiña, bixarkua, “Autorik gabeko eguna” izango da. “Hi-
ria, nire autorik gabe!” goiburuari jarraittua, herritarrak bixar
automobillik ez erabiltzera animau nahi dittu Udalak. Horreta-
rako, Udalbusa eta Taxi-busa doan izango dira. Gaiñera, Un-
tzagan, 10:00etatik 14:00xetara, bigarren eskuko bizikleten

azokia egongo da martxan. Adiñez nagusixak diranak izango
dabe parte hartzeko aukeria eta nahikua izango da saldu nahi
diran bizikletak edo objektuak azoka zabaldu aurretik,
09:00etatik 10:00ak bittartian hara eruatia.

Bixar izango da Mugikortasunaren Asteko egun nagusixa

Datorren asteko egunerako doako taillarra an-
tolatu dabe Ekingune alkartekuak, 19:00etatik
20:30xetara, Armerixa Eskolan (Ikasle Ohien ge-
lan). "Komunikazio eraginkorra eta oparotasuna
zure negoziorako" izenburuari jarraittuta, ekintzai-
letasunian aditua dan Ruben Sierra Fernandezek
jardungo dau berbetan. Taillar honetan norberak
transmitidu nahi dabenaren eta bezeruak entzun
nahi dabenaren arteko koherentzia areagotzen
lagunduko dabe. Informaziño gehixago eskatze-
ko eta izena emoteko ekingune@ekingune.com
helbidera idatzi leike.

Ekintzailliendako doako
taillarra antolatu dabe

Eibarko Udaleko Berdintasun Arlo-
ak “Berdintasun Zerbitzua-Andre-
txea” izenburuko “mikrosite” edo
webgune barrixa sortu dau eta au-
rreko astian egin eban horren inguru-
ko aurkezpena. Web orri barrixaren
helbidia www.eibar.eus/eu/berdinta-
suna-andretxea da. Ekimena Eibarko
Udaleko Berdintasun Arloak eginda-
ko “Eibarren Emakumeak eta Gizo-
nak Berdintzeko IV. Plana” izeneko
dokumentuan dago jasota eta, ber-
tan azaltzen danez, “helburua bene-
tako berdintasuna sustatzeko komu-
nikaziñua hobetzia da”.

Aurkezpenian azaldutakuaren ara-

bera, aurrerantzian hori izango da An-
dretxeako webgune ofiziala eta, hor-
taz, oin arte martxan egon dan an-
dretxea.kzcomunidades.net helbidia
desagertu egingo da. Esandakuaren
arabera, “helburu nagusia Berdinta-
sun Arloaren eta Andretxearen jar-
duereri buruzko informaziño guztia,
egiazkua eta erabilgarrixa eskintzia
eta, bestiak beste, ikastaro, hitzaldi
edota ekimen ezberdiñeri buruzko
barrixak uneoro zabaltzia da”. Web-
gune barrixa lehengua baiño askoz
dinamikuagua eta interaktibuagua da
eta, gaiñera, gauzak erraz topatzeko
moduan ipintzen ahalegindu dira.

Andretxeak webgune barrixa aurkeztu dau

Ruben Sierrak gidatuko dau taillarra.

Mugikortasun Jasangarriaren Martxa egin zen atzo. Ekhi Belar
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autuan
50 URTEKUEN
BAZKARIXA
1968xan jaixotakuak
urriaren 20xan ospatuko
dabe euren jaixa, alkarrekin
bazkalduta eta bestelako
ekitaldixekin. Izena emon
nahi dabenak 90 euro sartu
biharko dittu ES57 2100
1883 9101 0064 7858 kontu
korronte zenbakixan, izen-
abizenak ziheztuta. Izena
emoteko epia urriaren 8xan
amaittuko da.

Gaur arratsaldeko 14:00xetatik gabeko
21:00ak arte herriko behe aldeko kale
hori ibilgailluendako itxitta egongo da,
"Agur Etxebeste!" pelikularen eszena ba-
tzuk grabatzen ibilliko dira-eta. Hori dala-
eta, Udaltzaiñak errepidia trafikuarenda-
ko moztuta egongo dala emon dabe adi-
tzera: Donostiarako norantzan, Iparragi-
rretik desbideratuko dittue automobillak,
Lidl supermerkatuaren parian urtetzeko;
eta Bilborako norantzan, barriz, bariante-
tik juan biharko dira derrigorrez. 2005ian
estreiñatutako "Aupa Etxebeste"  filma-

ren jarraipena izango da ointxe graba-
tzen ari dirana eta horretan lan egin eben
Ramon Agirre, Elena Irureta, Iban Garate
eta Paco Sagarzazuk honetan be parte
hartzen dabe. Zuzendarixak be oin dala
13 urte filma sortu eben Asier Altuna eta
Telmo Esnal dira eta Bergara izango da
zati haundixenaren kokagunia. "Aupa
Etxebeste!" euskeraz egindako luzeme-
trai ikusixena izan da, aurtengo "Handia"
aillegau arte eta, horrez gain, Donostiako
Zinemaldiko Publikuaren Sarixa jaso
eban 53. ediziñuan.

“Agur Etxebeste!” Barrena kalian 
grabatzen jardungo dabe gaur

asteko

datua
96

erlamiño suntsitu detsez aurten liztor 
asiatikueri Debabarrenian. Iaz kendu 
zittuen 53 erlamiñuak ixa bikoiztera 
aillegau dira horren arduria daken 
Debemenekuak. Eibarren iaz 24 suntsitu 
zittuen eta aurten 29. Eskualdian gorakada
haundiña Elgoibarren (iazko 10, aurten 35)
eta Mendaron (7tik 22ra) egon da.

65 URTEKUEN
BAZKARIXA
1953an jaixotakuak urriaren
6xan alkartuko dira eguna
jai giruan emoteko.
Bazkarixa Unzaga Plaza
hotelian izango da eta juan
nahi dabenak 85 euro sartu
biharko dittu Kutxabankeko
ES88 2095 5035 0091 1802
0414 kontu korronte
zenbakixan, izen-abizenak
argi adierazitta (azken
eguna, urriak 3).
Informaziño guztia,
egitaraua barne, interneten,
nacidos1953.blogspot.com
helbidian dago.

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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Zabaldu dabe Euskaraldian
izena emoteko epia
Euskaraldia dala eta, gure herrixan horren inguruan zer
egingo dan jendiari azaltzeko asmuarekin, lau billera egin di-
ttu Eibarren Akebai plataformiak aste honetan. Billeretan,
bestiak beste, Euskaraldian bakotxak aukeratu ahal izango di-
ttuan rol ezberdiñak azaldu zittuen eta, horrekin batera, izen-
emotia zelan egin leikian be esplikau zetsen billeretara juan-
dakueri. Izena emoteko ezinbestekua da 16 urtetik gora iza-
tia eta atzotik dago internet bittartez egitteko aukeria, izene-
matea.euskaraldia.eus edo www.akebai.eus helbidian. Ho-
rrekin batera, billeretara juan ez diraneri be Euskaraldiaren in-
guruko informaziñua helarazteko, datozen egunotan herriko
hainbat tokittan informaziñua eta izena emoteko orrixak ba-
natuko dittuela emon dabe aditzera.

Don Balbino San Agustingo 
parrokua izandakua Ataunen hil da
40 urte baiño gehixagotan Estaziño kaleko San Agustin pa-
rrokixako arduraduna izan zan Don Balbino Aierbe aurreko as-
teko eguenian hil zan, Ataun bere jaioterrixan, 95 urterekin.
1950eko ekaiñaren 3an apaiztu zan eta Bergarako Ubera auzotik
aillegau zan gurera. Lehen zazpi urtiak Ipuruako San Pio parroki-
xan emon zittuan eta, San Agustingo parrokixaren arduria emon
zetsenian, Estaziñuan, trenbideko lokaletan topau eban elizia egi-
tteko aukeria. Bertan emon zittuan 40 urte baiño gehixago eta,
tarte horretan, Estaziñuan bertan Gipuzkuako Diputaziñuak zekan

Arbitriuen Etxia
(“Ariel etxia”) be-
reganatu eban,
despatxuak egitte-
ko. Azken urtietan
Ataunera bueltau
zan, baiña aurre-
tik, 2007. urtian,
omenaldixa egin
zetsen Estaziñoko
parrokixan.
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Aurreko domeka goizian autobil klasikuen topaketia hartu
eban Untzagak eta, goiz osuan plazan erakutsi zittuen antzi-
ñako kotxiak atzera be errepidera etara zittuen eguardixan, he-
rriko kalietan kalejiran ibiltzeko.

Astelehenian ...eta kitto!-n egindako lehelengoko billeraren irudixa.
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Antziñako automobillak ibilli 
ziran herriko kalietan
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Debabarrenako tokiko eta sa-
soiko produktuen kontsumua
bultzatzeko Baserrikoa proiek-
tua jarri eban martxan orain da-
la urte batzuk Debemenek, De-
babarrenako baserrixetan ekoiz-
tu eta eraldatutako produktuen
presentzia sustatu, areagotu eta
ikusgai jartzeko asmuarekin. Az-
kenengo urtian ekintzak areago-
tu dittu Baserrikoa proiektuak Ei-
barren eta, Eibar eskualdian
erreferentia danez, euren pro-
duktuak hemengo dendetan sal-
tzeko aukeria emon detse base-
rrittarrei eta denda gehixagotara
heldu ahal izan dira. Eskualdeko
baserrixen produktuak saltzen
dittuela jakitteko dendetan pe-
gatiñak jarri dittue eta baserriko

produktuek txartel bat eukitzen
dabe zein baserrittan ekoiztu
dan esateko. Gaiñera, poltsa be-
rezixak banatzen dittue.

Oin momentuan Eibarko 15
denda eta 12 ekoizlek (euretako
3 ekologikuak) hartzen dabe par-
te proiektu honetan. Honek dira
dendak: Legarreko Bolintxo, Isa-
si okindegixa, Zabaleta eta Tarte
dastalekuak, Itxesi, Maria Ospi-
ttal, Legarre eta Txaltxa Zelai
fruterixak, Isasi Mgusta, Aizpiri
eta Izar bide supermerkatuak,
eta Mugika, Rezola, Artamendi
eta Oberena harategixak. Beste-
tik, Baserrikoa proiektuak
www.baserrikoa.eus webgunea
eguneratu dau informaziño osa-
tuagua emoteko.

Basarriko produktuak eskurago

Hogeitabigarren urtez jarraixan, Arrate deitzen diran andrak
izen bereko tokixan alkartu ziran euren urteroko jaixa ospa-
tzeko. Urteroko planari jarraituta, Kofradixa Eguna pasau eta hu-
rrengo domekan alkartu ziran. Batzuk goizetik ekin zetsen Ei-
bartik Arratera oiñez igotziari, Ama Birjiñaren pausuen bide za-
harretik. Behin Arratera aillegauta, automobillez edo autobusez
igo ziranekin bat egin eben eta, danak alkarrekin, egun osorako
planari heldu zetsen: hamarretakua egin, santutegixan mezia
entzun, jolasetan lehiatu, Kantabria jatetxian bazkaldu eta DJ
batek girotutako dantzaldixan oiñak astindu… egun osorako
plan biribilla, zalantza barik!

Zoragarri ibilli ziran 
Arrate izenekuak

Kilometroak
urriak7

– AUTOBUS ZERBITZUA  –
IRTEERA
BUELTA 19:00etan

09:30ean 
T. Etxebarriatik

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

9 euro

URRETXU
ZUMARRAGAN
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Datorren eguenian, 15:30xetatik aurrera, itsas
energixaren arluan egon diran azken barrikuntzak
aurkeztuko dittue Gipuzkoako Ingeniaritza Eskoliak
Eibarren dakan atalian (Unibersidade Laboralian).
Jardunaldixetan, olatuen energixia zelan aprobetxau

leikian aztertzen aitzindarixak diran Irlandako May-
nooth Unibertsidadeko lau ikertzaillek hitzaldixa
emongo dabe, gaixan adituak diran beste hainbat
ikertzaillerekin batera. Sarrera libria izango da, toki
guztiak bete arte.

Itsas energixari buruzko hitzaldixak Ingeniaritza Eskolan



Dolmenen Ibilbidea (PR-Gi 94) kon-
tserbatzeko, ezagutzera emateko
eta ikertzen jarraitzeko helburuari

eutsiz, Bergarako, Elgoibarko eta Soralu-
zeko Udalek datozen hilabeteetan egingo
dituzten jarduerak aurkeztu zituzten orain
dela egun batzuk Debegesa Debabarre-
neko Garapen Agentziaren egoitzan. Eki-
taldian aipatutako hiru udalerrietako alka-
teek (Elena Lete, Ane Beitia eta Iker Al-
dazabal), Aranzadi Zientzia Elkarteko kide
Jesus Tapia arkeologoak eta Irma Baste-
rra, Eusko Jaurlaritzako Landaren eta
Itsasertzaren Garapeneko eta Europar
Politiketako Zuzendariak hartu zuten par-
te eta, azaldutakoaren arabera, Bergara-
ko, Elgoibarko eta Soraluzeko Udalek lan-
kidetza hitzarmen berria sinatu dute. Da-
tozen hilabeteetarako aurreikusi dituzten
jardueren artean, bestalde, nabarmen-
tzekoa da Kerexetaegia Hegokoa trikuha-
rria berreraikitzeko laster hasiko diren la-
nak. Azaldutakoaren arabera, “lurra pres-
tatzeko lanak hasita daude eta datozen
asteetan ekingo diete berreraikitze lanei
Aranzadi Zientzia Elkarteak, EHUko Arki-
tektura eta Zaharberritze alorreko tekni-
kariek UNED Bergarako kideekin elkarla-
nean. Irailean hasi eta urrian amaitzea au-
rreikusi da”.

Horrekin batera, Gipuzkoako trikuharri-
rik handienetako bat den Irukurutzeta tri-
kuharriaren indusketa lanak hasiko ditu
Aranzadik azaroan (lan horietan laguntze-
ko aukera izango du nahi duenak, aurretik
abisatuz gero) eta, gainera, ibilbidea eza-
gutu nahi dutenentzat doako bisita gida-
tuak eskainiko dituzte.

Doako bisita gidatuak, udazkenean
Dolmenen Ibilbidearen balio arkeologi-

koa zein paisaia-balioa ezagutzera emate-
ko, eta iaz eskainitako bisita gidatuek izan
zuten harrera bikaina ikusirik -192 lagunek
parte hartu zuten-, udazkenean, iraila eta
azaroa bitartean, doako bisita gidatuak es-
kainiko dira berriro ere.

Bisita gidatuak domeketan egingo dira
eta lehendabiziko hitzordua irailaren 30ean
izango da, euskaraz. Beste bisitak, berriz,
honako egun hauetan izango dira: urriaren
7an (gaztelaniaz), urriaren 21ean (euska-
raz), urriaren 28an (gaztelaniaz) eta azaro-
aren 4an (euskaraz). Ibilbidea Karakateko
aparkalekutik abiatuko da, goizeko 10:00-
etan. Bederatzi kilometroko ibilbide gida-
tua izango da, Karakaten hasi eta Irukuru-
tzetaraino. Iraupena hiru ordu eta erdikoa
da. Bisitari amaiera emateko, gazta, ogia
eta sagardoa dastatzeko aukera izango da.
Aurrez izena ematea beharrezkoa da. In-
teresa dutenek izena eman dezakete 657
79 46 77 telefonora deituz edo info@begi-
bistan.com helbidera idatziz.

Aipatutakoz gain, Dolmenen Ibilbideko li-
buruxka berria editatu da. Aurkezpen testu
laburraz gainera, Karakate–Iturriberri men-
dilerroaren mapa agertzen da, bertan dau-
den 16 monumentuen kokapenarekin (10
tumulu eta 6 trikuharri). Bertara iristeko ja-
rraibideak ere gehitu dizkiote. Liburuxka
eskuragarri dago www.debabarrenaturis-
mo.com webgunean, baita ere, Bergarako

eta Debabarreneko Turismo Bulegoetan,
Elgoibarko Herritarren Arretarako Bulego-
an eta Soraluzeko Udaletxean.

Aurkezpenean esandakoaren arabera,
“Aranzadi Zientzia Elkarteak egindako
ikerketa eta interpretazio lanek erakutsi
dutenez, Gizaburuagako trikuharria da, za-
lantzarik gabe, Elosua-Plazentzia megali-
totegiko monumenturik garrantzitsuena.
Estazio megalitiko osoan baino material
gehiago aurkitu da bertan eta, gainera, oso
kalitate onekoa. Indusketa lanak metodo
estratigrafikoari jarraituz egin dira, hau da,
geruzak banan-banan eta kontu handiz in-
dusi dira; orain, material honen guztiaren
sailkapena eta azterketa egiten ari dira la-
borategian”. Jesus Tapia Aranzadi Zientzia
Elkarteko arkeologoaren esanetan, “lortu
diren emaitzek informazio baliotsua eman
dute. Baieztatu da trikuharria Neolito ga-
raian eraiki zela, tumuluan eta tumuluaren
azpiko lurretan Neolitoko materiala aurki-
tu baita, eta Historiaurreko aldi ezberdine-
tan erabili zela ere frogatu da: Neolitoan
eta Brontze Aroko fase batean”.

Bergarako, Elgoibarko eta Soraluzeko
Udalak 2012tik ari dira sustatzen Dolme-
nen Ibilbidea berreskuratzeko eta balioan
jartzeko proiektua, Debegesa garapen
agentziaren koordinaziopean, eta Debe-
men Landa Garapen Elkartearen lankide-
tzarekin. Datozen hilabeteotarako aurrei-
kusi dituzten ekintzek, berriz, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren Kultura, Turismo, Gazte-
ria eta Kirol departamentuaren eta Eusko
Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren
Garapeneko eta Europar Politiketako Zu-
zendaritzaren laguntza jaso dute.

Dolmenen ibilbidea aberasteko 

beharrean jarraitzen duteDebegesaren 
egoitzan egin zuten
proiektuaren 
aurkezpena.
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Bisita gidatuak
domeketan egingo dira,

irailean 30ean hasita
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UXUE IGARZA: Komunikatzen.
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- Hilabetez egon zinen Bilbon hizkuntza
hegemonikoa (hau da, gaztelera) erabi-
li gabe. Zein izan zen performance hori
egitearen arrazoia? Nondik abiatu zen?

Hizkuntzetatik sortzen diren identitate-
ei buruz hausnartzea izan zen abiapuntua.
Arte ekintza moduan planteatu nuen ha-
sieratik eta hiru pausu zehaztu nituen. Le-
henik, hausnarketa teorikoa; bigarrenik,
ekintza performatibo bat inprobisazioare-
kin; eta hirugarrenik, ondorioak. Galdera
batzuetatik abiatzen nintzen oro har. Ale-
gia, zerk egiten gaituen euskaldun; egiaz-
ki euskaldunak ote garen; zer den euskal-
duna izatea; euskaldunok beste kategori-
zazio bat ote garen; edo 24 orduz euskaraz
bizi ezin bagara, egiazki zer ote garen gu.
Zirikatze hartatik praktika batzuk jarri ni-
tuen martxan.
- Galdera horiek erantzunik izan zuten?

Planteatutakoa martxan jartzeko subjek-
tu teoriko bat asmatu nuen, hilabete osoan
egunero 24 orduz euskaraz bizitzeko gai
zena, erdaldun bat erderaz bizi den mo-
duan. Beste ‘ni’ bat jarri nuen martxan eta
eguneroko harremanak aldatu ziren. Le-
hengo oreka, ezinbestean, desoreka bila-
katzen da edo oreka berriak sortzen dira.
- Nolako egoerak bizi izan zenituen hila-
bete horretan zehar?

Desoreka asko sortu ziren nire ingu-
ruan. Arau soziala apurtzen duzun unean

ezohiko eraginak sorrarazten dituzu, ba-
tzuk positiboak eta beste batzuk negati-
boak. Euskararekin konpontzen ez dugu-
na erderarekin konpontzen dugu. Lehen
berba euskaraz egin eta ulertzen ez badi-
gute, erdarara jotzen dugu. Nire perfor-
mancean, ordea, nire bigarren berba eus-
karaz egiten nuen eta horrek hamaika zi-
gor sozial aktibatu zituen. Izan ere, eroso
bizi gara, isilezko paktu batekin, euskara
ulertu ez eta erdarara jotzeko.
- Harritu zintuen zerbait aurkitu zenuen
performance horrekin?

Euskaldunok erdaldunei hitza ukatzen
diegula ikusi nuen, batez ere etorri berriei.
Hizkuntzarekin askoz hobeto jokatzen ika-
si nuen. Mostradorean hegoamerikar bat
dagoen establezimendu batean sartu nai-
teke eta nire lehen hitza ez da zertan er-
darazkoa izan behar, nahiz eta berak eus-
karaz ez dakiela somatzen dudan. Ba per-
formancean ezusteko batzuk eraman ni-
tuen euskaraz egin eta besteek ulertzen
zidatela ikusterakoan. Aurreiritziak ezaba-

tzeko modua da. Hitza eman behar dugu
beti eta, bestela, badaude formak elkar
ulertzeko. Ideien mailan sendotze bat eka-
rri zidan performanceak eta Euskaraldiak
hori ekarri behar du, ahalduntze bat. Ho-
rrek gure jarrerei eragingo die eta gure ja-
rrerek ohiturei.
- Euskaraldian milaka pertsonek parte
hartzea espero da. Zure performancea-
ren antzekoa izanik, zein ondorio ekarri
ditzake?

Nik egindakoarekin aldeak daude. Ha-
maika egun izango dira, gaztelera erabili
ahal izango da eta euskaldunekin elkar era-
gingo da batez ere. Bestetik, Euskaraldiak
ere hiru fase ditu: hausnarketa teorikoa
(orain egiten ari garena), hamaika eguneko
praktika eta, niretzat garrantzitsuena dena,
norberak bizi izandako esperientzia horre-
tatik ateratako ondorioak partekatzea. On-
dorioak ideien mailan sendotzeko eta gu-
re jarreretan eragiteko baliagarria badira,
ekimena arrakastatsua izan dela esango
nuke. Hau ez dator hiztun komunitatea sal-
batzera, baina interesgarria izan daiteke.
- Euskal Herrian euskaraz bizi daiteke?

Euskaraz bakarrik ezin da bizi, ez behin-
tzat gaztelaniar bat gazteleraz edo frantziar
bat frantsesez bizi diren bezala. Baina ha-
rago joan gaitezke eta Euskaraldiak hori
ekarri nahi du, behartzea, gure jarrera eta
jokabideak hobetzea.

Ahobizi, Belarriprest edo Bihotzgoxo, hizkuntza ohiturak astindu eta euskaraz bizitzeko urratsak ematea da azaroaren
23tik abenduaren 3ra egingo den Euskaraldiaren helburura. Giroa berotzeko, Eibarren Akebai plataformak hamaika
hitzaldi, tertulia edo mahainguru eskaintzeko egitasmoa jarri zuen martxan, ‘Hamaika Berbaldi’, eta Lutxo Egia izango
da hurrengo gonbidatua, irailaren 26an, 19:00etan, Indianokua Gaztelekuan. Egiak Euskaraldiak proposatzen duen
antzeko ekimena gauzatu zuen 2015ean eta horren berri emango digu hitzaldian.

LUTXO EGIA 
(idazlea):

“Euskaraldiak 
ahalduntze 
bat ekarri 
behar du”

“Eroso bizi gara,

isilezko paktu batekin,

euskara ulertu eta

erdarara jotzeko”
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Azken urtiotako joeriari jarraittuta, De-
babarreneko Mankomunidadiak gai-
kako bilketari lotutako ehunekuak

hobetzen segidu dau, urte honen lehen er-
dixan jaso dittuen datuak argi lagatzen da-
ben moduan. Eskualde osoko datuak begi-
ratuz gero, gaikako bilketiak (hau da, birzi-
klatu ahal izateko sailkatuta biltzen diran
hondakiñak) jasotako zabor guztiaren %
52,69 osatzen dau. Datuak herririk herri har-
tuz gero, eaitza onenak Debak (% 61,12),
Eibarrek (% 56,02) eta Mutrikuk (% 66,07)
lortu dittue, hurrenez hurren. Hiru kasu ho-
rretan, ehunekua Mankomunidadiaren ba-
tezbestekuaren gaiñetik dago. Edozelan be,
Mankomunidadeko arduradunen berbetan,
“azken urtiotan birziklatziaren inguruko da-
tuak etenbarik hobera egitten dabela argi
dago: 2013. urtian gaikako bilketiak %29,62
osatzen eban eta aurtengo ekaiñian, barriz,
%52,69ra aillegau gara”.

Arcadio Benitez Mankomunidadeko
presidentiak datuen inguruko irakorketa
positibua egitten dau: “Mankomunidadiak
bittartekuak jarri dittu eta zifrak onak dira,
baiña oindiok be gizartia sensibilizatzeko
biharrian segidu bihar dogu, ipiñittako kon-
tenedoriak eta bestelako baliabidiak gehi-
xago eta hobeto erabiltzeko”. Horrekin ba-
tera, kontenedorien sistema barrixaren al-

de egindako apustuarekin pozik dagoz eta,
esandakuaren arabera, “biohondakiña bil-
tzeko eta errefusa murrizteko erritmua az-
kartzia lortu dau”.

Gaikako hondakiñak 
errefusaren gaiñetik

Bilketari buruzko datuak aztertuz gero, le-
hen aldiz gaika bildutako hondakiñak erre-
fusa gainditzen dabela da esanguratsuena:
“2018ko lehen sei hillebetietan, gaikako bil-
ketia 8.381 tonara ailegatu zan eta errefu-
sa, barriz, 7.523 tonara. Kudeatutako hon-
dakiñen bolumena bere osotasunian hartuz

gero, 2018xan pixka bat gora egin eta
15.677 tonatik 15.904 tonara igo dala ikusi
leike. Hazkundia eragin daben faktorien ar-
tian, ekonomixak hobera egin eta jendiak
gehixago konsumitzen dabela aittatu lei-
kez. Edozelan be, gaikako bilketaren emai-
tza proporziño haundixaguan hobetu da
eta, horreri esker, errefusaren gaiñetik jar-
tzia izan da posible”.

Bildutako zaborra zatika aztertuz gero,
kopuruari begira biohondakiñak segitzen
dau lehen postuan, 2.421 tonarekin. Hilleko
batezbestekua materia organikuaren ka-
suan 403,6 tonakua da, 2017an hillero bil-
tzen zana baiño ixa 40 tona gehixago. Uda-
lerrixen arabera, Debak, Eibarrek, Mutrikuk,
Soraluzek eta Mallabiak lortutako emaitzak
nabarmentzekua dirala diñue, “Mankomu-
nidadiak bildutako materia organikuaren
33,20 tona biztanleko batazbestekua gain-
ditzen dabe-eta”. Gaiñontzeko hondakiñen
inguruko emaitzak be hobera egin dabe:
2017xan (lehen sei hillietan) jasotako paper
kopurua 1.743 tonakua izan zan eta
2018xan, barriz, 1.916 tona biltzera aillegau
dira; beiraren kasuan, 1.093 tona jasotzetik

Aurreko astian aurkeztu zittuan Debabarreneko Mankomunidadiak eskualdeko
hondakiñen gaikako bilketaren inguruko azken datuak, 2018. urteko lehen sei
hillietakuak: lehen aldiz, gaikako bilketiak sailkatu bariko hondakiñena gainditu dau,
%52,69ra aillegau da-eta. Mankomunidadeko ordezkarixak zenbakixak “pozgarrixak”
dirala diñue eta, bestiak beste, Europak 2020rako ezarritako helburua 2,69 puntutan
gainditzia lortu dala nabarmendu nahi dabe. Baiña, horrekin batera, oindiok be gauza
askotan hobetu biharra dakagula azaldu eben ekitaldixan.

Birziklapen kontuetan
aurrera... baiña 
hobeto egin geinke

● tartak
● enkarguak
etxera

Bidebarrieta, 28 

☎ 943 20 79 73

San Andres

Gozotegia – Lora eta landare                              
natural eta lehorrak

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

LORADENDA
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1.143 tona jasotzera pasau dira; eta 2.600
tona ontzi biltzetik 2.781 tona biltzera aille-
gau dira. Mankomunidadeko ordezkarixen
eritziz, zatika edo gaikako hondakiñen bil-
ketan lortu dan hazkundia edukiontzien sis-
tema barrixari zor jako.

2018ko lehen erdixan bildutako datuak
biztanle bakotxak zenbat zabor sortzen da-
ben ikusteko aukeria be emoten dabe: es-
kualdeko biztanle bakotzak sortutako bataz-
besteko zaborra 218,14 kilora aillegatzen da.
Hortik errefusak 103,19 kilo osatzen dau,
gaika bildutako 106,84 kilorekin eta auto-
konpostajera bideratutako 8,11 kilorekin.

Kontenedore grisarekin pozik
Debabarreneko Mankomunidadiak, bir-

ziklatze kontuetan Europak ezarritako hel-
burua betetzeko asmuarekin, eskualdeko
udalerri guztietan kontenedore grisa ezar-
tzia erabagi eban eta, 2018ko ekaiñera ar-
te jaso dittuen emaitzak eskuan, pozik da-
goz 5. edukiontziaren alde egindako apus-
tuarekin: grisa errefuserako, marroia or-
ganikorako, urdiña paper/kartoirako, hori-
xa enbalajietarako eta berdia kristalaren-
dako. Mankomunidadeko presidentiak oin
arteko datuak positibotzat jo arren, etorki-
zunera begira hobetzeko esperantza da-
kala: “Zifrak onak badira be, ezinbestekua
da herritarrak sensibilizatzia eta, gaikako
bilketa-tasak gora egitten segitzeko, euren
partehartzia be gero eta haundixagua iza-
tia. Eta, horrekin batera, gero eta hobeto
birziklatzia, holan gaika bildutako materi-
xalen kalidadia be hobetuta”.

Pedro Escribano Zerbitzuetako ziñegotzixa, Arcadio Benitez Mankomunidadedo presidentia 
eta Jose Fran Muniozguren arduradun teknikua izan ziran aurkezpenian.  

Birziklatzia 
hobetzeko 
eta errefusa 
gitxitzeko gida
eskuragarri
Danok dakigun moduan, geure gizar-
tian gero eta zabor gehixago sortzen
dogu. Horren aurrian, zaborra bihar dan
moduan sailkatziak eta birziklatziak be-
rebiziko garrantzixa dake, baiña horre-
kin batera ahalik eta zabor gitxien sor-
tzeko ahalegiña egittiak be badaka bere
garrantzixa. Horregaittik, herritarrak mo-
du arduratsuan konsumitzera anima-
tzeko eta horretan laguntzeko, oporren
aurretik eskualdeko herri guztietan ba-
natu zan gida emon eben argittara. In-
terneten be, https://debabarrena.eus
/eu helbidian eskuratu leikian “Kontsu-
mo arduratsuaren gida”k erosketak
modu jasangarrixan egitteko aholkuak
jasotzen dittu, bestiak beste: oihalezko
poltsak erabiltzia, solte daguazen edo
enbalaje gitxien daken produktuak au-
keratzia, bertako eta sasoiko artikuluak
konsumitzia, erabilli ostian botatzekuak
diranak saihestia… Horrekin batera,
etxe barrurako jarraibidiak be bildu di-
ttue: aluminiozko papela biharrian atze-
ra be erabilli leikiazen bilgarrixak erabil-
tzia, plastikozko botillen ordez ur-pitxa-
rrak erabiltzia, ahal dala pilarik ez erabil-
tzia, arropa eta bestelako objektuak tru-
katzia…

GIDA
KOMERTZIALA 2019

publizitatea@etakitto.eus
943 20 67 76
www.etakitto.eus

Zure enpresa erakusteko 

leku aparta

Eibarko ETXE GUZTIETAN eta herriko
komertzio, enpresa, bulego, ikastetxe,

osasun-zentro... guztietan banatzen da

GIDA 2019

GIDA 2019

GIDA 2019

GIDA 2019

GIDA 2018

GIDA 2019

GIDA 2019
GIDA 2019
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BETI GUSTATU IZAN ZAIT XEHETASU-

NEI ERREPARATZEA, DETAILE TXIKIEI.

Zuei ez? Badakizue zertaz ohartu naizen

azken aldian? Esan egingo dizuet: Gero

eta supermerkatu gehiago dago Eiba-

rren. Garai batean fruta dendak ireki zi-

tuzten, fruta besterik jango ez bagenu

bezala; horretaz ere jabetu nintzen, eta

orain supermerkatuak, aizue.

Eroski, Lidel, Covirán, BM, Corte In-

glesa, Dia, Clarel eta zalantzarik gabe,

herritarrak gehien poztu zituena: Mer-

cadona, merkea eta... ? Gainera, gehia-

go irekiko omen dituzte. Ez al da zora-

garria? Non erosia eta zer erosia non

nahi, eskura eta merke. 

Itxi lantegiak eta ireki merkatal gune-

ak. Barakaldotu gaitezen gu ere. Ez al

dira ba pozez txoratzen bizi han? Max

Center daukate; leku paregabea. Egin

dezagun antzekoa Errebal Centerren,

McDonals eta guzti! Zertarako Alfa za-

balik? Ez al da hobe behingoz bota eta

Ikea eder bat jartzea, hori eta urdin ko-

lorez? Ikeagarria, ezta? Egia da lan bal-

dintzak eskasagoak izango direla, gerra

aurreko soldata eta ordutegiak, baina ze

arraio! Gora Baraka! 

Bitartean gure baserritarrak Rialto

kanpoaldean lau porru txorta saltzeko

hotzak akabatzen, hiriguneko denda

txikiak hutsari kolpeka, eta kontsumi-

tzaileak BMV-an Mercadonara. Krema

onak omen dituzte bertan, eta hemen,

azala askoz hobeto zaintzen dugu ur-

daila baino. 

Barakaldokoa naiz eta...

mikel arrillaga

Baloiak eta makuluak

leire narbaiza

MENDIARTE ESTUAN ERAIKI ZAN EI-

BAR. Errekia bera tapau bihar izan zan

herrixari zabalgunia emoteko. Ez daka-

gu ixa tokirik ezer egitteko, batez be

lauan.

Gatxa da pasiuan ibiltzia herrigunian,

batez be oiñazian egitteko arazoren bat

euki ezkero. Ez da erreza burpil-aulki-

xan mobitzia, umien kotxiekin, erre-

kauen karruakin, taka-taka edota ma-

kuluekin. Leku falta, eta enbarazuan al-

daparak, maillak, zinttarri eta zuluak. Ez

da erreza, ez. Gaiñera, toki lauak urri-

xak diranez, bete-beteta egoten dira:

banko gitxi eta kerizpe gitxiago.

Umiak eta gaztetxuak be ez dake ho-

beto kontua. Egixa da parke edo hola-

ko espazio bat egitten danian, udalak

beti txikixak izaten dittuala buruan, eta

horregaittik gune publiko hórretan zin-

bili-zanbuluak jartzen dirala. Ez dago

txarto. Dana dala, umiak ez dake ixa le-

kurik beste jolas edo joko batzuetara-

ko. Soka, baloi, bizikleta, skate, patin

eta abarrekin ibiltzeko. Eta edonun has-

ten dira ostikoka eta bueltaka.

Hor dator alkar-bizitza arazua: oiñaz

eziñian dabillenari ume txiki, zein na-

gusi  trepetxu hórrek guztiak miña (kol-

piengaittik) eta (jausteko) bildurra bai-

ño ez detsez eragitten. 

Banko eta kerizpedun leku gehixago

egittia izan leike konponbidia, baitta

baloi eta patinendako gune espezifi-

kuak egittia be. Danon onerako, le-

henbailehen.

Itxi lantegiak eta 
ireki merkatal guneak.

Barakaldotu gaitezen 
gu ere. Ez al dira ba 

pozez txoratzen 
bizi han?

Hor dator alkar-bizitza
arazua: oiñaz eziñian

dabillenari trepetxu 
hórrek guztiak miña
eta bildurra baiño ez

detsez eragitten
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Uda berezia bizi izan du Jose Etxanizek. Piuran (Peru) egon da bi hilabetez boluntario moduan eta
bizitzan ahaztuko ez duen esperientzia bizi izan du. Eibarrera iritsi berri da, pena handiarekin esan die
agur han ezagututako lagunei, baina 21 urteko eibartarrari Perura bueltatzea gustatuko litzaioke.
Bitartean, Egoiazia Gobernuz Kanpoko Erakundearekin (GKE) lan egiten jarraituko du, herrian zein
atzerrian gauza asko dagoelako egiteko.

“Perura joan eta gustokoen
dudana egitea zoragarria izan da“

Jose Etxaniz (boluntarioa Perun)

- Nola izan zenuen Perurako aukera?
Egoaizia GKEn nabil bolondres orain de-

la urte eta erditik, eta Perura joateko au-
kera zegoela aipatu zidaten. Eibarko Uda-
lak ‘Elkartasun bekak’ ematen ditu eta Pe-
ruko foball eskola batean entrenatzaile iza-
teko proiektua aurkeztu zuen Egoaiziak.
Horri esker joan ahal izan naiz aurten Pe-
rura. Gainera, foball eskola honek beste
proiektu batzuk ditu alboko herrietan eta
hango ikastetxeetara joaten ginen.
- Bakarrik joan zinen Perura?

Asier eta Jonekin joan nintzen, Gasteiz
eta Bilboko beste boluntario birekin.
- Eibar KE-k Perun daukan foball esko-
lan egon zara?

Hori da, Eibar-Piura Kirol Eskolan. Orain
dela urte batzuk Eibar KE-k hitzarmena si-
natu zuen hango foball eskolarekin, baina
eskolak 13 urte daramatza martxan. Ego-
aizia ere aspaldi dabil han lanean.
- Nolakoa izan da zure jarduna?

Foballeko entrenatzailea izan naiz. Muti-
len hiru talde (14 urtekoak, 16 urtekoak eta
nagusiak) eta nesken bi talde (13 urte in-
gurukoak eta 14 urtetik gorakoak) entrena-
tu ditut. Urte osoan zehar eurekin lan egin
duten entrenatzaileak dituzte talde horiek
eta gu laguntzera joan ginen. Entrenatzaile
lanetan, beste entrenatzaileek laguntzen
eta beste edozertarako prest egon naiz.
- Aurretik besterik entrenatu duzu?

Eibarko foball eskolan ibili izan naiz ume
txikiak entrenatzen. Beraz, banekien en-
trenatzaile izatea zer zen, baina Perun bi-
zitakoa ez da gauza bera izan.
- Zergatik?

Alde handia dagoelako hemengoarekin
alderatuz. Instalakuntza aldetik ez dauka-
te ia ezer. Lurrezko zelaiak dituzte, hiru
makilekin ateak egiten dituzte eta horrela
moldatzen dira. Hori ikustea oso ona izan
da niretzat, hunkigarria. Pozik joaten dira
entrenatzera, konpromiso handiarekin.
Hango foball eskolak Eibar KE-rekin hi-
tzarmena sinatu izanak asko motibatzen
ditu jokalari eta entrenatzaileak, eta Eibar-
ko kamisetak harro jazten dituzte.
- Nolako esperientzia izan da zuretzat?

Oso ona, oso aberasgarria. Horrelako
toki batetara joan eta gustokoen dudana
egitea zoragarria izan da. Edozeinek bizi
beharko lukeen esperientzia dela esango
nuke. Beste errealitate bat ezagutzen du-
zu, beste kultura bat, ezberdina, eta ez du-
zu herrialde bat turista moduan bakarrik

ezagutzen, hango familia batekin bizi za-
relako. Oso gustora egon naiz eurekin eta
asko zaindu naute.
- Nolakoa da Piura?

Oso handia, 500.000 biztanle inguru di-
tu eta Eibarrekin alderatuta oso ezberdina
da. Foballaren kontua ez dago oso ondo
antolatuta, egoera politikoa ez da oso ona
eta korrupzio asko dago. Beraz, laguntzen
saiatzen gara moduren baten.
- Turismoa egiteko aukera izan duzu?

Bai, Machu Picchu eta Andeetara joate-
ko aukera izan nuen.
- Zer moduzkoa izan zen agur esateko
momentua?

Oso zaila. Pena handia eman zidan foball
eskolakoak agurtzea, eta familiarekin zer
esan. Bi hilabete izan dira, baina oso azkar
pasa dira. Gainera, hango bizimodura ego-
kitu naizenean etortzea tokatu zait. Espe-
rientzia hau bizi izateak markatu egin nau.
- Egoaizian jarraituko duzu?

Bai! Urriaren 20an Bazkari Solidarioa
egingo dugu eta bagabiltza lanean.

Jose Etxaniz Perun
entrenatutako 
talde batekin.



DDeenntt iissttaakk

MIGUEL SEMINARIO
ZURIARRAIN

Bidebarrieta, 7 - 1. esk.        943-702896

ODONTOLOGOA
Odontologia orokorra
Ortodontzia
Inplanteak

B. IZAGIRRE

clínica dental

hortz-klinika

EGUNERO

Untzaga, 5 - 4.                  Tel. 943 70 23 85

Irribarreetan adituak
ESPEZIALITATE GUZTIAK

Julian Etxeberria, 12 - 1. Esk. 
Tfnoa. 943 20 85 52

www.clinicairazabal.com

Pedro Etxeberria Gisasola
DENTISTA

Calbeton 19 - 3. ezk. Tfnoa: 943 20 72 17

09.00etatik 13.00etara eta 15.00etatik 20.00etara
EGUNERO

Ho r t z - K l i n i k a
Odontologia orokorra eta prebentziozkoa / PADI

Ortodontzia / Inplanteak / Laser Teknologia

Errebal, 9 - 1. C 943 70 00 90 / 688 68 96 02

HORTZ KLINIKA
CLÍNICA DENTAL

Zerbitzu guztiak klinika berberan
MAITANE G. IÑIGUEZ

San Agustín, 4 behea ezk.
943 537 076 - 688 884 808

info@eibarclinicadental.com
www.eibarclinicadental.com

◆

osasun gida

10 urte zurekin Eibarren

25 prestazio doan zuretzako

Ko np r om i s o a

San Juan, 7

943 821 885  -  690 628 731
www.vitaldent.com

Ainara Iriondo Ansola
GIZA ELIKADURAN ETA
DIETETIKAN DIPLOMATUA

Toribio Etxebarria, 22
Tel. 943 108 020   Mug. 677 551 850

DDiieetteett iikkaa//NNuuttrr iizz iiooaa

Muzategi 2 (EIBAR) San Ignacio 2 (ELGOIBAR)
Tfnoa. 943 20 34 46 Tfnoa. 943 74 33 74

✽  Fisioterapia /
Errekuperaketa funtzionala

✽  Min-Unitatea
✽  Inkontinentzia urinarioak
✽  Kirol medikuntza
✽  Ama izateko prestakuntza

CRF AMOSTEGI
ERREHABILITAZIOA 

EErrrreehhaabbii ll ii ttaazziiooaa

EEsstteett iikkaa  kkll iinniikkaa

FFiissiiootteerraappeeuuttaakk

ANE MENDIA
970 Kolegiatu zkia.

ARRAGUETA, 20
TLF: 943 53 06 42

ane_mendia@hotmail.com

Egiguren, 6 - behea              943 206 044

MEDIKUNTZA
ESTETIKOA

KIRURGIA
ESTETIKOA

GGiinneekkoollooggiiaa

Tel: 659 56 13 65

San Juan, 5 - 2. D

dr.recas@gmail.com

dra.martinezgallardolaura@gmail.com

www.ginecologiaeibar.com
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– INDIBATERAPIA
– KIROL LESIOAK
– DRENAJE LINFATIKOA
– POSTURA ZUZENKETEN

TRATAMENDUAK

Dra. Laura Martinez
Dr. Alejandro Recas



Iñaki Rivero Zabaleta

Calbeton, 4 - 2.
(Untzagako dorrea)

Tel. 943 20 86 41

Nerea Arregi (123 Kolegiatu zbkia.)
Rosarito Rodriguez (125 Kolegiatu zbkia.)

Amagoia Zubizarreta (122 Kolegiatu zbkia.)

BIDEBARRIETA, 48

EIBAR

943 203050

ERDIKO KALE 54

ARRASATE

943 799746

PODOLOGOA
Maider
Lopez

Etxeberria

65 Kolegiatu zbkia.

Arragueta 2 Bis-B, Behea B
Tfnoa. 943 82 04 88

AROR
PSIKOLOGIA - LOGOPEDIA

(Ume eta helduendako)

- Afasiak
- Disfoniak
- Dislaliak
- Degluzio atipikoa

Ana Artamendi

T. Etxebarria, 10 - 6. ezk. (EIBAR)
Tel. 943 20 27 15 / 670 82 43 27

- Dislexiak
- Hizmoteltasuna
- Eskola arazoak

OOkkuull iissttaakk

●

JOSE ALBERDI

San Juan 11 - solairuartea

943 20 19 82

www.oftalberdi.com 

R
.P

.S
.2

34
/1

3

Psikologia klinika eta
Psikoterapia zentroa

Oscar Mondragon Lili

Urkizu, 13 - behea

Telf. 943206823 eta 686859023

GOIZEZ ETA ARRATSALDEZ

Lorena Izaguirre Garcia
PSIKOLOGOA-PSIKOTERAPEUTA

Errebal, 15 - 1. ezk.................EIBAR
Zuberoa, 4 .......................ZARAUTZ

Tel. 943 831 618

LLooggooppeeddaakk

AIDA CORTA ANTÓN

SAN AGUSTIN, 2-4 (B LOKALA)
Mobila: 622-629-544
logopeda@berba.es

Ebaluazioa eta

tratamendua:

- Hizkuntza
- Mintzaira
- Ahotsa
- Dislexiak
- Entzumena
- Degluzio atipikoa

AHOTS-LAN
Isasi, 17 - 1. esk.
943 202691
ahotslan@gmail.com

LOGOPEDIA-PSIKOLOGIA

Diagnostikoa eta tratamendua
Degluzio 
atipikoa
Disfonia

Ikaste-arazoak

Arreta
arazoak

Berba arazoak
Dislexia

LEHENENGO KONTSULTA DOAN

PPooddoollooggooaakk

• Kiropodiak, gogortasunak eta kailuak
• Atzazkal orbainduak
• Oinazpiko garatxoak (papilomak)
• Plantillak digitalizatuak (scanner 

bidezko inpresioa)

T. Etxebarria (DOS DE MAYO), 5 - 1. A
943 12 14 93 / 696 555 208

ELENA 
AIZPUN

PODOLOGOA
124 kolegiatu zenbakia

PPssiikkoollooggooaakk

PSIKOLOGIA KLINIKOA 
ETA OSASUN ZENTROA

Coro Ortíz de Urbina
PSIKOLOGOA (G201987 kolegiatua)

BIDEBARRIETA, 27 - B, 1. solairua, 9. bulegoa
w w w . c e n t r o a m e t s . c o m

PPssiikkootteerraappiiaa

☎ 943 12 02 00
URKIZU, 13 - 1. 

GIZENTASUNA

ANTSIETATEA

AUTOESTIMA
ARAZOAK

Tf. 686 85 73 22

moreno_iciar@yahoo.es

Itziar Moreno
PSIKOLOGOA
KOLEG. ZKIA. 1947

ORBEAKO

DORREETAN

GIZENTASUNA

ANTSIETATEA

AUTOESTIMA
ARAZOAK

Ego Gain, 18 - 1 A (Eibar)
615 71 54 04

Bailen, 9 - 1. ezk. (Bilbo)
94 416 49 06

furizar1@yahoo.com

PSIQUIATRIA / PSICOTERAPIA / ALFA EIBAR

Medikuntza Psikiatrikoa

RPS: 32/17

- Master Praktika Klinikoan
- Master P.N.L.
- TrainerTel. 675 70 68 07
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40 gol foball-zaletuaren lehen jardunaldian
Ez da marka makala KirolBet foball-za-
letuaren 38. edizioaren hasierakoa: sei
partidutan 40 gol, ia zazpi partidu bakoi-
tzeko. Erasoko jokoa defentsakoari na-
gusitu zitzaion eta horretan JMR Erre-
formak, 8 golekin, nabarmendu zen Bar
Txoko gaur egungo txapelduna (6 gol),
Azkena Adahi (5), Los Paisanos L. Rueda
eta Garajes Garcia (launa) eta Feredu So-
lutions, La Jara R. Hiru eta Durango (hi-

runa) taldeekin batera. Goleatzaileen ze-
rrendan, jakina, badira indartsu hasi dire-
nak: lau jokalarik hiruna gol lortu dituzte
(JMR-ko Batiquik, Los Paisanoseko Jor-
gek, Bar Txokoko Alvarok  eta Garajes
Garciako Landak). Asteburu honetan Du-
rangok hartuko du atseden eta Feredu
eta Azkena Adahi aurreko jardunaldiko
irabazleen arteko norgehiagoka izango
da interesgarriena (etzi, 10:30ean). 

Eguraldi zoragarria eskaini zuen aurreko domekak heldu zein gaztek Bizikletaren Egu-
na behar bezala ospatzeko. 30 bat zikloturista bildu zituzten 09:30ean antolatutako irteerek,

zikloturistena kostalde-
runtz eta bikers-ena ingu-
ruko mendiruntz. Goiza
aurrera joan ahala, eguer-
di aldean beste 70 bat
haur eta gaztetxoen tal-
dea bildu zen herriaren er-
dialdean prestatutako zir-
kuitoan hainbat itzuli osa-
teko. Antolatzaileak ere
pozik geratu ziren eguna
zelan joan zen ikusita.

Ehun parte-hartzaile inguru bildu zituen Bizikletaren Egunak

Aurreko barixakuan Eibarko Klub
Deportiboko kadete mailako biko-
teak 22-15 irabazi zion Billabonako
Behar Zana klubeko ordezkariek
osatutakoari eta, eskuz binakako Gi-
puzkoako txapelketa beraren ba-
rruan, bigarren jardunaldia ere etxe-
an jokatuko dute eibartarrek, orain-
goan Andoaingo Gaztelekukoen aur-
ka. Partidua Andoainen zen jokatze-
koa, baina obretan daudenez eibar-
tarrak kantxaratuko dira gaur gorriz.
Afizionatuen mailako partidu horren

aurretik Deporreko pilota eskolako
beste neurketa bi izango dira Aste-
lenan 19:00etan hasiko den jaial-
dian: Peru Baskaran eta Aratz Ami-
llategi vs Unax Largo eta Amets Sa-
ez, eta Ekhi Azpilikueta eta Danel
Larrarte vs Aratz Ibarra eta Iñigo
Ros. Bestalde, aurreko barixakuan
jokatutako Gipuzkoako txapelketa-
ren helduen partiduan Agirresaro-
bek eta Narbaizak osatutako bikote-
ak ez zuen maila eman eta erraz gal-
du zuen Legazpikoaren aurrean.

Azkargorta-Camina pilotariak garaipen
berri baten bila gaur Astelenan

SANTIAGO ANGEL ALCALDE SERRANO
2018ko irailaren 12an hil zen, 

86 urterekin

Familiaren izenean, ESKERRIK BEROENA
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

Malen Illarramendi

Malen Illarramendi
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Urki Eibartarrak-i nagusitu zitzaion euren arteko partiduetan
Lehen Erregionalean jokatzen duten klub bietako lehen tal-
deek ezin indartsuago hasi zuten denboraldia, ligako lehenen-
go jardunaldian aurkariei erraz irabazita: Eibartarrak-ek 1-4 irabazi
zion Eskoriatzako Arizmendiri Aretxabaletako Ibarra zelaian joka-
tutako partiduan eta Urkik gauza bera egin zuen Zumarragan Uro-
la 0-3 gaindituz. Gazteagoen mailetan herriko bi klubeen arteko
norgehiagokak jokatu ziren, eta hor Urki nagusitu zen bietan: ju-
beniletako 1. Mailan 6-0 izan zen azken emaitza eta kadeteetako
1. Mailan Urki A taldeek 13-1 gailendu zitzaion Eibartarrak B-ri. 

Urkiren 40. urteurrena
Urriaren 27an Ipur sagardotegian klubak bete dituen lau ha-

markadak ospatzeko egingo duen herri-bazkarira joan nahi duenak
izena eman beharko du lehenbailehen, plaza mugatuak baitira.

Prezioa 40 eurokoa da eta ingresoa Kutxabank-eko kontu honetan
egin daiteke: Kutxabank ES23 20955109009115389087.

Junior mailako Maite Barruetabeña eta Jon Osa eta benjamin
mailako Iker Calvo izango dira Eibar Igerixan klubeko sarituak
gaur Ordiziako Herri Antzokian Gipuzkoako Igeriketa Federazioak
egingo duen Galan, ondo merezitako saria egindako denboraldia-
rengatik. Bestalde, aurreko domekan hitzordu berezia izan zuten
Eibarko klubeko ordezkariek eurek antolatutako Flysch Beltza Tra-
besiaren bosgarren edizioan. Saturraran hondartzatik irten eta De-
bako hondartzan amaitu zen sei kilometro eta erdiko zeharkaldi
luzean, master sailean Jon Mujika (1:25:47) eta Leire Zeziaga
(1:47:44) izan ziren irabazleak. Eta hiru kilometroko zeharkaldi mo-
tzean Luis Goñi (00:39:00) eta Eibar Igerixan Kirol Klubeko Maite
Barruetabeña (00:44:32) nagusitu ziren. Giro bikaina izan zen goiz
eta eguerdi guztian eta ez ziren gutxi izan banatutako sariak.

Eibarko hiru igerilari sarituko dituzte Gipuzkoako Federazioaren Galan

Urkik 40 urteak bazkari batekin osptuko ditu urriaren 27an.

Asteburuan Sestaon jo-
katutako aurredenboral-
diko Benedikta txapelke-
tan Davide Cerchik pres-
tatzen dituen gizonezkoen
zein nesken taldeek tor-
neoa irabazi zuten. Ema-
kumezkoen taldeak 18-1
irabazi zion finalean Ses-
tao bertako taldeari eta gi-
zonezkoena 13-5 nagusitu
zitzaion Donostiri finalean.

Urbat waterpolo taldeak nagusi Benedikta txapelketan

Maite Barruetabeña
podiumaren gorenean.

MERTXE OSORO LARRUSKAIN
(2018ko abuztuaren 5ean hil zen)

Senidekoen izenean, ESKERRIK ASKO hileta-elizkizunera 
joan eta samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi.
IRTEERA MEZA egingo da domekan, hilaren 23an,

San Andres elizan, eguerdiko 12:00etan hasita.
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Bizkaiko Bira amaituta, zeharkaldi
proiektu berriei ekingo diete 
Deporreko mendizaleek

Donostiara bizitzera joandako gure herriko Gisasola
familiakoak Eibar FT-ren jarraitzaile sutsuak dira eta,
taldeko abonatuak izateaz gain, Ipuruako partiduetan iza-
ten dira. Horretaz aparte, abuztuan Kilimanjarora igo zu-
tenean ere, Alejok eta Lucasek ez zuten ahaztu euren
taldeko bufanda eramatea, igo ere beste animo batekin
egiten delako kolore gorri-urdina soinean daramazula. 

Euretatik hiru emakumezkoak izan ziren: Aitziber Urkiola, guztien ar-
tean Arratera zortzigarren heldu zena; Saioa Ugidos, 28. postuan; eta
Esther Pagei, 33. helmugan. Lasterketa amaitzeko 33 minutu eta 9 segundo
behar izan zituen Urkiolarekin batera, Pello Osoro izan zen beste irabazlea,
Klub Deportibo aurretik Arratera igotzeko 28 minutu eta 5 segundoko denbora
eginez. Bere atzetik sailkatu ziren Asier Lavado eta Roberto Gartzia.

42 parte-hartzaile izan zituen 
Simon Aldazabal igoerak

Bikeibarko Alberto Bolañosek antzinako
bizikletak erakutsiko ditu etzi Untzagan
Gure herriko Bikeibar mendi bizikletako taldeak 10 urte betetzen di-
tuen honetan, aurtengo egitarauaren barruan, betiko mendi martxak egi-
teaz gain -hurrengoa bihar Errioxako San Millan de la Cogollara-, taldekidea
duen Alberto Bolañosen antzinako bizikleta bildumaren zatitxoaren erakus-
keta prestatu du: etzi izango da hori Untzagako plazan, 10:00etatik 14:00eta-
ra, Eibarko Udalaren Mugikortasun Astearen harira antolatutako egitaraua-
ren barne. Hor erakutsiko diren bizikleta guztiak 1920tik 1960ra bitartean
Eibarren sortuak eta eginak dira, batzuk ezagunak (Orbea, BH, G.A.C.), bai-
na baita ezezagunak edo jende helduak bakarrik euren berri dituen beste ba-
tzuk, “herriko istoriaren zatitxo bat ezagutzeko aukera paregabea”.

Probaren hasierako irudia, Toribio Etxebarria kalean.

Klub Deportiboko mendi taldeak aurreko zapatuan osatu zuen Biz-
kaiko Bira, egun horretan egindako 18. etaparekin. Txangoa Elorrion
hasi, Intxorta menditik pasa, eta Eibarren amaitu zen. 46 lagun bildu zi-
ren azken etapan eta gero bazkaria egin zuten Peña Txinberan. Modu
horretan amaiera eman zitzaion iazko urtarrilaren 14an Eibar-Ondarroa
lehen etaparekin abiatutako proiektuari. Esperientzia aberasgarritzatz jo
dute antolatzaileek, “bere gauza on eta txar guztiekin: alde onean ipini-
ko ditugu taldean sortu den anaitasuna eta leku berri asko ezagutzeko
izan dugun aukera; eta ez hain onean, batetik eguraldia, etapa asko izan
ditugulako euripean eta, bestetik, toki askotan bidea ez dugula aurkitu
ondo markatuta. Alde horretatik, Euskal Mendizale Federazioari oha-
rra”.  Hemendik gutxira, urrian egingo den Deporreko mendi taldearen
batzarrean, erabakiko dituzte datorren urterako proiektu berriak, zehar-
kaldi alorrean proposamen batzuk badihardute-eta hausnartzen. 

Donostiakoak
baina Eibar 
bihotzean

Mendizaleen taldea Intxortan. Periko Iriondo



Erakundeetako orkezkariek euren babesa eta esker ona
adierazi zioten 16 urteko ibilbidea duen proiektuari.
Argazkian, Garbiñe Mendizabal Gipuzkoako Foru Aldundiko
Hizkuntza Berdintasuneko zuzendaria, Patxi Lejardi Eibarko
Udaleko euskara zinegotzia, Ekaitz Olaizola 
...eta kitto!-ko presidentea eta Idoia Sarasqueta
Gizartekintzako zinegotzia.

ABIAN DA BERBETAN EGITASMOAREN IKASTURTE BERRIA.
...eta kitto! Euskara Elkarteak martitzenean aurkeztu zituen
Portalean hurrengo hilabeteetarako asmoak, erronkak eta

egitaraua. Bertan egon ziren BERBETANeko hainbat parte-hartzaile,
herriko eragilea eta proiektuari babesa ematen dioten erakundeak.
Eta Portaleko areto nagusitik kalera irtengo da gaur BERBETAN
programa. Arratsaldeko 17:00etatik aurrera jai-giro apartaz gozatzeko
aukera izango dugu Untzagan. Ordu horretan jarriko dira martxan
eskulan- eta makillaje-mahaiak eta puzgarriak, eta 18:30ean gorputza
astintzeko unea iritsiko da, Arima Diskofestarekin. Berbetan programa
kalean aurkezteko modu bikaina! 

Euskeraz gozatuko dugu?

Gaur arratsaldean Untzagan ondo
pasatzeko eta BERBETAN egitasmoa
ezagutzeko aukera izango dute
eibartarrek. Giro ona ziurtatuta dago.
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“Gure artean ez bazaude ere, 
GUREKIN zaitugu BETI”

JUAN LUIS 
Ulazia Landa
7. urteurrena (2011-IX-25)

ETXEKOAK

…eta kitto!-k banatzen dituen esku-orrietan / www.etakitto.eus /
elkartea@etakitto.eus eta ongietorri@etakitto.eus / 943200918.
Urte osoan eman daiteke izena.

Mintzapraktikako taldeak. Ahozko euskera hobetu,
lotsa gainditu, euskera gehiago erabili eta euskal
harreman sarea zabaltzeko. Astean behin, ordubetez,
giro informalean (taberna batean zerbait hartzen,
paseoan…). Astelehenetik ostiralera, goizez eta
arratsaldez. Doan.

Gurasoentzako propio sortutako mintzapraktikako
taldeak. Talde naturalak ere izan daitezke, hau da,
lehendik eginda dauden taldeak: kuadrilak, eskola
inguruan edo parkean elkartzen diren guraso-taldeak…
Doan.

Ongietorri-ren haritik sortutako
programa. Bikoteen arteko hizkuntza
trukaketa eskaintzen du.

Untzagan egingo du gaur lehenengo
jaialdia Berbetan egitasmoak, baina
auzoetara ere iritsiko da datorren astean.
Irailaren 25ean, asteartea, Urkin egingo
da jaia, Cepa taberna parean, umeentzako
jolasak eta txokolatadarekin. 26an,
asteazkena, Ipurua aldera joango dira
…eta kitto!-koak, Ipur taberna ingurura eta
28an, ostirala, Urkizuko parkera. Hiru
jaiak arratsaldeko 17:30etik 18:30era
izango dira eta parte-hartzea doakoa
izango da.

Auzoetakoak ere
“ongietorri” izango 
dira Berbetan-en

Harrera eta elkarbizitzarako programa.
Taldeak auzoetan elkartzen dira, astean
behin ordu eta erdiz. Elkar ezagutza eta
kultur aniztasuna sustatzeko
egitasmoa. Doan.

IZENA EMATEKO:

URKIN

IPURUAN

URKIZUN
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NIEVES GARMENDIA UZKUDUN
(2018ko irailaren 14an hil zen)

URAK DAKARRENA URAK DAROA
ZUK EMANDAKOA GUREKIN GERATZEN DA

FAMILIAREN IZENEAN, ESKERRIK BEROENA gure nahigabean
lagundu diguzuen guztioi eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

(ETXEKOAK)

Parte-hartzaileen ahotsa
Parkean haurrekin zeudenean euskeraz hitz egiteko erabakia
hartu zuten Maribi, Arantza eta Amagoiak, beste guraso
batzurekin batera. Amagoiak animatuta, apurka-apurka hasi ziren
eta gaur egun ahalik eta gehiena euskeraz egiten dute. Maribik
eta Arantzak euren inguruan (familian, kuadrilan...) ez zeukaten
euskeraz jarduteko aukerarik eta oso pozik daude lagunarte berri
honek aukera ematen dielako euren euskera hobetzeko. Sandra
brasildarra da eta 10 urte daramatza Eibarren. Aurreko
ikasturtean ONGIETORRIN eman zuen izena, ezinbestekoa
ikusten duelako elkarbizitzarako eta lan mundurako.
Testigantzaren bideoa: www.etakitto.eus/mediateka/bideoak

EKINTZA OSAGARRIAK

Txangoak, tailerrak, hitzaldiak, sukaldaritza…
Ekintzetan parte hartzeko programan izena eman behar da, baina izena

emanda izateak ez du esan nahi ekintzetan derrigor parte hartu behar denik.

Ezkerretik eskumara, Maribi, Arantza, 

Amagoia eta Sandra

No entiendo ni hablo euskera.
Estoy dispuest@ a reunirme con diferentes personas y 
acercarme a la cultura euskaldun y a dar a conocer mi cultura.

Euskera ulertzen dut baina ez dut hitz egiteko erraztasunik.
Praktikatzea behar dut.
Prest nago pertsona berriak ezagutu eta hitz-jarioa hobetzeko.

Euskera ulertzen dut eta erraztasun osoz hitz egiten dut.
Prest nago pertsona berriak ezagutu eta euren euskera maila
hobetzen laguntzeko.

Euskera ulertzen dut baina ez dut hitz egiteko erraztasunik.
Prest nago pertsona berriak ezagutu eta kultura desberdinen
arteko trukaketa egiteko.
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“Norberak bere bidaia 
egingo du klown tailerrean”
Andretxeak ‘Jabetze Eskola’ jarriko du martxan urrian eta eskaintza
zabala eskainiko du horren bitartez. Elikadura, autodefentsa eta beste
hainbat gaien lanketa egiteko aukera egongo da, eta Nerea
Ariznabarreta aktoreak ‘Klowna eta jabetzea’ ikastaroa eskainiko du.
Norberak duen klowna (pailazoa) ezagutu, irudimena eta
zentzumenak aktibatu, eta autoritatearekiko harremana lantzeko
aukera emango du tailerrak.

- ‘Klowna eta jabetzea’ tailerra eskaini-
ko duzu Andretxean. Zertan datza?

Antzerki estiloko zazpi saio egingo di-
tugu eta mugimendua izango da nagusi.
Norberaren ezagutzarako bideratutako
ariketak egingo ditugu, errazen irteten
zaiguna zer den ikusteko, gehien gusta-
tzen zaiguna ezagutzeko, eta abar. Senti-
menduetatik bidaiatuko dugu, baita ere.
- Hausnarketa pertsonalerako balio
izango du, beraz?

Bai, baina jolasean ibiliko bagina mo-
duan. Maitasunezko espazio segurua
sortu nahi dugu, saio hauetan biluztu
(modu sinbolikoan) egin behar garelako.
Klownean, pailazoen munduan, ‘utzi’
egin behar zara eta, horrela, ahultasunak
ezagutuko dituzu. Hau da, geruza guztiak
kendu eta horien azpian duguna ikusiko
dugu. Ahultasun horiek abiapuntua izan
daitezke, ondo sentitzera eta protagonis-
ta bihurtzera heldu gaitezkeelako hortik.

- Maitasunezko espazio segurua sortu
nahi duzula diozu. Zein zentzutan?

Lasaitzeko pixka bat, askatzeko. Hel-
buruetako bat barre egitea da. Gehiene-
tan gizonezkoen barre algarak ozenago-
ak izaten dira, emakumeok irrifarre txiki
bat egiten dugun bitartean. Barre algara
horiei aukera eman nahi diet.
- Edozeinek eman dezake izena?

Edozein emakume etorri ahal dela us-
te dut. Norberari une bakoitzean bizi due-
naren arabera eragin dakioke tailerrak.
Harritzea da beste helburuetako bat. Izan
ere, gehienetan ez diogu geure buruari
espaziorik ematen, eta eman izanez gero
gauza politak irten daitezke. Begiratu edo
deskubritu nahi ez ditugun gauzei bidea
emateko ere balioko du. Askotan ez da-
kigu nola sentitzen garen, eta sudurra ja-
rri eta aktuatzen dugunean, baliteke kan-
pokoak argiago ikustea gertatzen zaigun
hori zer den guk geuk baino.

- Aurretik egin dituzu horrelako saioak?
Zarautzen egin nuen bat eta, gero, ja-

betzearen inguruko entrenamenduak bai-
ta ere klowna egiten dugun jendearekin.
Demaseko ikaskuntza izaten da guztion-
tzat eta espero ez ditudan gauzak gerta-
tzen dira, beti ere taldearen eta parte-har-
tzaile bakoitzaren arabera. Klown ikasta-
roak ez dira beti barreak eta denbora-pa-
sa. Batzuetan barrenak ukitzen ditugu,
gustatzen ez zaizkigun gauzak ikusi eta
norberak bere bidaia egiten du.
- Nola eramaten da ikasitakoa bizitza
errealera?

Nire buruari egiten diodan galdera da
hori. Tailer horrek egunerokotasunerako
balio du, baina argi bat eman behar diozu,
hau da, eskura eduki eta ez gorde gure
barreneko kutxa batean. Aurretik izan di-
tudan esperientziek erakutsi didate ho-
rrelako tailerretan parte hartu dutenek al-
daketa igarri dutela euren bizitzan.

Bihar 12:00etan inauguratuko dute “Eibarko bizikleta-
gintza Carlos Narbaiza funtsan” erakusketa Eibarko Ar-
magintzaren Museoan. Urriaren 21era arte Eibarren egin-
dako bizikleta modelo batzuk, Abelux, B.H., Cil Orbea,
G.A.C. eta Torrot markakoak erakutsiko dituzte, gure he-
rriko lantegi auxiliarretan bizikletentzat egindako hainbat
osagairekin (pinoiak, kateak, txirrinak...) batera. Horrela,
2015ean Carlos Narbaizaren familiak Eibarko Udalari Ar-

magintzaren Museoko Funtsa betetzeko emandakoaren zati txi-
ki bat ezagutzeko aukera egongo da. Erakusketan 60. eta 90.
hamarkaden artean egindako 14 bizikleta ezberdin ipiniko di-
tuzte ikusgai.

Eibarren egindako bizikleten erakusketa zabalduko dute bihar Museoan

NEREA ARIZNABARRETA (aktorea):



Gaur arratsaldean, 19:00etan zabalduko duten Arrate Kultur Elkarte-
ko bazkideen erakusketarekin hasiko da ikasturtea Topalekuan. Orain-
goan euren artelanak erakutsiko dituzten artistak Esther Fernandez de
Maruri, Maite Arriaga, Vicente Iriondo, Natalie Hickey, Arrate Osoro,
Mamen Piriz, Jesus Belaustegi, Esther Galarza, Esteban Oroz eta Car-
men Mostaza dira. Orotariko artelanak bilduko dituen erakusketa urria-
ren 7ra arte egongo da ikusgai, astelehenetik barixakura, 19:00etatik
21:00etara eta asteburuetan, berriz, 12:00etatik 14:00etara eta
19:00etatik 21:00etara.

Untzagako jubilatu etxeak datorren barixakurako
hitzaldia antolatu du: Jesus Mª Agirrek organoak
egiten zituen Eibarko Helmholtz enpresaren
sorreraren 60. urteurrenaren inguruan jardungo du
berbetan, zehazki 1958. urtetik 1961. urtera
bitarteko sasoiari buruzko kontuak azalduta. Sarrera
librea izango da eta herritar guztiak daude
gonbidatuta. Hitzaldia 18:30ean hasiko da, jubilatu
etxeko beheko solairuan dagoen gelan.

Helmholtz enpresari buruzko hitzaldia
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Kulturaleko bazkideen erakusketa
zabalduko dute gaur Topalekuan

German Ereña
Eibarko Usartza
Txistulari Bandako
kideak idatzitako
"Isidoro Fagoaga.
El tenor olvidado"
liburua hedabideen
aurrean aurkeztu
zuten atzo
arratsaldean Beran.
Musikari eibartarrak
15 urte eman ditu
Isidoro Fagoaga
tenore nafar ospetsuaren bizitza ikertzen eta hori
jasotzen duen liburua eman du argitara, Nafarroako
Gobernuaren eta Berako Udalaren laguntzarekin.
Liburua abuztuaz geroztik dago salgai.

Isidoro Fagoagari buruzko liburua kalean

Martitzeneko saioarekin hasiko du ikasturtea “Idazlearekin Harixa
Emoten” euskerazko irakurle taldeak. Betiko martxan, kurtso honetan
ere gonbidatutako idazleek hartuko dute parte Juan San Martin Udal li-
burutegiak eta …eta kitto! Euskara Elkarteak hilean behin antolatzen di-
tuzten saioetan eta, datorren astekoan, Karlos Linazasoro izango da,
“6012” nobelari buruz berba egiteko. Antxon Narbaizak zuzenduko du
saioa eta irakurleek liburuari buruzko galderak edo iruzkinak egiteko au-
kera izango dute. Gainera, antolatzaileek taldekoak ez direnenei ere za-
baldu nahi diete parte hartzeko gonbidapena. Saioa Portalean izango da,
19:00etan hasita.

Karlos Linazasororekin hasiko dira
Harixa Emoten literatur saioak

Ikasturte honetan ere, Udalak eta euskaltegi biek
(AEK eta Udal Euskaltegia), ikastetxeekin
lankidetzan, “Gurasoak ere eskolara” kanpaina
abiatu dute. Egitasmoan gurasoei euskera ikasteko
aukera eskaintzen zaie, euren seme-alaben
ikastorduetan eta ikastetxean bertan. Astean 4
eskola ordu jasoko dituzte eta, euskera ikasita,
euren seme-alaben euskalduntze prozesuan eurek
ere laguntzea da asmoa. Interesa dutenek seme-
alaben ikastetxeetan eska dezakete informazio
zehatzagoa eta izen-ematea ere eskolan egin
daiteke, urriaren 11ra arte.

Aurten ere Gurasoak Eskolara
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Kezkako dantzarien partehartzea duen
“Dantza” filma domekan estreinatuko da

Ikasturte berrirako hainbat ekimen
prestatu dituzte Hankamotxak Bertso
Eskolan. Iaz bezala, aurten ere helduen-
tzako taldea egongo da. Eguna eta ordu-
tegia oraindik lotu barik dago, baina taldea
astean behin elkartuko litzateke, Arrate
Kultur Elkarteko goiko lokalean eta ordu-
bete inguruko klaseak izango dira. Hel-
duen taldean hasteko ez da inolako eza-
gutza edo maila minimorik eskatzen, jo-
rratuko diren kontzeptu eta ariketak hasi
berrientzako izango dira-eta. Arduradunen
berbetan, “bertsoaren egitura ezberdinak,
errima arauak, neurriak eta doinuez gain,

bertsolaritzaren munduko beste alor ba-
tzuk ere jorratuko dira, adibidez, gaiak no-
la jarri edo txapelketetako epai irizpideak.
Idatzizko zein bapateko bertsolaritzaren oi-
narriak irakatsiko dira, beti ere lagunarteko
giro batean”. Horrekin batera, gaztetxoen
(10-14 urte) bertso eskolak ere martxan ja-
rraituko du. Talde honetan ere, eguna eta
ordua zehazteke daude, baina klaseak as-
tean behin izango dira, Portalean, ordube-
te inguruko iraupenarekin. Zalantzak argi-

tzeko edo informazio gehiago eskatzeko
hankamotxak@gmail.com helbidera idatzi
daiteke.

Bestalde, datorren asteko barixakurako
bertso saio musikatua antolatu dute,
22:00etan Txaltxa Zelaiko auditorioan (sa-
rrera doan). Miren Artetxe, Jokin Bergara,
Beñat Gaztelumendi eta Alaia Martin ber-
tsolariek jardungo dute, Ixak Arruti eta Ga-
ri Otamendi musikariek lagunduta eta gai
jartzailea Manu Goiogana izango da.

Domekan, Zinemaldian estreinatuko
dute Telmo Esnalen "Dantza" filma.
Sekzio ofizialean baina lehiaketatik
kanpo aurkeztuko da filma eta domeka-
ko emanaldia prentsa eta akreditatuen-
tzat izango da. Ondoren beste lau pase
egingo dira, baina ez dago sarrerarik, or-
du gutxitan denak agortu baitira. Peli-
kulan batez ere euskal dantza tradizio-
nalean diharduten dantzariek hartzen
dute parte eta tartean Kezka dantza tal-
deko hainbat dantzari daude: Ainhoa

Larrañaga, Eider Agirrebeña, Miren Ha-
zas, Josu Garate, Amaia Rodriguez,
Egoitz Blanco, Enrike Izagirre, Jone
Lahidalga, Amaia Visus, Jone Saez, Lu-
ken Aranburu, Maddi Alberdi, Maider
Altzibar, Maider Otaola, Maitane Fari-
ñas, Naroa Arrizabalaga, Maite Gonza-
lez, Nagore Fernandez, Oihane Lloren-
te, Olaia Gabirondo, Oier Araolaza, Izar
Araolaza, Ekain Araolaza, Olaiz Agirre-
beña eta Unai Txurruka, eta Txindurriko
Eider Gisasola aritu dira filmean.

Helduendako zein
gazteentzat bertso
eskolak martxan

Zazpi artista grafikoren lanak gaurtik aurrera Portalean ikusgai
Udako atsedenaldia eta ge-
ro, gaurtik aurrera Portaleko
erakusketa aretoak betiko
martxan zabalduko ditu ate-
ak. Kurtso honetako lehen
erakusketak “7/7” izena dau-
ka eta zazpi artista grafikoren
lanak biltzen ditu: Raisa Ala-
va, Iñaki Elosua Urkiri, Javier
Idirin, Beñat Krolem, Juanjo
Ortubia, Omer Zaballa eta
Alazne Zubizarreta grabatu
garaikidea jorratzen duen Bil-
boko La Taller izeneko espa-
zioan trebatu dira, baina ar-
tistek erakusketa honetarako
aukeratu dituzten proposa-
menek ez dute euren arteko
lotura zehatzik. Artistek dio-

tenez, “artelanen kalitateak
eta zirkuitu artistiko profesio-
nalean parte hartzeko nahiak”

batzen ditu ikusgai ipinitako
lanak. Urriaren 14ra arte izan-
go da ikustera joateko auke-

ra 18:30etik 20:30era, marti-
tzenetik domekara. Erakus-
ketaren harira “Estanpazio
teknika klasikoak” izeneko
tailerra antolatu dute urriaren
9rako, 18:00etatik 20:00eta-
ra Portalean. Tailerrarekin
grabatu-teknika klasikoetako
estanpazio-mota nagusi biak,
erliebezko estanpazioa eta
hutsunedun estanpazioa,
ezagutzera eman nahi dituzte
eta parte hartzeko ez da de-
rrigorrezkoa aurretiko ezagu-
tzak izatea, ez marrazketaz,
ez grabatuaz. Izen-ematea
erakusketan bertan egin dai-
teke, gaurtik aurrera (12 la-
gunentzat tokia dago).
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“Ostolazaren ondarea”
erakusketa DEBAN 
Aurreko zapatuaz geroztik
“Ostolazaren ondarea”
erakusketa ikus daiteke Deban,
Agirre jauregiko erakusketa
gelan. Inaugurazioarekin batera,
omenaldietarako tartea ere izan
zuten: Josu Aranberrik
gidatutako hitzaldi-mahaingurua
amaitu eta jarraian, Arantxa
Iñurrategik J.M. Ostolazaren
margolana entregatu zion
dohaintzan Debako herriari
eta "Debako herria" muralaren
aurkezpena egin zuten eta,
amaitzeko, J.M. Ostolaza eta
Arantxa Iñurrategi omendu
zituzten. Debako Kultur
Elkartearen eskutik zabaldu
duten erakusketa “Gipuzkoa
2018: emakumeen emaria”
egitasmoaren harira prestatu
dute eta ikustera joateko
ordutegia hau da: astegunetan,
(18:00-20:00) eta zapatu eta
domeketan 12:00-14:00).
Irailaren 28ra arte egongo
da zabalik.

hildakoak
- Santiago Angel Alcalde Serrano. 86 urte. 2018-IX-12.
- Balbino Aierbe Arratibel. 95 urte. 2018-IX-13.
- Nieves Garmendia Uzkudun. 92 urte. 2018-IX-14.
- Sabina Totorika Uriarte. 89 urte. 2018-IX-14.
- Francisco Dominguez Salgado. 89 urte. 2018-IX-14.
- Esteban Carmona Martin. 91 urte. 2018-IX-15.
- Eleuterio Sanchez Herrero. 58 urte. 2018-IX-16.
- Rosa Txurruka Sarasketa. 91 urte. 2018-IX-16.
- Rosario Aranzabal Landa. 97 urte. 2018-IX-16.
- Luis Manzanos Garcia. 84 urte. 2018-IX-16.
- Julian Agote Leturiondo. 88 urte. 2018-IX-18.
- Juan Luis Guenaga Maguregi. 75 urte. 2018-IX-19.

jaiotakoak

eguraldia (EUSKALMET.NET)

- Amaia Rodriguez Sanchez. 2018-VIII-19.
- Naia Iraola Ortiz. 2018-IX-11.
- Alazne Aguiar de Carvalho. 2018-IX-13.
- Simon Garzon Blanco. 2018-IX-15.
- Elene Arrizabalaga Perez. 2018-IX-17.

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 21
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Zapatua 22
EGUNEZ Zulueta (San Agustin, 5)

Domeka 23
EGUNEZ Morgado (San Agustin, 3)

Astelehena 24
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Martitzena 25
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Eguaztena 26
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Eguena 27
EGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)

Barixakua 28
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

farmaziak

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

AZPEITIA Motor
Festibala zapatuan
Bihar arratsaldean Azpeitia Motor
Festibalaren 3. edizioa hartuko
du Azpeitiko Perez Arregi plazak,
16:00etatik aurrera. Parte-
hartzaileak elkartu eta jarraian,
16:30ean motorrekin irtengo dira.
18:15ean “storm” delakoa
izango da eta 19:00etan, berriz,
pintxo-poteoa hasiko dute.
Ondoren, iluntzean hasi eta
gaueraino, kontzertua emango
dute Kauce (20:15), Saratoga
(21:30) eta Leize (23:30) taldeek.
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MUGIKORTASUNAREN
ASTEA
16:00/20:00. Umeendako
jarduerak: bide-segurtasuna
lantzeko zirkuitoa. “Eko-bike”
eskulan tailerra. Horrez
gain, bizikleta elektrikoa
probatzeko aukera.
Untzagan.

BERBETAN JAIALDIA
17:30. Ikasturte hasierako
jaialdia: puzgarriak, tailerrak
eta disko-festa. ...eta kitto!-k
antolatuta. Untzagan.

LEGARREKO JAIAK
19:30. Txosna irekiera
eta umeentzat jolasak.
20:30. Patata tortilla
txapelketa.
21:00. Auzoko gaztetxoen-
tzat afaria.
21:30. Patata tortilla
txapelketaren sari banaketa.
22:00. Parte hartzeko
kontzertua: denok kantuan.
23:00. Kontzertua: Eirband.
Legarren.

Barixakua 21 Eguaztena 26
GURASOAK BERBETAN JAIA
17:30/19:00. Gurasoak
Berbetan jaia. Ginkana eta
txokolatada. Ipuruan (Ipur
sagardotegiaren parean).

HAMAIKA BERBALDI
19:00. “Bilbon 30 egun
euskaraz. Eibarren, zer?”:
“Bilbon euskaraz” (Lutxo
Egia) eta “Miren eta Malen
Euskaraldian” (Miren
Gisasola, Malen Illarramendi
eta Irune Jaio), Eibarren
Akebaik antolatuta.
Indianokua gaztelekuan.

Astelehena 24
ELKARRETARATZEA
12:00. Jubilatu eta
pentsiodunen
kontzentrazioa, pentsio
duinak eskatzeko. Untzagan
(udaletxe parean).

BILERA
17:00. Eibarko
Emakumeen Mahairen
bilera. Andretxean.

Zapatua 22
BILERA
09:00. Nalua Eibarko
Talde Feministaren bilera.
Andretxean.

MUGIKORTASUNAREN
ASTEA
10:00/14:00. Bigarren
eskuko bizikleten azoka.
Bizikletak konpontzeko
tailerra (doan). Bizikleta
elektrikoa probatzeko
aukera. Udalbusa eta Taxi-
busa dohainik. Untzagan.

MASKOTA LEHIAKETA
11:00. Maskota lehiaketa.
El Corte Inglesean
(3. solairuan, terrazan).

BIEN APARECIDA JAIAK
11:00. Alebin foball
txapelketa.
16:30. Igel eta toka jokoak.
Kantabriako Etxeak
antolatuta. Ipuruako
bolatokian.

LEGARREKO JAIAK
11:30. Legarreko
III. Kronoeskilara.
13:30. Pintxopoteoa,
trikitilari eta buruhandiekin.
14:30. Bazkaria, Ortutik
Ahora-ren eskutik.
16:00. Bazkalosteko
musika, DJ Arnorekin.
17:00. Antxo eta Pantxaren
eskutik, “Amamaren
ganbara” umeendako
ikuskizuna.
18:30. Txokolatea
eta bizkotxoak.
19:30. Kalejira, buruhandi
eta Mugi Panderoarekin.
20:00. Erromeria, Mugi
Panderoarekin.
22:30. Kontzertua:
Sofokaos eta Nor Naiz.
Legarren.

Irailaren 30era arte:
– MARIA ARETXABALAREN ARGAZKIAK (El Ambigú taberna)
– VIRGINIA BARINAGAREN ARGAZKIAK (Portalea jatetxea)
– PABLO MAROTOREN ARGAZKIAK (Eibarko Klub Deportiboa)

Urriaren 7ra arte:
– ARRATE KULTUR ELKARTEKO BAZKIDEEN LANAK (Topaleku)

Urriaren 14ra arte:
– “7/7” ERAKUSKETA GRAFIKOA: RAISA ALAVA, IÑAKI ELOSUA, JAVIER IDIRIN, BEÑAT KROLEM, 

JUANJO ORTUBIA, OMER ZABALLA, ALAZNE ZUBIZARRETA (Portalea)

Urriaren 21era arte:
– “EIBARKO BIZIKLETAGINTZA CARLOS NARBAIZA FUNTSAN” (Eibarko Armagintzaren Museoa)            

Eguena 27
ANDREEN IBILBIDEA
09:45. Emakumeendako
ibilbidea, udaletxeko
arkupeetatik abiatuta.

II. ITSAS ENERGIA
HITZALDIAK
15:30. Christian Windt:
“High-fidelity numerical
modelling of Ocean Wave
Energy Converters in the
CFD framework”. Nicolas
Faedo: “Identificación
de sistemas de conversión
de energía undimotriz:
fundamentos y un enfoque
basado en momentos”.
Giuseppe Giorgi:
“Modelación hidrodinámica
lineal y no lineal para
convertidores de energía
de olas”. Yerai Peña:
“Itsasoko olatuen eszitazio
indarren estimazio eta
aurreikuspena”. Sarrera
librea da, lekua bete arte.
Eibarko Ingeniaritza
Eskolan (San Andres
aretoan).

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

TAILERRA
19:00/20:30. "Komunikazio
eraginkorra eta oparotasuna
zure negoziorako" doako
tailerra, Ekingune
elkartearen eskutik. Hizlaria:
Ruben Sierra Fernandez
(ekintzailetasunean coach
aditua). Armeria Eskolan
(Ikasle Ohien gelan).

Erakusketak

Domeka 23
MUGIKORTASUNAREN
ASTEA
10:00/14:00. Antzinako
bizikleten erakusketa,
Bikeibarren eskutik.
Untzagan.

Martitzena 25
IKASTEN
16:00/19:00. Punto-tailerra.
17:00/20:00. Joskintza-
tailerra. Portalean.

GURASOAK BERBETAN JAIA
17:30/19:00. Gurasoak
Berbetan jaia. Ginkana
eta txokolatada. Urkin
(Cepa tabernaren parean).

HARIXA EMOTEN
19:00. Idazlearekin Harixa
Emoten: Karlos Linazasoro
(“6012”). Portalean.

BISITA GIDATUA
17:00. Doako bisita
gidatua, euskeraz, Museoko
erakusketa ezagutzeko
(18:30ean gazteleraz).
Doan. Eibarko
Armagintzaren Museoan.



Zorionak, UNAX, 
gure txapeldun, 
haraiñegun 11 urte
egin zenduezelako.
Famelixa guztiaren
partetik.

Zorionak, LUKEN,
gaur 7 urte beteko 
dozuzelako. Segi beti
bezain jator! Patxo bat
etxeko danon partez.

Zorionak, LAIA, 
astelehenian 11 urte
beteko dozuz-eta.
Ondo-ondo ospatu eta
patxo pillua famelixa
guztiaren 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, DANEL!!
Patxo haundi bat
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, UXUE, 
astelehenian 6 urte 

beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 

famelixaren partez.

Zorionak, JUNE,
haraiñegun 11 urte
bete zenduezen-eta.
Musu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, MALEN,
atzo 3 urte bete
zenduazen-eta. Musu
bat etxekuen eta, batez
be, Mirenen partez.
Jarraittu hain alai!

Zorionak, ANE!!!,
astelehenian 11 urte
bete zenduezen-eta.
Patxo potolo pillua
etxeko guztien partez.

Zorionak, JONE, gaur
7 urte betetzen dozuz-
eta!!! Musu pillote
etxekuen partez!!!

Zorionak, ARRATE. 
gure polittori, hillaren
24an 8 urte beteko  
dozuz-eta. Patxo 
haundi bat familixaren 
partez.

Zorionak, LUKE, bixar 
4 urte beteko dozuz-
eta. Patxo erraldoi bat,
polittori! Etxekuen
eta lagunen partez. 

”Un océano entre nosotros”
Zuzendaria: James Marsh

”La monja”
Zuzendaria: Corin Hardy

”Yucatán”
Zuzendaria: Daniel Monzón

(2 ARETOAN)
22an: 19:45, 22:30
23an: 20:00
24an: 20:30

(1 ARETOAN)
22an: 19:45, 22:30
23an: 20:00
24an: 20:30

(ANTZOKIAN)
22an: 19:45, 22:30
23an: 20:00
24an: 20:30

zineaColiseoan

Zorionak, BEÑAT
Arrillaga, haraiñegun
8 urte bete zenduezen-
eta. Besarkada haundi
bat etxekuon partez
eta patxitua Maialenek. 

Zorionak, AMETS!,
atzo 8 urte bete 
zenduezen-eta. Aupa,
Txapeldun! Musu 
haundi bat etxekuen
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
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rki
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rak

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

i

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Interna. Tel. 602-181849.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Orduka. Esperientziarekin.
Tel. 632-381938.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Baita gauez
ere. 18 urteko esperientzia. Tel. 659-
908513.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Baita gauez eta ospitalean ere.
Tel. 659-908513.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Tel. 638-793487.
– 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.
– 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 nagusiak zain-
tzeko asteburuetan ospitalean gauez.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 632-
733573.

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 642-
184769.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Orduka.
Tel. 612-263294.
– Neska eskaintzen da edozein lan egiteko.
Tel. 631-657380.
– Mutila eskaintzen da sukalde-laguntzaile
jardun, igeltsero moduan, nagusiak zaindu,
garbiketak egin eta txakurrak ateratzeko.
Tel. 695-466286. Leonardo.
– Neska eskaintzen da garbiketak egin,
umeak edo nagusiak zaindu, sukalde-
laguntzaile jardun eta txakurrak ateratzeko.
Tel. 695-466352.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egin, sukalde-laguntzaile jardun eta nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 663-
273321.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 698-696194.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 622-131664.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
du eta beste lan batzuetarako. Tel. 643-
413526.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 646-
562523.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 631-
907532.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 689-798284.

4.1. Lan bila

1. Etxebizitza

5. Irakaskuntza

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

5.1. Eskaerak

– Pisua alokagai Urki Kurutzekua, 12an. 3
logela, egongela, sukaldea eta 2 bainugela.
83 m2. Eraikin berria eta pisu argitsua. Hile-
ro 700 euro. Tel. 607-534881.
– 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.

1.2. Errentan

– Azpeitiko No+Vellok langilea behar du:
Estetizista-titulua, laser depilazioan edo
IPL-n esperientzia, komertzial dohaiak eta
euskera maila ona baloratuko dira. Bidali
curriculuma: azpeitia@nomasvello.com
– Sukalderako laguntzailea behar
da. Tel. 685-286303 eta 665-308025.
– Kamarera/o behar da Eibarko kafetegi
batean lan egiteko. Esperientziarekin.
Tel. 644-733651.
– Sukalde-laguntzailea behar da. Espe-
rientziarekin. Tel. 665-308025.
– Sukalde-laguntzailea eta kamarera/o
behar dira Eibarko taberna bate-
an. Tel. 639-792203.
– 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

– Pabilioia alokatzen da Elgoibarko Olaso
poligono industrialean. 200 m2 + 70 m2

solairuartean. Tel. 649-258913.
– 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.

3.2. Errentan

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

6.4. Bestelakoak

– Neska euskaldunak LHko klase partikula-
rrak ematen ditu arratsaldez. Tel. 647-
615265.
– C1 ingeles maila duen ikasleak ingelesez-
ko klase partikularrak ematen ditu. Tel. 688-
800913. Eider..
– 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

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko (baita ospitalean ere)
eta garbiketak egiteko. Tel. 688-959575.
– 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.

2. Motorra

– 1999 Volkswagen Passat V 1.9 TDi sal-
gai, egoera onean. 1.800 euro negoziaga-
rriak. Tel. 678-075299.

2.1. Salgai



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

KONA



– fitness

– aretoko ziklismoa

– seniors gimnasia +55

– power

– aerobic-step

– TRX

– krosstrain

– pilates

– zumba

– total kardioa

– total train

– GAP

– yoga

– jumpfit

– sauna

– igerilekua

– kiropraktikoa

– estetika

– zumba kids

– karate kids

– igeriketa kids

TARIFA 
FINKOA: 

60€
FITNESS 
TARIFA: 

50€


