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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MARRUSA/MURRUSA.- Ganaduak egiten duen zarata. Gaztelerazko ‘‘mmuuggiiddoo’’. “Urriñetik
entzuten ziran behi marrusak”.
MARSAL.- Arbola mardula, sendoa. “Sasoi batian gure inguruetako baso ederretan makiña bat
marsal zeguan”.

astean esanak
”Euskaldunak ez gaude munduko
mapa politikoetan. Eta geure
burua izendatzeko orduan ere
ez gaude ados. Bi premisa horiek
izan daitezke nahikoa arrazoi gure
marka garatzeko gaitasunik ez
dugula onartzeko. Inor ez da ari
gai hori lantzen. Subjektuaren
izendapena zehaztean ez gara
ados jartzen; gogoratu Euskal
Selekzioaren izenarekin nolako
polemikak egon diren. Euskal
Herriaren marka landu beharrean,
beste marka batzuk indartu dira:
Erkidegoko gobernuari lotutako
Basque Country, esaterako”

(LOREA ARAKISTAIN, PUNTUEUS FUNDAZIOA)

“XX. mendeko katedralak foball-
estadioak, museo berriak, etxe-
orratzak eta arkitektu-izarrek
sortutako bodegak dira, merkatal-
zentroekin batera; kontsumoa,
ikuskizuna eta hedonismo
gastronomikoa erlijio berriak
bihurtu ditugulako. Bilboko
Guggenheim berari titaniozko
katedrala deitzen diote eta hiriko
edozeinek esango dizu non
dagoen; San Mames foballa
katedralarekin gauza bera. Baina
Alde Zaharrean dagoen Santiago
katedralagatik galdetuz gero?
Baietz zailtasun handiagoak izan!
Benetako katedralak, berriz,
museo bihurtu dira: apaizen faltan,
gainera, japoniarrez betetakoak”

(JULIO LLAMAZARES, IDAZLEA)

“Noiz hasi behar gara eskatzen
laguntzak gizonezkoendako?
Hasteko, emakumezkoek baino
urte gutxiago hartzen dute, eta
lehiakorrak izatera, laguntza ez
eskatzera eta bakarrik moldatzera
bideratuta daude. Orokorrean,
emakumezkoek baino txartoago
jaten dute, gehiago erretzen eta
jokoaren hatzaparretan ere
maizago jausten dira. Arrisku-sexu
praktiketan ere gehiago erortzen
dira eta, bere buruaz beste egiten
dutenen artean, lautik hiru
gizonezkoak dira. Zer esanik ez
presoen artean, %92. Trafiko-
istripuetan ere nagusi, alkohol
eta drogekin bezala... Eskatu
barik ere, lagundu beharko zaie”

(JOSE LUIS GOMEZ LLANOS, SOZIOLOGOA)

KKULTURA ETA HHIZKUNTZA PPOLITIKA SSAILA

((HHIZKUNTZA PPOLITIKARAKO SSAILBURUORDETTZZAA))

eskutitzak
2018-19 ikasturte berriak ikastetxe berri baten

sorrera ekarri digu herrira. Iaz hasitako Eskola Ma-
pa berriaren ezarpen ofizialaren hurrengo urratsa.
Gauza horiek ez dira urtero gertatzen eta herrita-
rron aurrean azaltzea bidezkoa dela uste dugu.

Lehengo iturrietatik ur berria: aurretik Mogel Isa-
si eta Itzio Bigarren Hezkuntzako ikastetxe izanda-
ko eta I. Zuloaga Batxilergoko ikastetxe izandako-
aren arteko bateratzearen ondoren sortu den EEiibbaarr
BHI ikastetxe berria.

Lehendik ziren Isasi-MOGEL, Jardiñeta-ZULOA-
GA eta ArrateBide-ITZIO hiru eraikuntzak oraingoz
eutsiz, baina etorkizunean dena bi egoitzatan bil-
tzeko asmotan: Isasin eta Jardiñetan. Horrek dakar
Eskola Publikoak gure herrian DBH osoa (1, 2, 3, 4
urteak) eta Batxiler osoa (1, 2 urteak) ibilbide ber-
dinetik bermatuko dituela.

Halako aldaketa sakonak eragin asko izan ahal di-
tu; neurri askoz handiagoko ikastetxe baten abia-
tzearen aurrean gaude eta erronkak ere neurri be-
rekoak dira. Eskolako zuzendaritza, irakasle eta lan-
gileek lan handia dute aurretik, guzti hori norabide
onean bideratzeko. Gure aldetik, guraso bezala, bide
hori elkarren ondoan egiteko asmoa azaltzen dugu.

Lerro hauen bitartez, sortu berri den komunita-
teari barne deia egin nahi diogu, azalduz bagarela
talde bat Guraso Elkarte berria abiarazi duena eta
beste askoren laguntza beharko duena bidea egi-
ten joateko. Ateak zabalik dituzue gerturatu eta gu-
rekin batera lanean jarduteko. Talde sendoa lortuz
gero, handiagoa izango da arlo ezberdinetan sa-
kontzeko aukera. Eskola euskaldun, publiko eta in-
tegratzaile baten alde!

E ib ar  BHI  Guras o  E l kar tea

– Eibar BHIko Guraso Elkartetik agurra –

Joan dira aurtengoak ere. Zortzigarren aldiz an-
tolatu ditugu aurten Legarreko Jaiak. Egia esan, ez
da gure burua loratzearren, baina lan handia egin
dugu urten ere. Eguraldia ere lagun izan dugu,  ur-
tero lez (oso lagun gainera, zelako beroa!) eta ho-
rrek beti errazten ditu gauzak. Ez eguraldiak baka-
rrik, jakina, auzotarren laguntza eta partehartzea bi-
kaina baitira. Ze ondo pasatu dugun!

Eskerrik asko denoi, auzokoei, bisitan etorri za-

retenoi, gure kolaboratzaile ixil-ixil baina ezinbes-
teko diren Atax eta Lanhotzi, pintxo-pote zoraga-
rria eman zenigutenei eta zozketarako afariak jar-
tzen dituzuenei. Aurtengo zenbaki sarituak haue-
xek dira: Chalchan afalduko du 1313 zenbakia due-
nak; Gure Lekun, 392 duenak; Hirurok-en, 1303
zenbakia; eta Ongi Etorrin 407 zenbakia duenak.
On egin denoi!

Ar r a jo l a pe  Ku l t u r  E l kar tea

– Gutxiago falta jada hurrengoetarako! –



...eta kitto!
danon ahotan
2018-IX-28

4

AAurreko barixakuaz geroztik dago
martxan Txontako informaziño bu-
legua, kale horretako 3. zenbaki-
xan. Aurreko barixakuan egindako
prentsaurrekuan azaldu ebenez, bu-
legora gerturatzen diranak Eusko
Jaurlaritzatik banatuko dittuen diru-la-
guntzen inguruko informaziñua jaso-
ko dabe, baitta Udalak igogailluetara-
ko zein fatxadetarako emoten dittuan
laguntzen ingurukua be. Eta eskaerak

eta bestelako tramitiak be buleguan
kudeatuko dittue. Astelehenetik bari-
xakura zabalduko dabe, 10:00etatik
13:00era eta 16:00etatik 19:00etara
astelehen, martitzen eta eguaztene-
tan eta 10:00etatik 13:00era, barriz,
eguen eta barixakuetan. Jendiari arre-
ta eskintzen Debegesan eta Juan An-
tonio Mogel auzoko errehabilitazi-
ñuan biharrian jardun daben Cristina
Bollar egongo da. 

Zabaldu dabe informaziñua 
emoteko bulegua Txontan

“Aurrekontu parte-hartzaillia 2018” izenekuari lotuta, herritarrak
800.000 eurotarako aurkeztutako inbersiño-proposamenak aurkeztu
eta aukeratzeko billerak antolatu dittu Udalak. Lehena atzo egin zan, Ipu-
ruan bizi diranekin eta datozen egunotan izango dira bestiak: astelehe-
nian Legarrekuekin, martitzenian erdialdian bizi diranekin, urriaren 8xan
Urkikuekin, urriaren 15ian Amañakuekin, urriaren 22xan erdigune-ekial-
dian bizi diranekin eta urriaren 25ian ekialdekuekin. Billera guztiak uda-
letxeko patixuan izango dira, 19:00etatik 20:30xetara. 

Eibartarrak egindako inbersiño-
proposamenen inguruko billerak

Biolur eta Debemen alkartiak, Eibarko Udalarekin batera antolatu
daben Debabarreneko VII. Aste Ekologikuaren barruan, domeka
goizian, 10:00etatik 14:00xetara Eko Azoka egingo da Untzagan. Ho-
rrekin batera, hainbat ekintza osagarri antolatu dittue azokaren ingu-
ruan: argizarizko kandelak egitteko taillarra (Aikur), jolasak (ENEEK) eta
13:00ian hasiko dan “Barazki hartzituak” showcooking-a (Olaia Blan-
co). Bestalde, basarri bittara juateko aukeria eukiko dau nahi dabenak:
urriaren 6xan Mutrikuko Basailun basarrira bisita egingo da, hango ba-
ratzezaintza eta frutazaintza ekologikua bertatik bertara ezagutzeko.
Eta urriaren 13an Eibarko Sosola basarrira juateko urteeria egingo da-
be, ogigintza, abeltzaintza eta gaztagintza ekologikua ezagutzeko. Bi-
xak duan izango dira, baiña aurretik izena emotia eskatzen dabe, 943
761447 telefonora deittuta (Biolur). 

Domekako azokarekin hasiko da 
Debabarreneko VII. Aste Ekologikua

Aurten be estereotipo eta aurreritzixak hautsi nahi
dittuen Bizilagunak bazkari multikulturalak egingo di-
ra herri askotan, baitta Eibarren be. Bertakuak eta atze-
rritik etorrittakuak mahai baten inguruan alkartzeko as-
muarekin antolatzen dan ekitaldixan nahi daben guztiak
daka parte hartzeko aukeria, famelixan, taldian zein ba-
naka apuntuta. Bazkarixak azaruaren 11n izango dira,
izena emoten dabenen etxietan. Eibarren, bazkaltzen
hasi aurretik, izena emotera animatzen diran guztiak Un-
tzagan alkartuko dira, euren arteko aurkezpena egin eta,

jarraixan, famelixa ba-
kotxaren etxera juate-
ko. Izena emoteko on-
gietorri@etakitto.eus
helbidera idatzi edo
943200918 telefonora
deittu leike. Informazi-
ño gehixago nahi dabe-
nak, mugak.eus helbi-
dian topauko dau. 

Bizilagunak ekimenian parte
hartzeko izena emon leike
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autuan
KONZENTRAZIÑUA
Gure Esku Dagok deittuta,
urriaren 1ian Kataluñako
erreferenduma egin zala
urtebete pasau dala eta,
astelehenian, 19:00etan,
Untzaga plazan
konzentraziñua egingo da,
“Askatasuna erabakitzea da”
goiburuari jarraittuta. 

UUrriko lehen zapatuan ospatuko dan Sa-
gardo Egunak 25 urte beteko dittu aur-
ten eta, zenbaki biribilla bihar dan mo-
duan ospatzeko, antolatzailliak programa
berezixa preparau dabe, Anartz Mitxelenak,
Ekaitz Olaizolak eta Unai Campok eguazte-
nian …eta kitto! Euskara Elkartean eginda-
ko aurkezpenian azaldu eben moduan. 13
sagardotegitako sagardaua (Alorrenea, Al-
tzueta, Barkaiztegi, Begiristain, Egi-Luze,
Gartziategi, Gaztañaga, Gurutzeta, Isaste-
gi, Olaizola, Sarasola, Zelaia eta Zapiain) ba-
natuko da oinguan be, baiña urtemuga da-
la-eta, egun osua ez eze, jaixak gabeko le-
hen orduak be hartuko dittu, Untzagan (har-
maillen aldian) kontzertuak egingo dira-eta.

Sagardaua eguardiko 12:00xetatik
14:30xetara eta 19:00etatik dana amaittu
arte banatuko da. 6 euro pagauta zapixa,
pintxua (txorizua edo gaztaia) eta basua
eskuratuko dira, nahi beste sagardau eda-
teko. Jaixa 12:00xetako txotxarekin bate-
ra hasiko da eta tiketak saltzen be or-
duantxe hasiko dira. Tolaretik urtengo dan
muztioa probatzeko aukeria be egongo da
eta Baztan inguruko sagardogilliak kiriko-

keta zelan erabiltzen eben be erakutsiko
dabe. Jaixa musikarekin girotzen txalapar-
tarixak eta Marisol Arrillagaren soiñujoliak
jardungo dabe eta umiendako jolasak be
egongo dira.

Kontzertuak eta sagar-tarta lehiaketia
Barrittasunen artian, aurten Deus Ez eta

Mugi Panderoa taldiak 21:00etatik aurrera
Untzagako beste aldian (harmaillen aldian)
emongo dittuen kontzertuak dagoz. Gaiñe-
ra hantxe txosnia zabalduko dabe, edarixak
eta jatekua saltzeko.

Eta beste barrittasuna …eta kitto! Eus-
kara Elkarteak lehen aldiz antolatu daben
sagar-tarta lehiaketia da. Sukaldaritza gus-
tokua dakan edozeiñek (16 urtetik gora-
kuak) izango da parte hartzeko aukeria. Par-
te-hartzaille bakotxak postre bakarra (gi-
txienez 4 raziñokua) aurkeztuko dau. Etxe-
tik preparauta eruan biharko dabe postria,
urriaren 6xan bertan, 12:30xetatik 13:00ak
bittartian, Untzagan (tolariaren aldamenian)
horrek jasotzeko egongo dan tokira. Hiru
onenendako sarixak (150 euro, 100 euro
eta 50 euro) banatuko dittue.

Nobedadiekin dator 25. Sagardo Eguna

URKI KLUBAREN 
40. URTEURRENA
Urki taldiaren 40. urtemuga
ospatzeko hainbat jarduera
antolatu dittue. Urriaren 18tik
28ra argazki-erakusketia
hartuko dabe Untzagako
jubilau etxian. Urriaren 26tik
28ra, barriz, Untzagan txosna
ipiñiko dabe. 
Eta urriaren 27xan herri-
bazkarixa egingo dabe Ipur
sagardotegixan. Juan nahi
dabenak lehenbailehen emon
biharko dau izena, Kutxabank-
eko ES23
20955109009115389087
kontuan 40 euro sartuta. 

Urkizu pasealekua 11, solairuartea
20600 Eibar (Gipuzkoa)

Tel: 943 20 09 18
elkartea@etakitto.eus

www.etakitto.eus

2018ko urria-abendua

kultur eskaintza

U R R I A
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

A Z A R O A
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

A B E N D U A
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31

Barixakuero …eta kitto! astekaria
Hilero Txikitto! umeen aldizkaria

Astero Berbetan mintzapraktika taldeak
Itzulpenak eta diseinu-lanak

azaroaren 23tik abenduaren 3ra 
EUSKARALDIA

Eguaztenean
aurkeztu zuten
aurtengo 
egitaraua.
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Euskaraldiaren inguruko 
adierazpen instituzionala 
onartu dau Udalak

AAurten 40 urte bete dittuen Amañako jaixetako antolatzailliak gaur-
ko eta bixarko ekitaldi berezixak antolatu dittue, herrixari eskerrak
emoteko asmuarekin. Programia gaur hasiko da, 19:00etan Untzagan
txosna zabaltziarekin batera. Ordu erdi geruago 200 txorizo-pintxo ba-
natuko dittue duan, nahi daben guztiendako. Illuntzeko 20:00etan, ba-
rriz, dantzaldixa hasiko da Mugi Panderoa taldiarekin eta 23:30xetan
Raimundo Amador gitarrajole ezagunak kontzertua emongo dau pla-
zan. Ekitaldixak bixar jarraittuko dabe: Alas para Aroa eta Amaña es la
Caña alkartiekin alkarlanian herri-bazkarixa egingo da. Arratsaldian, ba-
rriz, umiendako puzgarrixak egongo dira, 19:00etan bertso-poteua ha-
siko da, Hankamotxak bertso eskolakuen eskutik eta umiendako txo-
kolate-jana be egongo da. 20:30xetan hasiko da Parrapas taldiak es-
kinduko daben dantzaldixa eta gabeko 23:00etan, Stai Zitto taldiaren
kontzertuarekin amaittuko da ekitaldixa. 

Amañako jaixak Untzagara bajauko dira gaur eta bixar

URRIA
Urriak 6, larunbata
XXV. Sagardo Eguna. 12:00etatik
15:00etara eta 19:00etatik amaitu arte.
13 sagardotegi. 21:00etatik aurrera Mugi
Panderoa eta Deus Ez, harmailen aldean.

Urriak 7, domeka
Kilometroak-era (Urretxu Zumarraga)
autobusak. 09:30 T. Etxebarria. Buelta
19:00etan.

Urriak 17, asteazkena
Ardo-dastaketa
Mikel
Garaizabalekin.
19:00etan
…eta kitto!-n.
Izen-ematea
urriaren 1etik 10era (3 euro).

Urriak 19, barixakua
Barixakuak Jolasian, Gurasoak Berbetan
programako kideentzat tailerra.
17:00etan …eta kitto!-n.

Urriak 27, larunbata
Berbetan irteera Igartuberri baserrira.

AZAROA
Azaroak 6, asteartea
Harixa Emoten literatur tertulia. Garazi
Arrularen “Gu orduko hauek” liburua.
19:00etan Portalean.

Azaroak 11, domeka
Bizilagunak bazkaria. Informazioa
(ongietorri@etakitto.eus).

Azaroak 13, asteartea
“Erbeste edo saihets baten aldarrikapenak”
antzezlana. 19:30ean Portalan.

Azaroak 16, barixakua
Barixakuak Jolasian, Gurasoak Berbetan
programako kideentzat tailerra.
17:00etan …eta kitto!-n.

Azaroak 17 eta 18,
larunbata eta igandea
Pirritx, Porrotx eta Marimotots-en ikuskizun
berria. Unibertsitate Laboralean.

Azaroak 23tik
abenduaren 3ra
arte: 
Euskaraldia.

Azaroak 23,
barixakua
San Andres Bertso
Jaialdia. 19:00etan
Portalean.

Azaroak 27, asteartea
Munduko Janarien Tailerra (Berbetan
programakoentzat). Portaleko sukaldean.

ABENDUA
Abenduak 3, astelehena
Euskeraren Eguna.

Abenduak 4, asteartea
Harixa Emoten literatur tertulia. Gotzon
Hermosillaren “Gaur galtzea tokatzen
da” liburua. 19:00etan Portalean.

Abenduak 14, barixakua
Barixakuak Jolasian, Gurasoak Berbetan
programako kideentzat tailerra.
17:00etan …eta kitto!-n.

Abenduak
19,
asteazkena
Kandelak egiteko
tailerra. 19:00etan
…eta kitto!-n.

Abenduak 31, astelehena
Kirolkitto! kirol-sari banaketa ekitaldia.

12:00etan Coliseoan.

Astelehenian udaletxian egindako plenuan behin-betiko onar-
pena emon zetsen Eibarko Euskaraldiaren adierazpen institu-
zionalari. Onartutako testuaren arabera, Udalbatzak bat egitten
dau Euskaraldiarekin eta ekimenaren sustatzaille izango da. Ho-
rrekin batera, ordezkari politikuak ekimena zabaltzeko konpromi-
sua hartu dabe eta ahalik eta ahobizi, belarriprest eta bihotzgoxo
gehixen aktibatzen ahaleginduko dira.

Eibarko Euskaraldia antolatzeko AKEBAIren barruan batzordia
osatu da eta, egingo danaren inguruko informaziñua zabaltzeko lau
billera egin zittuen aurreko astian. Eta eguaztenian Indianokua gaz-
telekuan egin zan Hamaika Berbaldi egitasmoko saiuan, Euskaral-
dirako beroketa ariketa modura Lutxo Egia idazliak eta Miren Gi-
sasola eta Malen Illarramendi “M&M Euskaraldian” bideobloga-
ren protagonistak euren esperientziaren barri emon eben.

Senzala Euskadi taldiak capoeira klasiak emongo dittu haur
eta helduendako Garua zentruan eta Mogel Isasin. Haur Hez-
kuntzako (HH) 3. mailla eta Lehen Hezkuntzako (LH) 2. mailla ar-
teko umiak 17:00etatik 17:45era izango dittue klasiak Garua
zentruan, eta LH-ko 3. mailla eta DBH-ko 2. mailla artekuak
17:45etik 18:00etara, toki berian. DBH-ko 2. maillatik gorakuak,
bestalde, Mogel Isasin egingo dabe capoeira, 19.30xetatik

21:00etara. Azken honek
hillian 30 euro ordaindu
biharko dittue eta gaztiak,
barriz, 23 euro hillian. Ize-
na emoteko 637 55 29 48
telefonora deittu edo in-
fo@funeskolak.com helbi-
dera idatzi leike.

Capoeira klasiak 
haur eta helduendako

Raimundo Amadorrek
kontzertua eskinduko dau
bixar 23:30xetan.
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GGaur San Miguel bezperia dala eta, arratsaldeko 18:00etan
ermittako kanpaiak joko dittue Agiñaga auzuan. Eta bixar, San
Miguel eguna ospatzeko, 11:00etan meza nagusixa egingo da-
be, Usartza txistulari bandakuen partehartziarekin. Eguardixan lun-
txa eta umiendako jolasak egingo dittue eta, ondoren, 14:00xe-
tan, Usartzako txistularixekin batera bazkarixa egingo dabe. Arra-
tsalderako, barriz, pelota partiduak, umiendako jolasak eta txoko-
late-jana antolatu dittue. 21:00etan hasiko da lagunarteko afarixa
eta gabeko 23:00etan Kupela taldiak erromerixia eskinduko dau.
Goizaldian txokolatia banatuko dabe. Eta domekan 11:00etako
meza nagusixarekin hasiko dabe eguna. Jarraixan hamarretakua
egingo dabe, 12:30xetan aillegauko dira Gorixo eta bere aberiak,
bazkaltzeko Marina eta Letu trikitilarixak alaittuko daben paella-
jana preparauko dabe eta, arratsaldeko briska-txapelketia amaittu
eta jarraixan, zozketarekin agurtuko dittue jaixak. 

Asteburu osuan ospatuko dittue
Sanmiguelak Agiñagan

Zortzigarrenez antolatu dittue Legarreko jaixak Arrajolape kul-
tur alkartekuak eta, urtero lez, primeran ibilli ziran asteburuan.
Eguraldixa lagun, jende askok hartu eban parte antolatu zittuen
ekitaldi guztietan eta antolatzailliak eskerrak emon nahi detsez
daneri. Bestalde, aurtengo zozketan saritutako zenbakixak ho-
nek dira: 1313 (afarixa Chalcha jatetxian), 392 (afarixa Gure Le-
kun), 1303 (afarixa Hiruroken) eta 407 (afarixa Ongi Etorrin). 

Primerako giruan ospatu 
zittuen Legarreko jaixak

– REMI –
““BBEETTIIKKOO  GGUURREE  BBIIHHOOTTZZEETTAANN””

zure lagunak

Iaz baiño eguraldi hobia espero dabe antolatzailliak. Maialen

Txikixenak be badakixe jaixekin disfrutatzen. Malen Jainaga

Asteburuan, zapatuan mendixan gertatutako istripuan hil zan
Jon Gorosabel 55 urteko eibartarra. Kantabrian, ‘Pasada de Pi-
cayo’ ibilbidia egitten ari zala gertatu zan ezbeharra. Mendizale ei-
bartarra lagunekin batera eguan istripua gertatu zanian eta, azal-
dutakuaren arabera, pasabide estu batian estropezu egin eta 250
metrotik behera amildu zen. Momentuan deittu zetsen larrialdi
zerbitzueri, baiña gorpua erreskatatu, besterik ezin izan eben egin.

Jon Gorosabel eibartarra 
hil zan zapatuan Kantabrian 
gertatutako mendi istripuan

Erreskate lanak egin
ziran ingurunia. 
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Gurasoak dominikarrak, baina jaio eta bizi Venezuelan, ha-
rik eta Eibarrera, Galiziako Etxera, etorri arte. Hori da
Marlene Rosario, ‘Marlen’ hemengo lagunentzat. “Nire

izenaren azken e hizkia esan egiten da, baina uste dut hemen-
go jendeari errazagoa egiten zaiola ‘Marlen’ esatea, Marlene
Mourreau edo Marlene Dietrichekin lotzen dutelako izena. Egia
esan niri ez dit ardura ‘Marlen’ esatea”. Bide batez, bere fami-
lia eta lagunak agurtu nahi ditu eta muxu handi bat bidaltzen dio
Alex S. bere kuttunari.

Giro dominikarra Caracasen
Marlenen gurasoak etorkizun hobe baten bila joan ziren Vene-

zuelara, bakoitza bere aldetik. Han ezagutu zuten elkar eta gero Mar-
lene eta bere bost anai-arrebak jaio ziren. Giro dominikarrean hazi zi-
ren Caracasen, “nire aita nahiko kontserbadorea da eta ez zitzaion
gustatzen besteekin erlazionatzea”, baina gustatzen zaio bere jaio-
terria, Venezuela. “Parke natural asko dago, flora eta fauna anitza,
eta hondartza zoragarriak. Gainera, eguraldi aparta egiten du”.

Familiarengatik, edozer
Marlene hazten joan zen neurrian Venezuelako egoera aldatzen

joan zen, “delinkuentzia hazi zen”, eta familiaren bizitza aldatuko
zuen erabakia hartu zuen aitak. “Eibarrera
etorri behar nuela erabaki zuen, izeba baten
etxera, hemen bizitza hobea aurkitzeko”.
Baliabide material eta finantza kudeaketa-
ren unibertsitate karrera egiten zebilen Mar-
lene une hartan eta amaitzeko urte eta erdi
falta zitzaionean utzi egin behar izan zuen.
“Gogorra izan zen, negar asko egin nuen,
baina nire aitak esandakoa egin behar izan
nuen”. Orain, ordea, harro dago hemen lor-
tu duenarekin. “Nire familia ekarri ahal izan
dut eta edozein ospakizun edo egun seina-

latu eurekin batera ospatzeko aukera izatea zoragarria da. Ez da-
go gauza ederragorik”.

Inpresio ona Eibarrek
Marlenek ez zuen harrera beroena eduki hemen. “Otsaila zen

eta demaseko hotza egiten zuen. Baina jende oso irekiarekin egin
nuen topo eta horrek asko lagundu zidan”. Caracas eta Eibar di-
ferenteak dira: “Hemen garraio publikoaren ordutegiak bete egi-
ten dira, adibidez”, eta hainbat gauzak harrituta utzi zuten. “Ba-
tetik, emakumeek emakumeekin egiten zutela dantza, han gizon
eta emakumeak ibiltzen direlako dantzan bikoteka; eta bestetik,
zapatuan kalean aterki bat utziz gero, datorren astean berriz aur-
kitu dezakezula”. Lehen inpresioa ona izan zela dio.

Galiziako Etxea, bigarren etxea
Lan eta lan egin du gurera iritsi zenetik, baina familia antzeko

bat aurkitu du lanean ere. “12 urte daramatzat Galiziako Etxean la-
nean eta oso gustora nago”. Galizarrak izan edo ez, tabernaren
ateak zabalik daudela aipatzen digu, eta gastronomia aldetik oso
produktu onak aurkitu daitezkeela bertan. “Gainera, musika eta
dantza kontuak ere lantzen dituzte hemen eta gustatzen zaizkit”.

Euskaldunok badakigu dantzan egiten
Caracaseko saltsa eta Dominikar Errepu-

blikako merenge eta bachata odolean dara-
matza, baina lantzean behin izaten du dan-
tza egiteko aukera hemen, “eta ez bakarrik
Latinoamerikatik etorritako jendearekin, bai-
ta euskaldunekin ere”. Gainera, mitoak
apurtzen ditu. “Musika sentitu eta erritmoa
ondo eramaten baduzu, berdin da mila pau-
su edo bi ematea. Euskaldunek ondo egi-
ten dute dantza, baina aldakak soltatu be-
har dituzte, nahiko tenteak dira”.

Zapore 
dominikarreko 
venezuelarra

Galiziako Etxean egiten du lan Marlenek. Ekhi Belar

“A palabras necias,
oídos sordos”

“Norbaitek zuri min egiteko
ezagutzen ez duen zerbaiti buruz

hitz egiten badu edo kritika 
hondagarriak egiten baditu, 
ez zaio kasurik egin behar”



Arane 145.000 €€
Erdiberriztua. Terrazadun
apartamentua.

Errebal Galdetu
Etxebizitza handia. 
95 m2. Igogailu
eta kalefakzioa.

Errebal Galdetu
200 m2. Etxebizitza bi egiteko
aukera. Terrazarekin. 
2 trastero. Igogailua kaleraino.

Errebal Galdetu
124 m2. Kanpora begira. 
4 logela, 2 trastero, Igogailua.

Errekatxu 109.000 €€
Gazteentzako oso aproposa.
Guztiz berriztua.

Ipuruako dorreak Galdetu
Pisu altua. Ezinhobea. 
3 logela, 2 komun. 
Garajea aukeran. 

Isasi 156.000 €€
Pisu altua. Argitsua. 
Igogailua kaleraino.

Jardiñeta 162.000 €€
Igogailua kaleraino.
Pisu altua eta argitsua. 75 m2.

Jardiñeta Galdetu
Erdiberria.
Etxebizitza+garajea+trasteroa.
Primerakoa.

Amaña 85.000 €€
Berriztua. 2 logela.

Mekola 120.000 €€
Etxebizitza eta 15 m2-ko
kamarotea.

Urkizu aldea 150.000 €€
Eraikuntza erdiberria. 
3 logelako etxebizitza. Garaje
eta trasteroarekin. Apartekoa.

Polonia Etxeberria 155.000 €€  
Primerakoa. Igogailuarekin.
Bista ederrak. 

Romualdo Galdos 153.000 €€
76 m2. Dena kanpora
eta argitsua. Igogailua
eta kamarotea. 

San Juan 240.000 €€
117 m2. 4 logela. Igogailua
eta kalefakzioa.

Sautxi 165.000 €-tik
Erdiberriak. 2 garaje
eta trasteroarekin.

Urkizuko dorreak 192.000 €
Apartekoa. 2 logela, 2 komun.
Garajea aukeran.

Arratebide 240.000 €€-tik
110 m2. Trasteroarekin.
Igogailua eta sarbide egokiak.

San Andres 18.500 €-tik
Aukera ezinhobea. Garajeak
kalearen mailan (0 kota).
Eraikuntza berria. 2 sarbide.

Urkizu aldea 159.000 €€
Eraikuntza erdiberria. 
2 logelako etxebizitza.
Primerakoa.

Arane 210.000 €
Erdiberria. Pisu altua. 
2 logela.

Bidebarrieta 90.000 €
Bizitzera sartzeko moduan.
Inkilinoarekin.
Inbertitzaileentzako aproposa.
Errentabilitate ona.

Jardiñeta Galdetu 
Duplex dotorea. Erdiberria.
140 m2. Garaje
eta trasteroarekin.

Txirio kale 75.000 €€
Inbertitzaileentzako. 
Alokatzeko ideala.

Egigurentarren Galdetu
Pisu altua. Argitsua. 3 logela,
2 komun. Garajea aukeran.

Calbeton, 22-24 behea
Tel. 943 20 00 12 / 690 61 07 15

www.larragestinmobiliaria.net
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Alkoholismoa gaixotasun familiarra da.
AL-ANON eta ALATEEN (gazteen taldeak)
taldeetako kideak gaixoen aitak, amak, se-
me-alabak, emazteak, senarrak, anai-arre-
bak, lagunak, lankideak dira. Edozein per-
tsona, baldin eta norbaiten edateko erak
beregan eragina badu. Berdin da ondoan
duen gaixo alkoholikoak edateari uztea lor-
tu duen ala ez, edo alkoholarekin arazo
duela onartzen duen. Eibarren 1978tik as-
tero elkartzen den taldea dago. Bertako bi
kiderekin hitz egiteko aukera izan dugu eta,
anonimotasuna mantentzeko asmoz, ize-
nak aldatu egin dizkiegu.

““Zaila da gaixo alkoholiko
batekin bizitzea”

Txominek ondo daki alkoholarekin ara-
zoak dituen pertsona batekin bizitzea zer
den: “Alkoholikoak etxean arazoak sor-
tzen ditu. Gaixoaren izakeran aldaketa
handiak ematen dira eta horrek elkarbizi-
tzan arazo larriak sortzen ditu. Oso zaila
da gaixo alkoholiko batekin bizitzea. Gai-
nera, lotsa sortarazten duen arazo bat da.
Familiakoek arazoa ezkutatu nahi izaten
dugu. Zaila da onartzea arazo hori dauka-
gula”.  Elkartearen arau bakarra anoni-
motasuna da, “bileretan irtetzen diren
gauzak eta esaten den guztia bertan gel-
ditzen da, ezin da kanpora irten”. Modu
horretan kideak libre sentitzen dira nahi
dutena adierazteko. 

Alkoholiko bakoitzaren inguruan oso
afektatuta dagoen familia-nukleo bat dago.
Dena dela, laguntza eskatzen ez duten se-
nide asko daude, “oso zaila baita onartzea
zu ere txarto zaudela. Gaixotasuna alkoho-
likoak daukala uste duzu, eta bera ondo jar-
tzen bada zu ere ondo jarriko zarela pen-
tsatzen duzu, baina hau ez da horrela”.
Gaixotasun familiarra da, eta gaixo bakoi-
tzaren inguruan sufritzen duten 4 pertso-
na daudela kalkulatzen da.

“Norbera gaizki dagoenean,
ezin dio besteari lagundu”

AL-ALNONera iritsi baino lehen euren
kabuz saiatzen dira arazoari aurre egiten,
baina desesperazio maila oso handia de-
nean, orduan jotzen dute elkarteko atea la-
guntza eskatzeko. Horrela azaldu digu Mai-
tek: “Hasieran, taldera oso despesperatu-
ta iristen gara. Gure arazoa berehala kon-
pontzea nahi dugu. Oso txarto gaude, bai-
na, lehenik eta behin, nahitaezkoa da la-
saitasuna lortzea. Elkartean denbora bat
daramagunak lasaiago gaude, nahiz eta
arazoak jarraitu. Eta lasaitasun hori oso ga-
rrantzitsua da: guk arazoa hobeto erama-
ten badugu, errazagoa izango da gaixoari
laguntzea”.

Hain beharrezkoa den lasaitasun hori lor-
tu ondoren, jarraibide batzuk ikasten dituz-
te: nola eta noiz  hitz egin behar zaion gai-
xoari eta, batez ere, hitzeman edo agindu
duzuna betetzea. Helburu egingarriak plan-

teatu behar direla azaldu digute: “Auto-
testima lantzeko, gaixorik dagoen pertso-
nari konfidantza eman behar diogu, lehen
helburu txiki hori bete dezan. Astiro joan
behar dugu, helburu txikiak ezarriz”. 

AL-ALNONeko kideek, pixkanaka, alko-
holismoa gaixotasun bat dela deskubritzen
dute, sendatzen ez den gaixotasun fisiko
eta emozionala, “eta hori da arazoa, ez du-
gulako nahi hainbeste maite duguna per-
tsona horrek sufritzea”. Hasieran alkoholi-
koen senideen bizitza kontrorik gabe ego-
ten da, gobernaezina da eta, poliki bada
ere, beharrezkoak diren erreminta eta ba-
liabideak eskuratzen joaten dira.

Jarrera kontua
Elkarteko kide bakoitzak bere esperien-

tzia kontatzen du edo nahi duenari buruz
hitz egiten du, “inork ez dizu esaten zer
egin behar duzun. Errekuperatzen zaren
neurrian beste argitasun bat daukazu ara-
zoa ikusteko. Eta senide alkoholikoa ber-
din egon arren, zuk beste modu batean
ikusten duzu. Norberaren jarrera aldatzen
bada (eta hori da gure helburua) pausuak
eman ahal izango dituzu ahal den neurrian
gaixoari laguntzeko. Lehenengo gauza al-
damenean daukagun pertsona hori gaixo
bat dela onartzea da. Amesgaizto bat bizi-
tzen ari zara: pertsona horrek gezurrak esa-
ten dizkizu etengabe, alkohola utzi egingo
duela esaten dizu edo ezkutuan edaten
du… Gaixo bat dela onartzen baduzu, eta
beste edozein gaixori begiratzen zaion mai-
tasun berarekin begiratzen badiozu egoera
asko aldatzen da”, dio Maitek

AL-ANONEk alkoholikoaren familiakoei
alkoholismoa gaixotasun bat dela ulertzen
laguntzen die. Horrez gain, norberaren ja-
rrerak aldatzen badira, bizikidetza hobetzen
dela ulertarazten diete. Esperientziak, in-
darra eta itxaropena partekatzen dituzte ir-
tenbideak aurkitzeko. Horretarako, senda-

AL-ANON elkarteak alkolholikoen senide eta lagunekin egiten du lan.
Alkoholismoak familia osoari eragiten dio. Alkoholarekin arazoak dituen
pertsonaren inguruan sufrimendu handia sortzen da, eta eurei laguntza
eta babesa eskaini nahi die AL-ANONek, arazoari aurre egiteko erramintak
aurki ditzaten. AL-ANON 1951an jaio zen AEBn, eta Espainian 1963
geroztik daude. 55 urteurren honetan euren esperientzia eta ibilbidea
ezagutu nahi izan dugu. Eibarko taldearen izena ARRATE da, San Andres
elizako lokaletan elkartzen dira eta taldeko kide birekin egon gara.

Alkoholarekin 
elkarbizitzen ikasten

Alkohhoolliissmooaa
gaixootaasunn ffaammiliaarrraa  dda,,

etaa gaixoo bbaakooiittzzarrenn
inguuruuan suuffrritzzeenn dduttenn

4  peerttsona  ddaauudeellaa
kkallkulatzzeenn dda..
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tze programa bat daramate au-
rrera, Alkoholiko Anonimoek
dutenaren egokitzapena, hain
zuzen ere.  Txominek azaldu
duenez, “taldean gauza asko
ikasten dira: guk ez dugula ara-
zoa sortu; ezin dugula gaixota-
suna sendatu; eta ezin dugula
kontrolatu.  Nik neuk arazoa
frakaso personal bat bezala bi-
zi nuen. Beti ari nintzen nire
buruari galdetzen: eta nola
egongo ote da? nola aurkituko
dut? Lanean nengoen eta ezin
nuen burutik kendu, errudun
sentitzen nintzen”. Arazoa
onartzea eta errudun ez senti-
tzea ezinbestekoa da senide-
entzat.

AL-ANONek harremanetan
jartzen ditu arazoa bizi dutenen
edo bizi izan duten pertsonak.
Taldean sortzen diren elkarriz-
keta eta harremanen bitartez,
arazoa ahalik eta indar eta itxa-
ropen handiagoarekin erama-

teko erramintak eskaintzen
zaizkie. “Senideak gaixotu egi-
ten gara kontrolatu ezin deza-
keguna kontrolatu nahian. La-
guntza emozionala behar iza-
ten dugu. Bizikidetzaren ondo-
rioz antsietatea eta depresioa
bezalako gaixotasun sortzen
dira”. Bizitza hobetzeko eta zo-
riontsu izateko estrategiak
ikastea da talde hauetan parte
hartzearen helburua.

AL-ANON senide eta lagu-
nen elkartea “Alkoholiko Ano-
nimoak” elkartea (A.A) bere le-
henengo pausuak ematen ha-
si zenean sortu zen. Sendatze
bidean zeuden gaixoen fami-
liakoak konturatu ziren euren
arazoak konpontzeko A.A. el-
kartearen oinarri bereak erabil-
tzen hasi behar zirela. Gaur
egun 25.000 AL-ANON talde
daude, 130 estatutan banatu-
ta. Horietako 300 Espainian
daude.

AL-ANONen Eibarko Arrate taldea 1978an sortu zen eta
astean bi aldiz elkartzen dira San Andres parrokiako
lokaletan, astelehen eta ostegunetan, 19:30ean. Nahi duenak
egun horietan joateko aukera dauka edo 650265963
telefonora deitu. Taldeko kide gehienak eibartarrak dira,
baina inguruko herrietatik ere etortzen dira. 12 kide inguru
biltzen dira, eta, lan kontuak direla eta, asteburuetan
Ondarrura joaten direnak ere badaude.

Bittor Sarasketa, 11      Tel. 943 20 03 84 

orbea.eibar@haurreskolak.eus

ORBEA ORBEA 
HAURRESKOLAHAURRESKOLA

uurrrriiaarreenn

MMAATTRRIIKKUULLAAZZIIOOAA::
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MUGIMENDU
LIBREA

eettoorrrrii  eettaa  
iinnffoorrmmaattuu  zzaaiitteezz!!!!!!



--  ZZeerr  ddaa  KKlliimmaattooiiaakk??
Asteburu osoko ‘maratoia’ izango da.

Ikasle eta ekintzaile gazteak bilduko dira
klima aldaketa eta honekin lotuta dauden
beste hainbat gairen inguruan irtenbideak
proposatzeko. Klima aldaketa izan ohi da
Klimatoien ardatza, baina Eibarko Ingenia-
ritza Eskolan Energia Berriztagarrien gra-
dua daukagunez, energiarekin lotuta dau-
den gaiak landuko ditugu. Hainbat erron-
ka aurkeztuko zaizkie parte-hartzaileei, bat
aukeratu eta kokreazioko teknikak erabili-
ta erronkei erantzun bat bilatzen saiatuko
dira taldeka. Sare global batetik datorren
egitasmoa da Klimatoia, ‘Ekoekintzaileak
klimaren alde’ elkartetik. Tokian toki kli-
maren alde gauza asko egin daitezkeela
eta, eginez gero, benetako aldaketa egon
daitekeela aldarrikatzen du, une bakoitze-
ko gobernuak zer erabakitzen duen itxaron
gabe.
--  MMuunndduukkoo  hhaaiinnbbaatt  ttookkiittaann  eeggiinn  ddiirraa  KKllii--
mmaattooiiaakk..  ZZeerrggaattiikk  EEiibbaarrrreenn??

Funts Project eta Ecopreneurs for the
climate izan dira egitasmoa Eibarrera ekar-
tzeko bultzatzaileak. Eibarren, eta oroko-
rrean Debabarrenan, oso elementu onura-
garriak ditugula uste dut. Ekosistema pro-
pio eta berezi bat. Besteak beste, Energia
Berriztagarrien gradua ematen dela, Lan-
bide Heziketako zentro garrantzitsuak di-

tugula, industrian eragile potenteak dau-
dela, Tekniker bezalako ikerketa zentroak
ditugula, eta erakundeetatik horrelako
gauzei bultzada garrantzitsua ematen zaie-
la eta ardura erakusten dutela. Gainera, Gi-
puzkoako Kanpuseko errektoreordetzak
diru-laguntza eman du eta hori garrantzi-
tsua izan da.
--  NNoollaa  ddooaa  iizzeenn--eemmaatteeaa??

Estatu maila egin diren Klimatoi gehie-
netan ez da erantzun garrantzitsurik lortu,
20-25 lagunek eman izan dute izena, baina
Eibarkoan 40 lagun inguru apuntatu dira
dagoeneko. Ekimenak erantzun positiboa
izan du, bai parte hartu nahi dutenen alde-
tik, baita inguruko enpresa eta eragileen
aldetik ere (Teknimap, Adegi, Goiener...).
--  ZZeerr  iirrtteenn  ddaaiitteekkee  aasstteebbuurruu  hhoorrrreettaattiikk??

Parte-hartzaileei proposatuko zaizkien
erronkak oso interesgarriak izango dira. As-
teburu batean landu daitezkeen proposa-
menak izango dira, baina garrantzitsuak
izan daitezke. Adibidez, pobrezia energeti-
koaren inguruan egin daitezkeen ekintzak
landuko ditugu, eta Eibarko Udalak edo

Debegesak ildo horietan planteatutako
gauzak bideragarriak direla ikusten badute,
benetako aldaketa lortu daiteke. Energia
fotovoltaikoaren sustapenean, garraioan
eta beste hainbat arlotan gauza interesga-
rriak planteatu ditzake egitasmo honek.
--  TTookkiiaann  ttookkii  ggaarraattuukkoo  ddiirreenn  pprrooiieekkttuuaakk
iizzaanniikk,,  hhuurrbbiillaaggoo  eeddoo  eesskkuurraaggoo  iikkuusstteenn
ddaa  kklliimmaa  aallddaakkeettaarrii  aauurrkkaa  eeggiitteekkoo  aahhaall--
mmeennaa??

Hori da. Ekintzetara bideratuta dagoen
egitasmoa da Klimatoia eta guk zer egin
dezakegun pentsarazten digu. Ez gara mo-
du pasiboan geratzen.
--  PPrrooiieekkttuuaakk  ggaarraattzzeeaazz  ggaaiinn,,  bbeesstteellaakkoo
eekkiinnttzzaakk  eeggiinnggoo  ddiirraa  KKlliimmaattooiiaann??

Barixakuan hiru hitzaldi egingo dira eta
klima aldaketaren, energiaren, ekintzaile-
tzaren eta komunikazioaren inguruan egin-
go dute berba. Gure ideia ez da Klimatoi
honetan geratzea bakarrik. Hemendik irte-
tzen diren erronkak indarrean jartzen eta
hedatzen saiatuko gara, eta hurrengo ur-
teetan Klimatoiaren edizio gehiago egin
eta ekosistema bat sortzea da asmoa.

Bilbon, industria 4.0; Donostian,
ekonomia zirkularra; Gasteizen, hiri
berdea; eta Eibarren? Klima aldaketa
eta energia. Arlo horretan erreferentea
izateko lehen pausoak emango ditu
gure herriak datorren asteburuan,
urriaren 5etik 7ra, egingo den
Klimatoiarekin. Mundu osoko hainbat
tokitan egin den egitasmoa da Klimatoia
eta Eibarren klima aldaketaren aurka
egin daitezkeen ekintzak azaleratuko
ditu ikasle eta ekintzaileek garatutako
proiektuen bitartez. Aitor Urresti EHUko
Ingeneritza Eskolako irakaslea izan da
ekimen honen bultzatzaileetako bat.
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AITOR URRESTI (EHUko irakaslea):

“Ekintzetara bideratutako
egitasmoa da Klimatoia”

JJUUAANN LLUUIISS GGUUEENNAAGGAA MMAAGGUURREEGGUUII
2018ko irailaren 19an hil zen, 

75 urterekin

Etxekoen izenean: ESKERRIK ASKO
hileta-elizkizunera joan eta samin-agurrak 
bidali dizkiguzuen guztioi.
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K
alifornian dauka jatorrixa insignis
piñuak eta Euskal Herrira Carlos
Adan de Iartzak ekarri zittuan le-
helengo pinus radiatak, Ispaster

eta Lekeittio aldera. 1870. urtiaren buel-
tan, azkar hasten zala ikusitta, Bizkaiko
mendi batzuetan hasi zan landatzen. Eta
1936ko gerraren ondoren Kantauri osora
zabaldu zan. 1956ko izoztiarekin piñu as-
ko galdu ziran eta, bata bestiaren onduan,
batera landatzia ekarri zeban horrek. Gaur
egunera arte basarrittarreri aurrera egitte-
ko aukera haundiena eskindu detsan ar-
bolia izan da piñua, “esniaren krisixa eto-
rri zanetik batez be”. Onddua, dana dala,
ez da gaur egungo kontua, gurekin bizi
izan dalako 1973tik hona. Baiña azken al-
dixan hainbeste euri botatziak eta ohikua
baiño bero haundixagua egittiak ekarri gai-
ttu gagozen egoeraraiño.

20.000 bat lagun dira modu batian edo
bestian, zuzenian edo zeharka, insignis
edo radiata piñuarekin biharra egitten da-
benak Euskal Autonomia Erkideguan. Eta
aurtengo urtarrilletik hona 16 bidar haun-
dittu da kaltetutako lur-eremua eta piñu
guztien laurdena kaltetu dau zorioneko
onddoak. Gure baillaran Mendaro da kal-
tetuena, baiña ez dago libratzen dan herri-
rik, “Karakate ingurua garbixago ikusten
bada be”. Debagoiena berdiago ikusten

da, akaso eremu lauagua izanda hainbes-
teko hezetasunik ez dabelako jaso, “baiña
Bergaran bertan gorriune asko ikusi leike
eta ezin da esan ez dala zabalduko”. Biz-
kaixan Durangaldia, Urdaibai eta Mungia
dira kaltetuenak, baiña gorrittasun hori En-
karterrixetan be badago.

OOnddua erraz sartzen jako piñuari
Kaltetutako zuhaitz kopurua txikixa da-

nian entresakak egin leikez, gaixotutako
piñuak kendu eta bestiak bere tokixan la-
gata. Baiña kaltetutakuen proporziñuak ixa
eremu guztia hartzen dabenian, eta gitxi
batzuk salbatzia merezi ez dabenian, ma-

tarrasa deitzen dana egitten da, hau da,
guztiak kendu eta beste espezie batzure-
kin birlandatu. Fusarium circinatum on-
dduak gaixotutako zuhaitzen egurra moztu
ondoren aprobetxatu leike, baiña biharrez-
kua izaten da ondduak desagertzeko ahal-
mena daken tenperatura altuko lehortegi-
xak dittuen zerrategixetara eruatia. Ond-
dua erraz sartzen jako piñuari, airearen
edo eurixaren bittartez, hostoetatik hasi
eta barruraiño, “baiña aurkako prozesua
be izaten da batzuetan: barrutik kanpora
kaltetzia”. Arbola guztia hondatu arteko
prozesua  hillabete batzuetakua edo urte
osokua izan leike, “beti be, piñuaren adi-
ñaren arabera: zenbat eta gaztiagua, erra-
zago hilko da”. Aittatutako fusarium circi-
natum gaixotasuna ez da piñuen artian
emoten dan bakarra; diplodia pinea (spha-
eropsis sapinea) lehenago iritsi zan Euskal
herrira, baiña antzekua izanda be gitxiago
eragin dau.

150 urtetan gure mendixen jabe
bihurtu dan insignis piñua oiñ arte
izan dittuan unerik larrixenak dabil
pasatzen hamen inguruan. Zuhaitz
asko onddo batek gaixotuta dagoz,
batez be azken urtian klimiak be ez
detselako askorik lagundu. Paisajia
be aldatu jaku: berdia nagusi zan
territorixua gorritzen ikusi dogu eta,
hori gitxi balitz, piñuak kendu
dittuen tokixetan masa forestala be
faltan bota geinke. Basarrittarrak,
bestalde, zer egin ez dakixela,
basozaiñeri galdezka eta
administraziñuari kontuan eskatzen.
Instituziñuak diru-laguntzak eskindu
dittue, batez be gaixotasunak eragin
detsen piñu gaztienendako; beti be
hórretan terrenuotan birlandaketak
egitteko. Eta Zeelanda Berrittik
hainbat adittu izan dittugu azken
astiotan gure artian eurak antzerako
egoeriaren aurrian zelan jokatu eben
azaltzen.

Gorritzen,
gorritzen...

Gure baillaran Mendaro
inguruak jaso dau kalte
gehixen eta Karakate
bueltia da momentuz
hobetuen libratu dana

Ez da oso urruti juan bihar piñu asko kolorez zelan aldatu dan ikusteko. Periko Iriondo
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Piñudixen osasun egoerari buruzko
txosten baten premiñia daguala diñue as-
kok, eta Gipuzkuako Foru Aldundixa, Biz-
kaiko eta Arabako administraziñuekin ba-
tera, eta Neiker Tecnaliako inbestigaziño
zentrua eta Baskegur Euskadiko Egurraren
Alkartiaren parte-hartziarekin, iazko urritik
dabil Baso Aholkularitza Teknikoko mahai
batian egoeria aztertu eta horri aurre egi-
tteko planak adosten. Holan, azken egu-
notan Gipuzkuako basuen jabieri be mezu
bana bialdu detse Aldundiak, bertan na-
barmenduz legealdixa hasi zebenerako or-
durako hedatzen hasi zala “banda ma-
rroia” gaixotasuna. Diputaziñoko azken bi-
lleran EH Bilduk proposatutako “analisi sa-
nitarixo osatuaren” ordez, jeltzalien eta so-
zialisten zuzenketia urten eban aurrera,
hau da, “basuen azterketa orokorra hiru hi-
llabeteko epian egittia”. Modu batian edo
bestian, honezkero gure probintzian piñu-
di gaztien %40 dago gaixorik, eta EAEn
landatuta daguazen insignis piñudixen he-

renak baiño gehixago Gipuzkuako mendi-
xetan dagoz, 2016xan Haziren txostenian
jasotzen danez, 43.000 hektarea guzti-
ra.Gipuzkuako baso azalera guztiaren %30
okupatzen dau pinus radiata espezieak,
eta 4.000 hektareatik gora hartzen dittue
40 urtetik gorako insignis pinuak, EAEn da-
gozenen erdixa. Administraziñuak basarri-
ttarreri esaten detsenez, “bi zentzutan ja-
rraittuko dau biharrian: gaixotasunak era-
gitten ez detsen beste espezie batzurekin
landaketa barrixak bultzatuta eta gaitzaren
kontrako neurrixak ikertuta eta baliozkuak
aplikatuta”.

Neurri egokixen zain
Zeelanda Barrittik aurreko astian gurera

etorrittako adituen bisitiak ez dittu gauzak
larregi aldatu, hango piñuak jasandakuak
eta hamengo egoeriak ez diralako bardin-
bardiñak. Han fitopteruak erasotu zetsen
eta, behin baldintza klimatologikuak alda-
tuta, urte baten sendatu ziran. Baiña ha-

mengo piñudi batzurendako berandu da
halako emaitza lortzeko. Azken batian,
onddo horren kontra burrukatzia ez da
gauza erraza izango, “lur guztia fumigatzia
eziñezkua dalako, alde batetik horrek gas-
tu haundixa dakarrelako  eta, bestetik, in-
gurugiruarendako eragin kaltegarrixa be
ikaragarrixa izango zalako”, adituen esa-
netan. Halakuetan, gaiñera, dirua inberti-
duta be “zertarako erabiltzen dan da ga-
rrantzitsuena”. Gure probintzian, esatera-
ko, “masa forestalaren %80ko jabetza pri-
batua da”.

Azken aldixan eukaliptusak, Douglas
abetuak, sekuoiak eta kriptomera japoni-
kuak hartu dittue aurretik piñuak zeguazen
lur batzuk, baiña ekimen hori oindiok ez da

“Gazte kuadrillarentzat bizipozaren eredu 

izan zara eta halaxe izango zara beti. 

Gero arte, JUANITO. Bitartean, 

goikoak alaitu, gu alaitu gaituzun bezala”

“GAZTEEN” KUADRILLA

“Ez laga zuhaitza zutik hiltzen”
MANUEL OLARIAGA basozaiñak Eibar, Soraluze, Elgoi-
bar eta Mendaroko mendixetako lurrak zaintzen dittu eta
geratu barik dabil egunotan, batzueri eta bestieri aholkuak
emoten: “Jendia arduratuta dago, eta arrazoi guztiarekin,
piñuen gaixotasuna asko zabaldu dalako. Azpeitian eta Zes-
toa aldian hasi zana guri be harrapau desku. Gure mendi-
xetan izan leike Mendaron kalte gehixen, baiña portzenta-
jietan es da halako alde haundirik. Dana dago hartuta; zeo-
zer salbatzekotan, Karakate bueltia, hori izango da sanue-
na”. Dakagun errealidadiarekin zelan jokatu galdetuta, ahal
bada piñuak kentzeko diño berak: “Egurra ez galtzeko oin daguala aukeria uste dot.
Bizirik daguan artian kendu bihar da zuhaitza; zutik hiltzen bada horrek ez daka erre-
medixorik”. Gaiñera, diru-laguntzak be oin dagoz indarrian: “Bi motatakuak dagoz: pi-
ñu-jabiak izandako galerak arintzeko, 5 urtetik 30 urteraiñoko piñuak dakenentzat.
3.000 euro artekuak izan leikez, beti be sail horretan beste zerbait landatzen bada. Bi-
zi-zikluaren erdixa bete daben piñuen jabiak jaso dabe oiñ arte diru gehixen, 12-16 ur-
tekuak dakezenak. Adin horretatik kanpoko zuhaitzak daken lur-saillentzat diru-lagun-
tza apaltzen juaten da, hektareako 3.000 eurotik 1.500 euroraiño”. Laguntzak jaso-
tzeko, baiña, ezin da gero eukaliptusa landatu. Azken aldixan gaitzak uda aurretik har-
tu zeban abiaduria piska bat makaldu bada be, eragindako miña haundixa dala diño
Olariagak: “Mundu globalizatuaren ondorixo zuzena da gaitz hau, hori argi dakat”.

Berde koloria gitxira doia. Ana Aizpurua
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askorik zabaldu. “Baso askotako jabiak ez
dakixelako ondo nundik nora jo, eta azken
soluziño baten zain daguazelako”. Batzuk
zein bestiak, dana dala, onartzen dabe gu-
re gizartiak egurra biharrezkua dabela,
“baiña beti be planifikaziño bati jarraittu-
ta”. Aittatutako planifikaziñuaren falta ho-
rri botatzen detse askok oin gertatutakua-
ren errua, “monokultibua txarra dalako ar-
lo guztietatik begiratuta, klimiak zelan
erantzungo daben ezin dalako jakin eta
baitta lur asko agortuta dagozelako, neu-
rri bako landaketen ondorixoz”.

Oingua serixua dala ikusten da, piñuaren
prozesionarixarekin gertatutakua baiño as-
koz be gatxagua tratatzeko, “orduan airetik
lan egittia ahal izan zalako”. Oin agrikultu-
ra ekologikuan ikusten dabe askok urtee-
ria: fitosio eta bioestimulatzailliak deittuta-
kuak, silbikulturako praktika egokixak eta
erresistentzia haundixagoko bestelako es-
pezieen landaketa (“edo piñutik irten ba-
rik, baiña erresistentiaguak”). Teknologixa
zentruetan hainbat sustantzia dihardute
probatzen, “bai in vitro, baitta negutegixe-
tan fitotoxikuak diran ikusteko”. 

Egurraren sektoria, dana dala, ez da-
guala krisixan diñue Baskegur sektoreko

ordezkarixak: “Iazko gabonetan bi egune-
tan 24.000 hektarea erre ziranian, ordukua
bai izan zala kaltegarrixa benetan. Baiña

oinguan, momentuz behintzat, ez dira
hainbeste kaltetutako hektareak”. Halan-
da be, Baskegurrekuak be onartzen dabe
oiñ arte hartutako neurrixak ez dabela
emaitzarik lortu: “Iaz Txileko adittu batzuk
hala gomendauta hainbat entresaka egin
genduazen, baiña alperrik izan zan guztia.
Ikusten danez, espora kantitatia haundi-
xegixa da gure piñuena”.

Bittartian sekula gorritzen ez zan piñu in-
signisa udazken kolorez jantzitta dogu urte
guztian, banda marroi edo banda gorrixaren
jabe. Eta basarrittarrak, basozaiñak eta
egurzaliak soluziñuaren billa, ate joka. Ad-
ministraziñua be, neurri egokixenarekin as-
mau nahixan. Eta onddoa zabaltzen eten-
gabe, piñuaren orrixak (azikulak) bananduz;
ondorioz, elikagaixak sortzeko ahalmena
mugatzen detsa eta horrek zuhaitzari egu-
rra sortzeko ahalmena be murriztuko detsa.
Ez da kolore kontua bakarrik, errealidade
gordiña baiño ez da. Inguratzen gaittuen
hezetasunak eta beruak eragindakua.

“Plangintza serioa behar da”
JAKOBA ERREKONDO agronomo eta paisajistiak be glo-
balizaziñuari botatzen detsa oin gertatutakuaren erru haun-
dixa: “Denok gabiltza hara eta hona eta, askotan konturatu
gabe, gaitza edonondik ekarri dezakegu. Horrez gain, ge-
netikoki berdinak diren aliek landatzea ez dauka ezer onik;
apostu garbirik ere ez da egin, aukeraketa egitea hain be-
harrezkoa denean; entresakak ere esan bai, baia nork egin
ditu?”. Ez dau pesimista izan nahi, ezta optimistia ere. Etor-
kizuna ikusten detsa hamengo silbikulturari, baiña batez be
“monokultiboa baztertu ezkero. Gauzak beste modu bate-
ra egin beharko lirateke, probak eginez eta ondo ikertuta”. Zuhaitz autoktonoaren al-
de egitea ez dau hain garbi ikusten, “bertokorik ez dagoelako. Zuhaitzak, gu bezala,
emigranteak dira: batzuk orain dela mila urtekoak, beste batzuk geroago etorritako-
ak. Batzuk zein beste, hobeto edo txartoago, hona egokitutakoak. Alardea betikoa
da? Hemen ere gauzak ez dira betiko. Zumarrak aspaldiko urteetako pasadarik haun-
diena hartu duen moduan, ia desagertzeraino, gaztainondoari ere antzera gertatu zi-
tzaion aurretik”. Eta Errekondok hankasartze haundiaguak eree nabarmentzen dittu:
“Egur-espekulatzaileak dira hemen aberasten diren bakarrak, baserritarrak-eta ez hain-
beste. Plangintza orokorra da hori guztia antolatzeko behar dena eta hor eskumena
Administrazioak dauka. Gaiari serio helduta, baliabide gehiagorekin, lanpostuak ere 10
edo 20 aldiz biderkatu daitezke”.

JJOONN GGOORROOSSAABBEELL FFOORRUURRIIAA
(2018-IX-22)

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

““ EE zz   zz aa ii tt uu gg uu   ii nn oo ii zz   aa hh aa zz tt uu kk oo ..
BB ee tt ii rr aa kk oo   gg uu rr ee   bb ii hh oo tt zz ee tt aa nn ”” E T X E K O A K

Sano eta gaixorik
daguazen piñuen
arteko kontrastia
begibistakua da.
Periko Iriondo
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IIrrist egin eta jausi egin zen Loixola baserriko Oier uda-ha-
siera  busti eta ilun honetan. Eguren baserriko teilatuan man-
tendu-lanak egitera joan eta zortzi metrotik behera, hura bai dan-
batekoa! 15 egunean zainketa berezietan igarota,  etxean da giza-
joa. Berriro jaio da Loixola. Arratekoari eta bere gazte-sasoiari es-
ker osatuko da.

Orain dela 10 urte, Deba Barreneko baserritarren ordezkari sin-
dikala nintzela, Mendaroko baserri batetan lan-istripua gertatu
zen. Gauxitxa baserriko Antonio zendu zen simaurrez betetako
gurdia irauli eta  azpian hartuta. Sindikatura jo eta presidenteari
proposatu nion kalera irtetzea lan-istripua salatzeko. Nere harri-

durarako ez zuen begi onez ikusi ekimena. Ea  “zeinen aurrrean
egin behar genuen protesta” galdetu zidan “geu izanik langile eta
ugezaba”. Zalantza barik, prekarietatean diharduten beharginen
ordezkari izatea nahiko lukeen baten irristada haundia. 

Familiek janaritan inbertitzen duten diru kopurua %40tik
%10era igaro da hamarkada batzuetan. Zeinen kontura? Landa-
reak, animaliak eta nekazariak gogor estututa. Irristada itzela hau
ere. Gizarte osasuntsua nahi badugu behintzat. Izan ere, norabi-
dea aldatu ezean, ez da egongo jainkosarik datorkigun danbate-
kotik salbatuko gaituenik, ezta Arratekoak ere. 

Animo Oier!!

Irristadak

enrike sosola

TTxxaannttxxaazzeellaaiin jokatzea gauza handia zen, dudarik gabe, bai-
na konplikatua ere bai, neurri batean. Taldeak ematen zizkigun
lanak. Bi aukera genituen: betiko talderen batean sartu edo be-
rria sortu. Bigarrena zailagoa zen; izan ere, alde batetik, lagun-
koadrila handia behar zen talde bat osatu ahal izateko, eta bes-
tetik, pertsona nagusiren baten laguntza behar zen manager fun-
tzioa betetzeko, zeren hamaika edo hamabi urteko umemokook
ezin baikenuen inola ere geure kabuz talde bat eratu eta are gu-
txiago Direktibak eskatzen zuen dokumentazioa tramitatu. 

Giro horretan, talde batzuk hobeto moldatuko ziren, nolabaite-
ko babesa zutelako –izan auzoarena (Trueno/Amaña, Txistu/Ipu-
rua, Amiter/Sansaburu), izan herriarena (Euskalduna/ Plaentxi),
edo ikastetxearena (Corazonistas, Salleko)–; beste batzuek, al-
diz, nekez lortuko zuten zazpikoa zelairatzea.

Nire lehen taldea Corazonistas izan zen. Txapelketa bakarra
jokatu nuen eurekin. Kitto. Handik gutxira, larunbat iluntze ba-
tean, txirrina jo zuten gure etxean. Ama atera zen nor zen ikus-
tera. Bi ahots. ¿Vive aquí Pedro Maria Alberdi? Amak baietz.
¿Y está en casa? Baietz, ostera. ¿Podemos hablar con él un
momento? Amak deiadar egin zidan kanpora atera nendin. Eta
atera nintzenean, Agote anaiak aurkitu nituen ateburuan. Ede-
rra sustoa.

Ez dut gogoan lehendik haiekin sekula hitz egina nintzen ala ez,
baina banekien nor ziren, –Zazpi Gazteko jefeak, hain zuzen–, eta
eurekin jokatzea proposatu zidaten. Baietz erantzun nien. Eta
baiezko hark, futbol-taldea ez ezik, lagunarte jostalari, gogotsu
eta animoso bat eskaini zidan, mende erdi eta gero bizi-bizirik
dirauena.

Txantxazelai (II)

pedro alberdi Baiezko hark eskaini zidan
lagunarteak mende erdi eta

gero bizi-bizirik dirau

Familiek janaritan inbertitzen
dutena %40tik %10era igaro

da azken hamarkadetan

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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Egilea: MALEN ILLARRAMENDI



gazteON!

URTEBETE ATZERRIAN

Gero eta gehiago dira etxea utzi eta kanpora joaten diren gazteak. Ikasketak amaitu edo ikasten 
jarraitu, Erasmus edo antzerako programetan parte hartu, esperientzia berriak ezagutu, hemen 
aurkitzen ez duten lanaren bila abiatu… gazteak atzerrira bultzatzen dituzten arrazoiak asko dira.

Egoera horretatik pasatutako hiru gazteren esperientzia ezagutuko dugu euren ahotik: zerk                  
bultzatuta hartu zuten erabakia? Nola erabaki zuten nora joan? Zer ikasi dute bertan? Zein aholku
emango liokete atzerrira joateko aukera buruan duenari? Zer izan da onena? Eta txarrena? Berriz
joango lirateke? Paula, Ainhoa eta Nerea bidelagun izango ditugu “bidaia” honetan. Etxetik mugitu 

gabe, Londresera, Stockholm-era eta Bratislavara jauzi egiteko aukera izango dugu. Bidaia ON!

Ezer baino lehen, gure pro-
tagonistak ezagutuko  ditugu. 
Eibartarrak dira hirurak, eta 
gazteak oso. Paula Cortesek 
24 urte ditu eta Londresen 
eman du urtebete. Taberna 
batean aritu da lanean eta in-
gelesa ikasteko ere aprobe-
txatu du egonaldia. Ainhoa 
Tenak, berriz,  22 urte ditu eta   
Stockholm aukeratu du bizitoki 
urtebetez. Au Pair aritu da den-
boraldi horretan, eta ingelesa 
eta suediera ikasten ere jardun 
du. Nerea Gantxegi, 24 urteko 
gaztea, Bratislava aldean ibili 
da Erasmus programaren bitar-
tez, enpresagintzako lan-prakti-
kak egiten. 

Askotan entzun dugu ez da-
goela etxea bezalakorik, eta 
etxea diogunean, ez gara etxe-
bizitzaz ari, jaioterriaz, lagunez, 
ohiturez, etxekoez … baizik.

 Izan ere, hurbilekoak, ezagu-
tzen dugunak ziurtasuna ema-
ten digu eta eroso sentiarazten 
gaitu. Hori horrela izanik, nola 
uler daiteke gazte batek aipa-
tutako guztia utzi eta beste he-
rrialde batera joateko erabakia 
hartzea?   Ainhoaren hitzetan, 
“ikasketak amaitu eta pentsa-
tzen neban Eibarren geratzen 
banintzan errutina batian sartu-
ko nintzala. Orduan erabaki ne-
ban hortik zihar juatia, zeozer 
barrixa egittera, bizitzera”. Pau-
lak, berriz, honela dio: “Karrera 
amaitu neban eta ingelesa lan-
tzia bihar nebanez, Ingalaterra 
aldera juatia pentsau neban. 
Londres aukera politta zala 
ikusi eta hara juan nintzan”. 
Nereak, ordea, zera dio: “Uni-
bertsitateak Erasmusera joate-
ko aukera eman zidanez, apro-
betxatu eta Bratislavara abiatu 
nintzen”.

Behin  atzerrira joateko era-
bakia hartuta, ez da erraza  
izango helmuga aukeratzea. 
Kasu honetan, hiru gazteak bat 
datoz: ingelesa landu zezake-
ten herrialde bat aukeratu eta 
hizkuntza horretan sakontzeko 
asmoz hartu zuten erabakia. 

Helburu ezberdin askok bul-
tzatuta abiatzen dira gazteak 
horrelako esperientzia bila. 
Ainhoak, esaterako, hasieratik 
izan du garbi zein zen bere egi-
tekoa bertan: “Estatu Batueta-
ko iladel  a  programa batian 
hartu dot parte. Nik zaintzen 
neban umiak garun-paralisia 
zeukanez, berakin neuroreha-
bilitaziño eta estimulaziño zen-
tzoriomotor programa dalakua 
landu dot, urtebeteko umiaren 
egoeria aztertuz eta landuz”. 
Paulak, ordea, nahiz eta hasie-
ran lan-praktikak egiteko ideia 
buruan izan zuen, azkenean la-
nean jardun du: “Jatetxe batian 
egon naiz lanian urte osuan 
zehar, eta gaiñera, goizetan, 
ingeles klasiak jaso dittut nere 
mailla hobetu nahi nebalako”.

Ainhoa Tena

Paula Cortes



gazteON!

Zailtasunak sortzen dituen 
beste arazoetako bat hizkun-
tza izaten da. Norbere herrial-
detik kanpo egonda, aldaketa 
nabariena da, besteak beste, 
komunikazio-hizkuntza beste 
bat izatea. Egunerokotasunean 
euskaraz edota gazteleraz hitz 
egitera ohituta egonda, zaila 
izan ei da aldaketa horretara 
moldatzea: “Egixa esan pilla 
bat lotsa emoten zestan inge-
lesez hitz egittia, pentsatzen 
nebalako ez nekala mailla ona 
eta jendiak barre egingo zesta-

la. Baina, hara heldu nintzanian 
konturatu nintzan derrigorrez 
erabilli bihar nebala ingele-
sa jendiakin komunikatu nahi 
baneban. Hizkuntza bizitzen 
ikasten da, ez?”, horrela zioen 
Ainhoak. Paulak ere, antzera 
dio: “Hasieran zailla egitten ja-
tan Londreseko ingelesa uler-
tzia, ez dakalako zerikusirik 
guk hemen ikasten dogunare-
kin. Baiña, zenbat eta gehixago 
entzun, orduan eta errazagua 
egitten jatan ulertzia. Ohittura 
kontua dala esango nuke nik”. 
Nereak ere, ingelesa ezinbes-
tean erabili behar izan zuen, 
bertan ikasketak hizkuntza ho-
rretan egin baitzituen.

Alde on ugari ikusten dute 
gure bidaideek esperientzia 
hau bizi ondoren. Bidaiatzea, 
esaterako, munduko beste edo-
zein tokitara mugitzea askoz 
merkeagoa omen delako beste 
herrialde batetik abiatuz gero. 

Jende berria ezagutzea ere oso 
aberasgarria dela diote, batez 
ere beste herrialde batzueta-
ko ohitura eta kulturak gertutik 
ezagutzeko aukera aproposa 
delako. “Hazkuntza pertsona-
la” aipatu du Ainhoak, izan ere, 
etxera pertsona hobea izaten 
bueltatu dela dio, benetan ga-
rrantsitsuak diren gauzei lehen-
tasuna ematen ikasi duelako. 

Hala ere, oro ez da urre, 
eta alde txarrik ere badago. 
Ainhoak eta Paulak zalantza 
egin gabe esan dute familia eta 
lagunak urruti izatea dela de-
sabantaila nagusienetariko bat. 
Nereak, ordea, janaria aipatu 
du: “Bertako janarira ohitzia ez 
jata erraza egiñ, oso desber-
diña zan”.  

Eskarmentuak ematen dien 
ziurtasunaz baliatuta, ez dira 
gutxi hirukoteak ematen dituen 
aholkuak:

TOPERA BIZI
            ESPERIENTZIAZ GOZATU
                                HIZKUNTZA BERRIAK IKASI
                                                JENDE BERRIA EZAGUTU
                                                                     KULTURA EZBERDINAK EZAGUTU
                                                                                                              EZ GALDU AUKERA

Bidaia honetako 3 protagonisten esperientziak gertuagotik ezagutu nahi badi-
tuzu, edota irakurri beharrean nahiago baduzu bideoz ikusi... ez ezazue galdu
YOUTUBE-n “gazteOn! eta kitto” kanalean dagoen bideoa.
Hona hemen link-a:

https://youtu.be/mrZZ2t68IUs

EZ EZAZUE BIDEOA GALDU ETA EMAN IZENA KANALEAN!

ERREPORTAJEA ONLINE

Nerea Gantxegi
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Palazioak

Ez da denbora asko desalo-
jo bortitz baten ondoren Ma-
ravillas gaztetxeak herriaren 
indarra argitara atera zuela. 
Ez dakitenentzat, izena Ma-
ravillas Lambertoren ome-
nez jarri zitzaion gaztetxea-
ri, 1936an, 14 urte zituela,  
frankistek bortxatu eta erail 
zuten gaztea.
“Los ocupas vuelven al pa-
lacio” irakurri nuen egunkari 
bateko titular batean. Intere-
sek bideratutako kazetaritza 
honek arrazoi pixka bat badu 
agian. Kasu honetan palazio 
bat izan arren, “Palacio” hi-
tzaren barruan alternatiba, 
indar, gogo, borroka, anizta-
sun, kultura, bilgune, maita-
sun... hitzak aintzat hartzen 
baditugu behintzat. Mundua 
ulertzeko modu bat alegia.
7 urte dira jada egungo Ei-
barko gaztetxeak bizia hartu 
zuenetik. Cadenas Iris zena, 
“Palacio” bihurtu zenetik. 
Baditugu Eibarren ere gure 
mundua sortzeko guneak. 
Autogestioz eta elkarlanean 
herriari beste kolore bat 
eman nahi diotenek egiten 
dute eraikin bat gaztetxe. Al-
ternatiba behar dugun guz-
tiok, norbere amets, ideia, 
kontraesan, nahi eta intere-
sak konpartitu eta eraikitze-
ko bidean, kolorez beteko 
dugu gaztetxea. 

MADDI ALBERDI
19 urte

S a g a r d o  E g u n a

Miren Hazasek egindako irudi honek gogorarazten digu Sa-
gardo Eguna gainean dugula. Urteroko moduan giro ezin 
hobean ospatuko dugu eibartarrontzat egutegian ezinbes-
tean gordetzekoa den egun hau. Ez ahaztu, urriaren 6an, 
denok untzagara!

gazteON!

Eibarko gazteoi zuzendutako atal berria estreinatu du ...eta 
kitto!-k ale honetan. Helburua? Gazteongan eragitea eta 
parte-hartzea bultzatzea. Horretarako, ezinbestekoa da 
denon parte-hartzea: iradokizunak, zutabeak, argazkiak, 
marrazkiak... denak du lekua gazteON! atalean. Harrema-
netarako, erabili itzazue sare sozialak edota e-posta: 

gazteonetakitto@gmail.com

gaztekitto

gazteOn! eta kitto

...eta kitto!



BBihar 18:30ean aurkari gogorra izango
du Mendilibarren taldeak, Sevillak he-
renegun gauean Europako txapelduna-
ren aurrean ondo erakutsi zuen moduan.
Sevillakoek eibartarrek baino hiru puntu
gehiago dituzte sailkapenean, baina Ipu-
ruatik ez dute ia inoiz ere frutu handirik
eraman: garaipen bakarra dute eta iaz,
esaterako, 5-1 galdu zuten. Partidu ho-
rren ondoren eta urrian sartuta, Eibarrek
ez du egutegi oso betea izango hilabete
horretan: beste astebete izango da parti-
durik jokatu gabe eta jokatu beharrekoak
hirura mugatuko dira. Hilaren 6an, zapa-
tuan, Gironan jokatuko du eguerdiko
13:00etan; astebeteko atsedenaren on-
doren, urriaren 21ean, domekan, Athle-
tic jasoko du Ipuruan 16:15ean; eta, az-
kenik, hilaren azken zapatuan, 27an, Cel-
ta bisitatuko du Balaidosen 18:30ean ha-
siko den neurketan.

Eibar Rebistarekin elkarlanean
Eibar FT-ren Fundazioak eta Eibar Re-

bistak akordioa sinatu zuten astelehene-
an hemendik aurrera elkarlanean jardu-
teko. Luis Aranberri “Amatiñok” (publi-
kazioaren izenean) eta Mikel Larrañagak
(Fundazioa ordezkatuz) sinatutakoaren
arabera, Fundazioak diru-laguntza eskai-
niko dio publikazioari “Herriaren arimak”
orain dela urtebete hasitako etapa berri
honetarako.

...eta kitto!
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Real Madril goleatu berri duen Sevilla 
hartuko du Eibarrek bihar Ipuruan

Ermuko emakumezkoen kadete
mailako I. Torneoa Eibarrentzat
Adin horretako Euskal Herriko bost talde indartsuenetakoak
hartu zituen torneoak neurketa parekatsu eta maila handikoak
eskaini zituen, fisikoki indartsuenak izan zirenak finalerako txar-
tela eskuratzeraino. Hor Eibarrek Tolosari irabazi zion, Irati Martin
torneoko jokalari onenaren bi golei esker. Gol-averagearengatik
azken unean finaletik kanpo geratu zen Lakua izan zen hirugarren
eta Oiartzunek eta Bizkerrek osatu zuten torneoko boskotea.

Pello Osoro 8. izan zen
Triatloiko Europako
txapelketan
Eibarko triatloilari handiak bikain jardun
zuen beste behin, oraingoan Madrilen jo-
katutako 2018ko Challengean. Pello Osorok
17. postuan amaitu bazuen ere (212 parte-
hartzailek amaitu zuten proba), bere mailako
zortzigarrena izan zen igerian lau kilometro,
bizikleta gainean 180 eta arineketan mara-

toiaren distantzia
osatu eta gero. Guz-
ti hori egiteko 10 or-
du, 25 minutu eta
35 segundo behar
izan zituen eta, pro-
baren amaieran os-
pitala bisitatu ba-
zuen ere, onik amai-
tu zuen ezin hobeto
burututako proba.
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Ipuruako gimnastek podiumaren gorenean hasi dute denboraldia
AAurreko zapatuan Iruñean jo-
katutako Nafarroako Uniber-
tsitateko Torneoan urrezko
bi domina irabazi zituen Ipu-
ruak. Izaro Altuna, Arrate Bas-
karan, Ainhoa Bizkarra, Maider
Diez eta Ana Portuk osatutako
oinarrizko kadete mailako bos-
kotea onena izan zen bost aro-
rekin aurkeztutako muntaiare-
kin; muntaia hori berori eskain-
tzeko asmoa dute azaroan
Murtzian jokatuko den Espai-
niako txapelketan. Maila indibi-
dualean, bestalde, Nahia Gon-
zalezek jantzi zuen txapela oi-

narrizko jubenil mailan: beste
urrats bat Murtzian bertan jo-
katuko den Kopan parte hartze-
ko jokoan dauden bost plazeta-
ko bat bereganatzeko lehian. 

Bihar Donostiara joko dute
Ipuruako gimnastek, Izar Leku
torneoan parte hartuko duten
hiru taldeekin: senior eta junior
absolutuak eta oinarrizko ka-
detea. Nahia Gonzalezek era-
kustaldi mailan hartuko du par-
te. Eskola eta hastapen maila-
ko gimnastek, bestalde, hiru
aste daramatzate prestatzen
Ipurua kiroldegian, “parte-har-

tze handiarekin eta errendi-
mendu osoz”. Hala ere, 2013,
2014 eta 2015 urteetan jaiota-
koek izena eman dezakete

oraindik Ipuruatik arratsaldez
pasatuta edo gimnasiaipu-
rua@hotmail.com helbidera
idatziz.

Getxo Romori Euskal Kopan
ondo irabazi eta gero, liga
hasieran ez zuen maila bera
eman Eibar Eskubaloiko lehen
taldeak eta 25-21 galdu zuen
aurreko asteburuan. Atsede-
naldiaren aurreko 10-4koak ia
aukera barik laga zituen Fer-
nando Fernandezen mutilak
eta amaieran lau golengatik
galdu zuten. Haritzak, Lurralde
mailan jokatzen duen bigarren
taldeak, 27na berdindu zuen
Zumaian Pulporekin. Jubenil
mailako talde biak garaile izan
ziren: mutikoen Tekniker La
Salle Saiekoren aurrean (36-
23) eta nesken Eibar Eskuba-

loia Laubide Izarori 15-13 ira-
bazita. Kadeteen mailako or-
dezkariak Euskal Ligara berriro
itzultzen ahaleginduko dira:

mutilen Teknikerrek 23-44 ira-
bazi zion Bera Berari eta nes-
ken Muelles Zalduak 32-20
Aialari. Aipatutako azken bi tal-

de horietako Andoni Yarza eta
Leire Treviño deitu dituzte eus-
kal selekzioko hautatzaileek.

Arratekoen bazkaria
Urriaren 20an Arrate esku-

baloi taldeko jokalariak izanda-
koen bazkaria egingo dute El
Casino Artista Eibarresen, au-
kera aprobetxatuz Untzagan
jokatzen ziren partiduetan por-
teriak eta sareak jartzen ibil-
tzen ziren Adolfo eta bere
emazteari omenaldia egiteko.
Bazkarian parte hartu nahi
duenak izena eman dezake
628 24 15 64 (Angel) telefono
zenbakira deituta. 

Somosek ez zuen maila eman Erromon izandako liga hasieran

Ligako bigarren jardunaldian gizonezko-
en senior mailako taldeak ezin izan
zuen lehenengo jardunaldian Durangoren
aurka lortutako garaipena errepikatu. Bab-
yauto Zarautz Eibarko taldea baino gehia-

go izan zen (38-19) eguzkiak gogor jo zuen
zapatu arratsaldeko partiduan. Atsedenal-
dira ere 17-7 atzetik joan ziren eibartarrek
azkenean hiru entsegu lortu zituzten, eu-
retako bi azken txanpan hiru laurdenei es-

ker eskuratutakoak. Durangori aurreko jar-
dunaldian irabazita, eibartarrek bost puntu
dituzte sailkapenean.

Emakumezkoek bihar hasiko dute Liga
Emakumezkoen taldeak ezin indartsua-

go ekin dio denboraldiari eta, Tarazonan jo-
katutako triangularrean, erraz nagusitu zi-
tzaien Zaragozako Fenix eta Tarazona ber-
tako taldeari, 30 minutuko partiduan joka-
tu eta gero. Joko-taktika berriak probatze-
ko aukera eskaini zizkien torneoak, bihar
Durangon jokatuko duten partiduaren au-
rrean: “Ez da erraza izango, durangarrek
jokalari berriak ekarri dituztelako, tartean
Espainiako selekzioarekin jokatzen duen
Uribarri Barrutieta”.

Eibar Rugbyk galdu egin zuen Zarautzen, Durangori irabazi eta gero

Leire Treviño Andoni Yarza
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Deporreko mendizaleak 
Picos de Europan izan ziren
AAurreko asteburuan Eibarko Klub Deportiboko mendi ba-
tzordeko partaideek antolatutako irteera egin zuten Picos de
Europa mendilerroaren mendebaldera. Enol aintziretan hasitako
ibilbidea Posada de Valdeonen amaitu zuten, hori bai, aldez au-
rretik 2.174 metroko Requexon eta 2.187ko Cotalbin gainetik
pasatu eta gero. Zapatu eta domekan gozatutako eguraldiarekin
aukera ezinhobea izan zuten mendilerro guztiak eskaintzen
duen ikuskizunaz gozatzeko, “Kantauri kostaldetik Ubiñako pe-
ñak arte iritsiz”. Zapatuko ibilbidean braña (ganaduaren bazka-
rako zelaiak) eta haitzen artean ibili ziren, eta bigarren egunean
basoa izan zuten nagusi, “brañen artean, jakina”.

Hiru partidutik hirurak bereganatu ondoren, Ohorezko Erre-
gional mailan igoberria dugun Eibar lider dago sailkapenean,
Anaitasunarekin berdinduta. Azken jardunaldian eibartarrak Deus-
tu Donostia baino gehiago izan ziren Unben (2-0). Lidergoan du-
gu 2. Mailan jokatzen duen emakumezkoen lehen taldea ere, az-

ken hau Añorgan 1-5 nagusitu ondoren. Maila horretan Alaves da
hiru partiduak irabazi dituen beste taldea, eta euren artekoa izan
daiteke igoerarako borroka nagusia. Lurralde Mailan jokatzen
duen emakumezkoen bigarren taldeak ezin indartsuago ekin zion
Ligari, Zumaiakori 9-2 irabazita. Bestalde, eta gizonezkoetara itzu-
liz, 2. B mailan jokatzen duen Vitoria filialak arazo handiak ditu go-
lak sartzeko eta azken partiduan amore eman zuen Santanderre-
ko Racing talde haundiaren aurrean (0-2).

Harrobiko taldeak borrokalari
Jubeniletako Ohorezko Maila Nazionalean jokatzen duen Eibar

taldeak bana berdindu zuen azken jardunaldian Athletic-ekin eta
orain sailkapeneko 8. postuan dago. Postu berean aurkitzen da ju-
beniletako Euskal Ligan jokatzen duen Eibar B taldea, Santutxu B-
rekin emaitza berakin berdindu eta gero. Eta kadete mailako Eiba-
rrek gora egin du eta, Betoñori 1-2 irabazita, sailkapeneko seiga-
rren postuan kokatu da. Gogor lehiatu beharko badute ere, orain ar-
te behintzat eroso ikusten zaie harrobiko taldeei aipatutako sailka-
pen guztietan.

Ohorezko Erregionalean debutari eta lider da Eibar FT

Emakumezkoen lehen taldeak garaipen erraza lortu zuen Añorgan.

Jon: 
Luxu haundi
bat izan da 
bide hau 
zurekin 
egin izana.

GELAKO 
GURASO, 

SEME-ALABA 
ETA LAGUNAK



24 kliskbatean

eibar

PERIKO IRIONDO: Artisau-lan errepikakorra.
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AAurreko barixakuan Untzagan aurkeztu eta gero,
aste honetan auzoetan aurkezten jardun du …eta
kitto!-k Berbetan egitasmoa. Martitzenean Urkin izan
ziren, eguaztenean Ipuruan eta gaur Urkizuko parkean.
Etxeko txikienentzat prestatutako jolasekin eta
txokolate-janarekin jai-giroan pasa zituzten
arratsaldeak. Ohiturari jarraituz ikasturte hasieran
aurkezten du …eta kitto!-k Berbetan programa.
Euskera praktikatzeko taldeak eskaintzen ditu, astean
behin, eta horrez gainera, elkarbizitza eta kultur-
trukaketa sustatzeko Ongietorri programa ere badu
…eta kitto!-k. Urte osoan eman daiteke izena eta
doakoak dira biak. Informazio gehiago:
www.etakitto.eus / elkartea@etakitto.eus /
ongietorri@etakitto.eus / 943200918.

programa 
AUZOETAN

Martitzenean Urkin izan ziren.
Eta eguaztenean Ipuruan.

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

Armagin, 3-5 beheak

merchandising

serigrafia

lanerako erropa

Malen Jainagai

Malen Jainagai
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--  ZZeerr  mmoodduuzz  iikkuusstteenn  dduuzzuu  bbiihhaarrkkoo  ddaann--
ttzzaalleekkuuaa??

Espero dut harmaila hauek jendez bete-
ta egotea. Urteak daramatzat hemen bizi-
tzen eta plaza honetan pailazoarena egiten;
beraz, dantzaleku ona dela deritzot. Etxean
jokatzen dut eta edozertarako prest nago.
--  UUnnttzzaaggaann  ddaannttzzaa  eeggiitteenn  dduuzzuunn  lleehheenn  aall--
ddiiaa  iizzaannggoo  ddaa??

Orain dela hainbat urte Break Dance txa-
pelketa egin zen hemen, Untzagan, baina
zoru berezia zegoen. Bestela, ez dut gehia-
gotan dantzatu Untzagan.
--  OOrraaiinnggoo  hhoonneettaann  eezz  ddaa  zzoorruu  bbeerreezziirriikk
eeggoonnggoo??

Ez, kalean egingo dugu dantza, dagoen
moduan.
--  MMuunndduu  oossooaann  zzeehhaarr  ddaannttzzaann  iibbiillii  eettaa
ggeerroo  EEiibbaarrrreenn  aauurrkkeezzttuukkoo  dduuzzuuee  ‘‘MMeeee--
ttiinngg  ppooiinntt’’  iikkuusskkiizzuunnaa..  GGeellddiiuunnee  bbeerreezziiaa
iizzaannggoo  ddaa  zzuurreettzzaatt??

Azkenean Eibarrera! Hiru urte darama-
tzat Ertza konpainiarekin munduan zehar
dantza egiten eta nire herrian dantza egitea
tokatzen zait behingoz. Berezia izango da
herriko jendeak dantzan egiten ikustea.
--  DDaannttzzaarreenn  lleennggooaaiiaa  uunniibbeerrttssaallaa  ddaa??

Baietz uste dut. Niri asko kostatzen zait
ingelesez edo beste hizkuntza batean ber-
ba egitea, baina mundu osoan zehar ibili
naiz dantza ikuskizun honekin eta toki guz-
tietan egin izan dut dantza bertako jendea-
rekin, aurretik eurekin berba egin behar
izan barik. Horrelako gauzak ditu kaleak.
--  BBeerrbbeekkiinn  aazzaalldduu  eezziinn  ddiittuuzzuunn  ggaauuzzaakk
aaddiieerraazztteekkoo  bbaalliioo  ddiizzuu  ddaannttzzaakk??

Zalantza barik. Berbekin azaldu ezin diren
gauzak azaltzeko modu asko daude eta
dantza da horietako bat.
--  EEzzbbeerrddiinnttaassuunn  hhaannddiiaa  ddaaggoo  mmuunndduukkoo
ttookkii  bbaatteeaann  eeddoo  bbeesstteeaann  ddaannttzzaa  eeggiitteekkoo
oorrdduuaann??

Oso dibertigarria da kultura eta sentsibi-
litate ezberdinetako jendearen aurrean dan-
tza egitea. Gainera, asko gustatzen zait jen-
de berria ezagutzea eta dantzaren bitartez
lagunak egin ditut toki guztietan. Ia guztioi
gustatzen zaigu bidaiatzea eta gauza ez-
berdinak ezagutzea. Berezia da gure ikus-
kizuna ikustean jendeak transmititzen due-
na. Batzuk asko bizitzen dute ikuskizuna,
beste batzuk edozein akrobazia egin eta
gero txalo egiten dute, hainbat tokitan isil-
tasun handiz ikusten dute saioa eta gero
txalo zaparrada eskaintzen dizute, eta
amaieran eskerrak eman izan digute beste
askok. Toki bakoitzean ezberdin jokatzen
du publikoak.
--  TTxxaalloo,,  llaauuddoorriioo  eettaa  bbiizziippeenneezz  bbeettee  dduu--
zzuuee  mmaalleettaa,,  bbaaiinnaa  bbaaiittaa  MMaaxx  ssaarrii  bbaatteekkiinn
eerree..  PPoozziikk??

Oso pozik! Esperientzia polita izan zen
Max saria jasotzea. Horrelako sari bat jaso-

Brasiletik Eibarrera etorri zenetik dantzan ikusi dugu
Henrique de Souza. Break dance egiten, Nerea
Lodosarekin edo Josu Mugikarekin, dantzaren bitartez
hazi da Henrique. Orain Ertza konpainian dabil eta
arrakasta handiarekin gainera. Abuztuan kaleko
ikuskizun onenaren Max saria jaso zuen ‘Meeting
point’ ikuskizunarengatik, hain zuzen ere bihar
Eibarren eskainiko duen piezarekin. Untzagan egin
dugu hitzordua, bihar 19:00etan dantzalekua izango
duen tokian.

HENRIQUE DE SOUZA
(dantzaria):

“Dantzaren bitartez
lagunak egin ditut
toki guztietan”

JON G OROSABEL FORU RIA

zure kuadrila

““LLAAGGAA  DDIIGGUUZZUUNN  HHUUTTSSUUNNEEAA
ZZUURREE  OORROOIIMMEENNAARREEKKIINN  EETTAA  UUNNEE  
ZZOORRIIOONNTTSSUUEEKKIINN  BBEETTEEKKOO  DDIITTUUGGUU
ZZUUKK  EERRAAKKUUTTSSII  ZZEENNIIGGUUNN  MMOODDUUAANN””
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tzeak asko lagunduko digu eta dantzari han-
dia naizela erakusten duen zerbait da.
--  DDaaggooeenneekkoo  iiggaarrrrii  dduuzzuuee  MMaaxx  ssaarriiaa  jjaassoo
iizzaannaa??

Dantzaren munduan denon ahotan egon
gara, zorion agur asko jaso ditugu, baina as-
ko harritu ninduen Eibarko kaleetan jende-
ak zoriontzeko geratu izana. Jendeak baze-
kien dantza egiten nuela, baina horrelako
sari bat jasotzeak balio handiagoa eman dio
egiten dudanari. Bestetik, nire lagunek ba-
dakite asko bidaiatzen dudala, ia ezin naiz
eurekin geratu, eta ez daukat Eibarren kla-
seak eman edo entrenatzeko denborarik.
--  ‘‘MMeeeettiinngg  ppooiinntt’’  iikkuusskkiizzuunnaa  eekkaarrrriikkoo  dduu--
zzuuee..  NNoollaakkooaa  ddaa??

Nirekin dantza egiten duen Thiagorekin
izandako bidaia islatzen dugu bertan. Bra-
sildarrak gara biak, urte berean etorri ginen
hona, baina ez genuen elkar ezagutu Ertza-
ren audizio bat egin arte. Gure adiskideta-
suna, nola ezagutu ginen, gure arteko ha-
rremana eta daukagun lotura berezia isla-
tzen dugu. Pieza ikusten dutenak berehala
konturatzen dira hortaz. Ikuskizunak immi-
grazioarekin zerikusia ote duen galdetzen
digute ezagutzen ez gaituztenek. Ondo da-
go, bakoitzak bere begiekin ikusten duela-
ko dantza.
--  ZZuu  BBrraassiilleettiikk  eettoorrrrii  zziinneenn  EEiibbaarrrreerraa..  NNoo--
llaakkoo  ggaarrrraannttzziiaa  iizzaann  dduu  ddaannttzzaakk  iinntteeggrraa--
ttzzeekkoo  oorrdduuaann??

Dantza estilo gutxi dago Eibarren, eta
break dance egiten hasi nintzenean zerbait
ezberdina sentitu nuen. Jende nagusiago-
arekin elkartu nintzen eta inoiz ez ninduten
utzi istorio txarretan sartzen. Ezagutzen
nauen jendeak badaki mutil lasaia naizela,
ez naizela arazo larritan sartu. Gauza txa-
rretatik aldentzen zaitu dantzak.
--  BBrreeaakk  ddaannccee  eeggiitteenn  iikkuussii  zzaaiittuugguu  ttxxiikkii--
ttaattiikk  eettaa  oorraaiinn  MMaaxx  ssaarrii  bbaatteekkiinn  zzaattoozz..
NNoollaakkoo  iibbiillbbiiddeeaa  eeggiinn  dduuzzuu  ddaannttzzaarreenn
mmuunndduuaann??

10 urte daramatzat dantzaren munduan
eta goiz hasi nintzen maila profesionalean
dantza egiten, 15 urterekin ikuskizunak es-
kaintzen nebilelako. Break dancea egiten

duen jende gutxi dago eta edozein gauza
antolatzen bazen, deitu egiten zidaten. Bi-
la ibili gabe etorri zait dena, zorte handia
eduki dut. Mekanizatua ikasi nuen eta prak-
tikak amaitzean dantza konpainia batetik
deitu ninduten, eta orain dela hiru urtetik
dantza lanetan nabil buru-belarri.
--  MMeekkaanniizzaazziioo  llaanneettaarraa  iittzzuullttzzeeaa  ppeennttssaattuu
eerree  eezz  dduuzzuu  eeggiitteenn??

Ba asko gustatzen zitzaidan eta dantza
uzten badut, sukaldaria edo tailer bateko
langilea izatea gustatuko litzaidake.
--  ZZeerr  ddaa  ddaannttzzaa  zzuurreettzzaatt??

Zaletasun moduan hasi nintzen dantzan,
nahi nuelako, inongo obligaziorik gabe.
Dantza oso berezia da niretzat.
--  ZZeerr  eemmaann  ddiizzuu  ddaannttzzaakk??

Dena eman dit. Hona bizitzera etorri nai-
zen momentutik dantza izan da nire bizitza.
Ezagutzen nauen jendeak dantzarengatik
ezagutzen nau. Dantza denean dago.
--  UUrrrriiaann  ‘‘LLaa  tteettaa  ddee  JJaanneett’’  iikkuusskkiizzuunnaa  aauurr--
kkeezzttuukkoo  dduuzzuuee  VViiccttoorriiaa  EEuuggeenniiaa  aannttzzoo--
kkiiaann..  ZZaaiillaa  iizzaannggoo  ddaa  ‘‘MMeeeettiinngg  ppooiinntt’’
iikkuusskkiizzuunnaarreekkiinn  lloorrttuuttaakkoo  aarrrraakkaassttaa  bbeerr--
ddiinndduu  eeddoo  ggaaiinnddiittzzeeaa??

Ezberdina da. Gure ideia ez da onenak
izatea, zerbait transmititzea izaten da gure
asmoa. Ikuskizuna publikoaren bihotzera
heltzen bada, primeran.
--  ‘‘MMeeeettiinngg  ppooiinntt’’  aallbboo  bbaatteerraa  uuttzziikkoo  dduu--
zzuuee  iikkuusskkiizzuunn  bbeerrrriiaarreekkiinn  hhaasstteekkoo??

Ez, bidea jarraituko du. Urrian amaituko
dugu urte honetako ‘Meeting point’-en
saioekin, baina datorren urtean ikuskizun
gehiago eskainiko ditugu. Urtebete baka-
rrik daramagu ikuskizunarekin.
--  EEzz  ddaa  bbaa  uurrttee  ttxxaarrrraa  iizzaann!!

Primerakoa izan da. 50 saio baino gehia-
go egin ditugu, Max Saria jaso dugu... oso
urte ona izan da.

Thiago eta Henriqueren bidaia islatzen du “Meeting Point” ikuskizunak.

“Gauza
txarretatik

aldentzen zaitu
dantzak”

“Zu joan zara, baina zureganako gure 

maitasuna ez.  Ez ditugu inoiz ahaztuko 

zuk izandako i lusioa eta bizipoza”

IS I RODRIGUEZ NIETO ren
2 .  u r t e u r r e n a (2016-IX-30)
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“Artisten munduko teknika
klasikoa bihurtu da grabatua”
Maite Martinez de Arenazak zuzentzen duen La Taller grabatu
tailerrean batu ziren Raisa Alava, Iñaki Elosua, Javier Idirin, Beñat
Krolem, Juanjo Ortubia, Omer Zaballa eta Alazne Zubizarreta. Orain,
erakusketa bat eskaintzen dute elkarrekin. Elkarrekin, baina bakarka.
Horrelakoa da 7/7, zazpi artista hauen bakarkako erakusketak batzen
dituen egitasmoa. Urriaren 14ra arte egongo da zabalik Portalean eta,
tartean, estanpazio teknika klasikoen tailerra eskainiko dute urriaren
9an. Izena emateko erakusketara joan besterik ez duzue egin behar.

--  NNoollaakkoo  llaannaakk  iikkuussii  ddiittzzaakkeegguu  77//77  eerraa--
kkuusskkeettaann??

Erakusketa kolektiboaren itxura dau-
ka, baina denbora eta espazioa parteka-
tzen duten bakarkako zazpi erakusketa
batzen dira 7/7 ekimenean. Ez da ohikoa
izaten zazpi unitate proiektua horrelako
zabaltasunarekin erakutsi ahal izatea. La-
nei dagokienez, paperean egindako la-
nak aurkitzen ditugu eta grabatuarekin
lotura duen jendea da lan hauen egilea.
7/7 erakusketan parte hartzen duten ar-
tistak La Tallerrera etortzen dira eta lan
grafikoak egiten dituzte, nahiz eta era-
kusketan aurkitzen diren lanetako ba-
tzuk berez grabatuak ez diren.
--  ZZeerr  ddiirraa  bbaa??

Ba, adibidez, itsaspeko bat dago, irudi
digitalak daude, makil eta oihalekin egin-
dako maketak, oleoak... Baina artista
guztiek grafika-lanak egiten dituzte oro-
korrean.
--  BBeerreezz,,  zzeerr  ddaa  ggrraabbaattuuaa??

Lau mendetan zehar (XV. mendetik
XIX. mendera) irudiak errepikatzeko era-
bili diren teknika multzoa da grabatua.
Gero mekanizatu egin zen eta irudien
errepikapen-industriatik kanpo geratu
zen. Hala ere, artistak teknologia horre-
taz baliatu ziren euren artelanak egiteko.
--  BBeerraazz,,  LLaa  TTaalllleerrrreenn  ggrraabbaattuueenn  ttrraaddii--
zziiooaa  bbeerrrreesskkuurraattuu  dduuzzuuee??

Bai, artisten munduko teknika klasikoa
bihurtu da grabatua. Grabatu tailerra li-
buruen errepikapeneko industria izan ba-
zen, erreprodukzio artistikoaren zentroa
da orain.
--  NNoollaakkoo  aarrttiisstteenn  llaannaakk  iikkuussii  ddiittzzaakkeegguu
eerraakkuusskkeettaann??

Profesionaltasunetik hurbil dauden
artistak dira denak. La Tallerrera datoz,
baina gero bakoitzak bere proiektua
dauka. Raisa eta Alaznek, adibidez,
margolaritza garaikidearekin daukate lo-
tura; Iñakik irudi geometrikoekin egiten
du lan, collagearekin, eta diseinu grafi-

koaren mundutik dator; Javier oso figu-
ratiboa da eta paisaiekin egiten du lan,
baina geometriarantz jotzen du; Juan-
jok espresioa lantzen du trazuen bitar-
tez, espresionismo klasikoa delako be-
re inspirazio iturria; Beñaten doktore-
tza- eta arte-ikerkuntza artearen inpro-
bisazioan zentratzen da; eta Omer tek-
nikatik hasi zen lan egiten, baina oinarri
kontzeptual oso indartsua duen lana
egiten amaitu du.
--  OOmmeerrrreekk  bbeerraakk  eesskkaaiinniikkoo  dduu  eessttaann--
ppaazziioo  tteekknniikkaa  kkllaassiikkooeenn  ttaaiilleerrrraa..  NNoollaa--
kkooaa  iizzaannggoo  ddaa??

Eibarren instalazio bikaina dago, oso
torkulu onarekin. Erabiltzen ez zutela
esan zigutenez, pare bat teknika erraze-
kin torkulua erabiltzen ikasteko tailerra
eskaintzea da gure asmoa. Teknika erraz
horiekin torkulua erabiltzeko gauza izan-
go dira tailerrean parte hartzen dutenak
eta, hortik abiatuta, bakoitzak bere alde-
tik esploratu dezake.

Aurreko zapatuan egin zen Gazte Robotika Hezkuntza Robo-
tika Txapelketaren bigarren edizioa Ermuko Izarra Centren eta,
antolatzaileen berbetan, “txapelketa giro bikainean egin zen.
Ehundik gora parte-hartzaile batu ziren eta, horrez gain, guraso
eta inguruetako herrietatik etorritako jende asko erakarri zituen
ekimenak. Lehiaketarekin batera, teknologia berriak lantzen di-
tuzten enpresen erakusketa eta hainbat tailer egin ziren. Beraz,
robotika eta programazioa gazteengana modu dibertigarrian ger-
turatzeko gure helburua bete egin zen”. Txapelketako irabazle-
entzat hainbat sari banatu zituzten eta horietako batzuk eibarta-
rren eskuetara joan ziren. "1 vs 1 Game" kategoria proban, lehen
saria Ermuko “Ermutantek” (Martxel Carrascosa eta Nadim Go-
mez) jaso zuen, bigarrena Eibarko “Donald Trump-ek” (Aimar Gar-
cia, Julen Sanz eta Aimar Gallego) eta hirugarrena Debako “Flip-
pipandik” (Ubong Urkiola eta Mikel Franco). Eta "Kolore Kolore"

izenekoan lehen saria Mutrikuko “Krakakek” (Aimar Alvarez eta
Ainere Ibarrola) jaso zuen, bigarrena Debako “Iojuk” (Iban Arriza-
balaga, Jon Anuntzibai eta Ibai Perez) eta hirugarrena Eibarko “Gil-
bertok” (Gorka Vila, Aitor Larramendi eta Iñaki Iglesias).

GGaazzttee  RRoobboottiikkaa  ttxxaappeellkkeettaann  
ssaarriiaa  jjaassoo  zzuutteenn  eeiibbaarrttaarrrreekk

MAITE MARTINEZ DE ARENAZA ((LLaa  TTaalllleerr  eessttuuddiiooaa))::



GGaur 20:30ean “Wenses y Lala” antzezlana aurkeztuko du Bodo Bo-
dó Production taldeak, Coliseo antzokian. Elena Olivierik zuzendutako
lan honetan antzezleak Olivieri bera eta Juanma Rodriguez dira. Lan ho-
netan antagonikoak eta, era berean, elkarren artean osagarriak diren
Wenses eta Lala izeneko bi pertsonaien bizitza kontatzen dute: “An-
tzezlanak bizitzaz hitz egiten digu, poztasunez eta tragediaz, umorea eta
jakinduria oso sarritan erabiliz”. Sarrerak 8 euro balio du (6 euro Coliseo-
aren Laguna txartelaren deskontuarekin).

Gabonen inguruan Eibart elkarteak antolatuta urtero
egiten den artisau azokan parte hartzeko izen-
ematea zabaldu dute. Aurtengo azoka abenduaren
20tik urtarraren 5era bitartean egongo da martxan
eta, parte hartzeko interesa izanez gero,
eibart.artisauak@yahoo.es helbidera idatzi (eskaerak
jasotzeko epea urriaren 6an amaituko da). 

Artisau azokarako izen-ematea
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Antzerkia Coliseora bueltan gaur

Datorren eguaztenean, urriaren 3an, arratsaldeko
19:30ean, "Reunion Uharteak Indikoan" izenburuko
ikus-entzunezkoa ikusteko aukera izango da
Deporren. Periko Iriondok uda honetan han
egindako argazkiekin osatu duen lanaren
proiekziora sartzea dohainik izango da.

“Reunion Uharteak Indikoan”

Cielito Musika Bandak kontzertua emango du
domekan, 12:30ean Coliseoan (euririk ez badu
egiten, 11:15ean kalejira egingo dute). Carlos
Sanchez-Barbak zuzenduta, honako egitarauari
jarraituko diote: “¡Viva el rumbo!” (pasodoblea,
C. Zabala), “Los Gavilanes” (aukeraketa,
J. Guerrero), “Folk song suite” (suitea, R. Vaughan
Williams), “Titanic” (BSO, James Horner)
eta “Piratas del Caribe” (BSO, Hans Zimmer). 

Musika Bandaren kontzertua

Hankamotxak bertso eskolakoen
eskutik gaur gauean, 22:30ean,
Txaltxa-Zelaiko kioskoak (euria
egingo balu, Portalean izango da)
bertso saio musikatua hartuko du.
Saioan Beñat Gaztelumendi, Miren
Artetxe, Jokin Bergara eta Alaia
Martin bertsolariek jardungo dute,
Ixak Arruti eta Gari Otamendiren
musikaz lagunduta, eta gai-jartzai-
lea Manu Goiogana izango da.

Bertso-saio
musikatua 
Txaltxa-Zelaiko
kioskoan

Barixaku arratsaldean zabaldu zuten Arrate Kultur Elkarteko bazki-
deen erakusketa Topalekuan. Oraingoan euren artelanak erakustera ani-
matu diren artistak Esther Fernandez de Maruri, Maite Arriaga, Vicente
Iriondo, Natalie Hickey, Arrate Osoro, Mamen Piriz, Jesus Belaustegi,
Esther Galarza, Esteban Oroz eta Carmen Mostaza dira. Orotariko arte-
lanak biltzen dituen erakusketa urriaren 7ra arte egongo da zabalik, as-
telehenetik barixakura, 19:00etatik 21:00etara eta asteburuetan, berriz,
12:00etatik 14:00etara eta 19:00etatik 21:00etara.

Arrate Kultur Elkarteko bazkideen
erakusketa zabalik Topalekuan

Urriaren 17an (eguaztena), 19:00etan, Mikel
Garaizabal enologoa izango da ...eta kitto!-n (Urkizu
11, solairuartean), euskal ardoei buruzko azalpenak
ematen eta dastaketa gidatzen, Illunabarrian
programaren barruan egingo den saioan.
Antolatzaileen berbetan, “aukera paregabea izango
da puntako enologo honekin gure ardoei buruz

gehiago jakin eta ardo kontuetan
dastamena hezitzeko”. Saioak
3 euro balio du eta, plazak
mugatuak direnez, ezinbestekoa
izango da aldez aurretik izena
ematea. Urriaren 11ra arte
egongo da horretarako aukera,
etakitto.eus helbidera idatzita edo
943200918 telefonora deituta.

Euskal ardoak ezagutzeko saioa
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Logotipo lehiaketa Unibertsitate Laboralaren 50. urteurrenerako

EEibarren Helmholtz organoak egiten
zituen enpresa sortu zela 60 urte bete
direla-eta, horren inguruko ekitaldiak an-
tolatu dituzte. Untzagako jubilatu etxea-
ren eskutik hitzaldia emango du gaur Je-
sus Mª Agirrek, 18:30ean, jubilatu etxe-
ko beheko solairuan dagoen gelan. Bes-
teak beste enpresaren historiari errepa-
soa egingo dio Agirrek, 1958tik 1961ra
bitarteko epeari arreta berezia ipinita.

Eta, horrez gain, datorren eguenean
(urriak 4), 20:30ean, Helmholtz organoa-
ren soinuarekin zuzenean gozatzeko au-
kera izango da Coliseo antzokian. Kon-

tzertuaren lehen zatian Juan Luis Agirrek
jardungo du eta bigarren zatian, berriz,
Elcano Browing Cream-en txanda izango
da: Mikel Azpiroz Helmholtz eta Leslie
122 organoekin arituko da, Dave Wilkin-
son (gitarra) eta Frank Mantegari (bate-
ria) musikariekin batera. Eta, emanaldia
biribiltzeko, Pedro Guallar (Helmholtz or-
ganoarekin), Jean Michel Adagas (kon-
trabaxuarekin) eta Lander Bilbao (bate-
riarekin) elkarrekin izango dira taula gai-
nean, “Una introducción al mundo de
Bach a través del swing” izenburukoa
eskaintzen.

Unibertsitate Laborala sortu zela 50 urte igaro dira eta, urtemuga gogo-
ratzeko, logotipo lehiaketa antolatu dute. Lehiaketara aurkezten diren lo-
gotipoak 50. urtemugaren inguruan antolatzen diren ekitaldi guztiak ezagu-
tzera emateko modukoak eta euskarri ezberdinetarako egokiak izatea eska-
tzen dute, besteak beste. Lanak formato digitalean aurkeztu beharko dira,
cincuenta.unilab@gmail.com helbidera bidalita. Bakarka zein taldeka eginda-
ko irudiak onartuko dituzte, baina egile bakoitzak gehienez bi lan aurkeztu
ahal izango ditu. Proposamenak bidaltzeko epea urriaren 1ean zabaldu eta
azaroaren 30ean itxiko da eta irabazlea zein den abenduaren 10ean emango
dute ezagutzera. Saria 200 euroko balioa duen bonoa izango da. Lehiaketari
buruzko informazio zehatza interneten, www.ehu.eus/es/web/eibar/50ur-
teurrena-logo-lehiaketa helbidean kontsultatu daiteke.

Hitzaldia eta kontzertua antolatu dira
“Helmholtz 60. urteurrena” gogoan

Urriaren 4ra arte eman
daiteke izena “Argazkigintza
digitala” ikastaroan
Aurten ere “Argazkigintza digitala: lehen urratsak” ikastaroa an-
tolatu dute, 16 urtetik gorako zaletuentzat. Urriaren 15ean hasi eta
azaroaren 28an amaituko da (30 ordu teoriko-praktiko izango dira guz-
tira) eta klaseak Portalean izango dira, astelehen eta eguaztenetan,
19:00etatik 21:30era (Jose Valderrey eta Juan Antonio Palacios De-
porreko argazkilariek emango dituzte, gazteleraz). Izena emateko az-

ken eguna urriaren 4a
izango da, Pegoran. Ei-
barren erroldatuta dau-
denentzat prezioa 47 eu-
rokoa da (79 eurokoa
beste guztientzat). Ikas-
taroan, besteak beste,
argazkigintza digitalaren
oinarrizko kontzeptu eta
teknikak irakatsiko dituz-
te, horretarako baliabide
informatikoak erabilita.

Virginia Lizarralde

Harixa Emoten abian da
Karlos Linazasororekin hasi dute ikasturtea “Idazleare-
kin Harixa Emoten” euskerazko irakurle taldekoek. An-
txon Narbaizak zuzenduta martitzenean egin zuten saioan
irakurleek “6012” nobelari buruz lan horren egilearekin ber-
betan jardun zuten. Betiko martxan, kurtso honetan ere gon-
bidatutako idazleek hartuko dute parte Juan San Martin Udal
liburutegiak eta …eta kitto! Euskara Elkarteak hilean behin
antolatzen dituzten saioetan. Hurrengoa azaroak 6an izango
da: “Gu orduko hauek” lanaren inguruan arituko da Garazi
Arrula Ruiz idazleak.
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Bisita gidatuak
DOLMENEN ibilbidean 
Dolmenen Ibilbidea ezagutzeko
lehen bisita gidatua domekan
(hilak 30) egingo da, euskeraz,
eta taldea betetzeko ez da ia
plazarik geratzen. Hurrengo
irteera urriaren 7an egingo da,
gaztelaniaz, eta taldea beteta
dago. Hurrengo irteeretarako
datak honako hauek dira: urriaren
21ean (euskaraz), 28an
(gaztelaniaz) eta azaroaaren 4an
(euskaraz). Bisita guztiak
domekan egingo dira eta
hitzordua Karakateko
aparkalekuan izango da, goizeko
10:00etan. Izena emateko 657
79 46 77 telefonora deitu daiteke
edo, bestela, info@begi-
bisitan.com helbidera idatzi.

hildakoak
- Luis Dominguez Santos. 77 urte. 2018-IX-12.
- Jon Gorosabel Foruria. 55 urte. 2018-IX-22.
- Juana Atorrasagasti Gantxegi. 88 urte. 2018-IX-26.

jaiotakoak

eguraldia (EUSKALMET.NET)

- Iker Davi Ramos. 2018-VIII-30.
- Elene Arrizabalaga Perez. 2018-IX-19.
- Irene Beato Segura. 2018-IX-20.
- Mirari Rojas Albeniz. 2018-IX-21.

AAUURRRREEKKOOAARREENN  
EEMMAAIITTZZAA

SSUUDDOOKKUUAA
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 28
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Zapatua 29
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Domeka 30
EGUNEZ Iraundegi (Calbeton, 19)

Astelehena 1
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Martitzena 2
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

Eguaztena 3
EGUNEZ Zulueta (San Agustin, 5)

Eguena 4
EGUNEZ Morgado (San Agustin, 3)

Barixakua 5
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

farmaziak

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

BERGARAREN 750.
urteurren kontzertua
Bergararen sorreraren 750.
urteurrena ospatzeko ikuskizun
berezia egingo dute gaur gauean,
22:30ean, San Martin Agirre
plazan (eguraldi iragarpenak onak
ez balira bihar izango litzateke,
Bergarako udal pilotalekuan) eta,
besteak beste, Jose Miguel
Laskurain eibartarrak idatzitako
“Bergarako Agurra” pieza
interpretatuko dute. Parte-
hartzaileen artean Bergarako
musika eta dantza arloko 14 talde
daude eta, horrez gain, Edu
Muruamendiaraz, Saioa Vivanco,
Manex Alberdi, Telmo Aierbe,
Aitzol Mugika, Aitor Garitano eta
Argiñe Agirrezabal ere izango
dira. Zuzendaritza Alfredo
Gonzalez Chiriaque eta Valen
Moñuxen esku egongo da.
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EELLKKAARRTTAASSUUNN  EERRRROONNKKAA
0099::0000//2211::0000.. Ahalik eta
Citroën Berlingo furgoneta
berri gehien elikagaiekin
betetzeko erronka, Citröen
Zaer Motor eta Gipuzkoako
Elikagaien Bankuaren
eskutik. Ipuruako Eroskin.

GURASOAK BERBETAN
1177::3300//1199::0000.. Gurasoak
Berbetan jaia. Ginkana
eta txokolate-jana. Urkizun.

AGINAGAKO JAIAK
1188::0000.. San Miguel bezpera
dela eta, kanpai iraulketa.
Aginagan.

HITZALDIA
1188::3300.. “Helmholtz
60. urteurrena”,  Jesus Mª
Agirreren eskutik.
Sarrera librea. Untzagako
jubilatu etxean.

AAMMAAÑÑAAKKOO  JJAAIIAAKK
1199::0000.. “Eskerrik asko
Eibar!” ekitaldia.
Txosna zabaltzea.
1199::3300.. 200 txorizo
pintxo doan.
2200::0000.. Dantzaldia:
Mugi Panderoa.
2233::3300.. Kontzertua:
Raimundo Amador.
Untzagan.

EEIIBBAARRKKOO  KKAANNTTUUZZAALLEEAAKK
1199::3300.. Abesbatzaren
kantu-irteera, Untzagatik
abiatuta.

ANTZERKIA
2200::3300.. “Wenses y Lala”
(Bodo Bodo Producciones).
8 euro. Coliseoan.

BERTSO-SAIOA
2222::3300.. Beñat Gaztelumendi,
Miren Artetxe, Jokin Bergara
eta Alaia Martin bertsolarien
saioa, Ixak Arruti eta Gari
Otamendiren musikaz
lagunduta. Gai-jartzailea:
Manu Goiogana. Sarrera
dohainik. Hankamotxak
bertso eskolaren eskutik.
Txaltxa Zelaiko kioskoan
(euria egingo balu,
Portalean).

Barixakua 28

Eguaztena 3
EEIIBBAARRKKOO  KKAANNTTUUZZAALLEEAAKK
1199::0000.. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

PPRROOIIEEKKZZIIOOAA
1199::3300.. "Reunion Uharteak
Indikoan", Periko Iriondoren
eskutik. Klub Deportiboan.

Zapatua 29
EELLKKAARRTTAASSUUNN--EERRRROONNKKAA
1100::0000//1144::0000..  Ahalik eta
Citroën Berlingo furgoneta
berri gehien elikagaiekin
betetzeko erronka, Citröen
Zaer Motor eta Gipuzkoako
Elikagaien Bankuaren
eskutik. Untzagan.

AGINAGAKO JAIAK
1111::0000.. San Miguel eguna
ospatzeko meza nagusia,
Usartza txistulari bandarekin.
1122::0000.. Lunch-a eta
umeendako jolasak.
1144::0000.. Lagunarteko
bazkaria, Usartza txistulari
bandarekin.
1177::0000.. Pilota partiduak.
1188::0000.. Umeendako jolasak
eta txokolate jana.
2211::0000.. Lagunarteko afaria.
2233::0000.. Erromeria, Kupela
taldearekin. Goizaldean
txokolate jana. Aginagan.

GGAAZZTTEETTXXEE  EEGGUUNNAA
1122::3300.. Karro-poteoa,
Guriditik.
1144::3300.. Bazkaria eta,
ondoren, jolasak.
1199::3300.. Mojito jaia,
kantautorea, barbakoa
(terrazan).
Gaia: Gaztetxe Tropikala
(ekarri zure mozorroa).
Eibarko gaztetxean.

AMAÑAKO JAIAK
1144::3300.. “Eskerrik asko
Eibar!” ekitaldia. Herri-
bazkari solidarioa, Alas para
Aroa eta Amaña es la Caña
elkarteekin elkarlanean.
1166::0000.. Puzgarriak.
1199::0000.. Bertso-poteoa.
1199::3300.. Umeendako
txokolate-jana.
2200::3300.. Parrapas
taldearekin dantzaldia.
2233::0000.. Kontzertua:
Stai Zitto. Untzagan.

DANTZA
1199::0000.. “Meeting point”
(Ertza dantza konpainia).
Untzagan.

Irailaren 30era arte:
– MARIA ARETXABALAREN ARGAZKIAK (El Ambigú taberna)
– VIRGINIA BARINAGAREN ARGAZKIAK (Portalea jatetxea)
– PABLO MAROTOREN ARGAZKIAK (EKlub 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 4
OODDOOLL--EEMMAATTEEAA
1188::0000..  Odol-emaileentzat
odola ateratzeko saioa.
Anbulatorioan.

MUSIKA
2200::3300.. “Helmholtz
60. urteurrena” organo
kontzertua. 5 euro.
Coliseoan.

Erakusketak

Domeka 30
EKO AZOKA
1100::0000//1144::0000.. Eibarko
VII. Azoka Ekologikoa.
Argizarizko kandelak
egiteko tailerra (Aikur),
jolasak (ENEEK.).
1133::0000.. Showcooking-a:
“Barazki hartzituak”
(Olaia Blanco). Untzagan.

AAGGIINNAAGGAAKKOO  JJAAIIAAKK
1111::0000.. Meza nagusia
eta hamarretakoa.
1122::3300.. Gorixoren abereak.
1144::3300.. Paella-jan herrikoia,
Marina eta Letu trikitilariek
alaituta.
1177::0000.. Briska txapelketa.
Jaiei amaiera emateko
zozketa.

MUSIKA
1122::3300.. Eibarko Cielito
Musika Bandaren
kontzertua (11:15ean
kalejira). Coliseoan.

UURRTTEEUURRRREENN  JJAAIIAA
1199::0000.. Ametsa tabernaren
IV. urteurrena. DJ Santi
(terrazan). Txorizo pintxoak
salgai, Eibarko Gautenaren
eskutik.
2233::0000.. DJ Juanma Cano.
Ametsa tabernan.

BBIIEENN  AAPPAARREECCIIDDAA  JJAAIIAAKK
2200::0000.. La Encina
(Santander) abesbatzaren
emanaldia, San Pio X.a
elizan.
2211::0000.. Piskolabisa bazkide
eta lagunentzat. Ipuruako
bolatokian.

Astelehena 1
EELLKKAARRRREETTAARRAATTZZEEAA
1122::0000..  Jubilatu eta
pentsiodunen
kontzentrazioa, pentsio
duinak eskatzeko. Untzagan
(udaletxe parean).

EELLKKAARRRREETTAARRAATTZZEEAA
1199::0000.. “Askatasuna
erabakitzea da”, Gure Esku
Dagok deituta. Untzagan.

Martitzena 2
IKASTEN
1166::0000//1199::0000.. Punto-tailerra.
1177::0000//2200::0000.. Joskintza-
tailerra. Portalean.



Zorionak, MIKEL,
bixar 7 urte beteko
dozuzelako. Musu
haundi bat aitatxo,
amatxo eta Unairen
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, JARE!, gure
sagutxuak urtetxua
bete dau-eta. Musu 
haundi bat famelixa
guztiaren eta, batez
be, Maddiren partez.

Zorionak, KOIKILLI (bixar, 5 urte)
eta PELLO (etzi, 4), urtiak beteko
dozuez-eta. Patxo haundixa etxeko
guztien eta, batez be, Artzai, Ekhi,
Eñaut eta Enararen partez.

Zorionak, MADDI, 
laztantxo! Bixar 6 urte
egingo dozuz, primeran
pasatzeko. Patxo bat
famelixaren eta, batez
be, Ekhi-ren partez!!!

Zorionak, NOA,
printzesa, haraiñegun
5 urte bete zenduazen-
eta. Famelixaren eta,
batez be, Luka, Danel
eta Anerren partez.

Zorionak, MIKEL 
Lapeyra, haraiñegun 
8 urte bete zenduazen-
eta. Patxo haundi bat
etxekuen eta, batez be,
Urkoren partez.

Zorionak, JULE, 
printzesa!, hillaren
24an 4 urte bete 
zenduazen-eta. Patxua
famelixaren eta, batez
be, Anderren partez.

Zorionak, MALEN,
bixar 15 urte beteko 
dozuz-eta! 
Musu haundi bat 
famelixakuen partez.
Disfrutau eguna!

””JJoohhnnnnyy  EEnngglliisshh..  DDee  nnuueevvoo......””
Zuzendaria: David Kerr

””EEnnaammoorraaddoo  ddee  mmii  mmuujjeerr””
Zuzendaria: Daniel Auteuil

””OOrreeiinnaa””
Zuzendaria: Koldo Almandoz

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

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

(ANTZOKIAN)
29an: 17:00(1), 19:45, 22:30
30ean: 17:00(1 Aretoa), 20:00
1ean: 20:30

zineaColiseoan

Zorionak, ELENE, atzo 4 urte bete
zenduazelako, eta zorionak, JUNE,
abuztuaren 26xan 6 urte egin 
zenduazen-eta. Musu haundi bana
gure bi printzesentzako, etxeko 
guztien partez.

Zorionak, amama MARI ANGELES
eta aitxitxa MANOLO, uztaillaren
27xan urrezko ezteiak bete 
zenduezelako. Bizitza osua 
alkarrekin. Maite zaituztegu! 
Musu haundi bat etxekuen partez.

Zorionak, NEREA! 
9 urte, neska haundi!
Milla patxo zure 
famelixaren partez.



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

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

1. ETXEBIZITZA

1.1. Salgai

1.2. Errentan

1.3. Konpartitzeko

1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA

2.1. Salgai

3. LOKALAK

3.1. Salgai

3.2. Errentan

4. LANA

4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

5.1. Eskaerak

5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK

6.1. Salgai

6.2. Eman

6.3. Galdu/Aurkitu

6.4. Bestelakoak

ira
ga

rki
lab

ur
rak

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

i

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 612-292264.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 693-811168.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 634-203168.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 634-277037.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko (tituluarekin) eta etxeko lanak egite-
ko. Tel. 692-932984.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxea garbitzeko asteburuetan.
Tel. 633-808931.
– 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.
– 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.

4. Lana

– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 612-
253569.
– Ile-apaintzailea eskaintzen da. Esperien-
tzia. Tel. 697-848931.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 632-
955875. Sandra.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 631-143476. Evelyn.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Esperien-
tzia. Tel. 635-587617.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagu-
siak zaintzeko. Disponibilitate osoa. Tel.
642-986019.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia.
Tel. 631-891709.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan eta
ospitalean ere. Tel. 602-158176.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Baita asteburuetan eta
ospitalean ere. Erreferentziak. Tel. 655-
677035.
– Neska eskaintzen da interna moduan lan
egiteko. Tel. 612-571335.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko. Tel. 633-545148.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta etxeko lanetarako. Ordutegi mal-
gua. Esperientzia. Tel. 631-498697.

4.1. Lan bila

1. Etxebizitza

5. Irakaskuntza

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

5.1. Eskaerak

– Errioxako Santo Domingo erdigunean
pisua salgai. Berritzeko. Prezio onean. Tel.
675-803734.
– 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.

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.
– 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

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

– 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

– 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.

2. Motorra

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

2.1. Salgai
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