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skutitzak
– Orain presoak –

Maiatzaren 4ko egun historikoaren ostean, konponbiderako, elkarbizitzarako eta bakerako unea
da. ETAk existitzeari utzi dion momentutik etorkizunari begira jarri behar dugu, eta horretarako iraganetik datozen oinaze eta min guztiak sendatzea
ezinbestekoa da. Bide honetan izan diren eta diren
biktima guztiak merezi dute egia, memoria eta
erreparazioa.
Oraindik bada, ordea, askatu beharreko korapiloa: espetxean dauden pertsonen salbuespen neurriekin amaitzea, zeintzuk Espainiako zein Europako legediaren aurka doazen. Presoa ez ezik, senideak eta hauen artean zaurgarrien diren haurrak
eta adin nagusiko pertsonak ere zigortzen dituztenak. Lau dira bereziki konpondu beharreko lehentasunak:
- Urruntzea. Asteburuero ehundaka senide ehundaka kilometro egitera behartzen dituena. Eta hemen Iñaki Saez ekarri nahi dugu gogora, Asier
Herizekin batera Avilako bide bazter batean hil
zuena. 16 dira guztira dispertsioaren eraginez istripuz hildako senideak.
- Larriki gaixo dauden presoak. Euren osasun eskubidea eta beharrezko arreta medikoa.
- Europako legediak dioen moduan, bi estatutako
zigorren batuketaren aplikazioa.
- Lehen graduaren aldaketa. Euskaldun izateagaitik ezartzen zaien baldintza da, eskubideak are
gehiago murrizten dituena.

Gobernu berria dagoenetik entzuten ari gara presoak gerturatuko dituztela. Eta bi preso pixka bat
gerturatu ordurako hasi dira esaten inportantea ez
dela gerturatzea, bergizarteratzea baizik. Eta egia
da, espetxe legedi osoaren oinharria bergizarteratzean datza. Orduan gure galdera hau da: non pentsatzen dute bergizarteratzea Kepa Arronategi?
Zueran, Zaragozan? Marta Igarriz, Logroñon? Eta
Ibon Muñoa, eibartarra, Cordoban? Eta beste guztiak? Puerto de Santa Marian? Castellonen? Badajozen? Edo Algecirasen? Ez! Horrek ez dauka zentzurik. Benetan legedia bete eta bergizarteratzea
nahi badute, preso guztiak Euskal Herrira ekarri behar dituzte berehala.
Espetxe politika hau iraganean kateatuta dago eta
ez-ohiko lege batean oinarritzen da. Guk etorkizunari begira jartzeko garaia dela uste dugu. Ez dugu
sufrimendu gehiago sortzen duen politikarik nahi.
Bakean eta adiskidetuta bizi den jendarte batekin amets egiten dugu; giza eskubideen errespetuak batzen gaituelako; konponbidearen baitan aurrera urretsak emateko euskal gizartearen aktibazioan eta protagonismoan sinesten dugu. Korapiloak askatzeko, elkarbizitzarako eta batu ezin izan
garenok batzeko unea da orain.
URRIAREN 20an DENOK DONOSTIARA!!!
Autobusak 15:30ean irtengo dira Ego-Gainetik.
Apuntatu Depor, Beleko edo Buenosen.
Eibarko Sare

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MARTINETA.- Erreka inguruetan ibiltzen den txoria. Gaztelerazko ‘Martín pescador’.
Ur-makinista ezagunagoa da. “Oiñ ez da agertzen martineta/ur-makinista, bere kolore bizixekin,
gure ibai aldietara”.

("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzen aldizkarian
adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik)

astean esanak
Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak
eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza
Politika Sailak diruz lagundutako aldizkaria

EIBARKO
UDALA

GIPUZKOAKO
FORU ALDUNDIA

”Uste eta esaten denaren kontra,
eta bikoteetan batez ere, neskak
mutilak baino kontrolatzaileagoak
dira. Batez ere segurtasun-ezak
eraginda, behin eta berriro jakin
behar dute mutil-laguna zertan
dabilen, hiper-zaintzan
erortzeraino. Gizarteak ere oso
barneratuta du ziber-kontrola,
baina nerabeen artean askoz
gehiago gertatzen da. Bestalde,
neska gazteak oso arduratuta
daude euren gorputzekin; mutilak,
jokoekin, askotan lorik ere egin
gabe, tutorialetan harrapatuta”
(ESTIBALIZ LINARES, IKERTZAILEA)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

“Kontrakultura, hizkuntza
sendoetan, osagai kultural bat
gehiago izan daiteke. Baina
biziraupenezko hizkuntzetan,
kontrakultura kulturaren kontra
doa. Nahi duenak uler beza antikultura, nahi duenak inkultura.
Eraiki berri duzun buztinezko etxea
harrikatzen baduzu, eraisten ari
zarelako. Kale-idazkiak hitz egiten
moduan idaztea zabor-kultura da.
Kateen zuzendariek eta programaarduradunek `sukalkia´ edo etxehizkera ohikotzat (freskotzat)
hartzea kontrakultura miopea da,
babelismoa. Wazemankera eta
antzeko ereduak kontrakultura
inbasiboak diren moduan. Sukalkia
euskalkiarekin erratzea, tribalista”
(XABIER AMURIZA, IDAZLEA)

“Gutxieneko pentsioak igotzea da
nahi duguna, eta pobreziaren
langatik behera ez egotea
pentsiorik. Baina 1.080 euroko
gutxieneko pentsioaren eskaera
ez da bidezkoa; ez gaude ados.
Kotizazio sistema batez ari
garelako, eta ez da bidezkoa
kopuru jakin hori ezartzea,
pentsiodunak ez direlako talde
homogeneo bat. Jende asko egon
da gutxienekoa kotizatzen, batipat
autonomoak. Iturginen, arotzen
eta ogibide liberala izan duten
askoren kasua da hori.
Gutxienekoa kotizatu eta pentsio
pribatu bat egin dute. Eta orain
denentzat 1.080 euro? Gutxienekoa
kotizatu eta gero? Ez da bidezkoa.”
(LOLI GARCIA, EUSKADIKO CCOOKO IDAZKARIA)

...eta kitto!
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“Jana ez da txantxa” bazkarirako
txartelak salgai dagoz
Egoaizia eta Aldatzen boluntario taldiaren eskutik, aurten be Peruko nekazarixeri laguntzeko bazkarixa antolatuko dabe. V. Bazkari Solidarioa urriaren 20xan izango da, Untzagan, eta tiketak ohiko tokixetan erosi leikez (Guridi, Kontent, Koskor eta Kultu tabernetan eta Villalba supermerkatuan), 12 eurotan (9 eurotan ume, langabetu eta jubilaendako). Bazkarira juan barik be eki-

menari babaesa emoteko aukeria dago,
“Plato 0” dalakuaren bittartez. Eibarko
alkarte gastonomikuak lagunduta, bidezko merkataritzako eta tokixan tokiko elikagai ekologikuekin osatutako menua eskinduko dabe. Aurten be sukaldari ospetsu bat gonbidatu dabe ekitaldira: Gurutz Goikoetxea. Arroza preparatziaz gain, umiendako taillarra be
emongo dau.

Urriaren 20ko manifestaziñorako
deixa egin eban Eibarko Sarek
Orain Presoak ekimenari lotutako agerraldixa egin zan aurreko
barixakuan, Untzagako harmailletan, Eibarko Sarek deittuta. Presuen eskubidien alde urriaren 20xan Donostian egingo dan manifestaziñuan euskal presuen egoeriari urtenbidia topatzeko eskatuko dabe eta jende guztia parte hartzera animau eben ekitaldixaren amaieran. Antiguako tuneletik urtengo da manifestaziñua,
17:00etan, eta Eibartik autobusak antolatuko dittue (15:30xetan
urtengo dira Ego-Gaiñetik). Juan nahi dabenak aurretik izena emon
biharko dau, Depor, Beleko edo Buenos Aires tabernetan.

Kote Cabezudo auziari
buruzko hitzaldixa
gaur Andretxean
Hainbat sexu erasorengaittik epaitzen
dihardue Kote Cabezudo argazkilarixa
eta, horren harira, Buruhandiak taldiak
hainbat hitzaldi antolatu dittu Gipuzkoko
hainbat herrittan, auzi horren barri emoteko. Eibarren gaur arratsaldian, 19:00etan Andretxean egongo dira. Cabezudo
kartzelan dago maiatzaren 4az geroztik,
Donostiako Probintzia Auzitegiko epailliak
hamasei andrak egindako salaketen harira
espetxeratze agindua
emon ebenetik. Donostiako First Models
agentziako
hainbat
modelori ustez egindako sexu abusuengaittik eta euren irudixak interneten zabaltziagaittik epaitzen ari
dira Cabezudo.

Perretxiko erakusketiak agurtu zittuan
Jardunaldi Mikologikuak
Beste batzuetan baiño ariñago aillegau jakuz aurten Klub Deportiboko Mendi Batzordiak antolatzen dittuan Jardunaldi Mikologikuak. Barixakuan Deporren egindako
hitzaldixarekin zabaldu eben egitaraua eta domekan agurtu zittuen Jardunaldixak, bezperan ikasliekin batera
egindako urteeran bildutako perretxikuen erakusketarekin. Eurixa zala eta, perretxikuak udaletxeko arkupietan erakutsi bihar izan zittuen,
baiña halanda be, gure
inguruko basuetan daguan aberastasuna erakusteko moduko erakusketia preparau eben
Erakusketia udaletxeko arkupetan egin zan. Malen Jainaga
antolatzailliak.

Atzerritartasun arautegixari buruzko hitzaldixa
Egoitza-baimenak, lan eta bizitza-baimenak, epe luzeko baimenak, baimen horrek
barriztatzia, famelixa alkarretaratze-baimenak, Europar Batasunaren atzerritartasun modu erkidegua eta Espaiñiako nazionalidadia lortzeko prozedura eta baldintzak, gai horren
inguruan jardungo dabe berbetan hillaren 18xan Portalean, (3. pisuko ikastaro gelan),
19:00etan hasiko dan hitzaldixan. Haurtzaindegi zerbitzua eskinduko dabe.

...eta kitto!
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Prentsaurrekua
emon zeban
atzo alkatiak .
Ekhi Belar

autuan
KONTSUMOA HIZPIDE

Suhiltzailliak tokiz aldatzeko
proposamenarekin kezkatuta dago Udala
Eibarko suhiltzaillien parkia Elgoibarrera
aldatzeko premiñia daguala jasotzen dau
larrialdixak hobetu eta barritzeko Gipuzkoako Aldundiak preparau daben plan barrixak,
eta Miguel de los Toyos alkatiak atzo emondako prentsaurrekuan Udala toki aldaketa
posible horrekin kezkatuta daguala azaldu
eban: “Toki aldaketia oso kaltegarrixa izango
litzake Eibarrendako, hamen larrialdiren bat
egonez gero suhiltzailliak aillegatzeko bihar
daben denporia %50 igoko dalako. Gaiñera,
ez dittue Ermua eta Mallabia kontuan izan,
eta hain zuzen be hor biltzen da biztanle eta
industria gehixen”.
Aldundiko Gobernu Batzordiak dokumentua onartu dau dagoeneko eta Udalak erabagi ofiziala jaso ez badau be, beste alterna-

tiba batzuk billatzeko biharrian ari da: “Alderdixarekin (PSErekin) berba egin dot eta
gogoeta egitteko eskatu detset”, EAJ-rekin
Aldundian agintzen dabela gogorarazita.
“Leialtasuna zor detsat nere alderdixari, baiña baitta nere herrixari be eta eibartarren alde egin bihar dot lan”.
Bergaran suhiltzaillien parke nagusixa
egittia aurreikusten dan plan barrixak eta
Azittaingo parkia Elgoibarrera eruanda zerbitzu hobia emon nahi detse kostako herrixeri, Deba eta Mutrikuri. “Mutrikuk Markiñako parkiaren zerbitzua jasotzen dau gaur
egunian eta, bestela be, erdibideko aukera
bat pentsatu leike, baiña beste alternatibaren bat egon bihar da Eibar kaltetu barik”,
diño alkatiak.

Nafarroa
Oinez
urriaren
21ean
Altsasun

IRTEERA AUTOBUS ZERBITZUA 9 euro
09:00ean
BUELTA
Ego Gain
kaletik
J.A. Mogel Ikastolako Gurasoen Elkartea

19:00etan
...eta kitto! Euskara Elkartea

Untzaga, Beheko Toki, Ipurua
eta Urkiko jubilau etxiak
jakiñarazi dabenez, datorren
asteko eguaztenian (hillak
17), 19:00etan,
nagusixendako bereziki
pentsauta daguan
kontsumoari buruzko
hitzaldixa emongo dabe
Untzagako zentruan, beheko
solairuko gelan. Hitzaldixan
etxerik etxe egitten diran
salmenten inguruko
informaziñua emongo dabe.

ZUHAITZAK EZAGUTZEN
Euskal Kostaldeko
Geoparkeak, Itziarko Auzo
Udalarekin batera, zuhaitzak
ezagutzeko taillarra antolatu
dau domekarako. Zuhaitz
mota ezberdiñen inguruko
ezagutza zabaltzia eta
ingurune naturalarekiko
errespetua lantzia nahi dabe.
10:00etan izango da, Itziarko
Zelaitxikin (Deban). Goiz
osoko jarduera egingo da,
Arrateko Sakonean barrena.
8 urtetik gorako haurreri eta
famelixeri zuzenduta dago eta
parte-hartzeia doakua da.
Aurretik izena emon bihar da,
ingurumena@geoparkea.com
helbidera mezua bialduta.
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herriko kaleei begirada

Julen Zabaletak
jasoko dau Gure
Balioak Sarixa 2018

ARMAGIN

egilea:
UXUA ANITUA

Dibujo Eskolarekin elkarlanean

Urriaren 25ian Mallabiko frontoian, 19:00etan egingo dan sari banaketa ekitaldixan jasoko dau Julen Zabaleta Barrenetxeak Gure Balioak Sarixa 2018, “bere legatu historiko-artistiko garrantzitsuarengaittik”. Sortzez elgoibartarra, baiña oin dala 60 urte baiño gehixago Eibarren bizi dan Zabaletak ume-umetatik izan dau
marrazketarako zaletasun haundixa eta hasieratik erakutsi eban horretarako talentu berezixa.
Gaur egunian be, 97 urterekin, marrazten jarraitzen dau, “maisuki eta trazu sendoz”. Epaimahaixak “bere talentua, ekimena eta izaera altruista” nabarmendu dittu.

Jubilauen protestak herriko
kalietan entzun ziran
Adinekoen Elkarteen Plataformak eta Gipuzkoako Pentsiodunen
Mugimenduak deittuta, aurreko zapatuan eskualde maillako manifestaziñua egin zan Eibarren, Untzagatik eguardixan abiatuta. Asteroko konzentraziñuetan egitten daben moduan, zapatuan be jubilau
guztiendako pensiño duiñak eskatu zittuen, bestiak beste.

Udal Brigadak auto hibridua
Udal Brigadarendako automobil hibridua erosi dau
Udalak, “energixa-eraginkortasunaren aldeko konpromisua berresteko asmuarekin”. Aurreko astian jaso
eben automobillarengaittik 18.997 euro ordaindu dittue
eta brigadako bihargiñak eta ekipuak toki batetik bestera mugitzeko erabilliko dabe. Automobil barrixa erostiakin batera, 26 urtian erabilli daben ‘Land Rover’ historikuari agur esan detse brigadakuak.

Zapatuan batu ziran 1983an jaixotakuak
Aurten 35 urte betetzen dittuen eibartar mordua, argazkixan ikusten
dittuzuen guztiak alkartu ziran zapatuan, alkarrekin bazkaldu eta eguna jai
giruan pasatzeko. San Andres elizako eskillaretan danak alkartu eta taldiaren erretratua egin eta gero, piskolabisa hartzera juan ziran danak.

...eta kitto!
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urreko astean aurkeztu
zuten Atzegiren kanpaina berria Eibarren, Txolarte aisialdirako lokalean. Aurtengo kanpainarako aukeratu
duten goiburua “Gure txanda
da” da eta, azaldu dutenez,
esaldi horrekin adimen desgaitasuna duten pertsonek ere
boluntario izan nahi dutela erakutsi nahi dute. Kanpainak helburu bikoitza du: “Alde batetik,
adimen desgaitasuna duten
pertsonek boluntario izateko
duten gaitasuna ikusgai egitea, eta bestetik, boluntario
izateko aukera berriak bilatzea”. Atzegiko boluntarioak
Elikagaien Bankua, Lilaton,
Ehunmilak edo San Silvestre
antzeko erakunde eta ekimenekin dabiltza lanean dagoeneko. Gaurko ekitaldian parte
hartu duen Iñigok kontatu
duen moduan, “ni BM super-

A

merkatuan Elikagaien Bankuari laguntzen egon nintzen. Jende askok gure laguntza behar
duela ikusi nuen eta, horregatik, nik ere laguntzea erabaki
nuen. Premian daudenentzat
janaria biltzeko poltsak banatzen egon nintzen eta egindakoarekin oso harro nago”.
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Atzegiko boluntarioen
TXANDA da orain

Txolarte aisialdirako lokalean egindako aurkezpenaren unea. Silbia

Izan ere, horrelako esperientziak bi aldeentzat baikorrak direla azpimarratu dute Atzegiko
ordezkariek. Euren berbetan,
“politena boluntario izatea
Atzegiko kideek eurek eskatu
dutela da”. Kanpainarekin, egiten den boluntariotza ikusarazi
nahi dute eta, bide batez, bo-

luntarioekin lan egiten duten
erakunde gehiago erakarri nahi
dituzte, boluntario izan nahi duten horientzat guztientzat aukera berriak sortzeko helburuz.
Gipuzkoa osoan ipintzeko kartelak egiteaz gain, spot labur
bat grabatu dute eta hainbat
tokitan banatzeko eskuorriak
ere eman dituzte argitara.
Aurtengo kanpainarekin iazkoaren mezuari buelta eman
nahi izan diote.Izan ere, aurreko urteko kanpainak Atzegitik
kanpoko jendea elkartearekin
boluntariotzan aritzeko bultzatzen zuen. Aurtengoan, berriz,
horri buelta eman eta. ekitaldietarako boluntarioen premina dutenez, antolatzaileek dei
egiten dute adimen desgaitasuna duten pertsonekin lan
egitera animatu daitezen. Hor-

tik, "Gure txanda da" goiburua.
Esandakoaren arabera, "jasotako laguntza hori bueltatzeko
aukera" bilatzen dute oraingoan. Boluntariotza "inklusio modu bat gehiago" dela uste dute
Atzegikoek. "Zailtasunak izan
arren, desgaitasuna duten pertsonek jarduera askotan kolaboratu dezakete, eta besteei
lagundu ahal izate horrek bultzada handia ematen die".
Gauzak horrela,kanpaina berriaren harira, boluntarioekin
jarduten duten ekimenei dei
egiten diete, Atzegirekin lan
egiteko. Orain arte izan dituzten esperientziekin oso pozik
daude, "bi aldeentzat oso positiboak izan dira", eta aurrera
begira boluntario izan nahi dutenentzat bide berriak zabaltzeko esperantza dute.

Peruko landa-komunitateei
LAGUNTZEKO

Prezio murriztua ume,
jubilatu eta langabetuentzat

12.00: Umeendako txapa eta sukalde-tailerrak
12.45: Ipuin-kontalariak / Musika karpan:
Nathali Chuchón, Mugi Panderoa eta bertsoak

Zero Plater ticket-a ere erosi daiteke
(borondatezko ekarpena bazkaldu gabe)

Antolatzaileak

Babeslea
Eibarko
Udala
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eibartHARTUak

La vie
est belle
Eibarren
ena ez da arrosa kolorekoa, baina
Patrick Clavel ondo egokitu zen Eibarko bizimodura. “Frantziako lagunak etortzen direnean liluratuta geratzen dira hemengo bizimoduarekin”, baina aitortzen du askotan pentsatu duela bere jaioterrira bueltatzea. Emaztearekin eta
bi alabekin bizi da Estaziño kalean. “Asko
gustatzen zait kale hau eta azken pisuan
bizi gara, goian bizilagunak eduki gabe, zorionez”. Etxebizitza bakarreko eraikinean
bizitzera ohituta egonda, ez da gutxi.

D

Gazteen Etxean
Castresen jaio zen Patrick, Okzitanian,
Toulousetik gertu. Nahiko hiri handia da
azaleran eta lagunekin elkartzeko bizikletan
edo Mobylettean joan behar izaten zen.
“Gazteen Etxeak ditugu herri bakoitzean
eta han elkartzen ginen. Ping-pong mahaiak eta bestelako jolasak genituen, eta
dena doan”. Hor ez bazen, kalean pasatzen zituzten orduak. “Telefono mugikor
barik, askoz hobeto! Hori bai, ez ginen hemen bezain berandu bueltatzen etxera”.
Gauean irtetzeko adinarekin, asteburuetan,
pixkat beranduago etxeratzen ziren, “baina ez dago tabernarik taberna ibiltzeko ohiturarik, kalean egoten ginen”.
Estuasunik gabe
Lana beti da lana, Castresen eta Eibarren, eta dirua ez da inon zerutik erortzen,
baina han erraztasun gehiago ikusten ditu
bizi izateko. “Etxearen alokairua ordaintzeko laguntza gehiago dago, soldatak
handiagoak dira, supermerkatua eta abar
ez dira askoz ere garestiagoak… 1.500 euroko nomina batekin ondo bizi zaitezke
han”. Estuasun handiagoa ikusten du hemen zentzu horretan. “Gauzak gehiago aztertu eta begiratu behar dituzu”.

Estaziño kalean gustora bizi
da Patrick. Ekhi Belar

Foball afizionatuan
Pirinioetatik ordubetera dago Castres
eta Patrick sarritan joan izan da eskiatzera. “Lagunekin joaten nintzen asteburuetan gurasoak nahiko nagusiak direlako, eta
ez dut imajinatzen eurekin eskiatzea”. Kirola gustoko du Patrickek eta gaur egun
foballean jokatzen jarraitzen du Eibarko afizionatuen ligan. Edozein postutan jokatzen
du, “uzten didaten tokian”, baina eskertzen du asteburu goizetan kirola egitea.
“Astean zehar lana egin beharra dago eta
ez dut ezertarako denborarik izaten. Gainera, partiduak goizean izaten direnez, gero egun osoa duzu aurretik ondo aprobetxatzeko”.

“Impossible n’est
pas français”
“Frantsesez ez dago
ezinezkorik”

Alabarengatik Eibarrera
Patrickek familia osatu du Albin (Castresetik hurbil dagoen herri batean) ezagutu
zuen neska eibartar batekin. “20 urte zituenean frantsesa ikastera joan zen eta
hara heldu eta hiru egunetara taberna batean ezagutu nuen”. 23 urte pasa dira ordutik eta bi alaba dituzte orain. “Lehendabizi Albin bizi izan ginen, gero Baiona eta
Biarritz inguruan, Donibane Garazin ondoren, Irunen ere bai, eta alaba nagusia jaio
behar zenean hona etorri ginen”. Etorri eta
astebetera Patrickek lana aurkitu zuen
Mendaron, eta ordutik familia ez da Eibartik mugitu.
Etxean frantsesez
Patrickek ez zekien gazteleraz ere egiten
Eibarrera etorri zenean eta iritsi bezain laster lanean hasi zenez, modu intentsiboan
ikasi zuen hizkuntza. “Nire emazteak egin
zuen lan-elkarrizketa”, dio barrez, “baina
15 urte egin nituen han lanean, beraz, ez
zen gaizki joan”. Etxean, bestetik, frantsesez egiten dute, baina euskaraz nahiko ondo moldatzen da. “Euskaraz egiten badidate, euskaraz erantzuten saiatzen naiz,
nahiz eta batzuetan hanka sartu”.

ESKOLARA BERRIZ ERE
3 eskola-porrot kasutik 1 ikusmen-arazoekin lotuta dago

NOLA ANTZEMAN
Ikusmena ezinbestekoa da
umeen garapenean eta
ikasturte hasiera une
perfektua da gure semealabei ikusmen-azterketa
egiteko. Pediatrek, 3-4 urtetik
aurrera, azterketa urtero
egitea gomendatzen dute.
Umeak ez dira ikusmenarazoez jabetzen, eta beraz,
ez dira kexatzen. Horregatik
da garrantzitsua hainbat
portaeratan erreparatzea:
– Irakurtzerakoan letrak edo
hitzak aipatu ez edo
nahasten ditu, atzamarra
erabiltzen du irakurketan
ez galtzeko.
– Bekozkoa ilundu, begiak
kliskatu edo burua eta
lepoa biratzen ditu urrutitik
edo gertutik begiratu behar
duenean.
– Irakurtzerakoan edo
idazterakoan begiek erre
egiten diote eta sarri
igurzten ditu betazalak.
– Buruko mina dauka.
– Erraz egiten du estropezu
eta ez ditu distantziak ondo
kalkulatzen.

Kontuan izan behar dugu
haurren ikaskuntzaren
%80 ikusmenaren
bitartez prozesatzen
dela.
NOLA AURREIKUSI
Egon daitezkeen ikusmenarazoak antzeman eta
zuzentzeaz gain, txikienen
begiak ondo babestea ere
ezinbestekoa da.
Umeen begiak helduenak
baino ahulagoak eta
iragazkorragoak dira, euren
begi-ninia dilatatuagoa
dagoelako eta kristalinoa
oso gardena delako.
Horregatik, ezinbestekoa da
UV iragazki altuko
eguzkitako betaurrekoak
erabiltzea. Gainera semealabak aro digitalean hazten
ari direnez, bereziki
gomendagarria da pantaila,
tablet, kontsola edota
telefonoez igortzen duten
argi urdin-morea
blokeatzeko tratamendu
bereziak dituzten lenteak
erabiltzea.

MULTIOPTICAS
GIPUZKOA-n Essilor-ekin
egiten dugu lan, lente
oftalmikoetan mundu mailako
fabrikatzaile nagusiarekin,
eta horri esker, txikienen
arazoak arintzeko eta begiak
babesteko lente eta
tratamendurik onenak
eskaintzen dizkiegu gure
bezeroei.
SCHOOL VISUAL TEST
esklusiboarekin, umearen
ikusmena sakon aztertuko
dugu, edozein zailtasun
antzemateko ikusmenazterketa zehatza eginez:
– Graduazioa: miopia,
hipermetropia eta/edo
astigmatismoa dagoen
antzemango dugu.
– Ikusmen binokularra:
begiekin modu
koordinatuan lan egiteko
gaitasuna aztertuko dugu,
estrabismoa ote dagoen
antzemateko.

– Estereopsia: hiru
dimentsiotan ikusteko
gaitasuna aztertuko dugu.
– Kolorimetria: daltonismoa
ote dagoen aztertuko
dugu.
– Begi mugikortasuna:
begien mugimenduak
aztertuko ditugu; oso
garrantzitsua da
irakurmenerako.
– Begiaren osasuna:
kornea, kristalinoa,
erretinaren… egoera
aztertuko dugu.
– Begi-niniak: garrantzitsua
da arazo neuronalak
antzemateko.
Gure establezimenduetan
langile prestatuak,
teknologiarik onena,
armazoi-eskaintza zabala
eta merkatuko lenterik
onenak aurkituko dituzu.
Eskolara itzultzean ikuspegi
on bat izaten lagunduko
dizugu!

Deituiguzu eta hartu hitzordua
SCHOOL VISUAL TEST-a egiteko

...eta kitto!
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Azken aldian aldaketa garrantzitsuak izan dira Eibarko
Udalean, batez ere kargu goreneetan izan direlako.
Langile guztien artean erantzukizun handien
dituztenak amaitu dute euren ibilbidea: jubilatu berri
den Arantza Etxaniz idazkariarekin batera, aurretik
interbentore edo kontu-hartzaileak bide bera hartu
zuen, eta gauza bera diruzainarekin. Horrek
egokitze-prozesuan jarri ditu euren ordezkoak,
postuari eta egoerari moldatzen.
Arantza Etxaniz bilbotarra da, baina lau hamarkada
egin ditu dagoeneko Eibarren. Bilbon bertan hasi zen
euskara ikasten, gero bere perfilari zegokion titulua
lortu arte. Eta gustora dago egindako lanaz, baita
inguruan izan duen jendearengandik jasotako
begiruneaz. Agurrarekin ere pozik geratu da,
“bai lankideekin eta baita korporazioarekin ere”.
Orain beste mota bateko bizitzara egokitzen dabil,
“arazo barik, gauzak beste modu batera hartuta”.

ARANTZA ETXANIZ
(udal-idazkaria izandakoa):

“Politikarien eztabaidak eta jendeak
nahi duena askotan ez datoz bat”
- Zenbat urte eman dituzu Eibarko Udalean idazkari? Aurretik non izan zinen?
Mikel Larrañaga alkate zela etorri nintzen, 1979aren bueltan, eta 38 urte egin
ditut udal-idazkari jardunean. Nire lehenengo destinoa Elgoibar izan zen; han teknikari jardun nuen. Behin hona etorrita, lehenengo urtean interbentore edo kontuhartzaile teknikari lanetan jardun nuen eta
gero hasi nintzen idazkari funtzioetan. Sasoi konplikatuak izan ziren hasierako urte
haiek, demokrazia hasi berrian.
- Eta zer zaporerekin laga duzu orain arte zure eguneroko jarduna izan dena?
Nekatuta, akaso.
Tamaina guztietarako sasoiak bizi izan
ditugu: izan dira zailtasun handiagokoak,
beste batzuk lasaiago hartzeko modukoak... Hasteko, nire lana gustokoa nuen;
eta hori garrantzitsua da oso. Baina, urteak aurrera egin ahala, ez dakit egunerokoan gero eta zailtasun handiagoarekin
ez dugun topo egin, erantzunkizun-maila
ere neurri berean handituz ez den joan.
Guzti horrekin neke-puntua ere barneratzen zoaz.
- Zeintzuk dira, labur esanda, udal-idazkari baten oinarrizko funtzioak?

Bitan laburbilduko nituzke nik. Alde batetik, zeregin fedatarioa dago, hau da,
Udalaren notarioarena egitea. Eta, bestetik, horrelako erabakietan legalitatea betetzen dela ziurtatzea ere idazkariaren hardura da. Urtetan horrekin lotuta egon da
eguna argitu eta nire lehenengo lana: ordenagailua piztu eta eguneko Boletinak
gainbegiratzea, ikusteko lege-aldaketarik
jasotzen zuten. Estatuko, Euskal Herriko
eta Gipuzkoako boletinak eguneroko gosaria izan dira niretzat. Hitzarmenak, ziurtagiriak... hainbat erabaki hartzerakoan
idazkariak aholkulari funtzioa ere betetzen
duelako.
- Arazoak ere izango zenituen mota horretako lanean. Nondik zetozkizun batez
ere? Politikoak toreatzeak indar asko
xahutu dizkizu?
Sumatuko duzun moduan, enkaje lana
askotan tokatu zaigu egitea: zinegotzien
ideiak legearekin zelan josten ziren asmatzea. Baina ez da toreatze konturik izan,
askoz ere errazago izan da guztia. Orokorrean, nirekin -eta uste dut beste batekin
ere berdin jokatuko luketela- jakin izan dute nire eginbeharra ulertzen eta errespetatzen. Hori bai, batzuetan premia handia

zuten gaiekin egin dugu topo, desioak ere
maila berekoak ziren, eta hori dela-eta, talkak izaten ziren, baina jakin izan dugu urak
bere bidetik eramaten.
– Gai gatazkatsuak ere izango ziren.
Zeintzuk eman dizuete lan gehien?
Merkatu Plazakoa, esaterako, ezin dugu ahaztu: urteetako arazoa delako,
oraindik konpondu gabea. Hor dago Bittor Sarasketako epaitegietako eraikinarena ere, Probetako Bankuarekin transakzioa egitera behartu gintuena...
Txontako proiektuaren inguruan urteak
eman ditugu konpontzeko ahaleginean,
baina arazoak oraindik bizirik jarraitzen
du, epaileek hirutan bota digute-eta plana atzera.
- Udalek aurrean duten erronkei begira, epe laburrean zein ikusten duzu
premiazkoena?
Administrazio Digitala nabarmenduko
nuke, zalantza barik, batez ere arlo teknikoari lotuta. Txipa aldatzera behartuko gaitu -egiten du, dagoeneko- eta, indar handiko tresna izateaz gain, zalantza asko sortzen ditu bere inguruan, prozedura aldetik
hainbat aholku eta orotariko informazioa
jaso behar izatearekin batera.

...eta kitto!
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- Funtzionario moduan ia lau hamarkada bete dituzu Eibarko Udalean. Baina
gauzak adosteko zereginean udalean
epe mugatuagorako “kontratua” zuten
zinegotziekin tratatu behar izan duzu.
Betebehar zaila izan da?
Ez bereziki, alderdi guztietako zinegotziek jakin izan dutelako errespetuz jokatzen. Denok genekien lanpostu eta
betebehar desberdinak genituela, eta
gure arteko harremana ez da zaila izan
orokorrean, ondo konpontzea helburua
zelako. Ezagutzen dut sesio artean ibili
den udal bat baino gehiago. Ez da Eibarko kasua izan.
- Tokatu zaizu betebeharrak etxera eraman behar izatea? Izan duzu burutik
kendu ezineko auzirik?
Orokorrean ez dut eraman beharreko
“debererik” izan. Nik neure kabuz hartutakoak besterik ez. Lege berriak-eta irten
direnean, eraman ditu etxera lasaiago irakurtzeko... Estatuko Aurrekontuen Legea,
esaterako, lege-aldaketez betetako totxoa
eskuartean duzunean, xedapen iragankorrez beteta, normala da etxera eramatea.
- Azken aldian Udalean izan diren aldaketekin, postu garrantzitsuetan gainera,
pixka bat zailduko da eguneroko martxa,
ezta? Zuen postuak ez dira izango nolanahi bete daitezkeen horietakoak...
Hasieran postura egokitze fasea bizi behar da, hori horrela da, baina ez da hainbesterako izango. Udalaren idiosinkrasia
ezagutzen zoazen neurrian, harremanak
ere denbora luzerako egiten joaten zara.
Jakina, berriak ideia berriekin datoz, anto-

“Udala gaur egun
sartu nintzenean
baino askoz ere
saneatuago dago”
laketa ere bestelakoa izango da, baina egokitze prozesua toki guztietan edonori tokatzen zaigun fasea da. Ez dago besterik.
- Zertan aldatu da Udala zu sartu zinenetik hona?
Aldaketak izan dira, bai. Zerbitzuetan,
esaterako: gero eta gehiago izaten dira, arlo guztietakoak. Diru-arazorik ez dugu gaur
egun; Udala saneatuta dago, zorrik gabe.
Ni sartu nintzenean egoera askoz kaskarragoa zen, zorrak ere handiagoak; gero
Ogasun Fondoarekin konpondu zen asko.
Lehen zinegotziak amateurrak ziren, boluntario jarduten zuten; gaur egun profesionalagoak ditugu. Lehen ez zegoen “liberaturik”, eta bilera guztiak arratsaldez
egin behar izaten genituen, egunez lanean
jarduten zutelako. Askok politika zer zen
ere ez zuten ezagutzen, hasiberriak ziren...
Jakina, guzti horrek inprobisazio maila handiagoarekin jokatzea zekarren.
- Eta herritarrak? Eibartarrak ere aldatu
dira?
Udalaren martxa ulertzen dutelakoan
nago, baina gero eta zorrotzagoak bihurtu dira. Kasu askotan horren beharrik nabaritu gabe, euren funtzioa hori delakoan;
modan dagoelako administrazioa estu
hartzea. Orokorrean, jendeak gero eta
gutxiago jasaten du eta gero eta gehiago
eskatzen.

Zure enpresa erakusteko
leku aparta
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Eibarko ETXE GUZTIETAN eta herriko
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osasun-zentro... guztietan banatzen da
publizitatea@etakitto.eus
943 20 67 76
www.etakitto.eus

- Eta politikariak, Udalean gure ordezkariak direnak?
Badakit askotan asmo onenarekin egiten dutela, baina ez dakit denbora larregi
ez duten galtzen dialektika eta eztabaidetan. Eurek nahiz eta horrela bizi, jendeak
desberdin ikusten duelakoan nago. Jendeak argiteriak ondo funtzionatzea nahi
du, zerbitzu sozialak jendearen eskaerei
erantzutea... Hortik aurrerako arazoak ez
ditu politikoek bezala bizitzen.
- Orain arte zure lan-arloa izen denak
ematen dituen berriak gertutik jarraitzen dituzu? Edo deskonektatzea lortu
duzu guztiz?
Esan dizut nire lana izan dena gustokoa
dudala eta zuzenbideko gaiak jarraitzen ditut oraindik: Etxebizitzaren Lege berria,
esaterako. Baina orokorrean ahalegintzen
nahiz distantzia hartzen. Badakit nire bizitzaren beste etapa baten sartu naizena.
- Zelan ikusten duzu administrazioaren
etorkizuna?
Gero eta korapilatsuago nabaritzen da
kasu askotan. Estatu espainiarrean penduloaren arabera jokatu izan da beti, ertz
batetik bestera, askatasun handia eskainiz batzuetan, estu zaintzen besteetan.
Eta orain badirudi azken bide horretatik
doazela neurriak: epai-erantzunkizun gero
eta handiagoak buru gainean. Udala, azken batean, behartuta dago askotan neurriak hartu eta zirt edo zart egitera, herritarrengandik gertuen dagoen erakundea
delako. Eta maila handiagoko erakundeek
erantzuten ez badute haien hutsunea betetzera.
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klisk batean
eibar

JOSEBA BARRUTIA “ARNO”: Kokein Eibarko musika taldea. EzDok Festival.2018. Unbe kiroldegian.
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Miren Loiti eta Maddalen Galdos (Thailandian boluntario):

“Bizitzeko beste modu batzuk
badaudela ikusteko aukera izan dugu“
Udako oporrak aprobetxatuta, uztaileko hiru aste Thailandian, Chiang Main eman zituzten Miren Loiti
eta Maddalen Galdos eibartar gazteek, hango eskoletan boluntario lana egiten, ingeleseko klaseak
ematen. Esperientzia guztiz berria izan da bientzat eta han bizi izandakoak begiak zabaldu dizkiela
diote. Errepikatzeko moduko bizipena dela, horretan zalantzarik ez dute.

- Nola sortu zitzaizuen Thailandiara joateko aukera?
Atzerriko herrialderen batera
laguntzera joateko gogoa genuen biok eta, horregatik, interneten nora joan gintezkeen
begiratzen hasi ginen. Kontua
da 17 urte izatean kooperaziorako aukerak asko murrizten direla, berez horrelako proiektuak 18 urtetik gorakoentzat
izaten direlako. Baina bilatu ibili eta gero, aurkitu genuen adin
txikikoei laguntzera joateko aukera ematen zien erakunde bat
eta horrela joan ginen, gure
moduko beste gazte batzuekin
batera Thailandiara, bidaia interkulturalean.

Miren Loiti

- Han igaro dituzuen hiru asteetan zertan ibili zarete?
Ingelesa irakasten ibili ginen. Lehen bi asteak umeei
klaseak ematen ibili ginen eta
hirugarren astean, berriz, monje budista batzuei gauzak ingelesez nola esaten diren irakastera joan ginen.
- Eta zer moduz moldatu zineten? Aldaketa handia izango zen, ezta?
Beste ezer baino lehen,
janzkera zein jokaerarekin lotuta dauden hainbat arau azaldu
zizkiguten: praka motzik ez
janzteko, umeei bururik ez ikutzeko euren kulturan gaizki ikusita dagoelako… horrelako

Maddalen Galdos

gauzak esplikatu zizkiguten.
Lehen bi asteetan 2-3 urteko
umeekin egon ginen eta berehala ikusi genuen hango gelek
zerikusirik ez zutela gu hemen
ohituta gaudenekin, irakasleek
ez diete arreta askorik ipintzen, klasean erakusten dizkieten gauzak eguneroko bizitzarako balio duten gauzak izaten
dira: nola jantzi behar diren, jan
eta gero gauzak nola jaso…
Hango umeak ez dira hemengoak bezalakoak, ez dirudi
umeak direnik ere, ez dute
umeen gauzetara jolasten. Gu
egon ginen eskola auzo pobre
batean zegoen eta, nahiz eta
umeak uniformearekin joan,
hori nabaritu egiten zen. Kale-

an ibili garenean ere pobrezia
asko dagoela ikusi dugu, benetako premia zuen jende asko, prostituzioa… Kulturari begira ere guretzat harrigarriak
diren gauza asko dauzkate: erlijioak garrantzi handia dauka,
erregeari eta haren familiari
erabateko errespetua diete…
guri ulertzeko zailak egiten
zaizkigun gauza asko. Joan aurretik esaten ziguten aldatuta
etorriko ginela, baina benetan
hara joan eta bizi arte ezin daiteke pentsa horrenbesterako
izango zenik. Pozik gaude, bizitzeko beste modu batzuk badaudela ikusi dugulako eta
gauza askotan begiak zabaldu
zaizkigulako.
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ekhi belar

“Eibar Coa ez da Eibarkoa,
Venezuelakoa da; pena
euskalduna ez izatea,
izen-abizenekin hitzjokoa eginda dagoelako”

Ni, Eibar (I)
Eibar izena munduko edozein txokora
ailegatu da azken urteotan, baina hortik zehar badaude izen moduan Eibar
duten hainbat pertsona ere. Gainera,
hemen agian ez, baina euren herrialdeetan ezagunak dira eta euren ibileren berri
emango dizuet artikulu-sail honetan. Ez
galdu kapitulu bat ere, agian bi bakarrik
izan daitezke eta.
Eibar Coa da gure lehen protagonista. Ez
da Eibarkoa, Venezuelakoa da, eta pena
da euskalduna ez izatea, bere izen-abizenekin hitz-jokoa eginda dagoelako. El Correok orain dela zortzi urte jaso zuenez,

Coak ez daki bere izena nondik datorren,
baina badaki Euskal Herrian bere izena
duen hiri bat dagoela. “Lagun bat handik
zebilen eta errepidean Eibar jartzen zuen
seinale bat ikusi zuen. Argazkia atera eta
erakutsi egin zidan”, adierazi zuen.
Coa, bere txikitasunean, handia izan
zen hipikaren munduan. Venezuela txiki
geratu eta gero, aurreztutako dirua hartu eta AEBra jo zuen. Han, zaldi-lasterketen gunean, goia jo zuen. 4.080 zaldi-lasterketa baino gehiago irabazi zituen ‘Zartailu kreoleak’ (El látigo criollo)
eta kontu korronteari hainbat 0 gehitu

arantza alvarez

zizkion, baina 2011an beltzak ikusi zituen. Urtarrilean emaztea jotzeagatik
atxilotu zuten eta aste batzuk geroago
kirol ibilbidea eten behar izan zuen erorketa batean C-4 ornoa hautsi eta gero.
Orain dela gutxi ere ospitalean egon da,
irailean Caracaseko jatetxe batean lapur
bik sastatu zutelako.
Ba hori da Eibar Coa, gure herriaren izena AEBko hipodromoetatik ziztu bizian
eraman zuen jockeya. Hurrengo kapituluan Argentinara joango gara kolore gorriurdinekin hainbat gol sartu zituen foballari bat ezagutzera.

“Zaintzeak ez du zerikusirik
emakumearen itxura
nolakoa izan behar duen
esaten duten arau
sozial askorekin”

Edertasunaren mitoa
Orain dela aste batzuk, lagun batek hau kontatu zigun whatsapp taldean. Ezkontza batean egon zela, eta oso txarto sentitu zela “ez zuelako bera bezalako inor ikusten”. Ospakizunean ez zuela gehiegizko pisua zeukan emakume gazterik ikusi
esan nahi zigun horrekin. Bera emakume argia, alaia eta lagunartekoa da; baina horrek guztiak ez zion lagundu inguru horretan
eroso sentitzen, bere kiloen pisua gainean sentitu zuen. Zerbait
txarto dago, sozializatzeko gaitasuna daukan pertsona bat txikia
sentitzen baldin bada.
Uda honetan liburu zoragarri bat irakurri dut. Pertsona guztiek orokorrean, eta emakumeek bereziki, irakurri beharko genukeen lilburua: Naomi Wolf-en “El mito de la belleza”. Zoritxarrez, deskatologatuta dago (niri utzi egin zidaten). Pena bat berriro ere ez editatzea. 1991an idatzia egon arren, 30 urte ondoren, esaten den guztia berriro gertatzen ari da. Ezer ez da aldatu. Egoera okertzen ari da.
Liburuaren funtsa, gazte eta eder mantentzeko emakumeoi egiten zaigun presio soziala da. Presio hori jaiotzetik oso gutxik betetzen duten edertasun-kanon batean oinarrituta dago, eta besteok
bakarrik lortu baldin badezakegu dieten bitartez (gosea), operazio
estetikoen bidez (sufrimendua) edo ahalegin handiak eginez (den-

bora edo-ta dirua dedikatuz) izaten da. Gurea ez den edertasuneredu bat, kanpotik ezarritakoa eta sozialki trasmititutakoa. Gauza
bat da hori guztia libreki aukeratzea, gogoa daukazulako, eta beste bat gauza bat da lanean arrakasta izateko baldintza bat izatea;
besteentzako atsegina izateko; sozialki ikusgarria izateko… Gauza
bat da zuk nahi duzulako egitea, eta beste bat zure gorputzarekin
atsekabetuta egotea sentiarazten zaituztelako, ideal irreal baten
irudiaren araberakoa izan behar duzula esan dizutelako.
Zaintzea beste gauza bat da: horrek ez dauka zerikusirik emakumearen itxura nolakoa izan behar duen esaten duten arau sozialekin. Gainera, kuriosoa da, baina arau horrek beti gastu bat dakar (tinteak, gimnasioak, edertasun-tratamenduak…) Beste kontsumismo mota bat. Pozik ez dauden pertsonak lortzen badituzu,
euren hutsune pertsonalak betetzeko kontsumitu egingo duten
pertsonak lortuko dituzu. Pertsona baten adina ezabatzea, bere
identitatea eta bere historia ezabatzea da baita ere. Posible da
bide hau aukeratzea, baina libreki: ez badaukat gogorik ez dut
egingo eta horregatik ez dut nire burua deskuidatzen. Edertasunaren mitoarekin zerikusirik ez daukaten zaintzeko beste modu
batzuk daude.

“Zure gorputza oso baliotsua da, zu bere barruan zaudelako, besterik ez” / IRAKURTZEKO: Naomi Wolf-en edozein liburu.

Zapatuan giro ezinhobean ospatu genuen XXV.
Sagardo Eguna Untzaga plazan. Goiz eta arratsaldez
jende mordoa ibili zen 13 sagardogilek ekarritako
sagardoa dastatzen, txorizo eta gazta pintxoak jaten
eta kirikoketa, matxaka eta tolarearen inguruan.
Sagardo Egunaren 25. urteurrena ospatzeko sagartarta lehiaketa izan dugu aurten eta espero genuen
baino parte-hartze handiagoa izan dugu: forma eta
itxura desberdineko 23 tarta aurkeztu ziren eta tarta
beganoa eta makrobiotikoa ere izan genituen.
Gauean, musikaz blai amaitu genuen Deus Ez eta
Mugi Panderoa taldeen kontzertuekin.
Gure eskerrik beroenak Guridi tabernari; Ondo Nai,
Peña Txinbera eta Botellin Elkarte gastronomikoei;
Jose Luis Fernandezen “El Cantón de la Avenida”ri;
Jose Mari Alberro, Koroatei baserriko Pilar eta
Manueli eta, nola ez, egun osoan lanean jardun zuen
Marisol Arrillaga eta bere soinu-joleei. Aurten ere
portatu zarete! Mila esker!

Sagar-tarta lehiaketaren lehen saria Ekhi Zubillagak eskuratu zuen.
Bigarrena Isabel Goikoetxearentzat izan zen eta hirugarrena
Miren Gisasolak eraman zuen.

Sagardo
eguna 2018

25. SAGARDO EGUNA EIBARREN. ESKERRIK

K ASKO, EIBAR!!!

OKINDEGIA

25. SAGARDO EGUNA

#sagardoetakitto Instagram Lehiaketa
Aurtengo saria Iris Cagigas-entzat
Iris Cagigas izan da aurtengo
Sagardo Egunaren inguruan
antolatu dugun argazki-lehiaketako
irabazlea. Berarekin kontaktuan
ipini eta gero, martitzenean etorri
zen …eta kitto! Euskara Elkartera
sari bila. Argazkian ikusten duzuen
moduan, pozarren eraman ditu
lehiaketako irabazlearentzat gorde
genituen 13 sagardo botilak.
Zorionak! Lehiaketako argazki
guztiak: www.etakitto.eus

#sagardoetakitto Instagram
Lehiaketako argazki irabazlea.

...eta kitto!
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Bizilagunak ekimeneko bazkariak
azaroaren 11n egingo dira
Azken urteotan egindakoaren bidetik, aurten ere
estereotipo eta aurreritziak indargabetzeko asmoz
Bizilagunak ekimeneko bazkari multikulturalak egingo
dira herri askotan, baita Eibarren ere. Hermen
jaiotakoak eta atzerritik etorritakoak mahai baten
inguruan elkartzeko antolatzen den ekitaldian nahi
duenak har dezake parte, familia moduan, taldean zein
banaka izena emanda.
urten bazkariak egiteko
azaroaren 11 (domeka)
aukeratu da eta, aurrekoetan bezala, ekimenean parte hartzeko izena ematen dutenen etxeetan izango dira. Eibarren, bazkaltzen hasi aurretik,
izena ematera animatzen diren
guztiak Untzagan elkartuko dira,
euren arteko aurkezpena egin
eta, jarraian, gonbidatuak jasotzeko izena eman dutenen
etxeetara joateko. Datozen
egunotan zehaztuko dugu Eibarren izena nola eta non eman
daitekeen, baina bien bitartean,
norbaitek informazio gehiago jaso nahi badu, ongietorri@etakitto.eus
/
immigrazioa@eibar.eus helbidera idatzi
edo 943-200918 / 943-708440
telefonoetara deitu dezake. Interneten ere badago ekimenaren inguruko informazio ugari,
mugak.eu webgunean.
Horrelako bazkariak antola-

A

tzeko arrazoi nagusia elkarrezagutzarako bidea zabaltzea
dela diote arduradunek, “asko
eta asko garelako, bertakoak
nahiz kanpotik etorritakoak,
hurbiltzeko urratsa eman nahi
genukeenak baina horretarako
aukerarik aurkitzen ez dugunak. Eta zinez sinesten dugulako zuzeneko harreman pertsonalean. Uste dugulako esperientzia berriak izatea geure
adimena zabaldu eta estereotipoak eta aurreiritziak gainditzeko modurik aproposena dela. Jende berria ezagutuz eta
haiekin jardunaz, otordu batez
besterik ez bada ere, aukera
atsegina eta aberasgarria gerta daitekeelako. Hemengo
pertsona askok ez du aukerarik edota ez daki zer egin atzerritik iritsitako pertsonak ezagutzeko, eta alderantziz. Horregatik, halako guztientzat Bizilagunak ekimen hau aukera

paregabea da nork bere jakinmina asetzeko eta bestelako
jatorria, kultura, ohiturak edota
pentsaerak dituzten hurkoak
ezagutu eta ordu batzuk gustura igarotzeko”.
Azken bi urteotan eibartarrak
ere animatu gara Bizilagunak

Iaz bazkarirako animatu zen eibartar taldea Untzagan bazkaltzera joan aurretik.

egitasmoan parte hartzera eta,
iaz, adibidez, 40 bat lagun bildu
ziren ekimenaren inguruan.
Bazkarien ostean esandakoengatik, denak oso gustora egon
ziren, esperientzia ederra begitandu zitzaien eta errepikatzeko gogoz agurtu ziren.
Aurten aperitibo eta guzti
Horrelako bazkari bereziek
aperitiboa merezi dutela uste
dute antolatzaileek eta, horregatik, urriaren 28an, domekan,
Bizilagunak-Zirkus zabalduko
dute Donostian, Sagüesen,
“giroa prestatzen hasteko eta
umorez eta parte-hartze bidez
agerian lagatzeko harreman
solidarioak eta errespetuzkoak
bultzatzen dituen gizarte dibertsoak bai norbera eta bai
kolektiboa aberasteko aukera
nola ematen digun. Hau izango da aurtengo Gipuzkoa Solidarioa IX.aren ekitaldia”.

...eta kitto!
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Asier Cuevas herri-lasterketak egitarau osoa
prestatu du seigarren ediziorako
Hilaren azken zapatuan jokatuko da
Asier Cuevas herri-lasterketaren seigarren edizioa inoiz baino lehenago hasiko
da, aurretik ere hainbat ekitaldi izango dituelako. Eguerdiko 14:00etan hasiko da
prestatutako egitaraua eta probaren
amaiera arte, 19:00ak arte, iraungo du.
14:00etan S.D. Eibar Fundazioko kirol egokituko foballariek kirol ekitaldia eskainiko
dute Toribio Etxebarria kalean.
Arratsaldeko 16:00etatik aurrera, bestalde, Multikirola Eibarko neska-mutilekin
eta kirol egokituko atletekin beste hainbat
ekitaldi izango dira. Herri-lasterketa, ohikoa denez, 18:00etan hasiko da eta zirkuitoa herriko kaleetan osatuko da; oso gorabehera gutxi izango dituen ibilbidea Klub
Deportiboaren aurretik abiatuko da.
Urtero bezala, lasterketan parte hartze-

ko derrigorrezkoa da izena ematea eta
epea zabalik dago bezpera arte. Antolatzaileen esanetan, “egun berean izena
ematea ez da onartuko”. 12 euro ordaindu
beharko da eta parte-hartzaileak 16 urte
beteta izan beharko ditu. Taldeka parte
hartzeko aukera ere badago, hau da, bi
emakumezko eta bi gizonezko laukotea
osatuta. Izena www.sailkapenak.com helbidean eman daiteke eta baita Deporren
ere (eguaztenetan, 19:30etik 20:30era).
Hortik aparte, kiroldegian eta hainbat taberna eta dendatan ere egongo da datuak
betetzeko papera; papera eta 12 euro kartazal batean sartu eta Deporren entregatu
ahal izango da. Dortsalak, bestalde, probaren egunean jasoko dira Deporren:
12:00-14:00 eta 15:00-17:00 ordutegian.
Informazio gehiago deporeibar.com helbi-

Herri-lasterketaren seigarren edizioko kartela.

Somosek partidu garrantzitsua izango du bihar Ipuruan
Hirugarren jardunaldian ere ezin izan zuten Fernando Fernandezen mutilek puntuak eskuratu eta, dagoeneko, sailkapena ixten dute bihar eguerdiko 12:00etan aurkari izango duten Uharterekin batera. Ezohiko postuetan dugu Somos denboraldi honetan, aurrekoetan txarto ohituta geundelako (beti goiko postuetako lehian), baina taldea hainbeste aldatu eta gaztetzeak fase ho-

Somos
denboraldiko
lehen
garaipenaren
bila irtengo
da bihar.

netatik pasatzea dakar. Donostian jokatutako azken norgehiagokan taldeak aurpegia eman zuen Egiaren aurrean, baina atsedenaldira 13na berdinduta heldu ondoren, amaieran 26-20 eman zuten amore eibartarrek. Senior mailako beste bi taldeek neurketa
oso parekatuak jokatu zituzten, batek irabazi eta besteak galdu,
bietan ere gol batengatik: emakumezkoen Gipuzkoako txapelketan, eibartarrek 25-26 galdu zuten etxean Leizaran Lanbroarekin;
eta probintziako 1. Mailan, Haritza gizonezkoen bigarren taldeak
29-30 irabazi zion Aritzbatalde Tabernari kanpoan, denboraldi honetan ere igotzeko borrokan izango dela erakutsiz.
Harrobiko taldeen artean denetarik izan zen azken jardunaldian:
jubenil mailako talde biek galdu egin zuten, neskenak emaitza hobea lortzeko aukerak izan bazituen ere; kadeteetan mutilen Teknikerrek indartsu jarraitzen du, neurketa guztiak erraz irabazita
Euskal Ligara bueltatzeko asmoarekin, eta nesketan Komatek bikain hasi zuen liga; infantiletan, azkenik, nesken Ametsak irabazi
egin zuen eta mutilen Bossak galdu.

Erregionaleko Eibartarrak garaile azken jardunaldian
Ez gutxigatik, gainera, erraz
nagusitu baizitzaion Bergarari, 4-1 irabazita. Lehen
maila erregionalean jokatzen
duen herriko beste taldeak,
Urkik, bana berdindu zuen
Ikasberriren kantxan. Emaitza
horiekin Eibarko bi taldeak
sailkapeneko erdialdean daude kokatuta eta aukerak dituzte oraindik erditik gora sailkatu
eta igoera fasean parte hartzeko; bestela, erditik behera

Eibartarrak-ek sei talde ditu aurten: Erregionalekoa eta harrobiko beste bost.

geratuz gero, Koparen lehian
hartuko lukete parte. Aipatutako talde bietako harrobiari
dagokionez, jubeniletan Ohorezko mailako Urki 3-1 nagusitu zitzaion Aloña Mendiri
eta 1. mailako ordezkari biak
(bai Eibartarrak eta baita Urki
ere) galtzaile izan ziren. Kadeteetan, bestalde, Urkiko
ordezkari biak garaile izan ziren eta Eibartarrak-eko beste
biak galtzaile.

...eta kitto!
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Kadete taldea eta Nahia Gonzalez.

Zilarrezko bi eta brontzezkoa
Ipuruako gimnastek
Emaitza hori lortu zuten eibartarrek aurreko zapatuan Ipuruan
jokatutako taldekako Euskadiko txapelketan. Senior mailako taldeak, maza bost parekin bigarren sailkatzeaz gain, Espainiako txapelketarako eta Euskalgym nazioarteko Galarako txartela eskuratu zuen. Bost arorekin egindako ariketak bigarren postua eman
zion oinarrizko kadete mailako taldeari ere; muntaia hori bera eramango dute Murtziara. Eta junior mailako taldea hirugarren sailkatu zen. Domekan Gipuzkoako txapelketa dute zain Azpeitian.

Asteburu ezin beteagoa izan
zuten Eibar Rugbyko taldeek
Ez hori bakarrik, emaitzetan ere oparoa izan zelako. Emakumezkoen taldeak ez du partidu txarrik egiten eta, serio jokatuta,
aurreko domekan 73-0 irabazi zion Universitario Bilbaori Unben,
atsedenaldirako 46-0 aurretik erretiratuta. Gizonezkoen senior
mailako taldeak ez zuen maila berean jardun eta garesti ordaindu
zituen A Coruñan egindako akatsak, azkenean 54-16 galtzeko
CRAT-ekin. 2. Erregionalean jokatzen duen senior mailako bigarren taldeak ondo irabazi zion Unben Funes Rugbyari (39-12),
atsedenaldirako 22-0 aurretik joan eta gero; partidu polita izan
zen, eta une batzuetan zaleak aultikik jaikiaraztea lortu zuen.
Harrobira jaitsita, “Akademiakoek” ere bikain erantzun zuten
azken asteburuan: Unben zapatu goizean jokatutako Euskadiko
Ligaren norgehiagoketan, 18 urtetik beherakoen taldeak 52-31
irabazi zuen eta 16 urtetik beherakoenak 53-24. Kasu bietan Durango Nissan Gaursa izan zuten aurkari. Gainera, 16 urtetik beherakoen taldean 14 azpiko hainbat jokalarik jokatu zuten. 14 urtetik azpikoen taldeak, bestalde, Gasteizko torneoan hartu zuen
parte: horko emaitzek halakorik azaldu ez arren, jokoan aurrera
egin du taldeak. Eta, amaitzeko, 10 eta 12 urtetik azpikoen partiduak jokatu ziren Donostiako Aieten domekan eta eibartarrak Hernani, Atletico SS eta Bera Berarekin lehiatu zuten goiz hotz eta
euritsuan.

Bide berriei ekin diete igeriketa arloan
Aurreko zapatuan egin zuten lehenengo entrenamendua Eibar Igerixan klubaren asmo berrian parte hartzera animatu diren lehenengo igerilariek. Orbeako kiroldegian egin zituzten lehen urratsak igeriketa artistiko edo
sinkronizatuan jardungo dutenek
eta amaieran ere “oso pozik irten
ziren guztiak”, hurrengo zapatuko
hitzordurako prest berriro. Horrez
gain, hilabete honetan hasiko dira
ere kirol egokituaren arloko entrenamenduak: horiek Ipurua kiroldegian izango dira, zapatuetan
11:30etik 12:15era.

Aitor Hernandez bigarren garaipenaren bila irtengo da bihar Urduñan
Ermuko txirrindulariak ezin hobeto hasi
zuen ziklo-kros denboraldia aurreko asteburuan Kantabriako Los Corrales de Buelnako IV.
edizioa irabaziz. Denboraldiko estreinaldian
atzetik aurrerako lasterketa egin zuen Specialized-Ermuakoak eta helmugan lehena izan zen,
podiuma osatu zuten Kevin Suarez eta Adrian
Garciaren aurretik. Garaipen horrek bihar Urduñan jokatuko den egutegiko bigarren probarako
itxaropenek, baina, ez dute ezkutatzen Hernandezek izango dituen zailtasunak: “Buelnan Ismael Esteban eta Javier Ruiz de Larrinaga ezin
izan ditugu topera ikusi bizikletetan izandako
matxurak direla-eta. Izango da borroka aurten
ere hemengo lasterketetan”.

Orduñakoaren ondoren, domekan Pontevedrako Marinen jokatuko da estatuko nazioarte
mailako lehenengo proba eta hilabete honetan
izango dira Laudioko eta Elorriokoa ere (nazioarte mailakoak biak, C1 mailakoak eta 27an eta
28an jokatzekoak). C2 UCI mailako Vic, Manlleu
eta Les Franqueses del Vallèsen parte hartuko
du Aitorrek Katalunian eta, euskal nazioarteko
egutegiaren barruan, Karrantza, Zuia, Igorre eta
Abadiñon (azken hori urtarrilean dagoeneko),
aurretik Xativan eta Valentzian (abenduaren erdialdean) parte hartu eta gero. Badira bi erronka
nagusi Aitor Hernandezentzat: abenduaren
30eko Euskadiko txapelketa (Beasainen) eta urtarrilaren 13ko Espainiakoa (Vigon).

...eta kitto!
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Maria Pazos matematikari,
ikertzaile eta aktibista feministak
‘Emakumeak kontuan hartuko
dituen pentsio sistema eta
ekonomia baterako proposamen
feministak’ izeneko hitzaldia
eskainiko du urriaren 18an
18:00etan Portaleko areto nagusian
(jarduerak haurtzaindegi zerbitzua
izango du). ‘Contra el patriarcado’
bere azken liburuan eta azken
urteetako ikerketetan garatutako
proposamenak eskainiko ditu
gizarte justu eta jasangarriagoa
eraikitzeko.
- Hainbat proposamen egingo dituzu
urriaren 18ko hitzaldian. Nondik datoz?
Zein da gaur egungo egoera?
Gai mardula da eta toki askotatik hasi
gaitezke, baina pentsioei buruz berba egiten badugu, demaseko desberdintasuna
dago gizonezkoen eta emakumezkoen artean. Kontribuzio-pentsioak dituztenek jasotzen duten pentsioa oso urria da, baina
kontua da emakumezko gehienak kontribuzio-pentsioetatik kanpo daudela. 65 urtetik gorako emakumeen %75k ez dauka
kontribuzio-pentsiorik (gizonezkoen kasuan %29koa da kopurua). Kontribuziosistematik kanporatu dituzte emakumeak
eta pentsioa jasotzen dutenek oso pentsio
baxua daukate, emakumeen pentsioen

MARIA PAZOS (matematikaria):

“Mugimendu feminista
da gizadiak daukan
esperantza bakarra”
batezbestekoa ia pentsio minimoaren pare dagoelako.
- Zergatik gertatzen da hau?
Lanean gertatzen den desberdintasunaren ondorio da. Emakumeak lan mundura
orain dela gutxi sartu garela diote, baina
hori ez da horrela. Nik 65 urte ditut eta nire belaunaldikoak aspaldi sartu ziren lan
munduan. 50 urte betetzean, Espainian,
emakumezkoek batez beste 12 urte izaten dituzte kotizatuta eta gizonezkoek, berriz, 33 urte. Demaseko aldea dago eta
pentsa, ez badituzu 15 urte kotizatzen, ez
duzu gutxieneko pentsioa jasotzen. Orokorrean, emakumeei kostatu egiten zaigu
15 urte kotizatzera heltzea.
- Zein da horren arrazoia?

Enpleguari eta zainketari begiratu behar
diogu. Emakumeak zergatik ez daude
etengabe lan munduan? Gure zainketasistemaren egituraren arabera familian
zainketa behar duen norbait dagoenean
emakumeek lana utzi eta zaintza hori egin
behar dutelako.
- Gizarteak barneratu duen zerbait da
edo lan-sistemak duen arazo bat?
Zainketa-sistemaren eta enpleguaren
marko erregulatzailearen arazoa da. Zainketa-sisteman ez dago dependentzia harretarako nahikoa zerbitzu publikorik. Horrela izango balitz, inork ez luke bere lana
utzi beharko beste pertsona bat zaintzeko,
Suedian gertatzen den bezala. Nahi beste
maitasun eman ahal diozu pertsona horri,
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baina ez duzu lana utzi behar. Haurrentzako arretari dagokionez, ez daukagu 0 eta
3 urte bitartekoentzat jardunaldi osoko
hezkuntza eskubide unibertsalik. Hau da,
10 hilabete edo urtebete egon zaitezke
etxean jaioberria zaintzen, baina amatasun
eta aitatasun baja amaitzen denean haurrak eskolara joateko aukera izan beharko
luke, eta gurasoak berriz lanean hasi, baina ez dago hori bermatu dezakeen eskubide unibertsalik. Gainera, emakumea
zaintzaile nagusi eta gizonezkoak laguntzaile bezala izendatzen dituzte gaur egun
ditugun baimenek. Kontu honek ez die
ama izan direnei bakarrik kalte egiten,
emakume guztiei baizik, ama izateko arriskua dutelako. Horregatik, aldi bateko langileak izaten gara, lan-egoera ezegonkorrak ditugu eta gure lanpostuak erraz aldatzen dira. Gizonezkoek, ordea, 24 orduz
buru-belarri lan egitea eskatzen duten lanpostuak izaten dituzte.
- Zeintzuk dira hitzaldian eskainiko dituzun proposamenak?
Pentsioei dagokienez hainbat gauza
ezabatuko nituzke, baina genero zuloa
aintzat hartzen badugu, pentsio ez kontributiboa gutxieneko kontribuzio-pentsioaren kopururaino igoko nuke. Euskadin parekoa dela esango nuke, baina Espainian askoz ere baxuagoa da. Bestetik,
hainbat erreforma ezabatuko nituzke baita ere. Adibidez, jubilatzeko adina 67 urtera igotzearena. Neurri horrek emakumeei egiten die kalte batez ere, gaur
egun 36 urte eta erdi eduki behar direlako kotizatuta 65 urterekin jubilatzeko (kotizazio minimoa igotzen joango da urtetik
urtera 2027. urtean 38 urte eta erdi kotizatuta edukitzea eskatu arte) eta emakumeek ez dute hori betetzen. Gainera, kotizazio-hutsuneak zigortu dira eta emakumeak dira kotizazio-hutsuneak dituztenak. Bestalde, zainketa- eta enplegu-sistemak konpondu behar dira. Enpleguari
dagokionez oso garrantzitsua da jardunaldi osoan lan eginez gero, astean
gehienez 35 ordu lan egitea. Bestela uz-

“Emakumeok
ez badugu
presioa egiten
inork ez du
egingo”
tartzea ezinezkoa da, ez umeekin, ez bizitzarekin orokorrean. Gizonezkoek astean
40 ordutik gora egiten badute lan eta
emakumeek bere burua jardunaldi-murriztapena hartzera behartuta ikusten badute (edo etxekoandre bezala geratu, nahi
ez badute ere), dualtasuna gertatzen da.
Astean gehienez 35 ordu lan egitea langileen oinarrizko aldarrikapena da eta berreskuratu beharra dago. Horrez gain,
egonkortasuna behar da lanean. Azken
lan-erreformek enplegua ezegonkortu dute eta horrela ez dago ezer planifikatzerik.
Eta azkenik, zainketa-sistemari dagokionez, zainketak emakumeek egin ez beharra aldarrikatu behar da. PPiiNA plataforman nago eta amatasun eta aitatasun baimenen sistema aldatu nahi dugu, guraso
bakoitzarentzat baimen hauek berdinak,
besterenezinak eta ordainduak izan daitezen. Zentzu horretan garrantzitsua da baita ere, lehen esan dudan bezala, haurren
hezkuntzaren unibertsalizazioa.
- Eta nork gauzatu ditzake proposamen
horiek?

Konpetentzien arabera erakunde batek
edo besteak gauzatu ditzake. Aitatasun
eta amatasun baimenen inguruan, adibidez, estatuko gobernuari dagokio erabakia
hartzea. Eusko Jaurlaritzak dio EAEn baimen horiek berdinduko dituela (nahiz eta
ez daukan erabaki hori hartzeko eskumenik), baina EAJk ez du gauza bera eskatzen diputatuen kongresuan. EAEk nahikoa autonomia dauka, baina aipatutako
proposamenak gauzatzeko eskumen
gehienak estatuak ditu. Gainera, gauza
hauek ez dira EAE edo estatu mailan bakarrik tratatu behar, nazioarte mailan baizik. Gaur egun olatu feminista bizi dugu
nazioarte mailan eta horrela bakarrik erauzi daiteke patriarkatua. Herrialde batean
eraginda bakarrik ez da ezabatuko.
- Proposamen hauek gauzatzeko momentu aproposa dela esan izan duzu.
Zergatik orain?
Olatu feminista bizi dugulako eta emakumeak kalean gaudelako. Emakumeek
ez badugu presioa egiten, inork ez du
egingo. Erreforma hauek gizarte osoari
egiten diote mesede, eta baita ekonomiari eta klima aldaketari ere. Datuek diote
emakumeok ingurunearekiko jarrera hobeagoak ditugula eta, horregatik, erabakiak hartzen diren postuetan egon behar
gara eta balioak feminizatu behar dira. Aldaketa erradikal hau berebizikoa da ia segurua den hondamendia ekiditeko. Kontua
da emakumeok bakarrik egiten dugula
protesta, gizonezkoak ez daude mobilizazioetan. Mugimendu feminista da gizadiak
daukan esperantza bakarra, mundu osoan
artikulatua dagoelako eta masiboa delako.
Guk aldatu dezakegu guzti hau eta gizonezkoek bat egitea espero dut, nahiz eta
gero eta gehiago batu diren.
- Genero berdintasuna posible da gaur
egun bizi dugun sistemaren barruan?
Proposatzen ditudan erreforma guztiak
gauzatuz gero, nahiz eta sistema kapitalistan bizi, egoera hobea izango litzateke. Sozialismora bidea da hau. Ez da iraultza armatua, baina kapitalari mugak jartzen dizkio.

SOLE TXURRUKA KORTABERRIA
(2018ko irailaren 29an hil zen)

“Zure eskuzabaltasunak bete gaitu.
Zure maitasunak indartu gaitu.”
SENIDEAK

...eta kitto!
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ASIER MUNIATEGI (Euskadiko Liburu Ganbara):

“Jendearen arreta piztu nahi dugu,
liburu eta diska azokaren bitartez”
Gaur zabaldu ditu ateak Eibarko Liburu eta Disko Azokak. Urriaren 21era arte
martxan izango den azoka Udalak eta Euskadiko Liburu Ganbarak antolatu dute,
elkarlanean. Urtero bezala, aurten ere literatura eta musika arloan kaleratu diren lanik
berrienak erosteko aukera ederra eskainiko dute, %10eko deskontuarekin gainera.
Goizez 11:00etatik 14:00etara eta arratsaldez 17:00etatik 20:30era zabalduko dute
eta Untzagako harmailen ondoan egongo dira. Antolaketaz eta koordinazioaz
arduratzen den Asier Muniategirekin hitz egiteko aukera izan dugu.
- Zer ekarriko digu aurtengo azokak?
Azken nobedadeak ekarriko ditugu eta
baita aukerako liburuak eta euskal diskoak ere, dena %10eko deskontuarekin. Urtero egiten dugun moduan, bigarren asteburuan idazleen firma edo sinadura batzuk izango dira. Javier Sagastiberri, Jose Javier Abasolo, Miren Palacios… Aurten “100 urte euskara zaintzen” erakusketa izango dugu Untzagan,
urte guzti hauetan Euskaltzaindiak egindako lanari egokituta.
- Urte mordoa eman dituzu Euskal Herri osoan liburu eta disko azokak antolatzen. Zein izaten da helburua?
Asmoa beti izaten da liburua jendearengana hurbiltzea, irakurzaletasuna bultzatzeko. Egun batzuetan behintzat, herri txiki eta handietan, liburua protagonista bihurtu eta jendearen arreta piztu

nahi izaten dugu. Euskal Herrian zein estatu mailan produkzio aldetik osasuntsu
gaude eta publikoak ere erantzun egin
behar dio sormen guzti horri. Irakurle berriak erakartzen saiatu behar gara, liburua kalera ateraz edo liburutegiek egiten
duten prestamoen bitartez. Kontua da
irakurzaletasuna bultzatzea. 30 urte daramatzat lan honetan eta horrek esan
nahi du jendeak erantzun egiten duela
eta bide honetatik jarraitu behar dugula.
- Eibarko publikoak badauka berezitasunik?
Orokorrean leku guztietan berdintsua
izaten da. Beharbada, askotan sasoiari
erantzuten zaio eta, esate baterako,
orain perretxikoen liburuak ondo saltzen
dira. Edo itsasertzeko herrietako azoketan ohikoa da itsasoari lotutako liburu
gehiago saltzea. Baina idazleari dagokio-

nean, antzerako aukeraketa egiten da:
publizitatearen eraginez, entzunenak diren liburuak aukeratzen dira, eta gero
euskal idazleen arteanizen batzuen bueltan ibiltzen gara beti. Euskal idazleekiko
lehialtasuna dagoela argi dago.
- Liburu digitalarekin nola ikusten duzu paperezko liburuaren egoera eta
etorkizuna?
Soporte bat edo bestea aukeratu arren,
gauza guztien gainetik, legearen barruan
egon behar dira. Egilearen eta argitaletxeen eskubideak hor daude, eta liburu
eletronikoekin arazo handi bat dago.
Agian irakurriko dira, baina salmentak oso
urriak dira. Heziketa kontua da. Beste herrialde batzuetan zigor handiak jartzen dira eta agian hemen ere horrelako zerbait
egin beharko litzateke, batez ere egilearen eskubideak errespetatzeko.

Maria Zambranoren
omenezko dantza ikuskizuna

Pucciniren “La Bohéme”
operaren proiekzioa
“La Bohème” Giacomo Pucciniren operaren emanaldia eskainiko dute barixakuan, 19:00etan Coliseo antzokian. Version
Digital Diferidos-en eskutik emango duten proiekzioak 2 ordu eta
16 minutuko iraupena dauka eta Sidneyko badian grabatuta dago,
2018ko maiatzean. Sarrerak 9 euro balio du.

Gaur “Maria Zambrano, la palabra danzante” dantza-ikuskizuna eskainiko du Karlik Danza Teatro taldeak, 20:30ean Coliseoan. Espainiako filosofoari omenaldi gisara sortutako ikuskizuna da, bere heriotzaren 25. urteurrenean. Ia mende erdia exilioan eman eta
gero. Sarrerak 9
euro balio du
(6’5 euro Coliseoaren Laguna
txartelarekin).

...eta kitto!
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Debabarreneko Orfeoiak kontzertua
emango du Segovian
Debabarreneko Orfeoiak (DBOR) Segoviako Coralia
Artis lagunen abesbatzarekin batera kontzertua
emango du zapatuan, Segovian, Justo eta Pastor
Santuen elizan. Kontzertua Coralia Artis VIII.
Elkartasun Kontzertu Zikloaren barruan egingo da,
Jose Miguel Laskurain (DBOR), Montserrat de la
Cruz (Coralia Artis) eta Clara Gil (gonbidatua)
zuzendariekin.

Andres de Egiguren orkestrak
kontzertua emango du Coliseoan
Pedro Palacinek zuzentzen duen Andres de Egiguren orkestrak kontzertua emango du Eibarren urriaren 26an, 20:00etan Coliseo antzokian. Francisco Madina (Aita Madina) konpositore oñatiarraren “Gitarra
eta soka orkestrarako erlijio-musikako kontzertua” izenburuko obraren
mundu mailako estreinaldia egingo du orkestrak. Kontzertuan 15 hari-instrumentuk jardungo dute lehen zatian eta bigarrenean, berriz, haizezko
beste lau gehituko zaizkio. Gainera, Eduardo Baranzano nazioarteko kontzertistak jardungo du gitarrarekin, bakarlari gisa. Sarrerak 10 euro balio
du (7 euro Coliseoaren Laguna txartelarekin) .

Pagatxaren bideo eta zine-forum
saioak datorren astean hasiko dira
Urriaren 15ean hasiko dira Pagatxa emakumeen elkarteak antolatzen dituen bideo eta zine forum
saioak: astelehenean, 18:30ean
Ana Bolenaren bizitzari buruzko
saioa egingo da Portalean (ikastaro
gelan), “Emakumeen istorioak” egitasmoaren baitan. Patricia Perex
Cotok gidatuko du saioa. Eta urriaren 19an (barixakua) zine-forum
saioa egingo da, 19:00etan, Portaleko areto nagusian. Izaskun Rodriguez Elkorok zuzenduko duen zine
forumean Mike Mills zuzendariaren
“Mujeres del siglo XX” izenburuko
filma eman eta aztertuko dute. Bi
ekitaldiak jende guztiarentzat zabalik eta doan izango dira.

Pole Dance eta Burlesque ikastaroak
Estaziño kaleko Kenko gunean Pole Dance eta
Burlesque ikastaroak ematen dituzte. Pole Dance
ikastaroak emakume eta haurrentzat dira,
helduentzat barixakuetan 17:00etatik 18:20era edo
18:20etik 19:40era (50 euro hilean). Horrez gain,
hilabetean bi zapatutan, goizez, intentsiboak ematen
dituzte, haurrentzat (6-7 urtetik aurrera) zein
helduentzat (15 euro haurrak / 30 euro helduak).
Burlesque saioak eguaztenetan izango dira eta
eskaeraren araberako ordutegiak eskainiko dituzte
(50 euro hilean). Informazio gehiago jasotzeko
658723163 telefonora deitu edo
info@kenkogunea.com helbidera idatzi.

Irigoienen argazki-erakusketa Tolosan
Urrian Jose Luis Irigoien eibartarraren argazkiak
ikusgai daude Tolosan, Gipuzkoa plazan dagoen
Illargi tabernan. Klub Deportiboko Argazki Taldeko
kideak “Loditsuak” izeneko bilduma osatzen duten
argazkietako batzuk ipini ditu ikusgai eta hilaren
amaiera arte egongo da ikustera joateko aukera.

IÑAKI AGUINAGA BASCARAN
(II. URTEURRENA: 2016-X-12)
“ZURE irribarrea eta samurtasuna
betiko izango dira GURE ARTEAN”
Ana Maria, Javier Vicente eta Gartxot

...eta kitto!
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Toribio Etxebarriaren “Viaje
por el país de los recuerdos”
Aurten, 50 urte betetzen dituen "Viaje por el país de los recuerdos", Toribio Etxebarriaren liburuaren edizio berria laster
kalean izango da, Ego Ibarra batzordearen eskutik. Lana lehen aldiz Mexikon argitaratu zen, 1968an. 2018ko edizio bereziak Luis
Castells historialariaren hitzaurrea du. Aditzera eman dutenez,
“Ego Ibarra batzordea liburuaren azken ukituak ematen ari da,
idazleak egin zituen bertsio biak (1949, 1956) aintzat hartuta eta
1968ko lehen edizio hura kontuan izanda. Eibarko Udalak 1990an
eta 2005ean kaleratu zituen Mexikoko edizioaren berrinpresioak.
Oraingo hau, ostera, edizio kritikotzat jo dezakegu, Etxebarriaren
jatorrizko eskuizkribuetatik abiatutakoa delako”.
Lan horretan ari da Iñigo Artamendi Ortiz de Zarate eibartarra:
estilo-zuzenketa amaitzen, aparatu kritikoa osatzen, testuinguruko oharrak eta ohar topononomastikoak lantzen, aurkibide toponomastikoa egiten eta testua kaleratzeko moduan lagatzen.
Luis Castells katedratikoak "Eibarko humanista baten bidaia sentimentala" izenburuko hitzaurrea idatzi dio liburuari eta, besteak

Eibarko Plaza Barria, 1916an, T. Etxebarriak ezagutu zuen bezala.
Indalezio Ojanguren (Udal Artxiboa)

beste, hauxe dio: "Aitormen batekin hasi beharra daukat: hirugarren aldia da Viaje por el País de los Recuerdos irakurri dudana eta aldi bakoitzean gauza berriak ikasi ditut; lehen oharkabean igarotako kontuei edo arretarik jarri gabeko alderdiei erreparatu diet”.

Andres Indurainen argazki
bildumak irabazi du Indalezio
Ojanguren Ohorezko Saria
Zapatuan elkartu zen Indalecio Ojanguren XXXI. Argazki
lehiaketaren epaimahaia, Portalean, eta aho batez honako
sari hauek ematea erabaki zuten: Indalecio Ojanguren Ohorezko Saria Argazki Bilduma Onenari Andres Indurain Gutierrezek (Irun) eskuratu du, “Imaginando” izenburukoarekin; Indalecio Ojanguren Sariak, berriz, Juan Antonio Palacios (Eibar), Jose Lopez Gimenez (Sax, Alacant), Juan Miguel Cervera Merlo (Mijas, Malaga) eta Oskar Gascon Marañonek
(Irun) jaso dituzte; Euskal Herri Mailako Indalecio Ojanguren
Sariak Aitor Arana Arruti (Gernika), Carlos Romero Bilbao (Ondarru) eta Oscar Manso Navas (Gasteiz) argazkilariei eman
dizkiete; eta herri mailako Indalecio Ojanguren Sarien irabazleak Jesus Mari Garcia Nieto, Markel Ruiz Aranceta eta Pedro
Arriola Arrizabalaga.

Edizio honetan 46 parte-hartzaile izan dira: Eibarko 12, Euskal Herriko 19 eta Espainiako 15. Saritutako argazkien erakusketa eta edizio honetako parte-hartzaileen selekzioa urriaren
26tik aurrera egongo dira ikusgai, Portalean zabalduko duten
erakusketan eta irabazleei sariak ere orduan banatuko dizkiete.

Liburutegiaren Egunean bisita gidatuak eskainiko dituzte
Urriaren 24an Liburutegiaren Eguna gogoratuko dute eta, horren harira, Eibarko Juan San Martin Liburutegiak ateak zabaldu eta bisita gidatuak eskainiko ditu. Liburutegiaren Eguna
1997az geroztik ospatzen da, Asociación Española del Libro Infantil y Juvenil-en ekimenez eta Kultura Ministerioak lagunduta.
Urtero, halako egunean, Balkanetako gerran, 1992an erre zuten

Sarajevoko Liburutegiaren suntsiketa gogoratzen da. Liburutegiaren Egunarekin adin guztietako irakurleen topaleku gisa liburutegiek duten garrantzia herritarrei erakustea nahi dute eta, horregatik, “ezagutzen ez gaituztenentzako ateak zabalduko ditugu. Interesa duenari liburutegian zer topatu dezakeen kontatuko diogu,
gure zerbitzuak zeintzuk diren azalduko diogu, baita liburutegiko
bazkidea izateak ematen dituen abantailak ere. Horrez gain, bisitan ondare bibiliografikoa gordeta dagoen gordailua ikusteko aukera emango dugu”. Urriaren 24an izango dira bisitak, 10:00etan,
12:00etan, 17:00etan eta 19:00etan. Izena emateko, liburutegiaren webgunean inprimakia deskargatu eta liburutegia@eibar.eus
helbidera bidali, 943 70 84 37 liburutegiko telefonora deitu edo
zuzenean liburutegiko mostradorean galdetu daiteke.

...eta kitto!
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eguraldia (EUSKALMET.NET)

Eibarko Koro Gaztea
ERMUKO Antzokian
Eibarko Koro Gazteak
“Forjarien kanta” musikala
eskainiko du urriaren 19an
Ermuko Antzokian. Saioa
22:15ean hasiko da, eta Koro
Gaztea osatzen duten 20
kideekin batera Musikeneko
eta Cielito Musika Bandako
musikariak izano dira taula
gainean. Beraz, osagai guztiak
barixaku gauean une atsegin
bat pasatzeko: zuzeneko
musika, musikal
desberdinetako abesti
ezagunak, oso ondo landutako
koreografiak eta istorio
hunkigarri bat. Sarrerak salgai
daude 8 eurotan Lobianon edo
Kutxabank-en.

hildakoak
- Mª Carmen Arrieta Iriondo. 91 urte. 2018-IX-25.
- Josefa Guerra Arias. 96 urte. 2018-X-5.
- Jovita Terroba Gonzalez. 96 urte. 2018-X-5.
- Pedro Irusta Azpiri. 94 urte. 2018-X-6.
- Manuel Ibañez Perrino. 61 urte. 2018-X-8.
- Elena Rodriguez Nuñez. 88 urte. 2018-X-9.

farmaziak
Eguena 11
EGUNEZ Iraundegi

(Calbeton, 19)

Barixakua 12
EGUNEZ Mendinueta

(Urkizu, 6)

Zapatua 13
EGUNEZ Castaño

(J. Etxeberria, 7)

Domeka 14
EGUNEZ Zulueta

(San Agustin, 5)

Astelehena 15
EGUNEZ Morgado

(San Agustin, 3)

Martitzena 16

jaiotakoak
- Aimar Gutierrez Trigo. 2018-IX-30.
- Urko Arana Marcos. 2018-X-1.
- Maren Jauregi Goikoetxea. 2018-X-2.
- Lokman El Jebary. 2018-X-5.
- Maria Agirregomezkorta Ribeiro. 2018-X-5.

EGUNEZ Castaño

(J. Etxeberria, 7)

Eguaztena 17
EGUNEZ Azkue

(T. Etxebarria, 4)

Eguena 18
EGUNEZ Elortza

(J. Gisasola, 18)

Barixakua 19
EGUNEZ Lekunberri

GAUEZ BETI

(Isasi, 31

-2018AN-

Lafuente (Sostoatarren, 10)

SUDOKUA
ELOSUKO XL. mendi
ganadu feria
Urriaren 12an, barixakua, XL.
Mendi ganadu feria hartuko du
Bergarako Elosu auzoak. Goizeko
9:00etan ekingo diote egitarauari
artisautza eta bertako
produktuen azokarekin. Elosuko
ikatzarekin erretako Elosuko
txahala dastatzeko aukera
paregabea izango da. 11:00etatik
aurrera haurrentzako puzgarriak
egongo dira, eta 12:30ean Julio
Soto eta Amets Arzallus
bertsolariak izango dira frontoiko
taula gainean. Jarraian Laja II eta
Lutxurdio trikitilarien saioa hasiko
da. Arratsaldean, 17:30ean,
Kintopeko zaldi proba egingo
dute eta ondoren erromeria
izango da.

AURREKOAREN
EMAITZA

telefono
jakingarriak
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

...eta kitto!
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Eguena 11

Astelehena 15

Eguaztena 17

Eguena 18

LIBURU ETA DISKO AZOKA

LIBURU ETA DISKO AZOKA

LIBURU ETA DISKO AZOKA

LIBURU ETA DISKO AZOKA

11:30/13:30 eta
17:30/20:30. Disko eta
liburu berrien aurkezpena
eta salmenta. Untzagan.

11:30/13:30 eta
17:30/20:30. Disko eta
liburu berrien aurkezpena
eta salmenta. Untzagan.

11:30/13:30 eta
17:30/20:30. Disko eta
liburu berrien aurkezpena
eta salmenta. Untzagan.

11:30/13:30 eta
17:30/20:30. Disko eta
liburu berrien aurkezpena
eta salmenta. Untzagan.

DANTZA

ELKARRETARATZEA

DASTAKETA

HITZALDIA

20:30. “Maria Zambrano,
la palabra danzante” (Karlik
Danza Teatro). 9 euro (6ʼ5
euro Coliseoaren Laguna
txartelarekin).

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

19:00. Ardo-dastaketa,
Mikel Garaizabalekin.
…eta kitto! Euskara
Elkartean (Urkizu, 11
solairuartean).

Barixakua 12

BIDEO-FORUMA

18:00. “Emakumeak
kontuan hartuko dituen
pentsio sistema eta
ekonomia baterako
proposamen feministak”
hitzaldia, Maria Pazos
Moranen eskutik. Portalean
(areto nagusian).

LIBURU ETA DISKO AZOKA
12:00/14:00 eta
17:30/20:30. Disko eta
liburu berrien aurkezpena
eta salmenta. Untzagan.

18:30. “Emakumeen
istorioak: Ana Bolena”.
Pagatxa emakume
elkartearen eskutik.
Jarduera doakoa eta irekia.
Portalean (ikastaro gelan).

Zapatua 13
LIBURU ETA DISKO AZOKA
12:00/14:00 eta
17:30/20:30. Disko eta
liburu berrien aurkezpena
eta salmenta. Untzagan.

BATZAR IREKIA
19:00. EH Bilduren batzar
irekia. Gaiak: Estatus
politikoa eta udal
hauteskundeak.
Bilgunean (Bista Eder, 2).

Domeka 14
LIBURU ETA DISKO AZOKA
12:00/14:00 eta
17:30/20:30. Disko eta
liburu berrien aurkezpena
eta salmenta. Untzagan.

EIBARKO KANTUZALEAK

Martitzena 16

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

LIBURU ETA DISKO AZOKA
11:30/13:30 eta
17:30/20:30. Disko eta
liburu berrien aurkezpena
eta salmenta. Untzagan.

IKASTEN
16:00/19:00. Puntu-tailerra.
17:00/20:00. Joskintzatailerra. Portalean.

Erakusketak
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)

laztanak emoten...

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.

Zorionak, IZARO,
atzo 10 urte egin
zenduazen-eta.
Musu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, LAIA, neska
haundi! Gaur 5 urte
betetzen dozuz-eta.
Musu haundi-haundixa
famelixakuen partez.
Ondo pasa!

Zorionak, ARTZAI!
Gaur 2 urte!! Patxua
etxekuen eta, batez be,
Koikilli, Ekhi, Eñaut,
Pello eta Enararen
partez. Unikornio!!!!!

"Zorionak, JULEN,
astelehenian 9 urte
egingo dozuz-eta! Segi
holan! Patxo erraldoia
danon eta, bereziki,
Eleneren partez.

Zorionak, MIKEL!,
hillaren 17xan 6 urte
beteko dozuz-eta.
Musu haundi bat
aitxitxa eta
amamaren partez.

Zorionak, MARKEL,
zapatuan 2 urte beteko
dozuz-eta. Musu
haundi bat famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, NICOLAS!,
gaur 3 urte betetzen
dozuz-eta. Musu
haundi bat famelixa
guztiaren partez!

943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zorionak, UNAX eta JAKES,
abuztuan eta urrian 5 eta 10 urte
bete dozuez-eta. Musu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, AINHOA (hillaren 6xan
8 urte) eta MICHEL (hillaren 10ian
5 urte) urtiak bete dozuezelako.
Musu haundi bana famelixaren
partez.

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
13an: 19:45, 22:30
14an: 20:00
15ean: 20:30

(2 ARETOAN)
12an: 20:00(1 Aretoa)
13an: 17:00, 19:45, 22:30
14an: 17:00, 20:00
15ean: 20:30

(ANTZOKIAN)
12an: 20:00
13an: 17:00(1), 19:45, 22:30
14an: 17:00(1 Aretoa), 20:00
15ean: 20:30

(ANTZOKIAN)
13an: 17:00
14an: 17:00

”Book Club”

”Ola de crímenes”

”Ha nacido una estrella”

”Los futbolísimos”

Zuzendaria: Bill Holderman

Zuzendaria: Gracia Querejeta

Zuzendaria: Bradley Cooper

Zuzendaria: Angel Lamada

iragarkilaburrak

i

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

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
– Erreforma osoa behar duen pisua erosiko
nuke Eibarren. Tel. 670-793312.

1.2. Errentan
– Bikoteak 2-3 logelako pisua hartuko luke
alokairuan Eibarren. Ahal dela igogailuarekin. Tel. 633-868143 eta 649-538289.
– 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. Hilero 700 euro. Tel. 607-534881.

2. Motorra
2.1. Salgai
– 1999 Volkswagen Passat V 1.9 TDi salgai, egoera onean. 1.800 euro negoziagarriak. Tel. 678-075299.

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

3. Lokalak
3.2. Errentan
– Pabilioia alokatzen da Elgoibarko Olaso
poligono industrialean. 200 m 2 + 70 m 2
solairuartean. Tel. 649-258913.

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

4. Lana
4.1. Lan bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 634-215907.
– Neska eskaintzen da nagusiak gauez
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 698406654.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 649025614.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Diputazioak eskatzen duen akreditazioarekin. Tel. 631-979555.
– Mutila eskaintzen da eraikuntza lanetan
laguntzaile. Tel. 674-579736.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Baita asteburuetan ere. Tel. 631-925525.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 643-464072.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
631-768803.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 632-127969.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 631-502177.
– Mutila eskaintzen da pintore lanak egiteko. Barruan zein kanpoan. Tel. 600-202516.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 653-270698.

– Emakumea eskaintzen da umeak eskolara eraman eta eskolatik ekartzeko. Tel. 625200924.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 685036902. Adriana.
– Mutil arduratsua eskaintzen da sukaldari
jarduteko. Esperientzia. Tel. 622-321095.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 680-103356.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egin eta ume, nagusi edo gaixoak zaintzeko (baita ospitalean ere). Tel. 632-372153.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egin eta ume, nagusi edo gaixoak zaintzeko (baita ospitalean ere). Tel. 632-472167.
– Emakumea eskaintzen da gauez nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 632733573.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Tel. 675-965130.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak edo garbiketak egiteko. Tel. 605-598999.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 619-906093.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 622-677230.
– Emakumea eskaintzen da asteburuetan
nagusiak zaintzeko. Tel. 631-975260.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 600-335778.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel. 617-810972.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko: pegorak, pisuak... Tel. 631141454.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak
egiteko: pisuak, pegorak... Tel. 651864873.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez
umeak edo nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 646-821678.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko. Tel. 631-532426.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko. Tel. 612-476921.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Baita asteburuetan ere.
Esperientzia eta erreferentziak. Tel. 612253569.
– Ile-apaintzailea eskaintzen da. Esperientzia. Tel. 697-848931.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 632955875. Sandra.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 631-143476. Evelyn.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Esperientzia. Tel. 635-587617.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Disponibilitate osoa. Tel.
642-986019.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko 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. 655677035.
– Neska eskaintzen da interna moduan lan
egiteko. Tel. 612-571335.

– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 633-545148.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Ordutegi malgua. Esperientzia. Tel. 631-498697.
– 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 zaintzeko (tituluarekin) eta etxeko lanak egiteko. Tel. 692-932984.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta etxea garbitzeko asteburuetan.
Tel. 633-808931.

4.2. Langile bila
– Neska euskalduna behar da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 646616608.
– Hortz-higienista behar da Ermuko hortzklinika batean. Bidali curriculuma: clinicadentalbajodeba@hotmail.com
– Banatzailea behar da Eibarko taberna
batean asteburuetarako. Motorrarekin. Tel.
686-360604.
– Emakumea behar da adineko emakumea
zaintzeko. Behar-beharrezkoa Diputazioak
eskatzen duen akreditazioa izatea. Ordutegia: 09:30/11:30 eta 20:30/21:30. Tel. 646206088.
– Psikologoa behar da Eibarren zentru psikotekniko batean lan egiteko. Idatzi: mariasuncc@gmail.com
– Pertsona euskalduna behar da umea goizez eskolara eramateko. Tel. 676-069244.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Neska euskalduna eskaintzen da Matematika, Fisika eta Marrazketa klaseak emateko. Baita umeak zaintzeko ere. Tel. 688678199.
– Neska euskaldunak LHko klase partikularrak ematen ditu arratsaldez. Tel. 647615265.
– C1 ingeles maila duen ikasleak ingelesezko klase partikularrak ematen ditu. Tel. 688800913. Eider..
– DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko klaseak ematen dira. Banakako klase egokituak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

6. Denetarik
6.4. Bestelakoak
– Erdialdeko garajea Urkizuko beste batekin trukatuko nuke. Tel. 676-069244.

Hyundai KONA Gama Berria.
14.610€-tik aurrera

KONA elektrikoa
KONA

Hyundai KONA elektrikoa iritsi da. Lehenengo SUV konpaktu elektrikoa, 482 km-ra arteko autonomiarekin.
Zugan inspiratu gara berriro. Bizitza ikusteko duzun moduan. Oraina mugarik gabe bizi duzu, eta etorkizunarekin arduratzen zara.
Horregatik sortu dugu Hyundai KONA elektriko Berria. SUV konpaktu elektriko paregabea, ezaugarri sineztezinekin:
• Bi bateria-aukera:
39,2 kWh-ko bateria, 136 cv (100kW) eta 312 km-ra arteko autonomia*
64 kWh-ko bateria, 204 cv (150 kW) eta 482 km-ra arteko autonomia*
• Karga azkarreko aukera: bateriaren %80-ra arteko birkarga ordubetean.
• 0 km/h-tik 100 km/h-rako azelerazioa 7,6 segundotan.
Hyundai KONA elektriko Berria hain kotxe paregabea da beste KONA baten antza bakarrik izan dezakeela.
Hyundai-rekin gama erabat desberdinaz gozatuko duzu.
Hyundai KONA Gama Berria. Zuk inspiratzen duzu. Zuk gidatzen duzu.

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

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

ELGOIBAR

OIARTZUN

Olaso Polig., 17
943 74 14 80

Lintzirin Poligonoa, 1
943 49 48 30

Hyundai KONA EV Gama: CO2 emisio konbinatuak (gr/km): 0 erabileran. Kontsumo elektrikoa (Wh/km): 139 (39,2 kWh bateria) – 143 (64 kWh bateria). Autonomia (km)*: 312 (39,2 kWh bateria) – 482 (64 kWh bateria). Hyundai KONA Gama: CO2 emisioak (gr/km): 117-158 Kontsumo mistoa (l/100km): 5,2-7.
PSP gomendagarria Penintsulan eta Balearretan KONA 1.0 TGDI 88,3Kw (120 CV) 4x2 ESSENCE M Y19 (14.610€). BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapen-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendu-eskaintza barne. Hyundai-ra
Aldaketa Plana aplika daiteke erabilitako auto baten truke, 6 hilabeterekin, Hyundai berri bat erosten duen bezeroaren titulartasunpean. Eskaintza hau aplikagarria da Hyundai MOVE produktuarekin finantzatzen duten bezero partikularrentzat, Banco
Cetelem S.A.U.-ren bitartez, 12.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin. Finantziazioa finantza-erakundeak aztertu eta onartu beharko du. Eskaintza 2018/10/31ra arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: KONA EV Style eta KONA Style. Mantenimendua ibilgailuaren finantziazioari lotua.
Tentsio altuko bateriarentzat Hyundai Motor España S.L.U.-k bere bezeroei eskaintzen dien km mugarik gabeko 5 urteko berme komertziala eta 200.000 km-ko 8 urtekoa (lehendabizi gertatzen dena) Hyundai-ren sare ofizialak saldutako Hyundai ibilgailuei soilik aplikatuko zaie, zerbitzu-pasaportearen arabera. Kontsulta ezazu eskaintza,
mantenimendu eta bermearen baldintzak Hyundai kontzesionario-sarean edo www.hyundai.es orrian. *Autonomia ofiziala WLTP Gidatze Ziklo Berriaren arabera. Autonomia erreala gidatzeko moduak, egoera klimatikoak, errepidearen egoerak eta aire girotuaren edo berogailuaren erabilerak baldintzatuko dute.

R.P.S. 123/17

www.bistaeder.es

