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ANTENAK
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Erreformak
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677 51 24 62
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TELEKOMUNIKAZIOAN
PROFESIONALAK
ARKITEKTOAK

TELEKOMUNIKAZIOAK
ELEKTRIZITATEA
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

24 orduko
urgentziak

Zure etxea, bulegoa, tailerra...
aldatzen laguntzen dizugu
etorkizun hobeaz
goza dezazun
Azitain Industrialdea, 3 H Pabilioia
Tfnoa. 943-120108
w w w. i r a z a b a l . n e t

610 532 922
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KRISTALAK

olatz etxeberria martinez ARKITEKTOA
olatz@arquitectura-ei.com Tel. 649978832
TAILERRA: ERREKATXU, 3an
K R I S TA L A R L O K O S O L U Z I O A K
info@cristaleriaacha.com
ERAKUSKETA
☎ eta faxa: 943 203 903
Arikitxaneko Zubian

estudio etxeberria
arkitektura, hirigintza eta peritazioak
eraikin eta obretako kudeaketa teknikoa
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www.arquitectura-ei.com
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ERREFORMAK

PINTURAK

baglietto
PINTOREAK

PROIEKTUAK - ERREFORMAK
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943 744 019

aluminiozko eta PVC-ko aroztegia
baita toldoak, gortinak, estoreak etabar
Txonta, 30 - 1. eta behea
Tfnoak: 943 12 13 67 www.ulmar.net
ERAKUSKETA
EIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)

Zoru mota guztiak
Pinturak
Dekorazioa
Errebal, 21
Tel: 943 201 922

www.bagliettoeibar.com
bagliettoeibar@kaixo.com

www.kolorlan.com

667 54 89 16

GARBIKETAK

Limpieza
Multiser vicio
Eibar
Superfizie
mota guztietako
garbiketa eta
mantenimendu zerbitzua
Tfnoa. 943 031 082
Mobila 688 609 171
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skutitzak
– Gure historia –

Aspalditik izkutatu zaizkigun arren, ondorengo datu hauek zehaztzat hartuak dira gaur egun: Gaztelako tropek 1200 urtean Getaria herri nafarra militarki
hartu eta portua suntsitu egin zuten. 1204an, jada
Getaria Gaztela zela, harresiak berreraiki eta Donostiako Foru naparra eskualdatu zion Alfontso VIII-ak.
Gaztelako erregearen asmoa garbi ikus daiteke historiaren argitan: euskal itsasaldeko jakintza, arrantzarako eskarmentua eta ontzigintzako teknologia
beretzat hartu (Gaztela ez zen iaioa horietan) eta baskoien hiriburuari itsasorako irteera ezinezko egin. Ordukoa da baskoen eta nabarroen bereizkeria.
Esteban Garibaik, Felipe II.a Espainiako erregearen kronikalariak ere argi argi adierazi zituen horiek:
“... eta Getaria eta Mutriku hiribilduak berreraiki zituen itsasaldean. Oso ondo gotortu zituen hesi eta

dorreekin. Kantauri Ozeanoan gailendu nahi izan baitzuen”. Alegia, kostaldeko herriak suntsitu eta, ondoren, berreraiki. Zertarako, eta Kantauri Ozeanoan
nagusi izateko.
Handik mendeetara ere, Gipuzkoak (Gaztela izanik) eta Nafarroak elkar maiz erasotzen zuten. Horietako batean gipuzkoar militar taldeak (Gaztelakoa
zenez) Nafarroakoa garaitu zuen Belaten eta azken
honi kainoiak kendu. Juana Eroaren garaian, Gaztelako erregea erregeaulkian eta kendutako kainoiak
Gipuzkoako armarrian ezarriak ziren; gipuzkoar eta
naparren arteko etsaigoa betiko izan zedin.
Horretara jabetuta edo -batek daki-, Gipuzkoako
Ahaldun Nagusiak, Aizarnak, errege eta kainoiak urte asko ez dela armarritik kendu zituen.
Pedro Laka

…eta kitto!-ri buruzko inkesta egingo du
AZTIKER enpresak hurrengo asteetan
Hilaren 22tik AZTIKER enpresak …eta kitto!
astekariari buruzko ikerketa egiten dihardu herritarren
artean, jendeak …eta kitto! aldizkaria ezagutzen duen
jakiteko eta aldizkariari buruzko iritziak jasotzeko.
Guztira 600 inkesta egingo dira, gehienak telefonoz.
Baliteke zeuek ere telefono deiak jasotzea edo
AZTIKER-eko inkestatzaileak zeuen etxeetara joatea.
Horrela bada, biziki eskertuko genizueke galderei
erantzutea. Informazio gehiago 7. orrialdean.

Datorren astean, Domusantu eguneko
zubia dela-eta, ez da alerik izango.
Hurrengokoa azaroaren 9an jasoko duzue
zuen buzoietan.
Erredakzioa

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MASKAL.- Ahula. “Gaixotu danetik, maskal-maskal eginda topau dot”.
Zimela. “Larrosa hori maskala dago”.
Motela, gusto gabekoa. “Aurten maillukixak maskalak dagoz, ur epelan moduan, ez gusto
eta ez ezebez”.

("...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

”Errefuaxiatuek Greziako Lesbos
uharteko Moria atxikitze gunean
infernuaren ondorio zuzena da
suizidioen kopuruak gora egin
izana. Trauma handiak dituzten
pertsonak dira, eta Grezia guztian
ez dago haiei laguntza psikologiko
edo psikiatriko espezializatua
emateko sistemarik. Egunotan,
adibidez, krisi psikotiko bortitzak
dituen gazte bat ikusten ari naiz.
Izugarria da mutil horrek pairatu
duena: miliziek ama eta arreba
bortxatzera derrigortu zuten, bere
aurrean hil zituzten eta, ondoren,
gaztea ere bortxatu zuten”
(ALESSANDRO BARBERIO, PSIKIATRA)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

“Zaila da pentsatzea bere uteroa
alokatzen duen emakume behartsu
bat aske dela hori egiteko. Geure
buruari galdetu beharko genioke
seme/alaba bat izateko nahiak
eskubidea ematen digun prezio
horretan izateko. Non geratzen da
haurraren eskubidea? Ikuspuntu
psikoanalitiko batetik, gizaki
guztiok ditugun mugak onartzen ez
dituenak gaur egungo teknologia
eta osasun zientzia erabiltzen ditu
hori gainditzeko. Gizonezkoak
berak, sabelean hazteko ahalmena
izan barik ere, ilusio hori bete
dezake muga natural horri diruz
aurre eginez. Holan, errealizatuta
sentituko da bere nartzizismoan
emakumerik gabe aita izan delako”
(ISABEL MENDEZ, PSIKOANALISTA)

“Badira idazle-musikari bikote
nabarmenak gure inguruan.
Joseba Tapia - Koldo Izagirre,
Jose Luis Otamendi - Bide Ertzean,
Antton Valverde - Lauaxeta eta
Lizardi, Oskorri Aresti eta Xabier
Amurizarekin... Azken hau da, Jon
Maiarekin batera, kanta-letra
gehien idatzi dituenetako bat.
Atxaga Ruper Ordorika eta Jabier
Muguruzarekin. Xabier Leteren
kasua ezberdina da, idazle eta
kantaria zelako aldi berean.
Ez dago halako askorik: Xabier
Montoia, Asier Serrano... Pantxoa
eta Peiok oso abesti onak sortu
dituzte, Manex Pagola, Telesforo
Monzon eta Manex Erdozaintziren
testuak hartuta”
(GOTZON BARANDIARAN, IDAZLEA)

...eta kitto!
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27 odol-emotaille omenduko dittue bixar

Fernando
Abanzabalegi
Euskal Jaiaren
antolakuntzako
kidea hil da
Proiektu baten alde lan
egiteko, eta borrokatzeko,
arrazoi sakonak, sentimendu
sakonak egon behar dira
tarteko. Euskal Jaiak dituen
53 urte hauetan, atsedenik
gabe, egoera txarrenetan ere,
pertsona batek erdiak baino
gehiago eman baditu
antolakuntzan, sentimendu
sakonak dituela agerikoa da.
Bere herria, kultura eta
hizkuntza maite dituela
ukaezina da.
Euskal Jaia aipatzen
dugunean, izen propio bat
agertzen da ondoan
ezinbestez: Fernando
Abanzabalegi. Hain zuzen ere,
31 urte eman ditu
antolakuntzan, dena emanda,
nekaezin, mugagabeko
eskuzabaltasunez...
Zure omenez, Fernando,
esker mila urte luze hauetan
erakutsitako guztiagatik:
helburu berberarekin
partekatu dugun guztiagatik,
proiektuari bizirik eusteagatik.
Zenbat bizipen, zenbat
momentu bizi eta gozo,
zenbat bidelagun! Eta zu,
Fernando, beti hortxe era
batean edo bestean, 31
urtez! Aurrerantzean ere gure
artean egongo zara, zuk
utzitakoa ezin baita ezabatu
edo ahaztu. Euskal Jaiaren
arima zure arima da. Zuk
kutxatu zenizkigun
baikortasuna, adiskidetasuna,
eskuzabaltasuna… Zuk
erakutsi zenizkigun askori
Euskal Jaiak dituen baloreak,
ze jai eredu borrokatu eta
landu nahi genuen.
Ohorea eta plazerra izan da
antolakuntzan zurekin aritzea,
Fernando, eta batez ere zure
lagunak izatea. Zauden tokian
zaudela, mila esker bihotzez!!
Gurekin beti!!
DEPORREKO KULTURA
KOMISIOKO LAGUNAK!!

Bixar eguardixan egingo detse errekonozimendua Debabarrena eta Debagoienako
odol-emotaillieri Gipuzkoako Odol Emaileak alkartekuak. Urteroko moduan, 25, 40, 50 eta
75 alditan odola emon dabenak omenduko dittue, 27 lagun guztira. Antzuola, Bergara, Deba, Eibar, Elgeta, Elgoibar,
Mendaro, Mutriku, Oñati eta
Soraluzeko odol-emotailliak Eibarren, Unzaga Plaza hotelian
alkartuko dira, 13:15etan eta,
daneri harreria egin eta jarraixan, 13:30xetan hasiko dira intsignia eta diplomak banatzen.
Ondoren, 14:30xetan alkarrekin bazkalduko dabe ekitaldixan
bildutako guztiak.

Badator Bizilagunak ekimena
Azaruak 11n (domeka) izango dira aurten Bizilagunak
ekimeneko bazkarixak eta Eibarren be, ekimenarekin
bat egitten dabenak, eguardixan alkartuko dira eguardixan alkarrekin bazkaltzeko. Parte hartzera animatzen diranak gonbidatu, anfitrioi edo dinamizatzaille izan nahi
daben aukeratu eta izena emon biharko dabe. Informaziño gehixago eskatzeko zein izena emoteko ...eta kitto! Euskara Elkartera deittu (943 200 918) edo idatzi
(ongietorri@etakitto.eus) leike edo, bestela, Udaleko
aniztasun kulturala atalera jo (943 708 440 / immigrazioa@eibar.eus).

Larrosa koloreko lazo erraldoia osatu eben
Aurreko barixakuan, Bularreko Minbiziaren Aurkako
Nazioarteko Egunaren harira, horren inguruko ekitaldixa
egin zan Untzagan, Amaña es la Caña eta Minbizixaren
Kontrako alkartiaren eskutik. Alkartasuna azaltzeko asmuarekin, plazan batutako jendiak larrosa koloreko kartulina bana hartu eta, lurrian marraztuta eguanari jarraittuta,
Bularreko Minbizixaren ikurra dan lazua irudikatu eben.

Danel Zenarruzabeitia hil egin da
Martitzenian hil zan Danel Zenarruzabeitia Badiola, 91
urterekin. Eibarren, 1927xan jaixo zan eta hiru anaixetatik
gaztiena zan bera. Gerria zabaldu zanian, famelixa osuak Eibartik hanka egin bihar izan eban, Elgoibarko basarri batera
lehengo eta Ermura gero, senidien babesera kasu bixetan.
Eibarrera bueltan, El Casco taillarrian jardun eban biharrian
eta, han eguala, DEJ enpresia sortu eban beste bi lagunekin batera. Hortik aurrera beti Eibarri eta enpresa munduari
lotuta ibilli zan. Horrekin batera, bizi guztian politikia gustokua izan eban eta, gurasuen ilduari jarraittuta, gaztetatik izan
zan EAJ-PNV eta Batzokiko kidia. EAJ eta EAren arteko bereizketan, EA-ren alde egin eta Eibarren alderdi horren lehendakari kargua euki eban.

...eta kitto!
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autuan
ORDUA ALDATUKO DA
DOMEKA GOIZALDIXAN

50 urtekuen jai arrakastatsua
Argazkixan ikusten dittuzuenak aurreko zapatuan ospatu zittuen 50 urtiak, danak
alkarrekin. Asmo horrekin, egun osorako plan biribilla preparau eben 1968xan jaixotakuak eta, jakiña, ondo baiño hobeto pasau eben eguna eta askok ordu txikitan esan
zetsen agur jaixari.

Jendiak harrera berua egin zetsan
“Jana ez da txantxa” ekitaldixari

Asteburuko zapatutik
domekarako goizaldeko 03:00ak
heltzian, erloju guztiak ordubete
atzeratu egin biharko dittugu,
02:00xetara. Beraz, ofizialki
ordubete gehixago izango dau
asteburu honetako domekak.
Neguko ordutegi horrek
martxuaren 31ra arte iraungo
dau, egun horretan udakua
harriko dalako martxan. Hori
datorren urtian hartu biharreko
erabagixen zain.

ORDUTEGI BEREZIXA
KANPOSANTUAN

Egoaiziak eta Aldatzen
boluntario taldiak antolatutako “V. Bazkari solidarioa- Jana ez da txantxa”
atzera be arrakastatsua
izan da eta, horregaittik,
zapatuan parte hartzera
animau zan jende guztiari
euren esker ona azaldu
nahi detse antolatzailliak.
Bazkarixari esker batu zan
dirua Peruko nekazarixeri
laguntzeko erabilliko dabe.

Eguena Domu Santu eguna
izango dala eta, kanposantua
ordutegi berezixan, 08:00etatik
20:00etara zabalduko dabe
astelehenetik aurrera, jaixa
pasau arte. Hortaz, datozen
egunotan ez dabe aterik itxiko
egun osuan, goizetik hasi eta
illuntzeraiño. Bestalde, urteroko
martxan, azaruaren 2xan
hildakuen aldeko mezia egingo
dabe kanposantuko kaperan,
11:00etan.

4 saio
azaroak 17
zapatua
16:30 & 19:00

azaroak 18
domeka
16:00 & 18:30

BAZKIDEENTZAKO
aurre-salmenta (7,50 €)

lan
berria

Azaroaren 3ra arte
...eta kitto!n salgai
(bazkide bakoitzak 3 sarrera gehienez)
10:00-14:00 eta 16:00-19:30

GAINONTZEKOAK (8,00 €)
Azaroaren 4tik aurrera
EL TIO PALANCAS (J. Gisasola)
DENETIK (Urkizu)
GOZOKI (Bidebarrieta
eta Sostoatarren)
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ONCEk saltzailliendako kiosko modelo barrixa estrenau dau
Martitzen goizian aurkeztu eben
aurreko astetik Julian Etxeberria
kalian daguan ONCEren kiosko modelo barrixa. Aurkezpenian Juan Carlos Andueza ONCE Euskadiko lurralde ordezkarixak, Alberto Pareja Eibarko ONCE-ko agentziaren zuzendarixak eta Miguel de los Toyos alkatiak hartu eben parte eta, esandakuaren arabera, kupoiak saltzeko
kiosko modelo barrixa “gaitasun guztiekiko irisgarrixagua eta guztiz ekologikua da eta, gaiñera, bezeruekiko
komunikaziñua erreztuko dau”. Diseiñu barrixaren inguruan emo zittuen azalpenen arabera, “itsu-txakurrak erabiltzen dittuenen kasuan, ja-

bia biharrian daguan bittartian, txakurra kiosko barruan etzinda egoteko
tokixa dago. Gurpildun aulkixak erabiltzen dittuenendako, barriz, kioskora sartzeko arrapala finkua dauka”.
Saltzailliak erosuago lan egitteko, aulki ergonomikua eta beste elementu
batzuk be badittu. Aste honetan aurkeztu dabena ONCEk Eibarren, kalian
dittuan sei kioskuetako bat da. Arragueta kaleko ONCEren agentzian 66
saltzaillek dihardue biharrian, batzuk
Eibarren eta beste batzuk Debabarrena, Debagoiena eta Durangaldeko
hainbat tokittan. Era berian, gure herriko agentziak fundaziñoko 166 afiliatueri emoten detse zerbitzua.

Tripontziaren lehiaketaren V. ediziñua azaruaren 9tik 25era
Eskualdeko produktuekin “proposamen gastronomiko bikaiñak” dastatzeko aukeria emon nahi dau Tripontziak lehiaketiak. Azaruaren 9tik 25era bittartian egingo da V. ediziñua eta, Debabarreneko hainbat jatetxetan menu berezixak eskintziaz gain,
hainbat sari be banatuko dittue. Ekimenaren harira, Eibarko Azitain
erretegixak, Elgoibarko Belaustegi jatetxiak, Ermuko Mendiolak,
Mutrikuko Pikuak eta Debako Urgain, Bordatxo, Itziar Ostala, Kanala eta Lasturko Taberna jatetxiak 28 euroko menuak eskinduko
dittue (sagardau, txakolin edo Arabar Errioxako ardau botilla bat,
ura, kafia eta BEZa barne). Sarixak irabazteko aukera bi dagoz. Batetik, Twitter edo Instagramen menu tripontziaz gozatzen dan bittartian egindako argazkixak partekatuta, #Tripontziak traola eta
jatetxiaren izena ipiñita. Eta, bestela, Debabarrena Turismok Fa-

cebooken dakan orrixari “atsegin dut” emon eta #Tripontziak uneko argazkixa partekatuta.

Jubilauak asteroko konzentraziñuekin segiduko dabe
Asteleheneroko moduan, aste honetan
be alkarretaratzia egin eben jubilauak
Untzagan, eguardixan. Urriaren 18xan
Gasteizen billeria egin eta gero, hor esandakuaren barri emon zetsen jendiari eta, horrekin batera, horri buruzko baloraziñua be

azaldu eben: “Laburbilduz, 2019rako Espaiñiako aurrekontuetarako adostutakuan ez da
iñolako konpromisorik agertzen pensiñuen
sistema publikua legez bermatzeko, ezta eskubide konstituzional modura onartzeko
be”. Gauzak holan, mobilizaziñuekin segitzia

erabagi dabela emon eben aditzera, “erantzun bariko gure eskaeriak betetzia lortu arte”. Astelehenetako konzentraziñuekin jarraittuko dabe eta, horrekin batera, abenduaren 15erako EAEko lau hiriburuetan mobilizaziño berezixak iragarri dittue.

...eta kitto!
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Alcasserreko hilketen inguruko
liburua aurkeztuko dabe
Azaroaren 8xan (eguena), 18:00etan aurkeztuko dabe “Microfísica sexista del poder. El caso Alcásser y la construcción
del terror sexual” liburua, Portaleko ikastaro gelan. Egillia Nerea
Barjola Ramos (Santurtzi, 1980) da, politologua ez eze feminismuetan eta generuan doktorea. Hain zuzen be, 1992xan Alcasserren gertatutako hilketen inguruko doktore tesia egin eban eta,
lan hori oiñarri modura hartuta, aurten
emon dau argitara Eibarren aurkeztuko daben liburua. Entsegu
lan horretan bere tesian ikertutakuaren
barri emoten dau eta,
horrekin batera, komunikabidiak hilketen
inguruan zabaldutako
informaziñuak emakumien askatasun pertsonalari zein sexualari
zelan eraso zetsan be azaltzen dau idazliak. Aurkezpen ekitaldixa
Juan San Martin Liburutegixak eta Berdintasun Zerbitzua – Andretxeak antolatu dabe.

“Burulogy” programaren
ikasturte barrixa aurkeztu dabe
50 urtetik gorakuendako “Burulogy” programia aurkeztu
eben eguaztenian alkatiak, Idoia Saraketa Gizartekintza ziñegotzixak, Carmen Rey eta Josu Alkain La Caixa-ko ordezkarixak
eta Felix Elkoroiribe Untzaga jubilau etxeko presidentiak. Teknologixa barrixeri egokitutako entrenamendu kognitibuaren programia da eta, horren bittartez, nahi dabenak ariketak egin eta
burua sasoi betian mantendu ahal izango dabe. Gaiñera, burmuiñarekin loturia daken gaixotasunak antzeman eta saihestu
leikez. Saio guztiak Untzaga jubilau etxian eskinduko dittue, urritik ekaiñera bittartian, martitzen eta eguaztenetan, 16:30xetatik
17:30xetara. Izena emoteko www.burulogy.com helbidera sartu edo, bestela, zuzenian juan Untzaga jubilau etxera.

Hasi da Gripearen aurkako txertaketa-kanpaiñia
Eguaztenian hasi zan aurtengo Gripearen Aurkako Txertaketa-Kanpaiñiak sei asteko iraupena izango dau. Txertoa ipiñi dabenak, hortaz, abenduaren 5era arte izango dau horretarako aukeria, betiko lez osasun-txartelarekin anbulatorixora juan eta bakuna ipintzeko txandia hartuta. Euskadin gripiaren kontrako txertaketa-kanpaiñiak egitten hasi zirala 30 urte betetzen dira aurten.

2.000 euroko

Gabonetako OTARRA
Gaur eta bihar kalean erosteko aukera
Gaur (19:00-21:00) Bihar (13:00-14:00)
SALMENTA LEKUAK:
El Corte Ingles, Isasi okindegia,
Mujika eta Otegui harategiak,
Echetto eta Arriola prentsa,
Maria Ospitxal (Calbeton), Bolintxo,
AEK eta Udal Euskaltegia, Kultu,
Izadi loradenda eta ...eta kitto!

2018rako aukeratu daben goiburua “Gripea, nolatan gripea? Txertoa hartu” da. Izan be, kanpaiñako arduradunen berbetan, “txertua da prebenitzeko modurik onena, segurua eta eraginkorra dalako eta arrisku-taldietan oso larrixak izan leikiazen konplikaziñuak
saihesteko”. Arrisku-taldietan sartzen dira 65 urtetik gorakuak,
gaixo kronikuak dituztenak eta haurdun daguazenak.
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Eibar, Ivanen
bizitoki ideala
kraina Sobietar Batasuneko lurraldea zenean
jaio zen Ivan Makarenko Kremenchuken (errusieraz
Kremenchug), Ukraina ekialdean dagoen Poltava probintziako hirian. 90. hamarkadan, Sobiet Batasunaren desagerpenarekin Ukrainan bizitako sasoi
latzean, Argentinara joan zen
bizitzera eta, Buenos Airesen
zazpi urte bizi ondoren, Ermuan pasa ditu azken zortzi urteak. Hona iritsi zen momentuan Euskal Herriaz maitemindu zen eta orain, emaztearekin
Sautxin erosi duen etxearekin
eta Matxarian daukan karrozeria tailerrarekin, Eibarren finkatu du bizilekua denbora luzerako. Betiko agian. “Horrelako
toki batera iristen zarenean ez
duzu utzi nahi”.

U

Familiaren batasuna
Munduan alde batetik bestera ibiltzen zarenean zaila da
familia elkarrekin mantentzea,
baina Makarenkotarrek beti elkarrekin bizitzea lortu dute
Ukrainan, Argentinan edo Euskal Herrian. Bere anaia bizimodu hobea baten bila joan zen
Argentinara eta aitak bide bera jarraitu zuen. “Handik hiru
urtera amarekin joan nintzen,
15 urterekin”. Euskal Herrira
etorri zirenean ere ez ziren denak batera etorri, “aita izan zen
lehena”, baina orain denak bizi dira Eibar, Elgoibar eta Ermua artean.

Krisiak saihesten
Sobiet Batasunaren desagerpenak krisi latza eragin
zuen Ukrainan eta hori izan
zen Makarenkotarrak Argentinara joateko arrazoi nagusia.
Ivanen anaiak Argentina sasoi
onean harrapatu zuen, baina
handik gutxira gertatu zen corralito famatua. Familiak, ordea, aurrera jarraitu zuen
2006an aitak Euskal Herrian
zegoen lagun baten deia jaso
arte. “Krisi aurreko sasoia
zen, eta lan asko eta ona zegoen hemen”. 2008an, ordea,
aski ezaguna den krisia iritsi
zen hona. Krisi ezberdinek jarraitzen zutela ematen du, baina Makarenkotarrek beti jarraitu dute gogor lanean.
Che, Ruso
Migratzaileen herrialdea da
Argentina eta ukraniar komunitatea aurkitu zuen han Ivanek. “Sarritan elkartzen ginen
hainbat gauza egiteko”. Argentinarrentzat, ordea, denak
dira errusiarrak. “Ruso deitzen zidaten, ez dute ukrainar,
bielorrusiar, errusiar edo poloniarren artean ezberdintasunik egiten”. Hori bai, argentinarrek besoak zabalik hartu

Matsarian dauka karrozeria-tailerra Ivanek.. Ekhi Belar

zuten Ivan. “Euretako bat banintz moduan. Eta hemen ere
berdin”.
Bizitzen jakin
Eguerdian tailerra itxi eta arineketan egitera edo gimnasiora joateko ohitura du Ivanek,
baina orain dela gutxi arte txirrindulari moduan ibili da. Ermuan karrozeria tailer batean
lan egin eta gero, orain tailerra
ireki du Matxarian eta ordu asko egin behar izaten du lan.
“Hala ere, hemen badakizue
ondo bizitzen, nahiz eta lan asko egin dena ez delako lana.
Asko gustatzen zait pentsa-

Не говори "гоп",
пока не перепригнешь!
Ne govori gop poka ne pereprygnesh.
“Ez esan egin duzula amaitu arte”

molde hori”. Ukrainan ez da
horrela. “Hemen lan asko egiten dugula diote han bizi diren
familiakoek, baina hemen badakigu bizitzen eta gozatzen”.
Errusiera nagusi Ukrainan
Gaur egun bikain egiten du
gazteleraz, baina Argentinara
joan aurretik Ivanek ez zekien
berba bat bera ere. Euskara
ikasteko gogoa ere badauka,
baina denborarik ez duela
dio. “Hala ere, hemen euskarari ematen zaion babesa zoragarria iruditzen zait, bestela galdu egingo da”. Berak
ukraineraz eta errusieraz ere
egiten du, eta ukrainera
gehiago babestu behar dela
dio. “Hemen gaztelerarekin
gertatzen den bezala, han
errusiera gehiago egiten da
ukrainera baino. Nik nahiago
dut ukranieraz egin, baina tamalez ez dago modan”.

DENTISTAK
EIBAR ETA EIBARTARREN ALDE
urriaren 26tik aurrera hemen egongo gara

...eta kitto!
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Aurreko edizioetan bezala, oraingoan
ere arrakastatsua izan da hirugarrenez
antolatu duten Debabarreneko
Gaztaren Astea. Debemen
Debabarreneko Landa Garapen
Elkarteak, Eibarko Udalak eta
eskualdeko hainbat gaztandegik
antolatutako egitaraua barixakuan hasi
zen, Mikel Garaizabal enologoak eta
Oskar Treviño sukaldariak udaletxeko
patioan egin zuten erakustaldidastaketarekin. Domeka goizean,
berriz, eguraldia lagun eta
arratsaldean Ipuruan jokatu zen
norgehiagoka tartean, Untzagan
egindako Gazta Azokak jende mordoa
erakarri zuen. Eta bertatik bertara
eskaini zituzten erakustaldiek eta
Mandiola Goikoa baserritik kalera
jaitsi zitzuten ardiek ere jendearengan
interes handia piztu zuten. Egitarauko
azken jarduera domekan Mutrikuko
Goienetxe baserrira egingo den
doaneko bisita da. Azalpenak
euskeraz emango dituzte eta bisita
Olatz auzoko plazatik abiatuko da,
11:00etan. Interesa duenak aurretik
eman beharko du izena, Debemenen
(943744067 telefonora deituta).

Barixakuan eskualdeko gaztak eta edariak probatzen ibili ziren, udaletxeko patioan.

ARDI GAZTA ZAPOREZ
betetako asteburuari agur

Argazki-erreportajean erabili ditugun irudiez
gain, ASTEBURUAN EGINDAKO ARGAZKIEKIN
BILDUMA PRESTATU DUGU. IKUSTEKO
SARTU etakitto.eus/mediateka/argazki-bildumak
HELBIDEAN.

...eta kitto!
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Astelehen goizian inaugurau eban Iñigo Urkullu Lehendakarixak Eibar Ospitalea, Jon Darpon Osasun sailburua
lagun zekala. Ekitaldixan, Lehendakarixarekin batera, Miguel de los Toyos Eibarko alkatia, eskualdeko beste
herrixetako alkatiak eta udal ordezkarixak egon ziran, baiña, halanda be, herritarrendako atiak astelehenian
zabalduko dittue. Inauguraziño ekitaldixa Osakidetzaren 35. urteurreneko ospakizunen testuinguruan egin eben
eta, azpimarratu ebenez, Eibarren Ospitalea zabaltziarekin batera, “osasun-zerbitzu publiko unibertsal eta
kalidadeko baten alde Euskadik egindako apustuak aurrerapauso bat emon dau”.

Ospittalak astelehenian
zabalduko dittu atiak
taolan egun gitxi
barru
zabalduko
dan ospittala egitteko 31 millioi euro
inbertidu dittue: horretatik 27
millioi eraikuntza lanetan gastau dittue eta beste 4 millioiak,
barriz, ekipamendutan juan dira. Ospittalaren urteko aurrekontua, bestalde, 7’3 millioi
eurokua izango da. Urkulluren
berbetan, “Eusko Jaurlaritzak
eta Osasun Saillak zerbitzu publikua hobetzeko egindako
apustu irmoa da”.
Inauguraziño
ekitaldixan
esandakuaren arabera, Debabarreneko herritarreri osasun
arluan emoten jakuen atenziñua hobetzeko asmuarekin,
Debabarrena ESIaren egituran
txertatuta zabalduko daben ospittalak “eskualdeko 75.000
biztanleri irisgarritasuna eta arloko eskintza hobetuko detsez” eta “askotariko zerbitzuak” izango dittu: Lehen
Maillako Arreta (famelixa-medikuntza eta pediatria), Osasun Mentala, erresonantzia

O

Astelehenetik aurrera hasiko dira jendia atenditzen.

magnetikuetarako taldia (Osatek) izango daben Erradiodiagnostikorako zerbitzua eta Errehabilitaziño zerbitzua. Horrekin
batera, kanpo-kontsultetan 8
espezialidade eskinduko dira,
14 kontsultetan. Eta, eskintza
biribiltzeko, 20-24 oheko hiru
ospitaleratze-unidade izango
dittu, bi pisutan banatuta. Azaldutakuaren arabera, “errefe-

Inauguraziño egunian protesta egittera juan ziran ELA sindikatukuak.

rentziazko ospittala Mendarokuak izaten segiduko daben
arren, Eibar Ospitalea gertuago daguan eta osasun zerbitzu
barrixak izango dittuan osasun
azpiegitura barrixa izango da”.
Torrekuako jarduera guztia
ospittalera
Lehen Maillako Arreta zerbitzuari dagokionez, oin arte Torrekuako osasun-zentruan eskindu dan jarduera guztia aurrerantzian Eibar Ospitalean
gauzatuko dabe: 0 solairuan
mediku eta erizaiñen kontsultak egongo dira (7 kontsulta famelixa-medikuendako eta beste 7 erizaiñendako, pediatriarako kontsulta bat eta haur-erizaintzarako beste bat). Gaiñera, larrialdixetarako, EAG
(Etengabeko Arreta Gunea)
egongo da. Zerbitzu hori astelehenetik barixakura, 17:00eta-

tik 08:00etara emongo dabe
eta zapatu, domeka eta jai
egunetan, barriz, 24 orduz eskinduko da.
Osasun Mentaleko zentrua
be 0 solairuan egongo da, baiña sarrera propioa eukiko dau,
beste sarrera orokorretik aparte. 850 metro karratuko azaleran 12 kontsulta egongo dira,
programa honeri erantzuteko:
Helduen Psikiatria Orokorra,
Haur eta Gaztien Psikiatria,
Nahaste Mental Larrixak, Alkoholismua, Toxikomania Ez
Alkoholikuak, Psikogeriatria,
Elikadura Jokabidiaren Nahasmenduak eta Metadona Programa. Zerbitzua astelehenetik barixakura eskinduko dabe,
08:00etatik 15:00etara.
Hiru fasetan zabalduko dabe
Atiak astelehenian zabalduko badittu be, ez dittu zerbitzu
guztiak hasieratik emongo, eskinduko dittuen zerbitzuak era
maillakatuan, hiru fasetan zabaltzen juango dira eta. Lehen
fase honetan oin arte aittatu
dittugun zerbitzuak eskinduko
dittu ospittalak (Torrekuako Lehen Maillako Arreta Unidadia,
EAG edo Etengabeko Arreta
Gunea, espezialisten kontsultak, gimnasioa eta kanpo kontsultetarako errehabilitaziñua,
erradiodiagnostikua-Osatek,
Osasun Mentala-Torrekua eta
Osasun Publikua). Eta gaiñerako zerbitzuak aurrerago ipiñiko
dittue martxan: bigarren fasean farmazia, ospitalizaziñorako
20-24 ohe eta ospittalandako

...eta kitto!
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errehabilitaziñua zabalduko
dittue. Eta, amaitzeko, hirugarren fasean ospitalizaziñorako bigarren unidadia ipiñiko
dabe martxan, hori be 20-24
oherekin.
Inauguraziñua, kritika
eta keja artian
Ospittalaren proiektuak zeresan ugari emon dau eta,
atiak zabaldu aurretik be, denetariko eritzixak entzuteko
aukeria izan dogu. Aurreko asteko barixakuan emondako
prentsaurrekuan Eibarko Bilduk ospittalaren inguruko inprobisaziñua salatu eta baillararako proposamen integrala
aurkeztu eban, “daguazen premiñeri erantzun eta Eibar,
Mendaro eta Arrasateko ospittaletan kalidadeko zerbitzuak
eskintzeko”. Rebeka Ubera
parlamentarixuak eta Igone
Lamarain eta Gorka Errasti ziñegotzixak esandakuaren arabera, “Eibarren ez eguan ospittala egitteko premiñarik. Hauteskunde kanpaiña batian, iñolako azterketarik egin barik
egin zan promesa baten ondorixua da, aurrekontu batzuren
trukian onartutakua”. Halanda
be, argi laga eben ez daguazela ospittala egittiaren kontra,
“baiña kalidadeko zerbitzuak
emon bihar dira eta ezin dogu
laga ospittal bat hutsik”.
Bilduko kidiak ospittalaren
inguruan esandakueri errepasua emon zetsen: “Subakutuendako ohiak falta zirala
esanda, horrekin justifikau zan
ospittala eraikitzia. Mendaron
ohiak falta zirala be esan zan,
baiña hasieran 84 ohe egotia
aurreikusitta egon arren, azke-

Lehen fase honetan oindiñok ez dabe oherik eskinduko.

nian 20 oherekin hasiko ei dira
abenduko bigarren hamabostaldixan. Horrez gain, hasieran
200-300 lanpostu barri sortuko
zirala esan arren, oin 97 izango
dirala diñue, eta gaiñera ez dabe argittu horretatik zenbat diran lehendik indarrian eguazenak eta zenbat izango dira sortu barrixak. Hirugarren pisua
hutsik geratuko da, ospittaleko
erabiltzaille eta famelixakuak
ezingo dabe parkinga erabili

eta ez dakigu garraio zerbitzurik egongo dan. Eta, hori gitxi
balitz, azken barrixen arabera,
ospittaleko sarrera nagusixaren atetik ez dira anbulantziak
sartzen, ezta geletan gurpildun
aulkirik be”. Gauzak holan, Eibarko ospittalari izaera soziosanitarioa emotia proposatzen
dau Bilduk eta, horretarako,
hainbat puntu hartu dittue kontuan. “Hirugarren adiñari eta
gaixotasun pluripatologikueri

Inauguraziño ofiziala astelehenian izan zan.

begira, prebenziñua eta bizitza
kalidadia lantzia, ikuspegi integral batetik. Horrekin batera,
psikogeriatria izaerako 75 plaza soziosanitario gehitzia eta
ospittalaren antolakuntza eta
funtzionamendua etorkizunari
begira jartzia, ekipo multidisziplinarren bittartez. Eta, horrekin batera, geriatria MIR-a eskintzia, ‘autonomia gunia’ txertatzia eta zaintza aringarrixen
unidadia zabaltzia”.
Eta Mendaroko ospittalaren
inguruan, bere indar gunia izan
diran arluak gehixago indartzia
proposatzen dau Bilduk, eta
euren helburua zerbitzuak beste ospittal haundixetara ez dittuela eruaten bermatzia izango dala diñue.
Ospittalaren inguruan egon
dan inprobisaziñua salatziaz
gain, “gardentasun falta”
egon dala pentsatzen dabe:
“Informaziñua eskuratzeko
zailttasunak euki dittugu. Zeren beldur dira ba?”, salatu
dau Uberak. Gaiñera, ospittala
jaso daben lurzoruaren inguruko kontuak argittu barik geratu
dirala ekarri nahi dabe gogora:
“Kontaminautako lurrarekin
zer gertatzen dan argittuko
deskun erantzunik ez dogu jaso eta lur saillarekin espekulaziñua egon zan”. Euren berbetan, “EAJ eta PSErentzat nahikua da ospittala inauguratu eta
argazkixa eteratzia”.
Garraio publikua
hobetzeko premiñia
Aitor Bilbao, Eibarko Ciudadanos-eko ordezkarixa, bestalde, pozik dago ospittala martxan ipiñiko dabela eta:
“27.000 biztanletik gorako hiri-

DANEL ZENARRUZABEITIA BADIOLA
-2018ko urriaren 23an hil zenGure eredua eta gidaria izan zara Herrigintzan, Aberrigintzan,
Euskalzaletasunean eta Gizarte Hobea eraikitzeko ametsean.
Zure lekukoari helduko diogu.
EIBARKUAK TALDEKO ZURE ADISKIDEAK

...eta kitto!
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Etengabeko
Arreta Gunea
17:00etatik
08:00etara
zabalduko da
lanegunetan
eta 24 orduz
zapatu, domeka
eta jai egunetan
xa izan arren, oiñarrizko zerbitzu honen premiñia eguan eta
eibartarrak urte mordua emon
bihar izan dittue zain, gaiñezka
daguazen Mendaro eta Arrasateko ospittaleri lana pixkat arinduko detsen zentro barri honetaz disfrutau ahal izateko”. Halanda be, ospittalarendako garraio konexiñuak hobetzeko eskatzen detsa Udalari.
Eta Eibarko Irabazik be garraiuaren inguruko kejia daka,
“atendiduko dittuan 75.000 lagunendako garraio publikua
erabiltzeko alternatiba barik
inauguratu dabe ospittala”.
Maria Jesus Agirre ziñegotzixak horrek arazo asko ekarriko
dittuala pentsatzen dau: “Eskualderako autobus zuzenik ez

dabe ipiñi. Hortaz, etorri bihar
direnendako aukera bakarra
dago: automobilla. Aparkalekurik ez daguanez, aurretik
aparkatzeko daguan problemia
zelan areagotuko dan aurreikusi dabe?. Etorkizunian aparkalekuren bat egitteko asmorik badago, lurrazpixan izatia
proposatzen dogu, holan, gaiñian, gaixuendako zein bisitan
doiazenendako pasiatzen ibiltzeko berdegunietarako tokixa
egoteko”.
ELA sindikatuaren salaketia
Aittatutako honekin batera,
ELA sindikatuak Darpon Osasun sailburuak esandakuaren
harira gauzak argittu nahi izan
dittu eta, asmo horrekin, aurreko astian agerraldixa egin
eben. Sindikatuko ordezkarixen berbetan, “ospittal barrixak ez dau lanposturik sortuko
eta ez dau eskualdian osasunzerbitzu gehixago eskinduko”.
Sindikatuan Osakidetzako arduraduna dan Esther Saavedraren berbetan, “oin dala gitxi Darpon jaunak harro-harro
esan eban ospittalak 97 egitu-

Azalpenak eskatzeko telefonua 943-032900 da eta e-maila
eibarospitalea@osakidetza.eus

razko lanpostu sorraraziko zittuala, baiña, adierazpenak herritarrengan itxaropen faltsuak
sortziaz gain, Osakidetzaren
benetako egoeria ezkutatzen
dabe”. Azaldu dabenez, “egi-

Trio Medianochek musikarekin girotu eban ordezkari politikuen ekitaldixa.

turazko” berba horretan dago
koska: “Gaur egun Osakidetzaren plantillan 26.400 egiturazko lanpostu dagoz, baiña
benetako plantillan daguazen
bihargiñak 35.000 dira, horretako 15.000 behin-behiñekuak. Gauzak holan, ospittala
zabaltziak ez dau lanpostu barrixen sorrerarik ekarriko, hurrengo EPEan 97 bihargin
behin-behiñeko izatetik finko
izatera pasauko dira, besterik
ez. Hau da, 97 lanpostu plantilla funtzionaletik egiturazko
plantillara aldatuko dittue. Enplegua sortzeko termino errealetan, beraz, eragiketa horren
emaitza oso garbixa da: 0.
Osakidetzak 97 lanpostu erregularizatuko dittu, baiña ez da
lanpostu barririk sortuko”.

FERNANDO ABANZABALEGI AROZENA
2018ko urriaren 19an hil zen
Familiaren izenean, ESKERRIK BEROENA
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi
eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.
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Jessica Ots (Arima Galduak Jugger taldeko kapitaina)

“Entrenamenduak Txaltxa Zelaian
eta Untzagan egiten ditugu”
Jugger kirol modalitatea praktikatzen ikusteko aukera izan dugu Untzaga eta Txaltxa-Zelaian eta bihar ere
entrenamendu bat kalean ikusi ahal izango dugu. Arima Galdua jugger taldea 2016an sortu zen Eibarren
eta kirol hau herrian ezagutzera eman nahi dute. Jugger-a taldeka jokatzen den kirola da, 1990 urte
inguruan Alemanian sortutakoa eta errugbya eta esgrima konbinatzen dituena. Estrategiak eta
trebetasunak indarrak baino pisu gehiago dute. Gehiago jakiteko taldeko Jessica Ots-ekin egon gara.
- Kalean entrenatzen ikusi zaituztegu
eta asteburu honetan ere kalean egongo zarete.
Zapatu honetan, 11:00etatik 13:00eta
Untzagan egongo gara. Kirol hau ikusteko
eta probatzeko aukera ere izango da. Eguraldi txarra egin ezkero Sansaburuko frontoian egingo dugu. Gure taldea sendotzeko jende bila gabiltza. Laster, azaroaren
25ean torneoa edukiko dugu Zaragozan,
Liga Internucleos delakoa. Orain arte entrenamenduak Bergaran egin izan ditugu
inguru horretako jendearekin, baina, ordutegiak direla eta, talde berdina izaten jarraitu arren –torneoetara elkarrekin joaten
gara, entrenatzeko bi taldetan banatzea
erabaki genuen.
- Zelan zabiltzate patrozinatzaileei dagokienez?
Azken aldian berri onak izan ditugu,
sponsorra lortu dugu, #crazytiger. Horretaz gain, Aguas Alzola eta Eibarko Udalaren laguntzarekin laster Eibarren “domeka solidarioa” antolatzea espero dugu,
Euskal Herriko eta agian Zaragoza inguruko taldeekin. izen-emateen bidez lortutako dirua Marcan Huella eta Katubeltz Elkarteentzako izango da.
- Nola jokatzen da?
Gladiadoreen jarduera eta rugbya nahasten direla esango nuke, nahiz eta jendeak esgrima eta rugbyaren antzeko zer-

bait dela esan. Esgrimak bezala, toke bigunak ditu, baina erabiltzen diren armak
gladiadoreenak dira: eskutuak, ezpata txikiak eta handiak.., Bi talde daude, eta bakoitzak bere korrikalaria du: euren artean
ezin dira kargak egin, baina bai oratu (gorputzetik, besoetatik edo kamisetatik ez).
Gero beste guztiak gaude, armekin gure
taldeko korrikalaria defendatzen. Korrikalariak forma berezia duen baloi bat dauka
eta base baten barruan jarri behar du.
Tantoak oso bizkorrak izaten dira, partiduak 30 minutu ingurukoak izaten dira
eta 2 zati izaten dituzte.

- Gomaespumako materiala erabiltzen
da armetan. Beraz, argi utzi behar da minik ezin daitekeela egin, ezta?
Lehenik eta behin, taldeko kirola da. Batek
bakarrik ez du ezer egiten, beti behar duzu
bestearen laguntza. Estrategia asko pentsatu behar dira. Eta garrantzitsua de ulertzea ezin dela gogor jo. Normatiba zorrotza
dago seguritate aldetik. Gomaespumazko
materiala erabiltzen da. Lau arbitro egoten
dira, bi hegaletan eta bi erdian. Kirol mixtoa
da, eta hau da gehien gustatzen zaidana.
Jokatu nahi duzula? Ba, aurrera! Generoak
ez du axola.

M ª A NGELES A RRIETA M URGOITIO
(2013-X-25)
Bost urte badira ere gure aldetik joan zarela...
EZ DITUGU INOIZ AHAZTUKO
IZAN DITUZUN ILUSIOA ETA BIZIPOZA.
Jose Miguel eta Jaione Gorospe, zure senarra eta zure alaba

...eta kitto!

elkarrizketa 15
2018-X-26

Azaroaren 11n jatorri ezberdineko hainbat eibartar mahai baten
inguruan bilduko dira eta elkarrekin jango dute Bizilagunak
egitasmoaren barruan. Estereotipo eta aurreiritziak
indargabetzeko Euskal Herrian egiten den ekimena da, eta
horrelako ekintzak oso garrantzitsuak direla esan digu Xabier
Andres Udaleko inmigrazio teknikariak. Maiatzean hartu zuen
kargua Andresek eta inmigrazioaren inguruan herriak dituen
erronkei buruz berba egin digu.

XABIER ANDRES
(Udaleko inmigrazio teknikaria):

“Etorkinek eragin
positiboa izaten
dute ekonomian”
- Urtero bezala, Bizilagunak programa
edukiko dugu laster. Nolako harremana
dago Eibarko bizilagunen artean?
Nahiko berria naiz Eibarren eta jendea
ezagutzen ari naiz pixkanaka, hemen bizi
den giroa nolakoa den ikusten, baina kontu bat azpimarratuko nuke edozein gauzaren gainetik: hemen bizi dena, eibartarra
da. Berdin da atzerritik hona bizitzera etorri zaren, zure familia beti hemen bizi izan
den edo familia kanpotik etorri eta zu hemen jaio zaren. Eibarren bizi dena Eibarkoa da eta nik denei egiten diet arreta. Eibartarren arteko harremana aztertzeko orduan, ez dut uste pertsona bakoitzaren jatorria kontuan hartzea oso garrantzitsua
denik. Egoera ekonomikoa, ordea, bai litzateke faktore garrantzitsu bat. Krisi latza
eta sakona pasatu dugu, jende asko kaltetu duena, eta biztanleen bizitzaren ibilbidea eten egin da. Gaur egun ibilbide horretan galdutakoa berreskuratzen ari gara.
- Zergatik dira garrantzitsuak Bizilagunak bezalako egitasmoak?
Oso garrantzitsua da esperientzia baikor, alai eta osagarriak bilatzea herritarren
arteko bizikidetza sendotu eta aberasteko.
Gure harremanak horrelako gauzetan oi-

narritzen baditugu, herritarren arteko bizikidetzak aurrera egingo du. Gatazkak sortzen badira, aurretik gure harremana estua eta positiboa izanez gero, errazagoa
izango da gatazkak konpontzea.
- Ikuspegik aurkeztutako 2018ko Barometroaren arabera euskal gizarteak
ikuspegi baikorragoa dauka inmigrazioarekiko. Zergatik?
Ez daukat taxuzko arrazoirik horren zergatia azaltzeko. Hala ere, krisi sasoian bestea edo hona bizitzera heldu den azkena
arerio moduan ikusi ohi da beti, eta gaur
egun esango nuke krisia gainditzen ari garela (nahiz eta oraindik kasu batzuetan baldintza prekarioak mantendu). Nire posiziotik sarritan dena beltz ikusten dut batzuetan, baina zorionez horrelako berri
onak ere badaude.
- Alde beltz horretan inmigranteen inguruko aurreiritzi eta zurrumurruak
daude?
Tamalez, oraindik ere horrelako kontuak
gizartearen zati batean barneratuta daude.
Etorkinek ekonomian duten eraginean oinarritzen dira batez ere zurrumurruak, baina orain dela hainbat urte idatzi nuen ‘Erkidegotik kanpoko inmigrazioak Euskal

Autonomia Erkidegoan eragiten duen inpaktu ekonomikoa’ liburuan azaldu bezala, etorkinek eragin positiboa izaten dute
ekonomian. Horrela dela erakusten dute
Amerikako Estatu Batuetan, Kanadan,
Brasilen eta hainbat herrialdetan egin diren azterketek. Bestetik, noiz uzten dio
etorkin batek etorkin izateari? Muga hori
oso arina da. Jendeak Eibarren bizi nahi
badu, bizi dadila eta, gero, hasiko da esparru publikoan parte hartzen (eskolan, elkarteetan, bizilagunekin...).
- Nola egin beharko litzateke etorkinen
gizarteratzea?
Gure sistema sozial eta konstituzionala
jarri beharko genuke oinarrian. Demokrazia arauetan sostengatzen da eta horiek
errespetatzea oinarrizkoa da, denon aldetik. Gero, pribatutasunean norberak erabakiko du bere bizitza nola bizi, eta kontratu
sozial hori errespetatu beharko genuke.
- Zeintzuk dira Eibarrek dituen erronka
nagusienak inmigrazioaren inguruan?
Gaur egungo haurrak izango dira biharko
eibartarrak eta gizarte plural batean bizi garela jabetu behar dira, joera klasista eta
arrazistak baztertuta. Hori da erronka etorkizunera begira.

NATI ZULOETA ELCOROBARRUTIA
(Gandian hil zen urriaren 3an)
“EZ ZAITUGU INOIZ AHAZTUKO”
-ETXEKOAK-

Bere aldeko MEZA ospatuko da hilaren 28an
(domekan), 12.00etan, San Andres parrokian

...eta kitto!

16 kolaborazioa
2018-X-26

Malen illarramendi

“Ondokoaren Whatsapp-ak
jotzen ez bazuen, atzekoaren
musikak jotzen zuen, edo
aurrekoak topera jarritako
bideoak edo audioak”

Kutsadura akustikoa ote?
Inork ez ditu ukatzen mugikorraren abantailak: uneoro konektatuta egon gaitezke, berehalako mezuak bidali eta jaso
ditzakegu, edozein informazio kontsultatu dezakegu, argazkiak
eta bideoak egin eta jaso... Kontaezinak dira ia gure gorputzatal bihurtu den tramankuluak ekartzen dizkigun onurak.
Aurrekoan autobusean nindoala, ordea, horiek guztiak zalantzan jartzen zituen egoera bat bizi izan nuen eta zer pentsatua
eman zidan. Ordu eta pikuko bidaia egin nuen, goizean goiz
abiatu nintzen, lo egiteko asmoa nuen eta… autobuseko bidaiarien sakelakoen zaratari esker, usteak erdia ustel bihurtu zitzaizkidan: ondokoaren Whatsapp-ak jotzen ez bazuen, atzekoaren musikak jotzen zuen, edo aurrekoak topera jarritako bideoak edo audioak, eta horrela beteta zihoan autobuseko bidaia-

asier ezenarro

ri ia guztien mugikorren zaratetatik pasatu arte; zer esanik ez,
norbaitek deia jaso eta autobusean gindoazen guztiok ondo entzuteko moduko elkarrizketa hasten zuenean. Onartzen dut autobusa ez dela lo egiteko lekua, esaten nion neure buruari nuen
amorrua eta logura baretu nahian, baina zergatik jakin behar dut
nik auskalo zeinen amari lanean gertatutakoa? edo badakit zeinen aitona gaixorik dagoela?
Seguru nago, irakurri ahala, denoi etorri zaizkizuela gogora
antzerako gertaerak, izan autobusean, trenean, taberna bateko
komunean, igogailuan zein imajina dezakezuen lekurik itxienean eta txikienean. Hausnarketarako gaia izan daiteke; ez dago
zalantzarik intimitate eskubidea errotik hausten dugula. Kutsadura akustikoa ote?

“Orain Jair Bolsonaro kapitainak
izan daiteke presidente. Militar
arrazista eta antikomunistari
Trum tropikala deitzen diote eta
Estatu Batuekin bat egingo du”

Amazonia eta Patagonia
Hegoamerikako bi erraldoiak, Brasil eta Argentina, baliabide
natural garrantsitsuen titularrak dira. Euren subiranotasun barruan bi esparru natural haundi daude: Amazonia (%60 Brasilen
dago) eta Patagonia, hau Argentinan. Zoritxarrez, kolono asko sartu dira azken hamarkadetan Amazonian, baina eskualde horrek
biztanle gutxi ditu oraindik. Patagonian ere oso jende gutxi bizi da.
Baina begi larregi daude jarrita bi lurralde horietan. Antzina Terra
Nullius kontzeptua erabiltzen zuten kolonialistek lurralde bat “hutsik" zegoenean okupatzeko. Gaur egun ondo dakigu Amazonia
eta Patagonia norenak diren, baina inperialistek planak dituzte bi
esparru horiek kontrolatzeko. Brasilek eta Argentinak arazo haundia dute. Euren subiranotasun barruan dauden lurralde haundi batzuk ez dute "de facto" kontrolatzen eta ez dute plan estrategikorik etorkizunean horiek defendatzeko. Gaur egun, Argentinan
Maurio Macri milioiduna da presidente. Macrik Argentinako baliabide eta lurraldeak atzerriko enpresen menpe jartzen dihardu.
Adrian Salbuchi analista politikoren esanetan, Estatu Batuek, Britainia Handiak eta Israelek badituzte planak Patagonian euren jendea jartzeko. Malvinasen ere, britainiar okupatzaileek Israelen laguntza teknologikoa izan dute orain dela gutxi. Argentinak ez du

kontrololatzen bere lurraldea; ez dauka planik militarki defendatzeko, eta ezta demografikoki ere. Horregatik dihardute Benetton,
Joseph Lewis eta atzerriko enpresa asko milaka eta milaka hektarea erosten, gero eta gehiago gainera.
Brasilen inguruan, eskolan esaten ziguten: "Etorkizuneko herrialdea izango da". Herri aberatsa milioika pobrez osatua, desberdintasun sozial beldurgarriarekin. Desberdintasun hori jaisten
hasi zen azken urteotan, Lula da Silvaren gobernuekin. Baina kapitalistek, komunikabideek eta eskuineko epaileek, guztiek bat
eginez, estatu kolpea eman zuten Brasilen eta baita Lula agintetik kendu. Eta orain Jair Bolsonaro kapitainak har dezake presidentetza. Militar arrazista eta antikomunista horri "Trump Tropikala" deitzen diote; eta Estatu Batuekin bat egingo du, ziur. Bere
hauteskunde kanpainan eliza ebangelikoen babesa izan du eta
bera Israelera joan zen 2016an, Jordan ibaian bataiatzera.
Bolsonarorentzat Brasilgo langile pobreak, beltzak, indigenak...
soberan dauden herritarrak dira. Horregatik goraipatu du diktadura militarra eta Brasil "garbituko" duela esan. Bata zein bestea,
Macri eta Bolsonaro, EE.BB.-k eta Israelek Hegoamerikan duten
aliatuak dira eta bertako gehiengo langileen etsaiak.

EZTEIEN

Argazkia: Josu Torrealday

40. zenbakia 2018ko UDAZKENA

GEHIGARRIA

Argazkia: Josu Torrealday

San Juan, 1
943 20 33 29

Erlijio-ezkontza ala ezkontza zibila?

ROSANA
ILEAPAINDEGIA
943 120624
URKIZU

PASEALEKUA,

7 - BEHEA

Agian ezkontzea zeuen etorkizunerako asmoen artean
dago. Baina, argi daukazu nolako zeremonia egin nahi
duzun? Ezkontza zibila ala erlijiosoa aukeratzeko
arrazoiak aurkezten dizkizuegu jarraian, zeozertan
lagungarri izango zaizuelakoan.

Ezkontza zibila aukeratzeko arrazoiak:
1. Elkartasuna
Formalismoen gainetik, zuentzako garrantzitsuena
elkartasunaren legalizazioa bada, ezkontza zibila da
aukerarik onena. Erabaki honek eskubide eta betebehar
batzuk dakartza (erlijio-ezkontzak bezala), baina ez
duzu zertan fededuna izan.
2. Azkartasuna
Alor desbedinetan, ezkontza erlijiosoetan baino
flexibilitate eta bizkortasun handiagoa ematen da
ezkontza zibiletan: data hartzerakoan ez da hainbeste
arazo izaten; tramite gutxiago egin behar dira; eta
ezkondu ahal izateko ez da beharrezkoa ikastaroa
egitea, besteak beste.

“Tiro Pitxoi Jatetxea”
– Eguneko menua
Arraten
– Asteburuko menua
– Menu bereziak
– Karta...

– Ezkontzak
– Ospakizunak...

TERRAZA EDERRA BISTA PAREGABEEKIN 943 20 88 59

3. Pertsonalizazioa
Leku askoren artean aukera daiteke. Udaletxe eta
epaitegietatik aparte, leku berezi bat (jatetxe polit bat,
hondartza bat, baserri bat…) eta gai konkretu bat ere
aukera dezakezue (ezkontza mediebala, ibizenkoa…).
Aldi berean, ezkontza erlijiosoetan gidoia zorrotzagoa
izaten da, eta zibiletan, berriz, ezkontzako minutu
bakoitza nahi den bezala antolatu daiteke.
4. Bigarren ezkontza, edo hirugarrena…
Aurretik ezkonduta egon bazara, zuretzako azkarrena
ezkontza zibila da. Lehen ezkontza elizatik izan
bazen, bananduta edo dibortziatuta egon arren, ezingo
duzu berriro elizatik ezkondu. Aukera bakarra baliorik
gabekoa deklaratzea da, eta hau oso konplikatua
izaten da.

"Esklusibotasuna, pribatutasuna
eta gastronomia bikaina
eskaintzen dizu
Finca Bauskainek
antolatzen zabiltzan bataio,
jaunartze edo ezkontza
ospatzeko. Etorri eta ezagutu"
Markina Xemein
Telf. 94 424 9059
bauskain@grupoiruna.net
www.fincabauskain.com

CAPI

Bidebarrieta, 5
943 201 547
www.capiestetica.es

IA BETIRAKO
MANIKURA
ETA PEDIKURA
Argazkia: Josu Torrealday

BETILE
LUZAPENAK
/ LIFTING
DEPILAZIO
PROMOZIOAK
Aurpegi tratamenduak
Masajeak

IZTERRONDOA +
BESAPEAK = 50
ZONA BAKOITZA 30

5. Ekonomia
Orokorrean, ezkontza zibilak merkeago ateratzen dira.
Dena dela, aurrekontua ezkontzaren araberakoa
(intimoa, familiarra, jendetsua...) izango da gehienbat.
Gastu handiena otorduak ekarriko du; horri ezkogaien
jantziak eta ezkon-bidaia gehitu beharko zaizkio.

Erlijio-ezkontza aukeratzeko 5 arrazoi:

Estaziño, 4 943 254776

Azido hialuronikoko
ile-tratamendu berriak
El Corte Ingles-ean
943 20 88 47
645 67 85 76

Arragueta, 20

www.zuri-zuri.com

Emaztegai eta
jaietarako soinekoak
aurrekontu
guztietarako
943 571 588

info@zuri-zuri.com

1. Konbikzio erlijiosoa
Fedea izan beharko litzateke arrazoi nagusia erlijioezkontza bat aukeratzeko orduan. Ezkondu behar den
kideetako bat fededuna baldin bada, bikoteak argi eta
garbi edukiko du etapa hau ezinbestekoa dela euren
elkartasunerako. Bikoteek ziur egon behar dute:
amodio-ekitaldi bat izateaz gain, errespetu-,
konpromiso- eta seriotasun-ekitaldi bat da.
2. Ikusgarritasuna
Sinesmenaz gain, solemnitatea eta dotorezia nahikoa
arrazoi dira erlijio-ezkontza aukeratzeko. Batzutan
nahiko hotza gertatzen da udaletxe batean edo epaitegi
batean egindako errituala, eta arrazoi horregatik
aukeratzen da eliza. Fededunentzako erabaki hau
ulergaitza da, euren simesmenen aurka doalako.
3. Balio zibila
Erlijio-ezkontzek daukaten abantailetako bat balio
zibila daukatela da, hau da, ez da beharrezkoa
epaitegitik pasatzea. Ordainetan, ezkontza mota honek
planifikazio handiagoa eskatzen du, aurretik ikastaro
bat egin behar delako eta ezkontzeko data azkoz ere
lehenago aukeratu behar delako.
4. Hunkiberatasuna
Nahiko begibistakoa da elizetan giro berezia sortzen
dela, tenpluetan handitasuna nagusitzen dela.
Askorentzat erlijio-zeremonia deskribaezina den
emozio batez inguratuta dago. Emaztegaia elizan
soineko zuri ederrarekin sartzen denean, pasillotik
egiten duen paseoa, irakurtzen diren testuak, kantu
sakratuak eta, nola ez, dekoratuak eskaintzen duen
arkitektura-aberastasun izugarria.

5. Tradizioagatik
Ezkongai askorentzako ezinbestekoak dira familiaren
iritzia eta lehentasunak. Anai-arrebak, gurasoak, aitonamonak… erlijioak agintzen duen moduan ezkondu dira
eta agian zuk ere horrekin jarraitu nahi duzu. Erabaki
errespetagarria eta positiboa, konbentzituta eta presiorik
gabe egiten denean.

Orrazketak eta makillajeak
nola aukeratu (5 pausu)
1. Inguruan eta ekitaldiaren unean pentsatu
Emaztegai bakoitza mundu bat da eta leku eta inguru
bakoitza beste bat. Horregatik ezinbestekoa da ezkontzamota erabakitzea zeure look-a zehaztu aurretik. Ezkontza
egunez ospatzen bada, hazpegiak intentsitate
txikiagoarekin definitzen dira, makillajea argiagoa izaten
da, nude tonu argiagoekin. Orrazkerari dagokionean,
aukera desberdinak dituzu, baina eguneko ezkontzarako
ile erdibildua erabili dezakezu, edo naturalagoa den bat,
soltea, horrela nahiago baduzu. Gaueko ezkontzetan
orrazkerak bilduak, trentzadunak eta koletadunak
nagusitzen dira. Makillajean, aldiz, tonoak indartu
daitezke, begi zabalagoak eta aho biziagoak lortuz. Beti
ere emaztegai baten makillajea eta estilismoa finagoa eta
eleganteagoa dela ahaztu gabe.

Argazkia: Josu Torrealday

2. Look-aren arabera konbinatu
Ezkontza-modaren sinadurek eta jostunek soinekoetan
aniztasun handia eskaintzen dute. Beraz, normala da
orrazkera eta makillajean ere hain estilo desberdinak
egotea.
Zeure itxura edo lookaren detaile bakoitzaren oreka eta
pisuarekin jolas dezakezu. Hau da, zeure soinekoa oso

Belaustegi Baserria
JATETXEA

943 743 102
San Miguel gaina ELGOIBAR

Zure ezkontza
www.belaustegi.com

zure neurrira!

R
O
CA
CALBETON, 16
-EIBAR-

TEL.

Argazkia: Josu Torrealday

943 20 80 06

Ezkontza
eta egun
berezietan
ZUREKIN!!

ez

BODARIK
dugu ospatzen
BAINA GUZTIEK ESATEN DIGUTE
EGIN BEHARKO GENUKEELA

ZURE EZKONTZA XARMANGARRIENA ERDI AROKO
BURDINOLAN ERAIKITAKO LANDA-HOTEL ESKLUSIBOAN
Antsotegi - Altzaa Auzoa, 15 Etxebarria / Markina-Xemein
946 169 100 / antsotegi@antsotegi.com

Bidebarrieta, 28

deigarria baldin bada, hobe da orrazkera apala
aukeratzea (motots bat edo orrazkera bildua) eta
makillaje suabe bat, ezpainetan kolore apur bat emanez.
Aldiz, soineko apala eta erosoa aukeratzen baduzu,
gehiago arrieskatu dezakezu orrazkera erdibilduarekin,
ondadun ile soltearekin, edo flekilloarekin.
Kasu honetan, makillajearentzat lur koloreko koloreak
aukera ditzakezu, eta begirada markatu dezakezu,
sakonagoa eginez.
3. Orrazkera-motak estilismoaren arabera
Ilea gure itxuraren alde garrantzitsua da. Nahi dugun
bezala orraztu gaitezke, modari jarraituz edo ahalik eta
erosoen.
- Ile soltea: ekitaldi berezietarako ez da asko
erabiltzen, baina gero eta gehiago ikusten ari da.
Boho estiloko soinekoendako aproposak dira.
- Ile bilduak eta mototsak: gehien erabiltzen diren
orrazkerak dira. Eleganteak eta ezinhobeak aurpegia
zizelkatzeko. Bihotz eskotearekin edo sorbalda
eroriekin oso ondo gelditzen dira. Bizkarra bistan
eramaten badugu ere, primeran gelditzen dira.
- Ile erdibilduak, trentzak eta koletadun orrazkerak:
Originalak eta ezinhobeak dira tendentziak jarraitzea
gustoko duten emaztegaientzako. Edozein
diseinurekin ondo doazen estilismoak dira.

San
Andres
gozotegia

YOKASTA
manikura-aretoa
Tel. 943 20 79 73

Ezkontzetarako
tartak eta opariak
prestatzen ditugu

MANIKURA
5 tik hasita
PEDIKURA
10 tik hasita

zure azazkalak

zure espresiobidea

Ibarkurutze, 7
603 344 258

Tel.

Argazkia: Josu Torrealday

4. Azalaren araberako makillajea
Makillajea azal-motaren araberakoa izaten da. Aurpegi
obalatuek ez dute arazorik izango, makillaje guztiak
ondo gelditzen zaizkie. Tendentzia desberdinekin
ausartu zaitezke. Zure edertasun naturala azpimarra
ezazu, masailalbo-hezurraren, sudurraren aldea, kopeta
eta kokotsa argiztatu itzazu, eta ondoren masailalbohezurra koloretearekin ilundu dezakezu. Ezpainetan
edozein tonu erabili dezakezu.
Zure aurpegia triangelu-formakoa, laukia, edo luzea
baldin bada, zona batzuk leuntzeko eta beste batzuk
azpimarratzeko teknika desberdinak erabil daiteke eta

horretarako preofesionalen laguntza izan dezakezu.
Jarri zaitez euren esku, ez zara damutuko.
Argazkia: Josu Torrealday

5. Aldez aurretik prestatu zaitez
Kontuan hartu ezazu zure altuera, begitartea, ile-mota...
Inprobisazioa ez da lagun ona izaten eta gauzak aurretik
aztertzen eta pentsatzen badituzu primeran ibiliko zara.
Ideiak hartzeko ezkontza-modan espezializatutako blog
ugari daude eta interneten ideiak hartzeko aplikazio
ugari aurkituko dituzu.

www.kantabriajatetxea.com
kantabria@kantabriajatetxea.com

EZKONTZAK
BATAIOAK
JAUNARTZEAK
Arrate Gaina, 4 ● 279 Postakutxa ● 20600 EIBAR ● Tel. 943 121 262

943 53 88 05 Ego-Gain, 20 688 87 26 68

Gonbidatuek urduritasun handiarekin
bizitzen dute emaztegaia kotxetik irteten
ikusten duten momentua. Egun horretako
momenturik berezienetakoa da, eta
kotxearen aukeraketa ondo zaintzea beste
edozein detaile arretaz aukeratzea bezain
garrantzitsua da.
Aukera asko dago, baina garrantzitsuena
kotxeak aukeratu dugun ezkontza motarekin
bat egitea da. Kotxe klasikoak ezkontza
tradizionaletarako erabili ohi dira. Zuen
ezkontza modernoa edo baserri girokoa
bada, garraiobide alternatiboak erabil
ditzakezue: deportiboak edo zalgurdia.
Gehien aukeratzen dena antzinako kotxea da, zalantza
barik. Horien artean, alde batetik dotoretasuna ematen
dutenak daude, eta, bestetik, vintage ikutua eskaintzen
dutenak. Antzinakoen artean Roll Royceak, Volkswagen
Escarabajoak eta Citroën 2 eta 4ak daude. Kotxe bat
klasikoa izateko, 30 urte baino gehiago izan behar ditu,
eta hori bere diseinuan igarriko da. Erraza izaten da kotxe
hauek ezkontzaren estiloaren arabera apaintzea.
Zalgurdiak baserri giroetarako aproposak izaten dira.

Argazkia: Josu Torrealday

Ezkontzetako autoak

Ez da erraza izaten gurditik jaistea eta igotzea. Beraz,
oinetako erosoak eramatea gomendatzen da. Kirolkotxeak oso ondo datoz ezkontza modernoekin. Porsche
edo Aston Martin bezalako modeloak aukera daitezke.
Arazo bakarra tamaina da. Printzesa erako soineko bat
daraman emaztegaiak arazo serioak izan ditzake.
Deskapotablea aukeratzen bada, abiadurarekin kontuz
ibili behar da, emaztegaiaren orrazkera ez zapuzteko.

...eta kitto!
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Areitioren alde egin zuten Eibar FTko
akziodunek Kirol Hiria egiteko
Eguazten arratsaldean Coliseoan egindako Batzarrean Eibar FT-ko akziodunek
Areitio aukeratu zuten Kirol Hiria bertan
egiteko. 11.692 botok egin zuten toki horren alde eta 6.017k Azitainen egiteko proposamenaren alde egin zuten. Azken horiek
botoen herena baino gehiago eskuratuta
ere, urruti geratu zen beste proposamenak
lortutakotik. Botoa emateko orduan 17.827
akzioren parte-hartzea izan zen, kapital sozialaren %38,7 ordezkatuz, eta guztira 1.827
akziodun izan ziren parte hartu zutenak. Zuzendaritzaren asmoa da lau foball zelai eta
eraikin bat egitea Mallabiako gunean eta, horretarako, 16 milioi euro inguru erabiltzeko

asmoa dute, gutxi gorabehera urte eta erdian egin beharreko epearekin. Akziodunek
hartutako erabakiak klubeko administrazio
kontseiluaren apostua bermatzen du.
Bestalde, klubaren aurrekontua 49 milioi
eurora heldu da aurten, bere bizitzan izan
duen handiena, 1. Mailan jokatzen diharduen bosgarren denboraldian jarraian. Azken
denboraldian, gainera, Eibar FT-k 13 milioi
euroko irabaziak izan ditu eta, orain arte aurreztutako 38 milioei esker, Kirol Hiria bere
kabuz egiteko asmoa burutu dezake. Ez hori bakarrik, kamiseta gorri-urdinekin jokatzen
duten taldeak 24 dira-eta gaur egun, inoiz
izan duen kopururik handiena.

Asier Cuevas herri-lasterketaren VI. edizioa
jokatuko da bihar arratsaldean

Bihar izango da hitzordua, arratsaldeko
18:00etan hasiko den Asier Cuevasen izena daraman probaren seigarren edizioarekin.
Herri-lasterketak betiko distantziari helduko

badio ere, hau da, zazpi kilometro eta erdikoa izaten jarraituko duen arren, oraingoan
hiru itzuli eman beharko dio ibilbide honi:
T. Etxebarria/Untzaga/Calbeton/Bidebarrieta/Urkizu/Barrena/Barakaldo/Urkizu/Arragueta/Errebal/T. Etxebarria. Lasterketa guztiona
izatea nahi horretan, “jaia bihurtzea da asmoa, Aixolako San Silbestren lortzen den giroa Eibarko kaleetara jaitsiz”. Helburu horrekin, musika izango da Urkizun eta “T. Etxebarriara igoko da azken parte-hartzaileen
atzetik”. Badago taldeka parte hartzeko aukera (emakumezko eta gizonezko bina osatutako laukoteak) eta zozketa bereziak izango dira eurentzat. Proba hasi aurretik Multikirola jardunaldia izango da 3. eta 4. maileko
umeekin eta, iazko edizioari jarraituta, kirol
egokituko esperientzia bizitzeko aukera izango da Eibar Fundazioaren laguntzarekin. Izena emateko 12 euro ordaindu beharko da
eta aukera dago oraindik. Edozein zalantza
635-744163 telefono zenbakian argituko dizuete. Aurtengoa, inoiz baino herritarragoa!

FOBALLA
1. Maila
Celta - Eibar (bihar, 18:30)
Emakumezkoen 2. Maila
Athletic B - Eibar (etzi, 12:15)
2. B Maila
Gernika - Vitoria (etzi, 17:00)
Emakumeen Ohorezko Erregional Maila
Bergara - Eibar (bihar, 17:30)
Ohorezko Erregional Maila
Elgoibar - Eibar (bihar, 12:00)
1. Erregionala
Urki - Ordizia (bihar, 18:00)
Aloña Mendi - Eibartarrak (bihar, 18:00)
JUBENILAK
Ohorezko Maila Nazionala
Eibar - San Juan (bihar, 16:00)
Euskal Liga
Eibar - Loiola Indautxu (etzi, 15:30)
KADETEAK
Euskal Liga
Deustu - Eibar (etzi, 11:00)
FOBALL-ZALETUA
Bar Txoko - Durango (bihar, 09:00)
Los Paisanos - Feredu (bihar, 10:30)
JMR Erreformak - Slow XOK (bihar, 12:00)
Chic - Azkena Adahi (etzi, 09:00)
Ipur Sagardotegia - La Jara (etzi, 10:30)
Bar Areto - Garajes Garcia (etzi, 12:00)
ESKUBALOIA
1. Nazional Maila
Somos Eibar - Trapagaran (etzi, 12:30)
Emakumeen Gipuzkoako Txapelketa
Eibar Eskubal. - Urbil Usurbil (bihar, 18:30)
Gipuzkoako 1. Maila
Haritza - Urnieta (etzi, 10:15)
ERRUGBIA
Ohorezko B Maila
Avia Eibar - El Salvador B (bihar, 17:00)
Emakumeen Euskal Liga
Avia Eibar - La Unica (bihar, 12:00)
Euskadiko 2. Erregionala
Avia Eibar - Elorrio
SASKIBALOIA
Gipuzkoako 3. Maila
Katu Kale - Zurrut (bihar, 18:15)
WATERPOLOA
Euskal Herriko 1. Maila
Urbat IKE - Bidasoa (gaur, 21:45)
Emakumeen Euskal Herriko 1. Maila
Urbat IKE - Bidasoa (etzi, 17:30)

AGENDA OSOA GURE WEB ORRIAN

Astelena frontoiko profesionalen denboraldia
hasiko da etzi buruz buruko txapelketarekin
Gainera, Jokin Altuna gaur egungo lau
eta erdiko txapelduna jailaldiko partidu
nagusian izango dela. Victor izango du
aurkari zirt edo zart egin beharreko partiduan, irabazten duenak finalerdietara pasatuko delako; galtzaileak etxerako bidea
hartuko du. Domekako jaialdiko lehen partidua ere ez da nolanahikoa: buruz buruko

ASTEBURUKO AGENDA

azken faserako txartela eskuratu duen Ezkurdiak Erostarberen laguntza izango du
atzeko koadroetan Irribarria-Rezusta bikote indartsuari aurre egiteko. Eta, etziko azken partiduan, Elordi-Lasa IV eta UgaldeMartinez bikoteek jardungo dute, nor baino nor, partidua euren aldera eraman
nahian.

...eta kitto!
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Emakumezkoen Avia Eibar Rugbyak
La Unica hartuko du partidu bakarrean
Aurkariaren izenarekin jokatzeko aukera ematen du etzi eguerdian Unben Avia Eibar Rugbyk jokatuko
duen neurketa “bakarrenetakoak”.
Azken lau denboraldiotan Euskal Liga
bereganatu duen La Unica izango da
bisitari eta indarrak gero eta parekatuago daude talde bien artean; iaz,
esaterako, golaverageak erabaki zuen
txapela Iruñera joatea. Jokatzen diharduten lehen fase honetan ez dago
itzulerako partidurik eta horregatik
izango du garrantzi berezia domekako
emaitzak, hor izango dutelako sailkapenean aurre-aurrean dauden talde
biek aukera “bakarra”. Ea ametsa
errealitate bihurtzen duten!
Eibartarren bilakaeraren neurria
ematen du ere jokalariek azken aldian
hainbat selekziottaik jaso dituzten
deiak. Azkena Espainiako selekzioak

Urbat waterpoloko talde
nagusiek Bidasoaren
bisita jasoko dute
asteburu honetan
egin zien Doha Benslaiman eta Aleu
Cid taldekideei, Donostian egindako
errugbi zentroan.

Olatz Jimenez markinarra garaile Euskal
Herriko hiru txirlo txapelketako hasieran
Aurreko zapatuan jokatutako Euskal
Herriko 29. hiru-txirlo txapelketaren
hasieran MX3T-ko (Markina Xemeingo 3 Txirlo) Olatz Jimenez nagusitu
zen, 8 txirlo botata. Berarekin berdindu
zuten Garmendipeko Garikoitz Caballerok eta San Migueleko Unai Loiolak,
baina parrekoetan bizkaitarra azken bi
horiei nagusitu zitzaien. Atzetik sailkatu
ziren, txirlo bat gutxiagorekin, Iruzubietako Antonio Ibarluzea eta Udai Zelaia
eta San Migueleko Angel Ibarluzea.
Guztira 65 bolari izan ziren parte hartzen. Bihar txapelketaren bigarren jardunaldia jokatuko da Bergarako San Joxepen, 17:00etan hasita.

Euskal Herriko 1. mailako txapelketa jokatzen
duten Urbateko talde nagusiek Irungo Bidasoa
indartsua izango dute aurkari; gizonezkoek gaur
bertan gainera, gaueko 21:45ean izango baitira
Orbea kiroldegian Davide Cerchiren taldeari aurre
egiteko prest. Emakumezkoen taldeak, bestalde,
domekan 17:30ean jokatuko du Bidasoaren aurka. Aurreko asteburuan jokatutako liga hasierako
partiduetan emaitza desberdinak izan zituzten Eibarko ordezkariek: emakumezkoen taldea 5-21
nagusitu zitzaion Burgosen Castellaeri, eta Malen
Deniz jokalari berria gola sartuz estreinatu zen partiduan; eta gizonezkoen taldeak 13-8 galdu zuen
Getxon Askartza Claretekin, “batez ere bigarren
zatian izandako beherakadaren ondorioz”.

Emakumezkoak
eta Haritza garaile
eskubaloian

Eibar Igerixan-ek liga
hasiko du asteburuan

Eibar Eskubaloiko senior mailako
hiru taldeetatik, Gipuzkoako Ligan jokatzen duten emakumezkoen taldeak
(21-23 Gasteizen) eta Haritza gizonezkoen bigarren taldeak (23-24 Zumaian) irabazi egin zuten azken asteburuan. Argazkian, Arrate taldeko
jokalariak izandakoen bazkarian.

Bihar izango dute Eibar Igerixan taldeko gazteenek denboraldi berriko lehen lehiaketetan
parte hartzeko aukera. Alebin mailako liga, gainera, Ipurua kiroldegian jokatuko da. Neguko Ligaren jardunaldia, bestalde, Oñatin izango da.
Aukera polita izango dute Eibar Igerixan-ekoek
entrenamenduetan egindako aurrerapausuak
neurtzeko.

...eta kitto!
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Aurtengo hirugarren trial irteera
egingo dute domeka goizean

Xiana Conde

Etzi goizeko 08:30ean irtengo dute Klub Deportiboaren aurretik Kalamua Korrikalari Taldeak antolatutako Udazkentraileko parte-hartzaileek. 18 kilometroko ibilaldia izango dute aurrean, 800 metroko desnibel
positiboarekin: “Deportibotik Azitainera joko dugu, pausoetatik Arratera
igo, handik Saturixo errekara jaitsi Tiro Pitxoi azpitik, Saturixotik San Pedrora, Moru tontorrera igo -bertatik Elgoibar bailarako bista ederrarekin
gozatu dezakegu-, Sigma aldera jaitsiko gara gero, Saturixo erreka zeharkatu eta, Apalategiko bidetik, Mendigoitxira helduko gara, Azitainera
iritsi baino lehen, kalerik kale berriro Deporren amaitzeko”. Antolatzaileek jendea animatu nahi dute, behin eta berriro “ibilbide erraza dela”
ziurtatuz eta, horrez gain, “jendea ezagutu eta bidean gozatzeko aukera paregabea izango delako”.

Aurreko irteera baten parte hartu zutenak Egoarbitzan.

Aitor Hernandez ezin hobeto:
bost garaipen bost probatan
Ermuarrak Burgosko Diputazioaren Trofeoa bereganatu du, baina
ez hori bakarrik: sarirako baliagarriak ziren hiru proba irabazi dituelako. Aurreko asteburuan Fresno de Rodillan irabazitakoari azkenekoan Medina de Pomarren eta Villarcayon lortutakoak gehitu behar
zaizkio. Specialized-Ermua Impulsoko txirrindulariak gutxigatik hartu
zien aurrea 23 urtetik azpiko Ivan Feijoo eta Xabier Murias Medinako
podiumean, eta Villarcayon 15 segundo atera zizkion Martin Matari,
Feijoo hirugarren izan zen lasterketan. Ziklo-kros denboraldia ezin bikainago hasi da Aitor Hernandezentzat eta horri jarraipena eman nahiko dio asteburu honetan Laudion eta Elorrion jokatuko diren probetan.

Hainbat eibartar izan ziren Hiru Haundiak lasterketan
Aurreko zapatuan jokatutako Hiru Haundiak probaren 21. edizioan Javi Dominguez (11 ordu eta 14 minutu) eta Maite
Maiora (12 ordu eta 48 minutu) izan ziren
irabazle, palmaresean Iokin Garairen (honek
denbora bera behar izan zuen proba amaitzeko) eta Leire Martinezen (Maiorak 43 minutu gutxiago behar izan zituen) lekukoa
hartuta. Murgian hasi eta Araian amaitu,
101’6 kilometro osatu zituzten proba amaitu zutenek, tartean Gorbeia (13. kilometroan), Anboto 41.ean) eta Aizkorri (92.ean)
gaindituta. Sekulako erronka da Hiru Haun-
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diak lasterketa eta, aurten ere, lehiaketan
parte hartzera ausartu dira hainbat eibartar.
Azken sailkapeneko zerrendan honako eibartarrak agertzen dira: 27. postuan, Pello
Berrizbeitia (13:57:31); 177, Santiago Santamaria (16:41:17); 178, Igor Atxa
(16:41:31); 179, Jesus Mari Etxabe
(16:41:33); 180, Iker Iriondo (16:41:33); 243,
Rafa Prieto (17:28:41); 612, Eduardo Uribe
(21:25:10); eta 621, Miren Gallastegi
(21:27:32). Proba amaitu zuten 962ren artean gehigo ere izango ziren, ziur, baina independiente moduan hartuko zuten parte.

Armagin, 3-5 beheak

ITZULPEN

elkartea@etakitto.eus

merchandising
serigrafia
lanerako erropa
publiresa@publiresa.com

943 701 497 / 615 799 419

...eta kitto!

28 erreportajea
2018-X-26

Aurrera egiteko atzera
begiratu behar bada,
eibartarrok badugu nora
begiratu. Iraganarekin lotura
duen hiria da Eibar, bere
ondareaz harro dagoen
herria, horrek ematen
diolako nortasuna. Asko dira
historian zehar arlo
ezberdinetan Eibarren alde
lan egin dutenak eta guztien
baturak osatzen du
eibartarron ondare
preziatua. Zerrenda horretan
emakumeen presentzia
ezinbestekoa da. Emakume
eibartarrek berebiziko lana
egin dute herriko ondarea
garatzen eta egun hauetan
euren lekukoa hartu
dutenen omenaldia jasotzen
ari dira Portalean zabalik
dagoen erakusketan.
ibarko emakumeen aztarnak’ izenburuarekin
herriko emakumeek historian zehar izan duten protagonismoa eta herrian garatu
duten ondarea (industria, damaskinatua eta grabatua, literatura, gizartea, musika…) nabarmendu nahi duen erakusketak ateak ireki zituen atzo
Portaleko bigarren solairuan
dagoen erakusketa-gelan. Azaroaren 18ra arte egongo da zabalik eta gaur egungo artista
eibartarrek eurentzat eredu
izan diren herrikideei omenaldia egin nahi izan diete bertan.
Pinturak, eskulturak, argazkiak, bordatuak, damaskinatuak, argazkiak, diskoak, idatziak eta instalazioak egongo
dira ikusgai erakusketa hone-

E

Emakumeen aztarnak
etorkizunaren bidean
tan, besteak beste. Lanak
proiektu honetarako berariaz
egin dira, baina hauez gain badaude iraganean emakume eibartarrek egindako beste lan
batzuk ere. Horrela, Maria Jesus Portillo eta Mari Asun Noguesen damaskinatuak; Elena
Izaga eta Leire Izagirreren grabatuak; eta Iratxe Unanue,
Esther Galarza, Marina Barre-

na, Bakarne Elejalde, Leire Kareaga, Maialen Belaustegi, Natalie Garrido, Espe Zabala, Virginia Arakistain eta Maite
Arriaga artisten lanak egongo
dira ikusgai erakusketan. Bestetik, Goi Argi eta Pagatxa
emakumeen elkarteek erabili
izan dituzten aterkiak, zapiak
eta bestelako gauzak ikusi ahal
izango dira baita ere.

Eibarko emakume artisten lanak
daude erakusketan.

‘Futboleko emakume ezezagunak’
Udalak Ondarearen Europako Jardunaldiekin bat egin nahi izan du ‘Eibarko emakumeen aztarnak’ erakusketarekin. ‘Ondarea, emakumeen emaria’ da jardunaldi hauek aurten izango duten izenburua eta ondare kulturala sortu, zaindu eta transmititzeko orduan emakumeen eginkizuna ikusaraztea da helburua. Gipuzkoako 33 herritan gauzatuko da proiektu
hau eta 70 jarduera aurkeztuko dira irailetik azarora.
Portaleko erakusketaz gain, ‘Futboleko emakume ezezagunak’ izeneko bisita komentatua
eskaintzen da Ipurua foball zelaian. Azaroaren 16ra arte egongo da ikusgai eta Eibar FT-ren
historian arrasto sakona utzi duten emakumeen ikuspegia emango da bertan.
Bisita egiteko izena eman behar da aurretik 688 852 732 telefonora deituta edo tour@sdeibar.com helbidera idatzita.

Liburu bi inspirazio moduan
Erakusketan parte hartzen
duten artistek normalean erabiltzen dituzten teknikak landu
dituzte ‘Eibarko emakumeen
aztarnak’ erakusketarako, bakoitzak bere arloan, baina emakumeek herriko ondarea garatzeko orduan izan duten garrantzia azpimarratzen saiatu
dira denak. Politika, kirola, gizartea, irakaskuntza, gremioak… denetariko gaiak jorratzen
dituzte Portalean ikusgai dauden lanek eta liburu bi erabili
dira oinarri moduan, inspirazio
iturri bezala: Arantza Lasaren
‘Eibarko emakumeen historia’
eta Zaida Fernandez, Savina
Lafita eta Luz Maceiraren
‘Emakumerik gabe, Eibar ez litzateke izango gaur egun dena.
Emakumeen arrastoak Eibarko
industrializazio prozesuan’.
Fernandez, Lafita eta Maceiraren lanak emakume eibartarren zuzeneko testigantza jasotzen ditu, besteak beste,
eta hori oso baliagarria dela
deritzo Fernandezek. “Arlo ezberdinetan lan egin edo jardun
zuten emakumeen berbak jaso ditugu (langileak, negozioak
zituztenak, baserritarrak…) eta
euren memoriatik zuzenean
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zerbait jasotzeak demaseko
balioa dauka”.
Eibarko Armagintza Museoak hartu du erakusketa antolatzeko ardura eta Fernandez,
Lafita eta Maceiraren liburua,
Lasarena bezala, ezinbestekoa
izan da edukiak lantzeko orduan. “Marina Barrenak, museoko arduradunak, goitik behera irakurri zuen gure liburua
eta informazio horretaz baliatu
dira erakusketan parte hartzen
duten artistak”, azaldu digu
Fernandezek.
Fernandez, Lafita eta Maceiraren liburua idatzita eta dagoeneko euskarara itzulita badago ere, oraindik ez du argia ikusi, baina idatzitakoa guztiontzat irakurgai uzteko asmoa
daukate egileek. “2019an liburua kaleratzea espero dugu
eta, horretarako, polita izango
litzateke jardunaldi berezi bat
antolatu eta memoriaz eta generoaz berba egiteko aprobetxatzea”. Hori bai, “egitekotan, ondo egin nahi dugu, lan
handia egin behar delako liburua prestatzen”.
Andretxeak 15 urte 2019an
Andretxeko arduraduna da
Zaida Fernandez, eta herri
mailan gizon eta emakumeen
arteko berdintasun eraginko-

Portaleko erakusketa-gelan daude “Eibarko emakumeen aztarnak”.

Gaur egungo artista
eibartarrek eurentzat
eredu izan diren herrikideak
omenduko dituzte erakusketan
rra bultzatzeko jarduerak, egitasmoak, proiektuak, prozesuak eta kanpainak sustatzen,
diseinatzen, kudeatzen eta
garatzen dira bertan. 2019an

15 urte beteko ditu Andretxeak eta gauza bereziak egiteko
aprobetxatu nahi dute.
Hainbat elkartek hartzen
dute parte Emakumeen Ma-

Zure enpresa erakusteko
leku aparta

GIDA
KOMERTZIALA 2019

Eibarko ETXE GUZTIETAN eta herriko
komertzio, enpresa, bulego, ikastetxe,
osasun-zentro... guztietan banatzen da
publizitatea@etakitto.eus
943 20 67 76
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haian, taldeko eta sareko lanaren garrantzia azpimarratuz.
‘Eibarko emakumeen aztarnak’ erakusketan egin bezala,
herriko emakumeen elkarlana
(eta herri osoarena) berebizikoa da berdintasunaren alde
egiteko orduan eta Zaidaren
ustez beti izan da horrela.
“Emakumeen artean beti
egon da elkartasuna, gure artean enpatia dagoelako eta
denak ia egoera berdinean
gaudelako”.

2019
GIDA
2019
A
D
I
G
2018
A
D
I
G

9

1
0
2
A
D
GI

19

20
GIDA

9
1
0
2
A
GID
19
20
A
D
I
G
9
1
0
2
A
GID

30

klisk batean
eibar

VIRGINIA ARAKISTAIN: “Erreflexuak”.
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Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean egingo da "EUSKARALDIA. 11 egun
euskaraz” egitasmoa eta, jendearen parte-hartzea aktibatzeko eta zabalkundea
errazteko, Hamaikakoak osatzen joan dira Euskal Herrian. Uda aurretik izan
genuen Eibarko Hamaikakoaren berri. Hamaika lagun hauek ekimenaren
enbaxadore dira eta rol desberdinak aukeratu dituzte: ahobizi, belarriprest edo
bihotzgoxo. Pello Osoro eibartar gazteak Hamaikakoan parte hartzen dihardu,
eta Euskaraldirako ahobizi rola aukeratu du. 11 egun horietan Euskaraz egingo
die ulertzen duten guztiei. Edonon, edonoiz eta ulertzen duen edonorekin
jardungo du euskaraz. Ezagutzen ez dituenekin lehen hitza euskaraz egingo du,
eta ulertzen baldin badute, hortik aurrerakoak ere.

PELLO OSORO, EUSKARALDIAREN HAMAIKAKOAREN ENBAXADOREA

“Denok gara oso beharrezkoak”
- Hamaikakoan enbaxadore izateko deia
jaso zenuen. Espero zenuen? Zer iruditu zitzaizun?
Orain dela hilabete batzuk Euskaraldiaren berri eman zidatenean, eta Eibarren
Akebaitik Hamaikakoan enbaxadore bezala parte hartzeko gonbitea egin zidatenean, oso ideia ona iruditu zitzaidan. Hasieratik ulertu nuen denontzako baliogarria
izango den ekimena izango dela.
- Zein da Eibarko enbaxadore moduan
daukazuen eginbeharra?
Gure aldetik ez da lan handia egin behar
edo ez du konpromiso sakona eskatzen.
Ez dakit ze irizpideren arabera aukeratu zuten Eibarko hamaikakoa, baina taldean era

askotako jendea gaude. Uda aurretik elkar
ezagutzeko aukera izan genuen eta argazkiak ateratzeko elkartu ginen. Hortik aurrera bilerak egin ditugu Euskaraldiaren
nondik norakoak guri azaltzeko, eta ondoren gu ibili gara leku desberdinetan herritarrei Euskaraldiaren berri ematen. Hamaikakoan jende berria ezagutzeko eta
besteek Euskaraldiaren errronka nola bizi
duten ikusteko aukera paregabea izan dut.
- Hiru rolen artean (ahobizi, belarriprest
eta bihotzgoxo) zuk ahobizi aukeratu
duzu.
Bai, azken finean bakoitzak aukeratzen
du rola. Ohituta nago betidanik euskaraz
hitz egiten. Nire ingurunea euskalduna

da, baina, hala ere, denok daukagu zer
hobetu. Beraz, denontzako esperientzia
baliogarria izango dela uste dut. Asko ikasiko dugu.
- Euskaraldian parte hartzeko beharrezkoa da aurretik izena ematea. Nola animatuko zenuke jendea parte hartzera?
Eibartarrek ere Euskaraldian parte hartzera espero dut eta horretara animatu
nahi ditut. Garrantzitsua da bakoitzak rol
egokia aukeratzea. Gauza bat argi esan
behar da: denok (ahobizi, belarriprest eta
bihotzgoxo) gara oso beharrezkoak. Ez
dago bata bestearen gainetik, eta bakoitzak ahal duen neurrian parte hartu behar du.

EUSKARALDIAREKIN BAT
Iturburuko irakasleak.

San Andres
egoitzako
beharginak.
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MAG LARI (magoa):

“Magiak gure barrenean sortzen duen
emozioak liluratzen gaitu”
Mag Larik magia egingo du bihar 20:00etan Coliseoan eta Italiara eramango gaitu.
Kataluniako magoak ‘Dolce Vita’ ikuskizuna ekarriko du, Italiako paisaietan girotutako eskujoko ezberdinen errepertorioa, eta umorea ez da faltako magia saioan. 25 urte daramatza
magia egiten eta telebistan ere ikusteko aukera izan dugu, ‘Pura Magia’ saioan zehazki.
- Gaur egun gauza gutxik sortzen dute harridura eta magia izan daiteke horietako bat. Zergatik? Zer dauka magiak harridura sortzeko?
Gure zentzuari eta adimenari apelatzen dio magiak, azalpenik ez duten gauzak gertatzen direlako gure begien aurrean. Baina magiak sortzen duen lilura
ez da horri esker eratzen, gure barrenean sortzen duen emozioarengatik baizik.
Ulertzen ez duzun gauza bat ikusten duzunean eta ederra denean, emozio handia sortzen dizu barrenean. Hori magiarekin bakarrik sortzen dela esango nuke.
Harridura, emozioa, dibertimendua eta
ezustekoa nahasten ditu magiak.
- Oso gazte hasi zinen mago moduan.
Zer bultzatu zintuen magiaren mundura?
Maila profesionalean edo afizionatu
moduan ibili, momentu batean atentzio
puntua izateak erakartzen gaitu magiaren munduan gabiltzan guztioi. Txikitan
oso pertsona lotsatia nintzen eta magiari esker hainbat lorpen egin nituen maila pertsonalean. Hasi nintzenean publikoaren harridura aurpegiak ikustea ikaragarria gustatzen zitzaidan.

- Nolako eboluzioa izan duzu mago
moduan hasi zinenetik gaur egunera
arte?
Oso bide polita izan da. Batetik, oso
autodidakta delako eta, bestetik, aurrerapausoak ematen dituzula ikusten duzulako. Gauza errazekin hasten zara eta
orain, atzera begiratzen dudanean, demaseko eboluzioa ikusten dut nire jardunean. Gero eta lan gehiago egin, gauza
berri gehiago egin ditzakezu. Hasieran
ezin nuen aparatu handirik eraman kotxerik ere ez neukalako, baina gaur egun
edozer gauza egiteko aukera daukat.
- Zeintzuk dira zure erreferenteak magiaren munduan?
Erreferente asko daukat, baina David
Copperfield da nagusiena. Oso pertsona atsegina da, barre egiteko magia egiten du, baita magia ikusgarria ere, hurbileko magia lantzen du... denetarik egiten du. Niretzat eredua da.
- Publikoak ere eboluzionatu du urte
hauetan? Zorrotzagoa da?
Ez dut alderik somatu. Publikoak informazio gehiago dauka orain eta gauza
gehiago dakizki teknologia berriei esker,
baina harritzeko gaitasuna bera de.

Alfredo Leon da Sanandresak
Eibarren kartel lehiaketaren irabazlea
Alfredo Leon nafarraren ‘Zaldi eta
tipula’ lanak irabazi du Sanandresak
Eibarren kartel lehiaketa. 11 eta 14
urte bitartekoen artean 11 urteko Martina Garate izan da garaile ‘Berdura
dantza’ izeneko kartelarekin eta, 10 urte artekoen mailan, Maddi Etxaniz 10
urteko eibartarrak lortu du lehen saria
‘Azoka’ kartelarekin. Helduen mailan
16 kartel aurkeztu dira, 11 eta 14 urte
bitartekoen kategorian 21, eta 10 urte artekoenean 24. Leire Kareaga, Iratxe Unanue eta Asier Lopez de Viñasprek osatu dute epai-mahaia.

- Publikoak magoen trukoak zeintzuk
diren deskubritzeko aukera gehiago
dago orain?
Teorian, magoaren eta publikoaren artean hitzarmen bat dago. Magoa harridura sortzen saiatzen da eta publikoa harritzeko prest dago. Magia ikuskizun batera joan eta harritzerik nahi ez baduzu
edo magoaren trikimailuak agerian utzi
nahi badituzu, magiaren premisa apurtzen da. Hala ere, egia da gaur egun
errazagoa dela magoen trikimailuak zeintzuk diren jakitea.
- ‘Dolce Vita’ ikuskizunarekin zatoz Eibarrera. Nolako magia saioa ikusiko
dugu?
Gure gizarteak dituen erreferente italiarrak erabiltzen ditut eta, noski, ‘Dolce
Vita’ pelikula eta Ryan Parisen abestia
ere. Kutsu italiarra duen magia egiten
dut eta osagai klasikoak erabiltzen ditut.
Hau da, elementu bisualak eta publikoaren parte hartzea bilatzen duten trukoak.
- Umoreak ere tokia izango du ikuskizunean?
Bai, noski. Magia komikoa egiten dut.
Ez dakit magia serioa egiten, ez naizelako lasai geratzen.

Gurasoak Berbetan saioan,
umien sentimentuekin jolasean
Barixakuak Jolasian, Gurasoak Berbetan programaren
barruan hilero antolatzen
den ekimenak aurreko barixakuan ekin zion ikasturteari. Teresa irakasle berriaren gidaritzapean, etxeko txikienek, gurasoen laguntzarekin, euren
sentimenduen inguruan berba
egiteko aukera izan zuten.
Hainbat tailer egin zituzten eta
horren ostean, ume bakoitzak
bere munstroaren txotxongiloa egin zuen.
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Uda ondoren, berriro ekingo
diote Zapatuko Ipuinari
Bihar arratsaldean, 18:00etan, “Ezberdin bezain eder”, 3 urtetik gorako umeentzako ipuin kontalari saioarekin ekingo diote Zapatuko Ipuina egitasmoko programazioari umeen liburutegian. Nerea Ariznabarreta
ipuin-kontalariaren eta Mariano Hurtado musikariaren eskutik izango den
saioan ezberdina izatearen gaiari helduko diote: “Txirula izan nahi zuen kontrabaxua, milaka koloretako eguzki izpi arraroa eta ezusteko oparia jaso
zuen urtxintxa izango dira gure protagonistetako batzuk. Zuzeneko musika izango da istorio hauetako bidelagun fidela, emozioak ernatu, ertzak bigundu, begirada zabaldu eta aniztasuna laguntzat hartzen laguntzeko”.

MICEren musika Feministon Herrian
Astelehenaz geroztik Emakumeen Mundu
Martxaren XI. Nazioarteko Topaketa egiten ari
dira Bilbon eta, horren baitan, biharko Feministon Herria antolatu dute Areatzan, solasaldi, mahai-inguru, kontzertu eta beste hainbat ekintzaz
beteriko eguna. 40 herrialdetako 130 emakume
bilduko dira han eta Miren Narbaiza MICEk jarriko
dio musika egunari. ‘Bizia arnas’ abestia sortu du
Feministon Herriarentzat musikari eibartarrak, baina ez hori bakarrik, Areatzan egingo diren ekintzen
artean kontzertua eskainiko duelako baita ere.

Urki taldearen argazkiak
Aurreko asteaz geroztik, Urki kirol klubaren argazki
erakusketa dago zabalik Untzagako jubilatu etxean.
40. urteurrena dela eta antolatu duten erakusketan
klubaren sorreratik gaur egunerarte egindako
argazkiak bildu dituzte. Urriaren 28ra arte joan
daiteke ikustera, astelehenetik barixakura,
19:15etik 21:30era eta zapatu eta domeketan,
berriz, 12:00etatik 14:00etara.

Lorcaren poesia, musikaz lagunduta
Federico Garcia Lorcak
idatzitako hainbat
olerkirekin poesia eta
musika errezitaldia egingo
dute bihar Ermuan Itzamna
poesia tailerreko Maite
Lorenzok (ahotsa) eta “El
Vaca” gitarrajoleak.
Errezitaldia 19:00etan
hasiko da, Ermuko Lobiano
kultur gunean.

Irigoienen argazkiak Topalekuan

“Gurasoak ere eskolara” taldeak
azaroaren 5eko astean hasiko dira
Ikastetxean euskera ikasteko lau guraso talde osatu dira aurten ere.
Izena eman dutenek astean bi egunetan izango dute klasea, talde batek La Sallen, beste batek Amañan eta beste biek, berriz, Portalean. Aurten lehen aldiz bi taldek Portaleko 1. solairuan emango dituzte klaseak,
horrela ikastetxe desberdinetako gurasoek ere parte hartu ahal izateko.
Honako hauek dira aurtengo aukerak: La Salle eta Amaña, martitzen eta
eguenetan, 14:30etik 16:30era; eta Portalea, astelehen eta eguaztenetan, 09:30etik 11:30era edo 14:30etik 16:30era. Ikasturte osorako matrikulak 66 euro balio du. Gurasoren batek interesa izanez gero, oraindik
badago izena emateko aukera, 943708444 (luz.4200) telefonora deituta.

Azaroaren 4ra arte egongo da Jose Luis Irigoienen
argazki erakusketa ikustera joateko aukera
Topalekuan. Egunero zabalduko dute, 19:00etatik
21:00etara.

Musika Bandaren kontzertua
Eibarko Cielito Musika Bandak kontzertua
emango du domekan, 12:30ean Coliseo
antzokian. Carlos Sanchez-Barbak zuzenduko
duen emanaldian honako hauek joko dituzte:
“Mambo Nº8” (mambo, P. Prado), Rivieren
Cyclus (suite, konp. K. Vlak), “El Cumbanchero”
(abestia, konp. N Iwai), “Sones de America”
(aukeraketa, konp. C. Sanchez-Barba) eta “Benny
Goodman memories” (aukeraketa, konp. N. Iwai).
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Asier Errasti film laburren
jaialdia hartuko du Coliseoak
Azaroaren 5etik 10era bitartean egingo da 19. Asier Errasti
film laburren jaialdia, Coliseo antzokian. Javier Agirresarobe
Sarietarako finalista geratu diren 47 laburmetraiak astelehenetik
barixakura bitartean emango dituzte, egunero 20:00etan eta, betiko moduan, sarrera doan izango da. Proiektatuko dituzten lanen artean bi eibartarren ikus-entzunezkoak daude: Ibon Uzkudunen “Esperanza” eta Juanma Canoren “No escupas hacia arriba”. Lehen lan horretan, Uzkudunekin batera, Pablo Pose eta
Paula Cereixo antzezleek hartzen dute parte. “No escupas hacia
arriba” izenburukoa, berriz, Canok idatzi eta zuzendu du eta Joseba Casasola arduratu da zuzendaritza teknikoarekin eta muntaiarekin. Antzezleak, berriz, Maite Garcia, Ane Ruiz, Maider Albizu, Maria Rios, Eguzki Aguinzoniz eta Iker Iriondo dira. Fikzioan saria jasotzeko aukeratu dituztenen artean Elgoibarren bizi den
Demetrio Delorzen “Versus” dago. Eta euskarazko laburmetraiak

Juanma Canoren laburmetraian
parte hartzen duten antzezleak.

Xabier Larrazabalen “Ze pena Robin”, Xanti Rodriguezen “Lekaime”, Amaia San Sebastianen “Tximeletaren hegaldia”, Miren
Mujikaren “Shellpone” eta Oier Fuentesen “Aska tsun ari” dira.
Udalak eta Plano Corto elkarteak antolatutako jaialdiko sariak azken egunean, azaroaren 10ean banatuko dituzte, 19:30ean hasiko den ekitaldian.

Amagandiko Edoskitzearen III. Argazki Lehiaketa antolatu dute
Debabarrena ESIn (Erakunde Sanitario Integratua), amagandiko edoskitzea
bultzatzeko bere ahaleginari jarraituz, eta aurreko urteetan gurasoen aldetik
oso harrera ona izan zuela ikusita, aurten ere gai horren inguruko argazki lehiaketa antolatu dute. Irailaren 10ean zabaldu zen Amagandiko Edoskitzearen III. Argazki Lehiaketarako argazkiak aurkezteko epea. Aurkeztutako argazkiak originalak eta berriak izango dira eta parte-hartzaileek hiruna argazki aurkeztu ditzakete, koloretan edo zuri-beltzean, BPSO.OSIDEBABARRENA@osakidetza.eus helbidera bidalita (azaroaren 10era arte). Horrekin batera, egileak bere argazkiei inskripzio dokumentua eta irudia bildu eta zabaltzeko baimena erantsi beharko dio.
Irabazten duen argazkiari errekonozimendua emango zaio abenduaren 20an
Mendaroko Ospitaleko ekitaldi-aretoan. Lehiaketari buruzko informazioa erakundearen web orrian dago eskuragarri (osakidetza.euskadi.eus > OSI Debabarrena > Participación Ciudadana), baita Facebook-en ere.

“Itzalitako kalabazen
berpiztea” argitaratu dute
AKEBAIk, Hamaika Berbaldi egitasmoaren barruan antolatutako
saioan, martitzenean “Zer gertatzen da urriaren 31n, iluntzen duenean?” izenburuko hitzaldia eman zuten Portalean Josu Ozaitak eta
Jaime Altunak. Arimen Gauaren ospakizunaren inguruan Euskal Herrian eman den bilakaera jasotzen duen ikerketa lanari esker
2015eko Juan San Martin beka eskuratu zuten bi antropologoek
gaiaren inguruko zalantzak argitzen ahalegindu ziren, besteak beste.
Hitzaldia eman zuten ikerlariek Eibarko Udalaren eta UEUren eskutik jasotako bekaren emaitza da, “Itzalitako kalabazen berpiztea. Arimen Gau, Halloween
eta Gau Beltzaren
haur-ospakizunen ikerketa
etnografikoa”
izenburuko liburua, argitaratu berri dute eta
eskuragarri dago interneten, UEUren dendan, paperezko edizioan zein digitalean.

Gaztetxoen bertso-eskola
Aurtengo ikasturtean gaztetxoen bertso-eskola sortzea
lortu dute Hankamotxak bertso eskolakoek. Arduradunek
azaldu digutenez, “DBH 1. edo 2. mailako, hau da, 11-13 urteko gazteei zuzenduta dago eta zerotik hasi den talde berria
da. Hortaz, ez da inolako mailarik eskatzen, bertsolaritza gustoko izatea, besterik ez. Bertso-eskola doakoa da, etorri nahi
duten gazte guztientzat, eta eguaztenetan izaten da, 15:00etatik 16:30era bitartean”. Norbaitek informazio gehiago nahi izanez gero, hankamotxak@gmail.com helbidera idatzi dezake.
Bestalde, Eibarko bertsoaren inguruko berri izateko, Twitterrera jo dezakezuela gogoratu (@hankamotxak).
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eguraldia (EUSKALMET.NET)
Etzi hasiko da ELGETAN
Herrixa Dantzan
Urriko azken domekan,
asteburu honetan abiatuko dira
berriz Herrixa Dantzan, Patxi
Monterok gidatuko dituen
dantzaldiak Elgetako Espaloia
Kafe Antzokian, 19:00etan.
Elgetako Udalak babestu eta
laguntzen ditu saioak eta
sarrera eta parte-hartzea libre
dira. Espaloiko taberna ez dago
martxan momentuz, baina
edateko eta jatekoak
eramango dituzte.

Punk eta rock gaua
ARRASATEN
Bihar (zapatua),
22:00etatik aurrera,
“Gora RIP eta
riptarrak!”
izenburuko punkrock gaua hartuko
du Arrasateko
gaztetxeak.
Kontzertua emango
duten taldeak
Desorden
(Portugalete), Batec
(Kataluniatik,
“Cicatrus de guerra” aurkezten),
Piztupunk (Gasteiz) eta
TxeRIPkumeak (Arrasate) dira eta
sarrerak 5 euro balio du.

Gazte Egune MARKINAXEMEINEN
Egun osorako egitaraua prestatu
dute urriaren 27rako (zapatua)
Markina-Xemeinen, Gazte
Egunerako. Eguerdiko 12:00etan
ekingo diote egitarauari, jolaspoteoarekin. Ondoren,
14:30etarako bazkaria antolatu
dute. 18:00etan hasiko da
Susunkordan taldearen
emanaldia eta 19:00etan karropoteoa egingo dute. Eta gauean,
22:30ean, kontzertua emango
dute Legen Beltza, Mugi
Panderoa eta DJ Txankletak.

hildakoak

farmaziak

- Maurino Royo Elvira. 79 urte. 2018-X-13.
- Fernando Abanzabalegi Arozena. 71 urte. 2018-X-19.
- Manuel Garcia Alvarez. 94 urte. 2018-X-19.
- Mª Teresa Fernandez Aja. 83 urte. 2018-X-21.
- Juan Antonio Romero Sanchez. 78 urte. 2018-X-21.
- Jose Luis Rodriguez Iglesias. 55 urte. 2018-X-21.
- Danel Zenarruzabeitia Badiola. 91 urte. 2018-X-23.

Barixakua 26
EGUNEZ Morgado

(San Agustin, 3)

Zapatua 27
EGUNEZ Castaño

(J. Etxeberria, 7)

Domeka 28
EGUNEZ Azkue

(T. Etxebarria, 4)

Astelehena 29
EGUNEZ Elortza

(J. Gisasola, 18)

Martitzena 30

jaiotakoak

EGUNEZ Lekunberri

(Isasi, 31)

Eguaztena 31
EGUNEZ Lafuente

- Anas Benazzi Soussi. 2018-X-5.
- Ibai Pozuelo Garde. 2018-X-18.

(Sostoatarren, 10)

Eguena 1
EGUNEZ Elortza

(J. Gisasola, 18)

Barixakua 2
EGUNEZ Iraundegi

(Calbeton, 19)

Zapatua 3
EGUNEZ Mendinueta

(Urkizu, 6)

Domeka 4
EGUNEZ Castaño

telefono jakingarriak
SOS deiak .........................112
Pegora...............................010
Udaletxea ...........943 70 84 00
Portalea..............943 70 84 39
Udaltzaingoa......943 20 15 25
Mankomunitatea943 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

SUDOKUA
AURREKOAREN EMAITZA

(J. Etxeberria, 7)

Astelehena 5
EGUNEZ Zulueta

(San Agustin, 5)

Martitzena 6
EGUNEZ Morgado

(San Agustin, 3)

Eguaztena 7
EGUNEZ Castaño

(J. Etxeberria, 7)

Eguena 8
EGUNEZ Azkue

(T. Etxebarria, 4)

Barixakua 9
EGUNEZ Elortza

GAUEZ BETI

(J. Gisasola, 18)

-2018AN-

Lafuente (Sostoatarren, 10)
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Barixakua 26

Domeka 28

Martitzena 30

Astelehena 5

MUSIKA

MENDI-LASTERKETA

IKASTEN

ELKARRETARATZEA

20:00. Andres de Egiguren
orkestraren kontzertua:
Francisco Madinaren
“Gitarra eta soka
orkestrarako erlijiomusikako kontzertua”
obraren estreinaldia.
Zuzendaria: Pedro Palacin.
10 euro (7 euro Coliseoaren
Laguna txartelarekin).
Coliseoan.

08:30. “UdazkenTrail
2018”. 18 kilometroko
ibilbidea (3 ordu). Irteera eta
helmuga: Klub Deportiboa.

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

PINTURA LEHIAKETA

19:00. “Ospitale berria”,
Idoia Sarasketa Udaleko
Gizartekintza zinegotzi
eta Mendaroko Ospitaleko
sendagilearen eskutik.
Untzagako jubilatu etxean.

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

09:00. XLI. Aire zabaleko
pintura lehiaketa, Eibarko
Artisten Elkartearen eskutik.
Izen-ematea 09:00etatik
11:00etara, Portalean.

HITZALDIA

MUSIKA

Zapatua 27
OMENALDIA
13:15. Debabarrena
eta Debagoienako
odol-emaileei harrera.
13:30. Intsignia eta
diplomak banatzea.
14:30. Bazkaria. Unzaga
Plaza hotelean.

ZAPATUKO IPUINA
18:00. “Ezberdin bezain
eder”, 3 urtetik gorako
umeentzako ipuin kontalari
saioa, Nerea Ariznabarreta
ipuin-kontalariaren eta
Mariano Hurtado
musikariaren eskutik.
Umeen liburutegian.

12:30. Eibarko Cielito
Musika Bandaren
kontzertua, Carlos Sanchez-Barbak zuzenduta.
Coliseoan.

Astelehena 29
ELKARRETARATZEA
12:00. Jubilatu eta
pentsiodunen
kontzentrazioa, pentsio
duinak eskatzeko. Untzagan
(udaletxe parean).

HITZALDIA
19:00. Euskaraldia
egitasmoari buruzko
hitzaldia, Nerea Azkarateren
eskutik. Untzagako jubilatu
etxean.

Eguaztena 31
HALLOWEEN
18:00. Halloween jaia,
umeentzat: photocalla,
eskulan tailerrak eta
dantzaldia. Koko-jantzita
doazen haurrei opari
sorpresa emango diete
(izen-ematea 3. solairuan,
liburu sailean). El Corte
Inglesean.

ARIMEN GAUA
18:30. “Badator Arimen
Gaua”. Jazinto Olabeko
plazan.

HITZALDIA

18:00. VI. Asier Cuevas
Herri Lasterketa. Irteera eta
helmuga: Klub Deportiboa.

18:30. “Ospitale berria”,
Idoia Sarasketa Udaleko
Gizartekintza zinegotzi
eta Mendaroko Ospitaleko
sendagilearen eskutik.
Ipuruako jubilatu etxean.

MAGIA

EIBARKO KANTUZALEAK

HERRI-LASTERKETA

20:00. ʻDolce Vitaʼ magiaikuskizuna, Mag Lariren
eskutik. 10 euro (6 euro
Coliseoaren Laguna
txartelarekin).

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

ASIER ERRASTI JAIALDIA
20:00. 19. Asier Errasti film
laburren jaialdia. Sarrera
doan. Coliseoan.

Martitzena 6
IKASTEN
16:00/19:00. Puntu-tailerra.
17:00/20:00. Joskintzatailerra. Portalean..

ASIER ERRASTI JAIALDIA
20:00. 19. Asier Errasti film
laburren jaialdia. Sarrera
doan. Coliseoan.

Eguaztena 7
EIBARKO KANTUZALEAK
19:00. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

ASIER ERRASTI JAIALDIA
20:00. 19. Asier Errasti film
laburren jaialdia. Sarrera
doan. Coliseoan.

Eguena 8
LIBURU AURKEZPENA
18:00. “Microfísica sexista
del poder. El caso Alcásser
y la construcción del terror
sexual”, Nerea Barjola
Ramosen liburuaren
aurkezpena. Portaleko
ikastaro gelan.

KALEETAN KANTUZ

Erakusketak
Urriaren 28ra arte:
– URKI KIROL KLUBAREN ARGAZKIAK, 40. URTEURRENEAN
(Untzagako Jubilatu Etxea)
Azaroaren 4ra arte:
– JOSE LUIS IRIGOIENEN ARGAZKIAK (Topaleku)
Azaroaren 18ra arte:
– “EIBARKO EMAKUMEEN AZTARNAK” KOLEKTIBOA (Portalea)
–

INDALEZIO OJANGUREN XXXI. ARGAZKI LEHIAKETAN SARITUTAKO
ETA LEHIAKETARA AURKEZTUTAKO BESTE LAN BATZUEN
ERAKUSKETA (Portalea)

19:30. Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokaletan.

ASIER ERRASTI JAIALDIA
20:00. 19. Asier Errasti film
laburren jaialdia. Sarrera
doan. Coliseoan.

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, OINATZ!
Etxeko mutil haundixak
6 urte betetzen dittu
gaur! Musua etxekuen
eta, batez be, Bernat
eta Lur-en partez.

Zorionak, IAN,
eguaztenian 4 urte
bete zenduazen-eta.
Segi gure bizitzak
betetzen. Musu handi
bat etxekoen partez.

Zorionak, LUKEN,
martitzenian 3 urte
bete zenduazen-eta.
Patxo haundi bat
amatxo, aitatxo
eta famelixaren partez.

Zorionak, IGOR, bixar
5 urte egingo dozuzeta. Ondo pasau eta
musu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, IRATI
Zarraua, azaruaren
4an 12 urte beteko
dozuz-eta. Musu
haundi bat etxeko
loretxuarentzako.

Zorionak, GERMAN!!!,
laztana, atzo 12 urte
bete zenduazen-eta.
Musu pillua etxekuen
partez. Maite zaittugu.

Zorionak, IKER,
domekan 9 urte
beteko dozuz-eta.
Musu haundi bat
etxekuen partez.

Zorionak, AIMAR!!
Datorren domekan
4 urte egingo dozuzeta! Zure famelixaren
partez, musu bat!

Zorionak, EDER, etzi
5 urte beteko dozuzeta. Musu haundi bat
aitxitxa, amama, tia
eta, batez be, Izaro
eta Aiurren partetik.
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Zorionak, LANDER,
gaur 2 urte egitten
dozuz-eta. Jarraittu
alaii. Musu haundi
bat etxekuen eta, batez
be, Izaroren partez.

Zorionak, EDU (16xan) eta ITZA
(23an, 15 urte) urtiak bete dozuez
-eta. Musu haundi bana famelixa
guztiaren partez.

Zorionak, EDURNE,
hillaren 28xan 6 urte
beteko dozuz-eta.
Musu bat famelixa
guztiaren eta, bereziki,
Asierren partez.

Zorionak, amama JAIONE eta
MARA!! Irribarre horri eutsi urte
askuan! Patxo potolo bana
famelixakuen eta, batez be,
Oxelen partez.

Zorionak, LEIRE,
haraiñegun 7 urte
bete zenduazelako,
eta JULEN,
astelehenian 3
egingo dozuzelako.
Patxo bana
famelixaren eta, batez
be, Naiaren partez.

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
27an: 22:30(2 Aretoa)
28an: 20:00
29an: 20:30

(2 ARETOAN)
27an: 19:45
28an: 17:00, 20:00
29an: 20:30

(ANTZOKIAN)
27an: 17:00, 19:45, 22:30(1)
28an: 17:00(1 Aretoa), 20:00
29an: 20:30

(ANTZOKIAN)
27an: 17:00(2 Aretoa)
28an: 17:00

”La sombra de la ley”

”La buena esposa”

”Pesadillas 2: Halloween”

”Smallfoot”

Zuzendaria: Daniel de la Torre

Zuzendaria: Björn Runger

Zuzendaria: Ari Sandel

Zuzendaria: Karey KirkPatrick

iragarkilaburrak

i

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

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK

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
– Pisua salgai T. Etxebarrian. 3 logela,
egongela, jangela, 2 komun eta 2 balkoi.
100 m2. Bizitzera sartzeko moduan. Tel.
649-258913.
– Erreforma osoa behar duen pisua erosiko
nuke Eibarren. Tel. 670-793312.
– Errioxako Santo Domingo erdigunean
pisua salgai. Berritzeko. Prezio onean. Tel.
675-803734.

1.2. Errentan
– Buhardila alokagai Ubitxan. Jantzita eta
igogailuarekin. Bizitzera sartzeko moduan.
460 euro hilero. Tel. 620-611718.
– Emakume batek (alabarekin) pisua hartuko luke alokairuan Eibarren. Gehienez, 550
euro ordaintzeko prest. Tel. 667-034344.
– Bikoteak 2-3 logelako pisua hartuko luke
alokairuan Eibarren. Ahal dela igogailuarekin. Tel. 633-868143 eta 649-538289.

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

3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA

3. Lokalak
3.2. Errentan
– Gela balioaniztuna alokagai Errebalen.
33-35 m2. Oso argitsua. Tel. 674-277661.
– Bulegoa alokagai Biharrian espazioan.
250 euro, gastuak barne. Tel. 656-440644
(Ander) eta 628-590121 (Irune).

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
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4. Lana
4.1. Lan bila
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 612-293334.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel.
656-823897.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanetarako. Tel. 698505289.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanetarako. Ordutegi malgua, gaua barne. Tel.
605-670094.
– Neska euskalduna eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Eusko Jaurlaritzako akreditazioarekin. Tel. 617-844142.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 616-809926.
– Mutila eskaintzen da umeak edo nagusiak
zaintzeko, obretan lan egiteko etabar. Tel.
631-402535.

– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko. Tel. 656-823897.
– Emakumea eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 634-155913.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanerako. Tel. 632-747635.
– Emakumea eskaintzen da edozein lanerako. Ordutegi malgua. Tel. 682-764372.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko. Tel. 697-292668.
– Neska eskaintzen da goizez garbiketak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Nagusiak zaintzeko ikastaroa eginda. Tel.
602-047812.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez edo
gauez nagusiak zaintzeko. Esperientzia.
Tel. 616-554004.
– Gizonezkoa eskaintzen da edozein lan
egiteko: igeltsero jardun, nagusiak zaindu...
Tel. 699-535728.
– Mutia eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 612-222362.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Interna. Tel. 631-200936.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Orduka. Tel.
635-189294.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 698-696194.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Erreferentziak. Tel.
653-381798.
– Gizona eskaintzen da baserriko lanak egiteko eta gizon nagusiak zaintzeko. Tel. 632271530.
– Neska eskaintzen da kamarera lan egiteko. Esperientzia. Tel. 683-511935.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632879954.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 612569395.
– 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.

4.2. Langile bila
– Mekanika/elektromekanikarako langilea
behar da. 5 urtetik gorako esperientzia profesionalarekin. Berehala hasteko. Tel. 943741480. esarriauto@gmail.com
– Kamarera/o behar da Eibarren barixaku
eta zapatu gauetan lan egiteko. Laga curriculuma Anardi tabernan.
– Ileapaintzailea behar da lanaldi erdirako.
Tel. 619-928881.
– 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.Idatzi: mariasuncc@gmail.com

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– Ingeleseko C2 maila duen gazteak klase
partikularrak ematen ditu. Esperientzia.
Merke. Tel. 690-025579.
– Neska euskalduna eskaintzen da Matematika, Fisika eta Marrazketa klaseak emateko. Baita umeak zaintzeko ere. Tel. 688678199.
– 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
6.1. Salgai
– Ehizarako bi eskopeta (ia berriak) eta txakurrendako bi kaxa salgai. Tel. 649-258913.
– “Ecotermi” berogailua salgai (13 elementuak). Programagarria da. Egoera onean.
150 euro. Tel. 626-144098.

6.2. Eman
– Txakurkumeak oparitzen dira. Tel. 722222338.

6.3. Galdu/Aurkitu
– Zilarrezko belarritakoa galdu nuen Eibar
erdialdean. Swarovski kristal urdinarekin.
Tel. 677-094907.

