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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MATRAILLEKO.- Aurpegian emandako kolpea, belarriondokoa. “Matraillekuak emonaz esaten
zetsan: igarrixok zeiñek emon deuan oingua”.

("...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

”Txinatarrek bultzatu dute patinete
elektrikoen boom-a. Aurreneko
modeloak orain dela hamar bat
urte agertu ziren, bizikleta
elektrikoekin batera. Orain,
txinatarrek modelo merke eta
lehiakorrak merkaturatu dituzte,
eta orduan heldu da zoramena.
200 euroren truke aurki daitezke
egun: oinarrizko zerbitzua ematen
dute horiek, eta batez ere
gazteentzat dira. Kilometro ugari
egin eta bide malkartsuak hartu
behar dituenak mila euroren
bueltan dauden patineteak erosi
beharko ditu ”
(BORJA ERASO, DENDARIA)

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETTZA)

“Kuban ez dago askatasun
ideologikorik, eta hori izan dut
bueltatzeko arrazoi nagusia;
sufrikarioa zen niretzat. Neure
buruari esaten nion ez niela esango
zer egin behar duten, baina gaizki
sentitzen nintzen askatasun
ezarekin. Hilean hamarren bat
dolar irabazten dituzte, eta familia
aurrera atera behar... Bizitzeko
zailtasunak dituzte. Gezurra nonahi
dago han, esanez dena ondo doala,
baina larrialdia dago, lapurreta...
Hala ere, egoera horretan dauden
arren, maitagarriak eta atseginak
dira. Inon ez dut aurkitu halako
jenderik. Dominikar Errepublikan
egon ondoren, jendeagatik ez
zitzaidan kostatu hara bueltatzea”
(TXEMA AUZMENDI, JESUITA)

“`Euskadiko Futbol Federazioak
eskaera Gibraltarrekin batera egin
izan balu, 1997an, selekzioaren
partidek jendetzak biltzen
zituztenean, orain barruan
geundeke. Baina Gibraltarrek bere
eskaera egin ondoren, UEFA eta
FIFAko estatutuak aldatu zituzten.
Ligei dagokienez, federazio
ofizialek ez dute zertan liga
propiorik osatu; Ligak elkarte
pribatuak dira. Galesko taldeek
Ingalaterrako liga jokatzen dute,
eta Eskoziakoek ez. Hala erabaki
zutelako. Jokoetan parte hartzeko
gauzak aldatu egiten dira, Olinpiar
Batzorde propioa izan behar
duzulako, eta batzorde hori NBEk
onartutako estatuei aitortzen zaie”
(DAVID SALINAS-ARMENDARIZ, LEGELARIA)
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Egogain gerontologikoko bihargiñak borrokan dihardute
Aurreko astiaz geroztik, Egogain Gerontologia Zentruko
bihargiñak euren lan baldintzen eta zaintzen dittuen nagusixen eskubidien alde borrokan dihardue eta, jendiari eskatzen dittuenen barri emoteko, informaziño-puntuak sortzen
diharduela emon dabe aditzera. Euren berbetan, “Egogaingo

bihargiñok nagusixak, mendekotasun haundixa, adimen urritasuna eta gaixotasun mentalak dittuen pertsonak atenditzen
dittugu, guk zaindu eta maittatu egitten dittugu, gehixenak
hamen egingo dittuelako bizitzako azken urtiak. Horregaittik,
bizitza duiña eta merezi daben kalidadezko arreta izateko
biharrian dihardugu. Baiña azken urtiotan Gipuzkoako Foru
Aldundiak atzerapauso ugari emon dittu hainbat arlotan, gaur
egun dittugun lan baldintzen alde horrenbeste borrokatu dabenen kaltetan”. Gauzak horrela, herritarrengana zuzentzia
erabagi dabe, “gure lan baldintzak salatzeko eta nagusixak
merezi daben arretaren alde atxikimendua eskatzeko”. Euren
eskaerak babesteko, siñadurak batzen dihardue eta oin arte
jendiak emondako erantzunarekin “oso pozik” daguazela diñue: “Eguaztenian zabaldutako bi informaziño-puntuak oso
arrakastatsuak izan dira. Goizian herritarrak izan daben partehartziarekin oso-oso pozik gaoz eta arratsaldian Egogaiñen ipiñi dogun info-puntuak be harrera bikaiña euki eban”.

Sindikatuak Alfaren inguruko baloraziñua egin dabe
Alfa Precision Casting eta Util Alfa enpresetan grebari ekin zetsela urtebete
pasau dala eta, horrekin batera, enpresa
batzordia administradore konkursalekin
ados ipiñi zala sei hillebete igaro dirala
aprobetxauta, tarte honetan pasautakuaren inguruko eritzixa emon nahi dabe ELA
eta LAB sindikatuetako ordezkarixak: “Tamalez, Alfa taldiaren gainbeheria ez zan
hasi 2017. urtian: 2008xan 800 bihargin
eguazen taldian eta gaur egun 50 bihargin
baiño gitxiago dagoz plantillan”. Taldekua
zan Industrias GOL 22 millioi eurotan saldu eta dirua taldeko hiru zuzendarixen artian banatu arren, oindiok be horren inguruko berririk ez dakela salatu nahi dabe:
“Enplegua suntsitziaz gain, enpresak salerositta, industria-espekulaziñuan eta orubeen espekulaziñuan aritu dirala pentsatzen dogu”.
Alfa Precision Castingeko 131 bihargiñeri eragiten detsen likidaziño-prozesua
amaittu eta inbertsore barrixa (Eibar Preci-

Oin dala urtebete ekin zetsen greba mugagabiari Alfako bihargiñak.

sion Casting) sartu eta gero, gaur egunian
bertan 60 bihargin daguazela azaldu dabe:
“Kontrataziño barrixak egitterako orduan
bazterkeriaz jokatu dabela salatu nahi dogu. Oin biharrian daguazenen %95 eskirolak dira, hau da, gehienguak batzarrian greba mugagabia hastia erabagi arren, biharrian segitzia erabagi ebenak dira oin lanian

daguazenak”. Horrekin batera, eskerrak
emon nahi detsez eibartarreri, “manifestaziñuetan, enkarteladetan eta mobilizaziñuetan azaldutako alkartasunarengaittik.
Eta bereziki eskerrak emon nahi detsaguz
Untzagako jubilau etxekueri, laguntza morala ez eze, ordaineziña dan laguntasun logistikua be emon zeskuelako”.

MIGUEL AIZPIRI LARRAÑAGA
I. urteurrena: 2017-XII-24

“Zure hutsunea ezin da bete. Gure oroimenean zaitugu”
ETXEKOAK

BERE ALDEKO MEZA ABENDUAREN 23AN, DOMEKAN, EGINGO DUGU
EGUERDIKO 12:00-ETAN, SAN ANDRES PARROKIAN.

...eta kitto!
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autuan
EH BILDU-N PARTE
HARTZEKO IZEN-EMOTIA

Eguaztenian Nerea
Ariznabarreta eta
Cecilia Paganinik
“Umore iluntzea”
eskinduko dabe.

Atzo zabaldu eben Eibart Azokia Untzagan
Aurten 14. ediziñua betetzen daben
Eibart Gabonetako artisau-azokiak
atzo zabaldu zittuan atiak, Untzaga plazan (jubilauen aldian) ipiñi dittuen kaseta
prefabrikauetan. Urtarrilaren 5era arte
egunero zabalduko dabe azokia,
11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik
20:30xetara (abenduaren 25ian eta urtarrillaren 1ian itxitta egongo da). Oiñ arteko martxan, Euskal Herriko artisauekin
batera A Coruña, Granada, Toledo eta

Valentziatik etorrittakuak egongo dira, 16
artisau guztira, eta salgai ipiñittakuen artian denetariko artisautza lanak egongo
dira (bitxigintza, arropak, osagarrixak…).
Bestalde, azokaren inguruan bestelako ekitaldiak antolatu dittu Eibartek:
eguaztenian, 19:00etatik aurrera “Umore iluntzea” eskinduko dabe Cecilia Paganinik (“Loli pop”) eta Nerea Ariznabarretak (“The pianist”), Amaia Arriaranek
aurkeztuko daben ikuskizunian.

Amaia
Ardanza
Telleria
(AINHOA GURE
LANKIDEAREN AMA )

2018-XII-17
Gure a t sekabea ett a elkartasuna
adii erazi nah
h i diegu
haren senide eta lagunei.
...eta kitto! Euskara Elkartea

Eibarko EH Bilduk bere
hauteskunde-prozesuarekin
aurrera segitzen dabela emon
dau aditzera: “Hauteskunde
Batzordia berretsi da eta oin,
ahalik eta EH Bildu zabalena
izateko asmuarekin, izenemotia sustatzen ari gara.
Laster, zerrendaburua eta
gaiñontzeko zerrendia
aukeratzeko aukeria izango
dabe alta emon daben
herritarrak”. Parte hartu,
proposamenak egin eta jaso,
hautagaixak proposatu eta
bozkatu nahi dittuenak, alta
emon leike
https://elkarrekin.ehbildu.eus
helbidian, 943708428
telefonora deittuta edo
bildu@eibar.eus helbidera
idatzitta. Eta, horrekin batera,
martitzenero, 17:30xetan
Bilgunian billera irekixak
egitten dittue.
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herriko kaleei begirada

IBARKURUTZE
egilea:
MIREIA UGARTEBURU

Dibujo Eskolarekin elkarlanean

Gabonetako Popo up Store-a zabaldu dabe
Andra artisau talde batek indarrak batu eta Gabonetako Pop up Store-a antolatu dabe, asmo horrekin Toribio Etxebarria kalian zabaldu daben lokalian. Diñuenez,
“alokairuak oso karuak diranez, banaka lokala hartzia eziñezkua zan guretako eta, horregaittik, alkartzia erabagi dogu gure sormena
erakusteko, alkarreri laguntzeko, aisiari lotutako
aktibidadiak antolatzeko
eta jendiari beste modu
batian erosteko aukeria
emoteko”. Proiektu barritzaille honen inguruan bat
egin daben artisauak
MUA, Xarlem Creations,
Delolindo, Avelina, Soda
eta Eskusutxo dira.

Banatu dabe Txistorra
Eguneko sari nagusiña
M artitzenian jaso eban sarixa aurtengo Txistorra Eguneko
zozketako irabazliak, Gaizka Ibarzabalek: Oberena harategixan
gastatzeko 300 euroko txekia. Argazkixan ikusi leikian moduan,
irabazliak Angel Lopez, Eibarko Txirrindulari Elkarteko presidentiaren eta Juan Maria Jimenez, Oberena harategiko jabiaren eskutik jaso eban sarixa. Zorionak!

Truke eta doako
azokia egingo da
bixar Untzagan
“Konsumismo basatixaren zurrunbillotik
ihes egitteko alternatibak” nahi dittuenekin gogoratuta, bixarko Truke eta Doako
Azokia antolatu dabe Nalua Eibarko Talde Feministakuak. Goizeko 11:00etatik 15:00etara
arropak, jostailluak, liburuak eta beste hamaika gauza egongo dira Untzagan egingo
daben azokan. Azaldu dabenez, “nahi daben
guztiak izango dau bertan daguana hartzeko
edota erabiltzen ez daben zeozeren trukian
kanbixatzeko aukeria”.

...eta kitto!
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Haurren kontrako abusuak prebenitzeko
programa barrixa abiatu dabe
Datozen astiotan haurren kontrako
abusuak prebenitzeko programia ipiñiko dau martxan Eibarko Udalak: "Tantaka, tabuak ipuinetatik lantzen" izenburuko ekimena udalerriko ikastetxieri zuzenduta dago eta alkarlanian antolatu dabe
Gizarte Zerbitzuen udal saillak eta Juan
San Martin udal liburutegixak. Haurren
kontrako sexu-abusuen gaixa jorratzen
daben programia bi ataletan oiñarritzen
da. Batetik, Elisenda Pascual i Martík idatzi eta Merce Serra Vallsek ilustrau daben
"Clara y su sombra” ipuiñaren marrazkixetan oiñarritzen dan erakusketia legoke.

Haur Eskolako eta Lehen Hezkuntzako
ikasliak juango dira erakusketa horretara
bisitan. Eta, horrekin batera, gida didaktiko bat egingo da irakasliendako, haurren
aurkako abusua prebenitzeko formaziñua
jaso deixen. Erakusketarako Ermuko udal
liburutegixak lagatako materixala erabilliko dabe, han aurreko ikasturtian landu
ebelako programia. Honezkero, parte hartuko dabela baieztatu daben ikastetxiak
San Andres, Arrateko Andra Mari, Urkizu, La Salle Isasi, Aldatze eta Amaña dira. Danera 60 bat gelak, 1.200 ikasle inguruk hartuko dabe programan.

Pensiño duin eta
publikuen aldeko
manifestaziño jendetsua
egin zan zapatuan
Untzaga pentsiodun plataformak, Biztu alkartiak, AGUIJUPENS Debabarrenak eta Eibarko
Duintasuna alkartiak deittuta, manifestaziño jendetsua abiatu zan Untzagatik zapatu eguardixan.
Azken hillabetiotan astelehenero egitten dittuen
konzentraziñuetan bezala, zapatuko mobilizaziñuan
be KPIa aplikatzia, 1.080 euroko gitxieneko pensiñua eta 2011. eta 2013. urtietako lan erreformak
bertan behera lagatzia eskatu eben, bestiak beste.
Zapatu eguerdiko manifestaziñua Untzagatik urtetzen. Malen Jainaga

...eta kitto!
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Gabonetako
izpirituak...
...herria
hartu du

E

ibar Merkataritza Gune
Irekiak
Gabonetako
kanpaina jarri du martxan aurten ere herriko
merkataritza eta ostalaritza sustatzeko asmoz. Azaroaren 27an
Gabonetako argiak piztu zituzten Eibarko Bizikleta plazan
egin zen ekitaldian eta bihartik
aurrera hainbat ekintza antolatu dituzte. Dendari eta ostalariek, egun hauek garrantziaren
jakitun, herriko kaleei bizia eta
kolorea eman nahi diete.
Gaurtik aurrera herriko toki
ezberdinetan jarritako barrakak
martxan ipiniko dituzte. Txantxa Zelain bost atrakzio egongo dira, Urkizun hiru eta Anbulategiko parkean bakarra, karrusela. Barrakak egunero
egongo dira martxan urtarrilaren 6ra arte, domeketan ezik,
11:30etik 15:00etara eta
16:30etik 21:00etara.
Prezioari dagokionez, Urkizu
eta Anbulategiko barraketan
doako sarrera egongo da Gabonetako kanpainan parte hartzen duten dendetan erosterakoan jasotako bonoak aurkeztuz gero, nahiz eta egun batzuetan ordaindu egin beharko
den. Txantxa Zelain dauden
barraketako sarrerek, ordea,
0,50 euroko prezioa izango dute, bonoa erakusteaz gain. Bonoa erabili ezingo den egunetan atrakzioen prezioa 1,50 eurokoa izango da.

Barrakak zabalduta, bihar
Gabonetako Haur Parkearen
txanda izango da. Astelena
frontoiak jasoko du, beste
behin, umeentzako puzgarriak, tailerrak, eskulanak eta
bestelako ekintzak jasotzen
dituen parkea. 2 eta 12 urte
bitarteko umeei zuzenduta
dago eta gurasoek, nahi izanez gero, bertan egoteko aukera izango dute, frontoiaren
harmailetan erreserbatuko
zaien tokian.
Parkea urtarrilaren 4ra arte
egongo da zabalik (abenduaren 25ean eta urtarrilaren 1ean
itxita egongo da) 11:00etatik
14:00etara eta 16:30etik
20:30era (abenduaren 31n goizean bakarrik egongo da zabalik) eta sarrerak 3 euroko kostua edukiko du (dohainik Eibar
Merkatal Gune Irekiaren bonoarekin). Sarrerarekin 90 minutuko egonaldia egin ahal izango dute parkean umeek. Ezin
izango da ordua erreserbatu
eta aforoa betetzen den heinean txandak antolatuko dira
(150 umeko aforoa dauka Astelenak).
Olentzero eskoletan,
Urkin eta kalejiran
Barraketan zein Haur Parkean jolastu eta gero, Olentzero
herrira etorriko da hilaren 24an,
astelehenean. Ordurako opari
gehienak prest edukiko ditu,

izan ere, abenduaren 11z geroztik zabalik egon da Olentzerori eskutitzak bidaltzeko postontzia, baina oraindik gaur zabalik egongo da Pegoran dagoen postontzia eta Portalekoa
domekara arte egongo da irekita. Gainera, 24an bertan, Olentzerori egiten zaion harreran,
udaletxean entregatu ahal izango dira gutun gehiago.
Olentzerok herriko ikastetxeak bisitatu ditu azken astean zehar, baina bihar Urkin
ikusteko aukera izango dugu.
Urkiko jai batzordearen eskutik
harrera egingo zaio eta 18:00etan kalejira egingo dute auzoan zehar Urki Kurutzekuatik
abiatuta Cepa tabernako arkupeetaraino. Gero, txokolatada
egongo da. Eta Amañan astelehenean, 17:00etan, ibiliko da
kalejiran Olentzero.

Orain dela hilabete inguru
piztu zituzten Gabonetako
argiak, baina bihartik
aurrera sartuko gara
Gabonetan buru-belarri.
Haur Parkea, barrakak,
Olentzerori eta Erregeei
harrera, ikuskizunak...
egun bereziak izango dira,
eta herriak itxura eta
eguneroko jarduna
aldatuko du urte berriari
harrera egiteko.
Urtarrilaren 6an itzaliko
dituzte argiak. Bitartean,
magia egin dadila.

Astelehenean iritsiko da
Olentzeroren egun handia. Urkizutik Untzagara kalejira egingo du 11:30ean hasita eta, gero, udaletxean harrera egingo
zaio. Jazinto Olabe Ludotekakoek, Afariketakoek, Astixakoek eta Aspacekoek zabalduko
dute kalejira, eta Galtzagorriak
eta Pantxika astoa ez dira faltako. Gainera, Juan Bautista Gisasola Musika Eskolako ikasleek, Adolfo Jainaga soinujolearen ikasleek, Kaleetan Kantuzekoek eta Eibarko Kantuzaleek kalejiran lagunduko dute
Olentzero, eta anplifikadoreak
jarriko dituzte atzean datozenek musika ondo entzuteko.
Erregeen Kabalgata
errugbilariekin
Errege Egunak ematen die
amaiera Gabonei, baina bezpe-

Hilaren 24an 11:30ean irtengo da Olentzero kalejiran, Urkizutik
Untzagaraino. Kalejira amaituta, azken eskutitzak jasoko ditu udaletxean.

...eta kitto!
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ran hainbat ekintza antolatu dituzte Erregeei harrera beroa
egiteko. Erregeen Kabalgata,
ohiturak dioen bezala, urtarrilaren 5ean egingo da, baina hasteko Ballet Eibarreseko, Ipurua
Gimnasia Erritmikoko eta Ipurua Dantza Garaikideko 250
dantzarik ikuskizuna eskainiko
dute Ipuruako kiroldegian
17:00etan. 1.850 gonbidapen
banatuko dira (iaz baino 250
gehiago), eta hilaren 20an goizeko 09:00etan hartu ahal izango dira sarrerak (pertsona bakoitzeko sarrera bi, dohainik).
Ikuskizunaren
ondoren,
18:45ean, Erregeak Lambretta
motorretan jaitsiko dira Untzagara eta 19:00etan Kabalgata
hasiko da betiko ibilbidea eginez. Hasi aurretik euria eginez
gero, Erregeek ibilbide txiki bat
egingo dute oinez udaletxeraino, eta Kabalgata hasita dagoela euria botaz gero, bertan
behera geratuko da eta Erregeak oinez udaletxera joango
dira. Han harrera egingo die
umeei. Aurten, gainera, Eibar
Rugby Taldekoen laguntza jasoko dute Erregeek.
Errebal biziberritzeko
kanpaina
Eibar Merkataritza Gune Irekiak ‘Errebal Bizirik’ kanpaina

Paperez egindako jaiotzak
Urte sasoi honetan asko dira
etxe, denda zein tabernak
apaintzera animatzen direnak,
baina batzuek pauso bat aurrera eman eta benetako artelanak sortzen dituzte. Horren
adibide da Cesar Menendez
eibartarra. Papera tolestuta
sortzen dituen pieza txikiak bata bestearen gainean ipintzen
joaten da etxetxo, zubi eta
bestelako guztiak eraiki eta
jaiotzak osatzeko. Bidebarrieta
kaleko Arla dendan eta Unfemako erakusleihoetan ipini du
ikusgai jaiotza bana eta, ondo
fijatuz gero, jaiotza bakoitzean
denda bera integratu du.
Artista honek orain dela 20
bat urte lan istripu larria izan
zuen eta, horren ostean, denborapasa modura eta egoerari buelta emateko hasi zen paperarekin eskulanak egiten.
Aurretik ere jaiotzak egiteko
zaletasuna zuenez, horrela
ekin zion lanari. Edozein motatako papera erabiltzen du:
medikamentuen prospektuak,
buzoietara botatzen duten publizitatea... horiek moztu eta
paper-zerrendak egiten ditu
eta, ondoren, horiek tolestu
eta gurutzatzen joaten da,
makramea egiteko teknika
bera erabiliz.

Astelena Gabon Parkea 11:00etatik 14:00etara eta 16:30etik 20:30era
zabalduko dute bihar eta datorren asteko 26an eta 27an.

jarri du martxan Errebal inguruko merkataritza suspertzeko
eta, horren barruan, ‘Los duendes de Navidad y sus carteros’
izeneko kale-ikuskizuna egingo
da bihar Errebal kalean 17:30ean eta 19:30ean.
Errebaleko berrogei denda
baino gehiagotan, gainera,
erosketa-bonoak trukatzeko
aukera egongo da abenduaren
31ra arte. Erosleek eskuratutako bonoek balio ezberdinak
dituzte (2, 5, 10, 20 eta 50 euro) eta bonoak erosi diren dendetan egin beharko dira eros-

ketak. Bono hauekin bonoetan
ezarritako diru-kopuruaren bikoitza gastatu behar da gutxienez erosketan.
Errebalez gain herri osoko
180 denda, zerbitzu eta ostalaritza-zentroetan erosketak
egin edo kontsumitzeko bonoa ere prestatu ditu Eibar
Merkataritza Gune Irekiak.
Kasu honetan urtarrilaren
5era arte trukatu ahal izango
dira. Bonoek 40 euro balio
dute eta eta 50 euroko erosketak egin ahal izango dira
eurekin.

JATORRIZKO KAFEETAN
ESPEZIALIZATUA
URKIZU PASEALEKUA, 13
Orbeako dorreak / 1. solairua
☎ 943 12 02 00 Faxa: 943 12 02 04
1) Kardiologia

10) Radiologia

2) Zirugia

11) Urologia

3) Dermatologia

12) Traumatologia

4) Dietetika / Nutrizioa

13) Koloproktologia

5) Analisi Klinikoak

14) Erizaintza

6) Ortodontzia

15) Foto-depilazio

7) Otorrinolaringologia

MUNDUKO KAFE ONENAK
IZENDATUTAKOAK

an
u
d
n
Abe
oan!
i
z
o
prom

VIETNAM ROBUSTA
ETHIOPIA
COSTA RICA
HONDURAS
COLOMBIA
INDONESIA
NICARAGUA ORGÁNICO
BRASIL
NICARAGUA CARACOLILLO

AUKERAKO

40 TE

BAINO GEHIAGO

Urdaiazpiko Iberikoak

Labanez ebakita

Unitatea

8) Psikiatria

16) Ginekologia

9) Barne Medikuntza

17) Psikologia

BERRIA

BERRIA

Estaziño, 7
943-207032

9

Iberikoen taulak
Gazta Beroak

...eta kitto!
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Eibar BHI-n “Jarduera
Arrakastatsuak” proiektuari ekin
diote aurten. Jarduera
Arrakastatsuek, edozein lekutan
eta egoeratan, emaitza
akademikoak eta elkarkidetza
hobetu egiten dituzte. Ikastetxe
barruan egiten dira, baina
ikastetxetik kanpoko jendearen
laguntza eta inplikazioa
ezinbestekoa da. Rosa Jaussi
Eibar BHI-ko zuzendariarekin eta
Edurne Odriozola ikastetxe
horretako Isasiko ikasketaburuarekin berbetan jardun
dugu, ekimen hau hobeto
ezagutzeko eta, bide batez,
herritar guztiei bertan parte
hartzeko gonbidapena egiteko.

Talde interaktiboetan boluntario moduan jardun nahi duten herritarrek telefonoz (943 20 30 94) edo
emailez (rosajaussi@eibarbhi.eus) jarri daitezke harremanetan Eibar BHI-rekin.

ROSA JAUSSI eta EDURNE ODRIOZOLA (Eibar BHI):

“Herritarren inplikazioa
behar dugu Eibar BHI-n”
- Zer di ra ja rdu era ar ra kas ta tsu ak eta
non daukate jatorria?
Jarduera arrakastatsuak, egoera kultural eta sozioekonomiko desbedinetan, beti emaitza onak lortzen dituzten praktikak
direla esan daiteke. Orain dela urte batzuk, Europa mailan, INCLUD-ED izeneko
ikerketa egin zen unibertsitate askoren artean. Egoera kultural eta sozioekonomiko
desberdinetako ikastetxeetan egiten ziren
jarduerak eta horien emaitzak aztertu zituzten, eta beti arrakastatsuak ziren lau
edo bost jarduera zeudela ondorioztatu zuten. Ikasketa-emaitzetan hobekuntzak izateaz gain, elkarbizitza asko hobetzen dute, bai ikastetxean eta baita komunitate
osoan ere. Orain dela urte batzuk martxan
daude munduko hainbat lekutan, eta guk,
apurka, irakaslegoa prestatzen eta gure
ikastetxean sartzen hasi gara.
- Zeintzuk dira jarduera horiek?
Alde batetik talde interaktiboak ditugu.
DBH-1 eta DBH-2n jarri ditugu martxan.
Irakasleak, gelako ariketak prestatzen ditu
boluntarioen laguntzarekin taldeka egiteko. Gela lau taldetan banatzen da, eta talde bakoitzean heldu bat dago moderatzaile edo laguntzaile moduan. Boluntario
hauen lana oso garrantzitsua da. Ikasleei

lagundu egin behar diete talde bezala lan
egiten, baina benetako protagonistak ikasleak dira. Orain arte ez da horrelakorik egin
eta ikasleek ez dakite taldean lan egiten.
Helburua da, ezagutzak eskuratzeaz gain,
txandak banatzea, ideiak partekatzea, azalpenak bata besteari ematea, elkarri laguntzea eta hitz egitea, batez ere asko hitz
egitea. Guzti horrek aberastasuna sortzen
du eta ikasi behar dute inor ez dela atzean
gelditu behar.
- He rr ita rre n pa rte -h art zea k g arr ant zi
handia daukala diozue…
Talde interaktiboetarako, geletan taldeak koordinatzen laguntzeko, jendea behar
dugu. Ezinbestekoa da komunitatearen inplikazioa, eta horregatik Eibarko herritar
guztiei zabaldu nahi diegu proiektua. Materiaz ez da ezer jakin behar (ez matematika, ez gizartea, ez fisika…). Izan daiteke
amama bat, jubilatu bat, unibertsitario
bat, atezaina… Bakarrik informazio saio

“Ikasketa-emaitzetan
hobekuntzak izateaz
gain, elkarbizitza ere
asko hobetzen dute”

bat jasoko lukete nola jokatu behar duten
jakiteko. Onura ikastetxearentzat izateaz
gain herri osoarentzat izango dela uste dugu. Askotariko eragileen elkarlana onuragarria izango da bai elkarbizitzarako eta
baita euskararen sustapenerako eta gure
gazteen hazkunde pertsonalerako ere.
- Gel a ant ola tze ko mo du ho rre taz g ain ,
ze in tz u k d i ra b es te J ar du e ra A rr ak a stat sua k?
Martxan jarri dugun beste jarduera bat
`tertulia dialogikoak´ dira. DBH-ko maila
guztietan egingo da aurten. Liburu klasikoak erabiltzen dira. Liburu horiek irakurrita, burmuina ezberdin garatzen dela diote
ikerketek, balio unibertsalak transmititzen
dituztela ahaztu barik. Adierazpidea eta
hiztegia hobetzen dira, klasikoak ezagutzen dira eta gatazkaren prebentzioa,
errespetua eta elkartasuna bezalako gaiak
lantzen dira. Beste jarduera bat `tertulia
kurrikularrak´ dira. Gauza bera da, baina arlo edo ikasgai bakoitzari egokituta, eta hemen ere ikasleen parte-hartzea eta iritzi
trukaketa bultzatzen da. `Tertulia pedagogikoak´ ere badaude jarduera arrakastatsuen artean, eta hauetan genero indarkeriari buruz hitz egiten da, aurretik aukeratutako test eta ikerketen bitartez.

...eta kitto!
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Joan den martitzenean Gipuzkoako AECC
Minbiziaren aurkako Elkarteak maite dugun
norbait galduz gero Eguberriei aurre egiteko
moduaren inguruko tailerra egin zuen Eibarren.
Bertan Iñaki Peña medikuak zuzendutako `Aulki
Hutsak´ dokumentala eskaini zuten, eta
egilearekin solasaldia egiteko aukera egon zen.
Profesionalen eta norbait galdu duten senideen
elkarrizketak biltzen ditu dokumentalak.
Dokumentala argia.com-eko
plataforman eta arteman.eus-en
ikus daiteke. Testigantza gehienak
euskaraz dira. Jatorrizko bertsioan
doa beti, eta azpitituluak ditu.

IÑAKI PEÑA (Arrasateko ospitaleko medikua)

“Aulki Hutsak heriotzari
buruzko dokumentala da”
- Orain dela 5 urte sortu zenuten `Aulki
Hutsak´ eta harrezkero 80 emanaldi publiko inguru eskaini dituzue. Nola sortu
zen ideia?
Ni medikua naiz. Pertsona nagusiekin
jarduten dut gehienbat eta orain dela 8 urte zainketa paliatibo eta aringarrietan egiten dut lan. 2007an aita hil zitzaidan, minbiziarekin, eta 2012an amari beste minbizi bat diagnostikatu zioten. Momentu hori
krisialdi momentu handia izan zen. Etxean
gauzak hankaz gora jarri ziren. Bi urte geroago hil zen ama. Profesionalki ere urte
horiek nahiko gorabeheratsuak izan ziren.
Dena batera izan zen. Koktel horrekin, azkenean, pausoa eman nuen eta dokumentala sortu nuen, Aretxabaletako Arteman taldearekin.
- Zer azaltzen da dokumentalean?
Heriotzari buruzko dokumentala da `Aulki Hutsak´. Gaur egun gure gizartean tabu
bihurtu den gaia dakar, zer gertatzen da
maite dugun hori hiltzen denean? galderari erantzuna topatu nahian. Profesionalen
eta norbait galdu duten senideen elkarrizketak biltzen ditu dokumentalak. Alde batetik apunte teorikoak edo profesionalak,
eta, bestetik, bizipen pertsonalak bildu nahi
izan ditugu. Bi kasutan gauza biak konbinatzen dira eta, nire ustez, `Aulki Hutsak´en
balioa hori da: bi lankide agertzen dira alde
bietatik kontatzen. Azken finean, doku-

Iñaki Peña Arrasate Ospitaleko medikuak
zuzendu du heriotza eta dolua ardatz duen
dokumentala.

mentalaren bitartez ikus daiteke hau denoi
pasatzen zaigula, eta modu positiboan, zuk
jasotako laguntza guztia gizarteari ematea
posible dela (hau da, Julio Gomez edo Lori
Thompson-en kasua, esate baterako).
- Gabonak eta data bereziak konplikatuak
izaten dira inguruan, etxean, heriotz bat
izan dutenentzat. Zoritxarrez, etxe
gehienetan egoten dira aulki hutsak.
Niretzako oraindik ere Gabonak jai kuttunak dira. Hori bakoitzak ematen dion zentzuaren araberakoa da. Dolua ondo egin ezkero buelta eman ahal diozu eta beste ikuspuntu batetik ikusi. Ateak zabalik edukita,
jendeak txarto, ondo edo erdi-purdi pasa
ditzake egun berezi hauek, baina egia da

gure kultura kristauan data inportanteak direla. Orokorrean, ez bakarrik Gabonetan,
edozein krisialdi momentuan, dolua ondo
egin ezkero posible da galdu ditugun pertsonak min hori sentitu barik gogoratzea,
pakean eta serenitatetik Eta oroitzapen
mingarri horiek beste era bateko oroitzapen bihurtzea. Hori lortuz gero, eta kasu
gehienetan lortzen da, posible duzu hildakoaren urtebetetzea edo Gabonak beste
modu batean bizitzea eta buelta ematea,
beti ere presente edukita.
- Eta hori nola lortzen da?
%80k lortzen du aurrera egitea laguntza profesionalik gabe, familian eta lagunekin, konpartitzen eta negar asko egiten.
Eta beste kasuetan laguntza profesionala
behar izaten da (psikologoak, psikiatrak…)
Hau hainbat gauzarekin oso lotuta joaten
da: heriotza nola izan den, hildakoaren
adina, bizitzaren zein momentutan harrapatu zaituen… Dolua ez da gaixotasun
bat. Erreakzio natural bat da, batzutan trabatu egin daitekeena. Askotan isolamenduak eta isiltasun jarraituak eragiten ditu
arazo larrienak.
- Denborak dena sendatzen omen du…
Hau ez da guztiz egia. Denborak ez du
ezer sendatzen, denborarekin egiten duzunak bai, ordea. Modu pasiboan, denbora
pasatzen lagatzen, ez da ezer etorriko. Beraz, denbora bai, baina modu landuan.

...eta kitto!
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Errebalen merkatu plazia eraitsi
ebenetik gaur arte 11 urte juan
jakuz eta, oindiok be, paretik
pasatzen garan bakotxian,
harresixak inguratuta daguan zulo
haundi bat, besterik ez dogu
ikusten. Egunak juan egunak etorri
ez dira gitxi izan obra horren
inguruan egindako kritika, txiste eta
komentarixuak. Epiak ez
betetziarren lanak egitten ziharduan
Dragados enpresarekin kontratua
bertan behera lagatzia erabagi eban
Udalak oin urtebete eta, Errebalen
dana geldirik daguala ikusitta,
azaruan atzera be gaixari heldu
detse politikuak ez eze, Errebal
Plataformakuak eta Andirao
basarrittarren alkartekuak.

E

rrebal Plataformakuak azaruaren
hasieran argittara emondako komunikauari jarraittuta, holan diñue
Errebal Plataformako kidiak: “Bi
gauza azpimarratu nahi dittugu. Batetik,
proiektua atzera be geratuta egotiak eta,
hortaz, lanak gehixago atzeratziak inguruan
bizi diranak zein dendarixak hasarratzia eragin dau. Eta, horrekin batera, gure herrixan
agintzen dabenak etorkizuneko ekipamenduan merkatu plaza baterako tokirik ez dala egongo publikoki onartzia nahi dogu.
Atzerapenak eta hartutako konpromisuak
ez betetziak hasarre bizixa eragin detse herritar askori, tartian guri. Izan be, Errebal
Plataformak 2010eko otsaillian eskatutako
guztien kontrakua gertatzen juan da, puntuz-puntu. Errebal barrixan merkatu plazia
integrau ezian, inguruko dendarixeri, bizilaguneri, parte hartzeko prozesuan ibilli ziraneri eta, orohar, herritar guztieri gezurra
esatia dala erizten detsagu”.
Gauzak holan, Errebalen inguruan egin
zan parte-hartze prozesuan adostutakua
“lehenbailehen” betetzia eskatu zetsan
Udalari atzera be, proiektu barrixan merkatu plazia kontuan harturta eta erabillera anitzerako tokixa errespetauta.

Zalantzaz
betetako
etorkizunari
begira
Komunikabide eta sare sozialen bittartez
Errebal Plataformakuen eskaera horren barri jaso eta egun gitxitara, San Andres jaixen atarixan, Errebalgo leiho batzuetan lehen harridura eta galdera ikurrak ikusten
hasi giñan eta, kalian barriz, ironiaz betetako lehen montajiak agertzen hasi ziran.
Errebal Plataformatik herritarrak animau zittuen, holako pankartak ipiñitta euren hasarria azaltzeko eta, egunetik egunera, geroz eta pankarta gehixago agertzen juan ziran etxeko leiho eta eskaparatietan.
Basarrittarren eskaeriak
Eta ixa batera, azaruaren 28xan, Andirao
Eibarko Basarrittarren alkartiak idatziz helarazi zetsazen bere kezka eta eskaeriak Udalari: “2007ko azaruaren 21ian Rialto zinemara, kanpoaldera eruan ginttuen 30 basarritar eta barrualdera, barriz, 15 postu, tartian bi fruta-denda, harategi bat, txarkuterixa bat, bost arraindegi, degustaziño postu
bat, ardau denda bat, ozpin denda bat eta
aterkiñak konpondu eta saltzeko denda bat.
Merkatu plazia zana, barriz, 2008ko urtarrillian eraitsi eben, 2010. urte hasierarako
merkatu barri bat eraikitzeko asmuarekin.
Izan be, Udalaren asmua bi urtetan Rialto

zinemako Merkatu Plazia erabiltzia zan,
merkatu barrixa eraiki arte. Baiña 11 urte
pasau dira eta hor segitzen dogu. Basarritarrak kanpuan gaoz, Eibarren hezetasun
eta aire haundixenetakua dakan tokixan,
gure osasunaren kaltetan. Eta barruan
eguazen postu asko ixten juan dira eta, barrixak zabaltzeko eskaerak egonda be, horretarako aukerarik ez dago”.
Egoera horren aurrian, herritarren 1.722
siñaduraren babesa zeken eskaerak aurkeztu zetsazen agintarixeri: “Beste ezer
baiño lehen, Merkatu Plazaren indartze eta
biziberritziari lehentasuna emotia eskatzen
dogu. Horrekin batera, estaldura itxi eta urfiltraziñuak konpontzia, barrualdian hutsik
geldittu diran postuak osotzeko aukeria
emotia edo zabaltzia eta merkatu azokaren
parian daguazen aparkalekuak baserritarrendako gordetzia be eskatu nahi dogu”.
Eta, aittatutakuekin batera, azken eskaera
bat: “Arlo honetako arduradunarekin baserritarrok Errebalgo etorkizuneko eraikin
multifunzionalian izango dogun tokixa ezagutu eta zihezteko billera bat egittia”.
Eibarko PP alderdixak horren barri euki
eta jarraixan, Andiraoren eskaera guztiekin
ados eguala adierazi eban.

...eta kitto!
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Plenuan onartu da proiektu birmoldatua
Eta zalantza eta galderak nagusi ziran honetan, Eibarko Udalak eguazten eguardixan onartu eban Errebalgo funziño anitzeko
eraikiñaren eta kultur ekipamenduaren
proiektu birmoldatua plenuan, bakarrik alderdi sozialistako ordezkarixen aldeko botuekin. Onartutako dokumentua Injelan SM
enpresak aldez aurretik egindako proiektuan oiñarritzen da. Azaldu dabenez, egitasmo horreri aldaketa batzuk gehittu detsez udaleko talde politikuak. Behin proiektua onartuta, Errebalgo lanak lizitaziñora
etaratzeko eta, hortaz, atzera be biharreri
ekiteko fase barrixa zabaldu dabe. Datorren
astian beste pauso bat emotia dago aurreikusitta: lizitaziño barrixaren agirixa Ogasun
Batzorde batian aztertuko da eta, holan,
abenduko Ohiko Bilkuran landuko dabe.

Injelanek egindako proiektuari egindako
aldaketen artian, nagusiñena energia-hornikuntzari lotutakua da: hasieran aurreikusitta
eguan berokuntza-sistemaren ordez energia hornitzeko biomasa-galdarak jartzeko
proposamena gehittu detse. Aldaketiak ez
dau eragiñik izango obra-aurrekontuaren
zenbatekuan, proposamenak gehittu ahal
izateko partida-aldaketia egin dabe eta.
Udalbatzak birmoldatutako proiektu hau
onartu dabela eta, Miguel de los Toyos alkatia pozarren azaldu da “Errebalgo funziño

Oin dala egun
batzuk Errebalgo
obraren kartel
gaiñian eskuz
idatzittako beste
bat ipiñi dabe
eta ironiaz
betetako txoko
berezixa osatzen
juan dira altzari
zaharrekin.

Gabonetako OTARRA

anitzeko eraikin barrixa errealidade izateko”
emon dan aurrerapausuarengaittik. Bere
berbetan, “Eibarko herrixarendako horren
garrantzitsua dan egitasmo hau gauzatzeko pauso senduak emoten segitzen dogu.
Arazuak sortu dira prozesuan, baiña horrek
konpontzen dihardugu eta, eibartarrendako espazio bat eta merkatu plaza bat izango dittuan funziño anitzeko eta kultur ekipamenduko gune hau ahalik eta lasterren
errealidade billakatzeko”.
Ez dira horren pozik azaldu, ordea,EH
Bilduko ordezkarixak. Plenuan gogora ekarri ebenez, “PSE-k Errebalgo merkatu plazia eraistia erabagi ebala 11 urte pasau dira eta, ikusi ahal izan dogun moduan, merkatu plazaren etorkizuna bermatzeko plan
barik hartu eban erabagixa. Tristia da gero
11 urte honetan Errebalek euki daben
onena behin-behiñeko aparkalekua izan
zala esan biharra”.
Alderdi sozialista mogitzen hasi danerako
“oso berandu” dala erizten detse eta, gaiñera, oposiziñoko taldiak eta herritar askok
egindako presiñuak eraginda hasi dirala
mogitzen aurpegiratu detse sozialisteri. Horrekin batera, EH Bilduk bere proposamenen aldeko biharrarekin jarraittuko dabela
azpimarratu dabe: “Errebal barrixak lehen
sektoriarekin lotura zuzen-zuzena euki
biharko dau. Basarrittarrak toki egokixa izatia merezi dabe. Tokian-tokiko produkziñua
oiñarri modura hartu eta produktu ekologikuen alde egin bihar dala siñesten dogu.
Eta, edozelan be, ezer erabagi aurretik basarritarrekin bildu eta berba egittia ezinbestekua dala begittantzen jaku”.

2.000 euroko otarra

08.743
zenbakiarentzat

Eskerrik asko Eibarko herriari!!!
Lortutako dirua EIBARREN
EUSKARAREN ALDE erabiliko dugu
Eskerrik asko zuei ere,
emandako laguntzarengatik:
Isasi, Bolintxo eta Arriaundi okindegiak,
Mujika eta Otegui harategiak,
Echetto eta Arriola prentsa-salmenta,
AEK eta Udal Euskaltegia,
Kultu, Zubi Gain, Urkizu, Guridi eta Depor tabernak
Maria Ospitxal (Calbeton) eta Izadi loradenda

abenduaren 27rako
ez bada irabazlea aurkezten, ordezkoak
sartuko dira jokoan, orden honi jarraituz:

10.257
02.912
05.833

abenduaren 28tik
urtarrilaren 12ra
urtarrilaren 13tik
urtarrilaren 28ra
urtarrilaren 29tik
otsailaren 13ra

...eta kitto!
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olatz etxeberria

Hirigintza
erromatarra edo musulmana
Eibar herriaz asko hitz egin da, eibartarrok hainbeste maite
dugun herri honi buruz. Norbaitek orain dela gutxi herri zatarrenetakoen artean zegoela zioen. Eskerrak ez naizela gogoratzen
nork esan zuen hori, bestela entzun beharko zidan-eta. Zer jakingo du horrek!
Eibarren nortasuna Ego ibaiak eta bailarak zehazten dute, baldintzapen handiak eta oztopoak jartzen dizkio finkatua dagoen lekuak: herri luzea eta estua, bi kale nagusi, bata jaisteko eta bestea igotzeko. eta bien artean erreka dagoela jakin badakigu, ikusi
behintzat gaur egun ezin delako ikusi, tamalez. Noizean behin,
gorantza irteten diren kale txikiagoak agertzen zaizkigu maldan
gora, eta horrela joan gara gaur egun ezagutzen dugun herri-sarea sortzen.
Argi dago, hemen erromatarrek ezingo zutela euren hiri egitura garatu. Gurutzatzen zituzten bi kale nagusiak, “Cardo” eta “Decumano”, nola demontre irekiko zituzten? Eta non jarriko zuten
hiri-ardatza aldamenean termak edo foroa jasotzeko? Oso erraza

litzateke hiri bat lautada leun batean garatzea, horrela edonork
sortu lezake herri dotore bat, ze arraio! Erromatarrek kokapen
aproposak aurkitzen zituzten horretarako, eta guk eibartarrok ere,
behar genuen kokapena aurkitu genion gure Eibarri. Bestela zergatik dago Eibar dagoen tokian, ba? Eibarko jatorria erreka ondoan dago, uraren energia aprobetxatuz oholak eta industria finkatu ziren, eta handik aurrera etxe bat gehi beste bat eraikitzen joan ziren. Horrek kaleen beharra ekarri zuen, eta gero ondoko herriekin komunikatzeko beharra ere, eta horrela sortu genuen gure lurralde-sarea. Hori da Deba bailararen ezaugarri handienetako
bat, industriak eta uraren energiak sortu gintuzten.
Bihotz taupadekin hazitako herria gara, industriak ekarritako
bihotzak, lanean egunero izerditan etxera bueltatzen ziren gorputz baten barruan gordetako bihotzak, hain zuzen ere. Eta badakizue zer? Horrek Eibarri bere nortasuna eta edertasuna ematen dio. Nik Eibar maite dut, bere hirigintza, eraikuntza eta batez
ere bizitza ematen diogun eibartarrak eta euren bihotzak.

enrike zuazua

Euskaldunok munduan zehar
M endeetan zehar mundua Euskal Herria laga duten euskaldunez bete da. Horren herri txikia izanik, harrigarria da euskaldunok noraino iritsi garen eta utzi dugun aztarna. Horietako batzuek arrasto sendoa utzi dute, hizki handiz idazten den historian.
Horrela, sarritan, euskal abizenen hariari tira egin eta istorioa aberatsak agerian geratzen dira. Artikulu hau sinatzen duenarenak,
adibidez, Mexikoko Villa del General Zuazua hirira garamatza,
Nuevo León estatuan, Juan Nepomuceno Zuazua Esparza jeneralaren omenez (Mexiko, 1820-1860) izendatutakoa.
Joan diren gehienek, ordea, epikatik urruti, beren anonimotasunean, eguneroko lan gogorrarekin bizimodua duintasunez atera eta beren ondorengoei lekukoa pasa diete, besterik gabe, bizitzaren oinarrizko definizioaren arabera. Zalantzarik gabe, mila,
agian milioika, istorio idatzi ahalko genituzke bizitza berri bat beste nonbaiten garatzeko asmoarekin lur hau utzi zutenen esperientziekin.
Gaur egun ere, gero eta euskaldun gehiago badoaz, Euskal Herritik kanpo bizitza berria garatzeko asmoz. Izan ere, estatistiken
aurreikuspenen arabera, hurrengo 15 urteetan ehun mila biztanle inguru galduko ditugu. Heriotzen kopuruak jaiotzenak gaindituko ditu, gaur jadanik gertatzen den bezala, eta etorkinen fluxua
ez da nahikoa izango galera hori konpentsatzeko. Biztanleriaren
galeraren dinamika horrek, arrazoi demografiko hutsez gain, ba-

du gure dimentsio txikiekin zerikusia. Krisi garai hauetan areagotuta, agerian geratu da gure gazteek eta profesionalek helmuga
berrien beharrean daudela.
Gaur egun, atzerrian egon arren, asko ez dira urrun, Espainiako eta Europako beste herrialdeetan baitira eta, horrela, sarritan,
garraiobideetan aurki ditzakegu. Horiez gain gero eta ugariagoak
dira, baita, hemen bizi arren astean zehar euren bizitza profesionala kanpoan egiten dutenak. Beste batzuk, ordea, Ameriketan,
Australian edo Asian bizi dira, adibidez, eta maiztasun gutxiagoz
ikusten ditugu.
Hori zergatik gertatzen zaigun aztertzea merezi du, bai. Autogobernua ez da nahikoa izan gure talentuaren hemorragia mozteko. Tresnak ez dira nahikoa geureak hurbil gordetzeko, borondaterik ez denean. Ondo bizi gara bertan gaudenok. Baina adi
egon beharko genuke Euskal Herria are gehiago txikitu ez dadin.
Zenbakiek horrela diote. Baina ez da zenbaki kontua: borondatearena, gogoarena baino.
Gero eta euskaldun gehiago ari dira gure mugez bestalderako
bidea hartzen eta, sarritan, hoberen trebatutakoak dira. Etorkizun
hurbilean Euskadik faltan botako duen biztanleriaren atal garrantzizkoa galtzen ari gara, baita euskararen normalizazioaren prozesuan ere. Bertan ditugun “aho-biziak” galdu ezkero, euskararen bidea ez da erraztuko, ez. Badu gu zeregina.
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Eibar FT-ko harrobiak denboraldi ezin bikainagoa dihardu egiten
2 . Maila Nazionalean jokatzen duen
emakumezkoen lehen taldeak lidergoari
eusten dio bere multzoan, Alavesekin berdinduta, eta denboraldi amaieran Jordi Telletxearen taldeak 1. Mailara igotzeko borrokan sartzeko itxaropen guztiekin jarraitzen du. Aurreko domekan Osasuna laugarren sailkatuarekin bina berdindu zuten
Ipuruan jokatutako lagunarteko norgehiagokan. Gipuzkoako Ohorezko mailan jokatzen duen bigarren taldeak ere sailkapeneko goi aldeko borrokan jarraitzen du eta
hirugarren da egun, aurrean dituen bietatik
oso gertu. Kadete mailako talde biei dagokienez, Ohorezko mailakoa liderra da,

alde handiarekin. Eta 1. mailakoa 3. postuan dago bere multzoan.
Gizonezkoen taldeei dagokienez, Erregional Ohorezko Mailara igo zuen Eibarrek
bost puntuko tartea ateratzen dio Anaitasuna bigarren sailkatuari eta sendo dago
lider. Gazteagoen bila joanez gero, Ohorezko jubenil mailan jokatzen duen taldea
6. da sailkapenean, eta jubeniletako Euskal Ligan jokatzen duen bigarren taldea
bosgarren da. Kadete mailako Euskal Ligan, bestalde, eibartarrek denboraldi ezin
bikainagoa daramate eta une honetan liderrak dira, Realarekin puntu batera, eta
besteengandik ihes eginda.

Davide Cerchirentzat izango da sari
berezia XXIV. Eibarko Kirol Sarietan
Gure herrian tradizio handirik ez zuen kirola goi mailara eraman du
Davide Cerchik, azken urteotan egindako ardura handiko lanari esker.
Esperientzia handia du bere gain eta, gutxinaka baina geratu barik, taldeak osatzen joan da eta gaur egun Euskal Ligako ia maila guztietan
ditu Urbatek ordezkariak. Emaitzak ere
ez dira nolanahikoak: azken asteburukoak horren adibide. Senior mailako talde biek, gizonezkoen zein emakumezkoenak, Larrainari irabazi zioten: 13-3
eta 15-6, hurrenez hurren. Jubeniletan
Urbatek 10-19 irabazi zion Easori Donostian. Kadeteetan Waterpolo Navarra
eibartarrak baino gehiago izan zen (126). Infantil mistoan Urbatek erraz irabazi zion Bidasoari (17-5). Eta, harrobia indartsu datorrela ikusteko, eskola mailan
Urbatek 2-5 irabazi zion Lautadari.

Pilotari profesionalen txapelketaren
partidua Astelenan hilaren 25ean
Ohikoa denez, abenduaren 25ean Aspek antolatutako pilota profesionalaren jaialdia izango da Astelenan, arratsaldeko 17:00etan hasita. Jaialdiko partidu nagusian Asegarceko Artola-Mariezkurrena bikoteak indarrak neurtuko ditu Aspeko Altuna III.ak eta Martijak
osatutakoarekin. Sailkapeneko
erdialdean daude bikote biak eta
jokoan dagoen puntua garrantzitsua izango da. Jaialdia hasteko
partiduan, Retegi Bi eta Erostarbe Jaka eta Jaunarena ahaleginduko dira menperatzen; eta,
amaitzeko, Dario-Martinez eta
Ugalde-Ruiz bikoteen arteko partidua izango da jokoan.

Urkiko lehen taldea lider dago
Erregionalean Ordiziarekin
Aloña Mendiri Oñatin 3-4 irabazi ondoren, 1. Erregional
mailan jokatzen duen Urkik serio jarraitzen du Gorengo Mailara igotzeko helburuaren atzetik; une honetan, Ordiziarekin
berdinduta, bi puntura dute Urola, hirura Segura Goierri eta
laura Elgoibar. Multzo berean dagoen Eibartarrak 8. postuan dago, Urkirengandik 12 puntura, azken jardunaldian
Zarautzi 3-2 irabazi eta gero.

Haritzak liderarrengandik
puntu bakarrera jarraitzen du
Probintziako 1. Mailan jokatzen duen gizonezkoen Eibar Eskubaloiko bigarren taldeak garaipen bikaina eskuratu zuen Ormaiztegin (23-34), oraingoan ere Jorge Martinezek ate azpian egindako lanari esker. Garaipen horrekin, burubelarri jarraitzen dute lidergoaren bila borrokan. Somos Eibarrek ez zuen zorte bera izan eta Ereintza indartsuaren aurka 21-26 galdu zuen Ipuruan. Hala ere, partidua markagailuak
erakutsi zuena baino parekatsuagoa izan zen, azken 10 minutuetan ihes egin zutelako errenteriarrek. Emakumezkoen
Eibar Eskubaloia ere puntu barik etorri zen Andoaindik (2920), aukera barik Leizaranen aurrean. Harrobiko taldeei dagokienez, kadete mailako Teknikerrek orain arteko bidetik jarraitzen du eta 40-14 irabazi zion Gasteizko Egibideri.
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56 mendizalek egin zuten Deportibokoen urteko azken irteera
Aurreko zapatuan 56 mendizale animatu ziren hain berezia duten urteko azken
zeharkaldia egiteko; Aittola Zarreko jatetxean, bazkari oparo baten aurrean, izan
baitzuten urtearen balantzea egiteko aukera, egindako zeharkaldien proiekzioarekin gozatzeko tartea barne. Hori bai, aurretik Azkoitiara jo zuten autobusez, bertatik Izarraitz mendikatera igo eta bertatik
Aittola aldera jaisteko gero. “Hasierako
errepide-pistak bidezidor lokaztu bati egin
zion bide. Erloko tontor bietara iritsi ginenean haizeak gogor astintzen zituen inguruak. Ikuskizun paregabea, itsasoa aurrez
aurre iparraldetik, hego eta ekialdean gure
mendirik garaienak: Aralar eta Aizkorri muturra erakutsi nahian hodeien artetik”. Goitik behera, Xoxoteko aterpera jaitsi ziren
“salda beroa han hartzeko”. Berriro ere bidera, Madarixatik Lastur aldera doan apar-

Periko Iriondo

kalekura. Autobusean aldatu eta beste kilometro inguru jaitsi zuten Aittolaraino. 15
kilometro eta 1.000 metroko desnibelaren
atzetik, baba jan ederra zuten zain. Datorren urtean gehiago!
Bestalde, 2019rako federatzeko epea

ere zabaldu dute eta Deporren hasi dira tramitazio guztiak egiten, ohiko egun eta ordutegian: martitzen eta egunetan, 19:30etik 20:30era. Informazio gehiagorako,
https://www.deporeibar.com/mendia/federazioa helbidea kontsultatu daiteke.

Kalamuakoak Gabonetan ere lanean
Aurreko zapatuan Tolosako Usabal kiroldegian judoko gerriko beltza
(1.tik 7. Dan-era) lortzeko azterketak prestatzeko egindako ikastaro teknikoa urteko azkena izango da Kalamuakoentzat. Baina horrek ez du esan
nahi oporrik hartuko dituztenik: asteburu honetan Caceresen izango dira,
Judo Nazionalaren Galan; hilaren 29an Euskal Federazioko talde guztien
(senior, junior, kadete eta infantil) entrenamendua izango da Tolosan; urtarrilaren 3an Judo-Fit izango da Hernanin; eta, amaitzeko, 5ean euskal talde guztiek entrenatuko dute Usabalen.

Aitor Hernandez
garaile Oñatin
Aurreko asteburuan Igorren, euskal
ziklo-krosaren katedralean, lortu
ezin izan zuena eskuratu zuen azken
asteburuan Aitor Hernandez ermuarrak
Oñatin ziklo-krosaren IX. edizioan. Specialized-Ermua Impulso taldeko ordezkariak aurrea hartu zion oraingoan Igorren nagusitu zitzaion Javier Ruiz de Larrinagari eta, horrela, denboraldiko 11.
garaipena dastatu ahal izan zuen. Irabazlearen hitzetan, “zirkuitu polita osatu dute antolatzaileek, benetako ziklokrosa ikusteko aproposa. Igoerak eta
jaitsierak, bata bestearen atzetik, eta lokatza tartean. Orain, gainera, matxura
eta erorketetatik libratu naiz”. Domekan Iruñeako I. ziklo-krosean izango du
Ermukoak hurrengo erronka.

Avia Eibar Rugbyko
lehen taldeek
bost puntuak
eskuratu zituzten
H ala ere, gizonezkoen taldeari uste baino gehiago kostatu zitzaion Durangon
sailkapeneko azkenaren aurrean nagusitzea. Atsedenaldira, esaterako, eibartarrak
markagailuan atzetik zirela (17-15) erretiratu ziren. Bigarren zatiko 15. minututik aurrera egin ahal izan zuten Avia Eibar Rugby
Taldekoek euren jokorik onena eta ondo
nagusitu ziren, denbora gutxian tarte haundia zabalduz markagailuan. Urtzik lehenengo, gero Rulok bitan eta, azkenik, Santik
beste hiru gauzatuz, entsegu horiekin 2749 ezarri zuten markagailuan azkenerako.
Eibartarren norgehiagoka onena izan gabe

ere, bigarren zatiko lanak bost puntu garrantzitsu eman zizkien eibartarrei Durangoko Arripausueta zelaian.
Emakumezkoen taldeak, bestalde, erraz
irabazi zion domeka eguerdian La Riojari
(54-19) eta sailkapeneko lehen postuari eusten dio. Berri askorekin aurkeztu zen Eibarko taldea, Ruruhira, Bedones eta Agirrezabalek min hartuta jarraitzen dutelako. Lesio
batetik irten berria den Maria Ormaetxeak
kapitain bezala debutatu zuen eta Idoia Jauregirentzat ere bere lehen partidua izan zen.
Gizonezkoen bigarren taldeak, bestalde,
12-24 galdu zuen Uribealdea B-rekin.

...eta kitto!
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Ainhoa Sanz eta Jose Antonio Blanco nagusi Bolunburu krosean
Ainhoa Sanz gaur egungo Gipuzkoako kros txapeldunak
erraz irabazi zuen Bolunbururen 68. edizioko emakumezkoen lasterketa, bigarren
postuan helmugaratu zen
Txindokiko Maider Gaztañagari 52 segundo aterata eta
Atletico San Sebastian taldeko Nerea Murua hirugarrenari
minututik gorako aldea kenduta. Goierri Garaia taldeko
irabazleak 18 minutu eta 44
segundo behar izan zituen
5.100 metroak egiteko eta,
hain nagusi ikusi zuen bere
burua, lasterketa motza egin
zitzaiola esateraino. Azaroan
Irungo Hiria txapelketako lehenengo proban erakutsi
zuen moduan, aurkaririk ez du

Atleta gazteak indartsu datoz, neska alebinek erakutsi zuten moduan.

Sanzek gaur egun. Gizonezkoen lasterketan lehia handiagoa izan zen eta Jose Antonio
Blanco “Txuri” ordiziarra azken txanpan nagusitu zitzaion

Kamel Ziani beteranoari, kilometro erdiren faltan Oriokoa
atzean lagatzeko. Txindoki taldeko irabazleak 28 minutu eta
33 segundo behar izan zituen

8.500 metroak osatzeko, Zianik 11 segundo gehiago eta
podiuma osatu zuen Hossain
Kaanachek 28 segundora
amaitu zuen proba.
Klub Deportiboko atleten artean Julen Teran izan zen ordezkari onena, seigarren seniorretan eta irabazle 23 urtetik azpikoetan. Pello Osoro 11.
izan zen, Jose Mari Bernedo
18., Txomin Osoro 22. eta Aitzol Jimenez 38. Bestalde, alebin mailako neskak onenak
izan ziren taldeka, bost ordezkariekin lehen 20ren artean.
Klub Deportiboak antolatutako
edizioa bikain irten zen eta 300
bat parte-hartzaile izan zituen
proba guztietan, “oso lasterketa politekin gainera”.

Gabon Traila egingo dute astelehenean
Deporreko mendi korrikalariek
Asteleheneko traila aprobetxatuko dute Eibarko
Klub Deportiboko mendi
korrikalari eta mendizaleek urtea agurtzeko. Ohikoa denez, 08:30ean irtengo dute Depor aurretik eta
hiru ordu inguruko proba
beteko dute, abiadura bakoitzaren kontua da-eta.
Horregatik, antolatzaileek
horrelakoetan parte hartu
ez dutenak ere gonbidatzen
dituzte parte hartzera, “esperientziaz gozatzeko, dena

korrika egitea ez delako beharrezkoa”. Guztira 18 kilometro eta erdi egingo dituzte, 800 metroko garaiera
metatuarekin, eta zailtasunmaila erraza da. Lehenengo
Azitaineraino joango dira,
ondoren Asola Berri, Mendigoitxi, Saturixo, San Pedro, Aubixa, Iruiturri eta Kalamuatik pasatuta, Parlamentuan “ohiko brindisa”
egiteko eta, ondoren, Akondia, Usartza, Santa Kurutz
eta Naiorbe baserritik pasa-

tuta, Asua-Errekara heltzeko. Urkizutik Deportibo parera igo eta hor amaituko da
“paseoa”. Edozeinek parte
hartu dezake, baina antolaketa lana errazteko izena
ematea beharrezkoa da
email bidez kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com helbidera idatziz. Bestalde, ondorengo materiala eramatea gomendatzen da: mendian korrika egiteko oinetakoak, telefono mugikorra,
zira, ura eta jateko zerbait.

Bihar arratsaldean
Gabon Koparen 30.
edizioa kiroldegian
Ipurua kiroldegiak hartuko du igeriketako XXX. Gabon Koparen edizioa
bihar arratsaldean, 16:00etatik aurrera.
Eibar Igerixan kirol klubarentzat urteko
datarik garrantzitsuenetarikoa burubelarri dihardute prestatzen: “Urteroko domina eta sorpresekin batera, oraingoan
gabonetako otarra ere zozketatuko dugu”. Bestalde, Jon Osa igerilariak XV.
Castellon jokatutako XV. Nazioarteko
Castalia Trofeoan hartu zuen parte Gipuzkoako selekzioarekin, emaitza bikainak lortzeko gainera.
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klisk batean
eibar

VIVIANE STRAUB: “Debekatutako lorategia”.

...eta kitto!
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Udalak ‘2018-2022 Bizikidetza eta Aniztasun Udal Plana’
aurkeztu zuen atzo (Migratzaileen Egunean) Portalean.
Epe ertainera herrian kulturarteko bizikidetza sendotzeko
neurriak eta erronkak jasotzen ditu plan honek. Plana aurkezteaz
gain, Maribel Vaquero Gipuzkoako Foru Aldundiko Bizikidetza
eta Giza Eskubideen zuzendariak, Idoia Sarasketa Eibarko
Udaleko Gizartekintza zinegotziak, Gorka Moreno IkuspegiImmigrazioaren Euskal Behatokiaren zuzendariak eta Andrea
Ruiz antropologo eta immigrazio eta kulturarteko kudeaketan
adituak hartu zuten parte ekitaldian.

ANDREA RUIZ (antropologoa eta
inmigrazio eta kulturarteko kudeaketan aditua):

“Ez da dibertsitatea
sustatu behar,
dibertsitatearen
kultura baizik”
- N ola ko b iz iki det za d ug u ga ur e gun
Euskal Herrian?
Orokorrean, herri bakoitza zehatz aztertu gabe, uste dut bizikidetza ez dela txarra Euskal Herrian. Egoera nahiko onargarria daukagu estatuarekin eta Europarekin
alderatuz. Hala ere, Euskadiko auzo batzuetan, bizikidetza beharrean, koexistentzia da dagoena. Ez dago txarto, baina oso
ahula izan daiteke eta edozein momentutan etsaitasun egoera batera pasa daiteke. Koexistentzia horretatik bizikidetzara
pasatzea da asmoa, hau da, pertsonen artean interakzioa egotea, elkar ezagutzea
eta topaketarako eta partekatzeko guneak
edukitzea.
- Estatuan, Europan eta Amerikako Esta tu B at uet an m ig raz ioa re n et a bi zi kidetzaren aurkako diskurtsoa hazi da azken aldian. Euskal Herrira ere iritsi daiteke diskurtso hori?
Ez dakit etorkizunean zer gertatuko den,
baina testuinguru hori ez da onena bizikidetzarentzat. Immigrazioa erreminta moduan erabiltzen duen diskurtsoa eta praktika politikoa sortzen dabil, eta ezberdin-

“Prozesu migratzaileek
bertute gehiago ditu
gauza negatiboak baino,
baina isildu egiten dira”

tasunak zurigarri bezala erabiltzen dituzte
politika jakin batzuk gauzatzeko. Gizartea
sutan jartzeko diskurtsoa da eta immigrazioarekin zerikusi gutxi duten gaien inguruan errudun errazak bilatzeko erabiltzen
da (arrazoi nagusiek, benetakoek, izaera
ekonomiko eta politikoa dutelako). Orain
arte estatu mailan ez genuen diskurtso
honen inguruan aho betean berba egiten
zuen alderdi politikorik, salbuespenekin
(Javier Maroto, kasu). Irudizko lerroak zeuden gai honen inguruan, baina zeharkatu
egin dira orain. Hala ere, estatu mailan gizarteak azkar erantzun izan du horrelako
gaiekin etekin politikoa atera nahi izan dutenen aurrean. Horrelako diskurtsoak edo
indarrean sartzen diren politika jakin batzuk atzean dagoen zerbaiten sintomak
izaten dira. Beraz, horren aurka egin nahi
izanez gero, sintoma horien atzean dauden arrazoiengana jo behar dugu. Testuinguru gogorra bizi dugu krisi-ekonomiko indartsu batekin, babesgabe sentitzen den
jendearekin, etorkizunera begira bere burua aukera gabe ikusten dutenekin... eta
hortik egin beharko dugu lan horrelako diskurtsoak gizartean ez barneratzeko.
- Zer dago gizartearen esk u eta zer erakundeen baitan?
Alde biek dute zeresana bizikidetzaren
inguruan. Egunerokoan gizabanakoek bizilagunekin duten jarrerak garrantzia dauka,

“Euskal Herrian
bizikidetza ez da
txarra orokorrean”
baina erakundeen eta alderdi politikoen lana ere bada. Gauza bien arteko konbinazioa eman behar da eta hedabideek ere
erantzukizun handia dute. Migrazioa segurtasunarekin, mugekin, pobreziarekin...
lotzen badugu, gizarteak mehatxu moduan hartuko du. Prozesu migratzaileek
bertute gehiago ditu gauza negatiboak baino, baina isildu egiten dira.
- Zertaz ari gara dibertsitate terminoaz
berbetan g abiltzanean?
Gertaera enpirikoa da. Kalera irteten bagara, kalea askotarikoa dela ikusten dugu,
begi bistakoa da. Ez da dibertsitatea sustatu behar, hor dagoelako, dibertsitatearen
kultura baizik.
- Nola sustatu daiteke dibertsitatearen
kultura ?
Dibertsitate kulturalaren kudeaketarako
hainbat eredu egon dira eta nik kulturarteko ikuspegiaren alde egingo nuke migrazioen kudeaketa soziopolitikorako. Kulturartekotasunaz berba egiten dugunean topaketa edo errito ezberdinen ospazkizunetatik haratago noa, herritarren eskubideak eta betebeharrak izan behar direlako
ardatzak.

...eta kitto!
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Donostiako Zinemaldiaren sekzio ofizialean eskaini ondoren,
egunotan estreinatzen da zine aretoetan Telmo Esnal-ek
zuzendu duen Dantza filma (2018). Eibarren abenduaren 26an,
20:30ean izango da aurkezpena eta estreineko emanaldia,
Coliseo antzokian. Telmo Esnal zuzendariarekin batera
pelikularen ekoizpenean parte hartu dutenetako batzuk izango
dira aurkezpenean, hala nola Juan Antonio Urbeltz koreografoa,
Marian Fernandez ekoizlea, eta pelikulan parte hartu duten
Kezka dantza taldeko dantzariak ere.

KEZKA DANTZA TALDEA:

“Errodajeen gogortasuna
ezagutzeko aukera izan dugu”
- Nolakoa d a “Dantza” filma? Zeri buruz dihardu pelikulak?
Dantzaren bidez bizitzaren ziklo bat
izan daitekeen istorio bat kontatzen du
Telmo Esnalen pelikulak. Juan Antonio
Urbeltzek euskal dantzarekin landutako
mundu sinbolikoan oinarritzen da istorio
hori. Koldobika Jauregi artista plastikoa
arduratu da jantzi eta atrezzoen diseinuaz eta estetikaz eta Javi Agirre da filmeko argazki zuzendaria (Handia-rekin
Goya irabazitakoa). Dantzaren bidez narratu du kontakizuna Esnalek, eta beraz,
dantzariak dira istorioa gorpuztu dutenak. Argia dantzari taldearen gidaritzapean hainbat taldetako dantzariak aritu
dira, eta horien artean izan dira Eibarko
Kezka, Elgoibarko Haritz, Ermuko Txindurri eta Debako Gure-Kai dantzari taldeetako dantzariak ere. 2017. urtean zehar egin ziren filmaketa nagusiak, eta
besteak beste Ezkio-Itsason, Arantzazun, Leitzan, Zarautzen edo Belchiten
(Aragoa) egin dira grabaketak.

- Eta nolakoa izan da horrelako film batean lan egiteko es perientzia?
Kezkako dantzarientzat esperientzia
berria eta berezia izan da, dantza-errodajeen gogortasuna ezagutzeko aukera
ere izan dute, filmaketa-sesio luze eta
nekagarrietan maiz, baldintza gogorretan ere zenbaitetan, besteak beste
Arantzazu, Baltzola edo Zarauzko grabaketetan pasa zuten hotzarengatik.
Errodajeekin batera filme baten ibilbidearen zenbait atal eta Donostiako Zinemaldian izan duen plazaratze glamourosoaz gozatzeko aukera izan dugu
Telmo Esnalen filmaren bidez.
- K ezka ko ze nba t dan tza rik h artu duzue parte pelikula n?
Kezkako 25 dantzarik: Eider Agirrebeña, Miren Hazas, Josu Garate, Ainhoa
Larrañaga, Amaia Rodriguez, Egoitz
Blanco, Enrike Izagirre, Jone Lahidalga,
Amaia Visus, Jone Saez, Luken Aranburu, Maddi Alberdi, Maider Altzibar, Maider Otaola, Maitane Fariñas, Naroa Arri-

P i n o t x o r e n i s t o r io a e u s ke r a z t a u l a r at u k o d u
G lu - G lu k o n p a in i a k e g u a zt e n e a n
Datorren eguaztenean, 17:00etatik aurrera, 3-9 urte bitarteko umeentzat bereziki pentsatutako antzezlanarekin euskeraz gozatzeko aukera izango dute familiek Coliseo antzokian, Carlo Collodiren ipuin klasikoa abiapuntu bezala hartuta Glu-Glu konpainiak sortu duen “Pinotxo” lanari esker. Gepetto bere tailerrean
bakarrik bizi den zurgin zaharra da. Egun batean egur zati magiko bat ailegatuko
zaio eta horrekin Pinotxo izeneko txotxongiloa sortuko du. Atzoko, gaurko eta
biharko haurrentzako klasikoa taula gainera eramanda, komedia honek publikoa
egora desbedinetara trasladatuko du. Antzezlanak agerian lagatzen du XIX. mendeko ipuinak bizirik jarraitzen duela eta, ondo pasatzeaz gain, familiako kide guztien artean hausnarketa eragingo duela diote egileek. Maitane Zalduegi Viar zuzendari izango duten antzezleak Itxaso Quintana, Iñaki Maruri, Ugaitz Alegria,
Jon Casamayor eta Andrea Covadonga eibartarra dira. Sarrerak 5 euro balio du.

zabalaga, Maite Gonzalez, Nagore Fernandez, Oihane Llorente, Olaia Gabirondo, Oier Araolaza, Izar Araolaza, Ekain
Araolaza, Olaiz Agirrebeña eta Unai Txurruka dira filmean parte hartu duten Kezka dantza taldeko dantzariak.
- Eibarren datorren astean egingo den
estreinaldi eta aurkezpenetik kanpora,
fil ma ikusteko aukerarik izango da?
Bai, eguazteneko aurkezpen eta estreinaldia egin eta gero, ondoko egunetan, abenduaren 28an (barixakua), 29an
(zapatua) eta 30ean (domeka) eskainiko
da filma Eibarren, Coliseoan. Bestalde,
aurkezpen eta estreinaldirako sarrerak
(5,50 euro, 4 euro Coliseoko Laguna
txartelarekin) erosteko bi modu daude:
Coliseoko txarteldegian bertan, gaur
17:30etik 19:30era bitartean; bihar eta
domekan, 16:00etatik 16:30era eta
17:15etik 18:15era bitartean; eta abenduaren 26an, eguaztenean bertan,
20:00etatik aurrera. Eta internet bidezko
salmenta gaur zabalduko da, 17:30ean.

...eta kitto!
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Arteari buruzko hitzaldi-mahaingurua
Eguaztenean, 18:30ean, arteari buruzko hitzaldimahaingurua egingo da Portalean, Eibarko Artisten
Elkarteak antolatuta. “El lenguaje de la pintura. Del
impresionismo a las vanguardias” izenburuari
jarraituko diote Ricardo Aldama Arte Ederretan
lizentziatua eta Arte irakasleak gidatutako saioan.

EGOko musikariak Eibarren

Astelena frontoiak gaztez
gainezka egin zuen
Benetan arrakastatsua izan zen aurreko zapatu arratsaldean Astelena frontoian ospatutako Gipuzkoan Gazte Tour jaialdia. 700 gaztetik
gora elkartu ziren Parrapas erromeria taldearen, Bago!az-eko protagonisten, Twin Melody bikotearen eta DJ Txurruren musikaren erritmora
arratsaldea dantzan igarotzeko prest. Eibarko taldearen kontzertuko argazki bilduma etakitto.eus web orrian, MEDIATEKA atalean dago ikusgai.

Euskal Herriko Gazte Orkestrako musikariak Eibarko
Hezkuntza Esparruan egongo dira bihartik aurrera,
datorren urtearen hasieran eskainiko dituzten
kontzertuetarako prestatzen. Oraingoan, gainera,
eurekin batera berriki sortu den Euskal Herriko Gazte
Abesbatzako 45 kideak egongo dira eta klaseak
Musikene eta Euskadiko
Orkestra Sinfonikoko
musikariek emango
dituzte. Urtarrilaren 3an
(Donostiako Victoria
Eugenian), 4an
(Gasteizeko Principal
antzokian) eta 5ean
(Bilboko Euskaldunan)
emango dituzten
kontzertuetan John Rutter
konpositore britaniarraren
"Magnificat"
interpretatuko dute.

Muñoaren liburu-aurkezpena
Eguenean, 19:00etan egingo dute “Hamaika desio
utopiarako” Ibon Muñoaren liburuaren aurkezpena,
Toribio Etxebarria kalean. Liburua aurkezteaz gain,
musika eta bestelakoak ere egongo dira bertan.

Arratsalde pasa polita
kandelak egiten

Bertso-trama 26an Belekon

Pozarren joan ziren etxera eguaztenean …eta kitto! Euskara Elkartean egindako kandela-tailerrean parte hartzera animatu zirenak. Kandelak nola egiten diren erakusteko Abadiñoko Alluitz Natura baserri-eskolatik etorri zen Nagore Garciaren eskutik, kandelak egiten ikasi zuten,
baita azaldutako guztia praktikan ipini ere. Arratsalde biribila izan zuten,
euskera praktikatzeko aukera aprobetxatzeaz gain, tailerra amaitzean bakoitzak egindako kandela eraman zuen-eta.

Datorren eguaztenean, 19:00etan, bertso-trama saioa
hartuko du Beleko tabernak, Hankamotxak bertso
eskolaren eskutik. Parte hartuko duten bertsolariak
Beñat Gaztelumendi, Uxue Alberdi eta Manu
Goiogana dira eta trama-gidaria, berriz, Jokin Bergara
izango da.

AMAIA ARDANZA TELLERIA

ABENDUAREN 17AN
(A

HI L Z E N ,

67

URTEREKIN)

“ZURE irribarre eta
samurtasuna betirako izango
dira GURE ARTEAN”
ETXEKOAK

...eta kitto!

26 kultura

2018-XII-21

Kontzertu bereziek Gabonak kantuz jantziko dituzte
Gabonak gainean ditugula eta, urteroko
martxan kontzertu bereziak eskainiko
dituzte datozen egunotan herriko hainbat taldek. Aurreko asteburuan Mañarian
kantatzen egon eta gero, asteburu honetan Sostoa abesbatzak bi kontzertu emango ditu. Gaur 20:30ean, San Andres elizan urteroko Gabonetako kontzertua
emango du abesbatzak. Emanaldian, betiko kantu tradizionalekin batera, euskal
konpositore gazteek sortutako hainbat
pieza entzuteko aukera izango da. Eta domekan, berriz, 12:30ean Usartza Txistulari Taldearekin batera jardungo dute kantuan, udaletxeko arkupeetan egingo den
kontzertuan. Abesbatzarekin eta txistulariekin batera, Isabel Laspiur pianojoleak
eta Juan Bautista Gisasola Musika Eskolako txistu ikasleek ere hartuko dute parte. Kontzerturako prestatu duten egitaraua, bestalde, honako kantu hauek osatzen dute: “Atzerriko Eguberria” (Mold. J.

Musika Eskolako ikasleek urteroko Gabonetako kontzertua eskaini zuten eguaztenean.

I. Ansorena), “Gabon abestiak” (Isidro Ansorena, Mold. J. I. Ansorena), “Natus est
in Bethleem” (Xabier Sarasola, Mold. Garikoitz Mendizabal, Abesbatza mold. Josu
Elberdin), “Dizdizka zeruan” (Eva Ugalde,
hitzak: J.I. Ansorena, txistu mold. Gorka
Zabaleta), “Umetxoaren ametsak” (Sholom Secunda, arm C. B. Agnestig, txistu

mold. Gorka Zabaleta), “Non degu non”
(herrikoia, musika-hitzak Junkal Guerrero,
mold. Instrum Josu Elberdin), “Hator mutil” (herrikoia), “Uso zuria” (herrikoia),
“Danbolin txikia” (Txekiar herri doinua, hitzak Kike Amonarriz, mold. J. I. Ansorena), “Gabon gabea-Alaken” (herrikoiak,
mold Txomin Agirregomezkorta) eta “Din
dan don” (James Lord Pierpont, hitzak
Juan Mari Lekuna, mold. J. I. Ansorena).
Untzagako abesbatza
Eta, horrez gain, martitzenean San Andres egoitzan kantatzen egon zen Untzaga
jubilatu etxeko abesbatzak beste bi kontzertu gehiago emango ditu urtea amaitu
baino lehen: datorren eguaztenean,
17:00etan, Egogain Gerontologia Zentruan abestuko dute eta abenduaren
30ean, 12:00etan, Karmengo Amaren elizan ospatuko den meza nagusian.

Astelehenean etzi emango duten kontzerturako entsegua egin zuten Musika Eskolan.

Tubular Tributek Mike Oldfield-en onena ekarriko digu eguenean
Azken urteotan horren arrakastatsuak
diren “tributo” talde horietako bat,
Mike Oldfield ezagunaren musika jotzen duen Tubular Tribute izenekoak Eibarren, Coliseo antzokian emango du
kontzertua datorren astean, eguenean
21:00etan. Oldfield-en zuzeneko klasikoak, bere diskografian ezinbestekoak
diren beste abesti batzuekin batera interpretatzen dituen talde asturiar berria
da Tubular Tribute. Taldea osatzen duten
sei musikariek modu sendo eta freskoan
eramaten dituzte zuzenekora Mike-k
mundu osoan zehar eskaini zituen biretan interpretaturako abestiak. Banda formatoari esker Oldfielden abestiek zuze-

neko potente eta bereziaren zaporea
hartzen dute musikaria eta bere errepertorioa maite duten guztientzat. Sarrerak
20 euro balio du (14 euro Coliseoaren

Laguna txartelarekin) eta Coliseoko
leihatilan ez ezik, Batzoki eta Trinkete tabernetan, Lanbroan (Elgoibar) eta Caperosen (Ermuan) ere ipini dituzte salgai.

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

Eguberrietako bertsojaialdia ELGOIBARREN
Datorren asteko eguenean,
hilaren 27an, egingo da
Eguberrietako ohiko bertsojaialdia. Elgoibarko Izarrak
antolatutako saioan, Uxue
Alberdik egingo du gai-jartzaile
lana eta bost bertsolari arituko
dira kantuan: Maialen Lujanbio,
Andoni Egaña, Miren Artetxe,
Nerea Ibarzabal eta Unai
Iturriaga. Herriko Antzokian
izango da jaialdia, 22:00etan
hasita, eta sarrerak 11 eurotan
eskuratu daitezke Elgoibarko
Izarrak Ubitarten duen
egoitzan. Hala ere, gaur izango
da sarrerak eskuratzeko azken
eguna; sarrerarik geratzen
bada, egunean bertan salduko
dituzte Herriko Antzokian

hildakoak
- Matilde Moreno Raposo. 94 urte. 2018-XII-12.
- Concepcion Egaña Ansorregi. 97 urte. 2018-XII-12.
- Mª Angeles Ansorregi Urriolabeitia. 62 urte. 2018-XII-12.
- Iciar Erauzkin Palacin. 2018-XII-12.
- Luis Alvarez Quiros. 92 urte. 2018-XII-12.
- Ana Alonso Garcia. 68 urte. 2018-XII-13.
- Mª Gracia Cifuentes Gomez. 64 urte. 2018-XII-14.
- Trinidad Delgado De Vera. 86 urte. 2018-XII-14.
- Olga Gomez Maza. 84 urte. 2018-XII-15.
- Julia Pinacho Hernandez. 102 urte. 2018-XII-17.
- Eusebia Arizmendiarrieta Txintxurreta. 89 urte. 2018-XII-17.
- Amaia Ardanza Telleria. 67 urte. 2018-XII-17.
- Isabel Berasaluze Areitioaurtena. 2018-XII-18.

Ordu eta erdiko iraupena duen
antzezlana ikusi ahal izango da
gaur Ermua Antzokian
22:15ean hasiko den funtzioan.
Roger Gualek zuzendutako
“Smoking room” lanak sei
antzezle ditu, tartean Carlos
Chamarro eta Secun De la
Rosa, eta enpresa amerikar
baten Espainiako sukurtsal
batek bere bulegoetan
erretzeko debekua indarrean
jartzen denean abiatzen da.
Hasierako intriga txikien
munduak, baina, eztanda
egingo du azkenean, eta baita
biktimak sortu ere. Sarrerak 15
euroko prezioa du.

Barixakua 21
EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

Zapatua 22
EGUNEZ

Azkue (T. Etxebarria, 4)

Domeka 23
EGUNEZ

Elortza (J. Gisasola, 18)

Astelehena 24
EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

Martitzena 25
EGUNEZ

Castaño (J. Etxeberria, 7)

Eguaztena 26
EGUNEZ

Elortza (J. Gisasola, 18)

Eguena 27
EGUNEZ

Iraundegi (Calbeton, 19)

jaiotakoak

Barixakua 28

- Alexandra Treviño Nita. 2018-XII-9.
- Luken Mellidez Martin. 2018-XII-10.
- Maddi Ortega Dominguez. 2018-XII-13.
- Romayssa El Manssouri. 2018-XII-15.
- Iker Astigarraga Gomez. 2018-XII-15.

GAUEZ BETI

SUDOKUA
“Smoking room” lana
gaur ERMUAN

farmaziak

A U RR E KO A R E N
E MAIT Z A

EGUNEZ

Mendinueta (Urkizu, 6)

-2018AN-

Lafuente (Sostoatarren, 10)

telefono
jakingarriak
SOS deiak.................................112
Pegora ......................................010
Udaletxea ..................943 70 84 00
Portalea .....................943 70 84 39
Udaltzaingoa.............943 20 15 25
Mankomunitatea.......943 70 07 99
Debegesa ..................943 82 01 10
KIUB ..........................943 20 38 43
Epaitegia ...................943 03 34 00
Iberdrola ....................900 17 11 71
Naturgas....................902 12 34 56
DYA Larrialdiak.........943 46 46 22
Gurutze Gorria..........943 22 22 22
Mendaro ospitala......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
Grupo Egun Bat (Jokazale Anonimo
eta Familiak) .................699 37 75 20

...eta kitto!
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Barixakua 21

Domeka 23

Eguaztena 26

Eguena 27

EIBART AZOKA

EIBART AZOKA

EIBART AZOKA

ASTELENA GABON PARKEA

11:00/14:00 & 17:00/20:30.
Eibart Gabonetako 14.
artisau-azoka. Untzagan.

11:00/14:00 & 17:00/20:30.
Eibart Gabonetako 14.
artisau-azoka. Untzagan.

11:00/14:00 & 16:30/20:30.
3 euro (EMGI bonoarekin
doan). Astelena frontoian.

TXU TXU TRENA

MUSIKA

17:00/20:00. Umeendako.
Doan. El Corte Inglesean
(3. pisuko terrazan).

12:30. Gabonetako
kontzertua, Usartza Txistu
Taldearen, Sostoa
abesbatzaren, Isabel
Laspiur pianojolearen eta
Juan Bautista Gisasola
Musika Eskolako txistu
ikasleen eskutik.
Udaletxeko arkupeetan.

11:00/14:00 & 17:00/20:00.
Eibart Gabonetako 14.
artisau-azoka. Untzagan.
19:00. Umore Iluntzea:
Loli Pop (Cecilia Paganini),
The Pianist (Nerea
Ariznabarreta) eta Amaia
Arriaran. Untzagan.

ASTELENA GABON PARKEA

AURKEZPENA

MUSIKA
20:00. Sostoa abesbatza.
Gabonetako kontzertua.
San Andres elizan.

Zapatua 22
EIBART AZOKA
11:00/14:00 & 17:00/20:30.
Eibart Gabonetako 14.
artisau-azoka. Untzagan.

ASTELENA GABON PARKEA
11:00/14:00 & 16::30/20:30
0.
3 euro (EMGI bonoarekin
doan). Astelena frontoian.

TRUKE AZOKA
11:00/15:00. Doako
azoka, Nalua Eibarko
Feminista Taldeak
antolatuta. Untzagan.

TXU TXU TRENA
17:00/20:00. Umeendako.
Doan. El Corte Inglesean
(3. pisuko terrazan).

GABONAK
17:30/19:30. “Gabonetako
iratxoak eta postariak”,
kale-animazioa Consort
Music-en eskutik.
Errebal eta inguruan.

OLENTZEROREN KALEJIRA
18:00. Auzoan zehar, Urki
Kurutzekuatik abiatuta.
Amaiera Cepa tabernako
arkupeetan. Txokolatada.
Urkiko jai batzordearen
eskutik.

11:00/14:00 & 16:30/20:30.
3 euro (EMGI bonoarekin
doan). Astelena frontoian.

MUSIKA

Astelehena 24

17:00. Untzagako jubilatu
etxeko abesbatzaren
emanaldia. Egogain
Gerontologia Zentruan.

GABONTRAIL

ANTZERKIA

08:30. Gabontrail 2018
lasterketarako irteera.
Klub Deportibotik.

EIBART AZOKA
11:00/14:00 & 17:00/20:00.
Eibart Gabonetako 14.
artisau-azoka. Untzagan.

OLENTZERO
11:30. “Zatoz Olentzerorekin abestera!”. Kalejira,
Urkizutik hasita (Arragueta,
Coliseo, Errebal,
anbulatorioa, T. Etxebarria,
Untzaga). J.B. Gisasola
Musika eskolako eta Adolfo
Jainagaren ikasleek,
Eibarko Kantuzaleak
eta Kaleetan Kantuzek
lagunduta.
12:30. Olentzero
udaletxean umeekin
egongo da, azken
eskutitzak jasotzeko.

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

ODOL-EMATEA
18:00. Odol-ateratzea,
odol-emaileentzat.
Anbulatorioan.
19:00. “Hamaika desio
utopiarako” Ibon Muñoaren
liburua. Toribio Etxebarria
kalean.

17:00. “Pinotxo” (Glu-Glu
konpainia). Umeendako,
euskaraz. 5 euro.
Coliseoan.

HITZALDI-MAHAINGURUA
18:30. “El lenguaje de la
pintura. Del impresionismo
a las vanguardias” , Ricardo
Aldamaren eskutik. Eibarko
Artisten Elkarteak
antolatuta. Portalean.

BERTSO-TRAMA

MUSIKA
21:00. Tubular Tribute Mike Olfield. 20 euro
(14 euro Coliseoaren
Laguna txartelarekin).
Coliseoan.

19:00. Bertso-trama,
Hankamotxak bertso
eskolaren eskutik.
Bertsolariak: Beñat
Gaztelumendi, Uxue Alberdi
eta Manu Goiogana.
Trama-gidaria: Jokin
Bergara. Beleko tabernan.

ZINE-ESTREINALDIA
20:30. Telmo Esnal-ek
zuzendu duen Dantza
filmaren (2018) aurkezpena
eta estreinaldia. 5ʼ5 euro
(4 euro, Coliseoren Laguna
txartelarekin). Coliseoan.

Abenduaren 23ra arte:
– ESTEBAN OROZEN MARGOAK (Topalekua)

Erakusketak

Abenduaren 31ra arte:
– PEDRO ARRIOLAREN “PAINE PARK” ARGAZKIAK (El Ambigú)
–

“KALEKO ARGAZKIAK BILBON” (“STREET PHOTOGRAPHY EN BILBAO” (Portalea jatetxea eta Depor)

Urtarrilaren 5era arte:
– KLUB DEPORTIBOKO ARGAZKI TALDEAREN “PAISAIA” ARGAZKIAK. (Portalea)
Urtarrilaren 7ra arte:
– J.A. PALACIOSEN “HARRIA” ARGAZKIAK. (Portalea)

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.

943 20 09 18

publizitatea@etakitto.eus

Zu bai Olentzeroren
opari politta, LUR!
2 urtetxo egingo
dozuz 24an, mutil
haundi! Musu bat
etxeko danon partez!

Zorionak, PELLO!!!,
martitzenian 10 urte
bete zenduazen-eta.
Musu haundi bat
famelixa guztiaren
partez.

Zorionak, LAIA, gaur
6 urte betetzen
dozuz-eta. Ondo
pasa eguna eta
musu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, UNAI,
astelehenian 8 urte
beteko dozuz-eta.
Patxo haundi bat
etxekuon eta, batez
be, Julenen partez.

Zorionak, NORA,
gaur 9 urte betetzen
dozuz-eta. Oso ondo
pasatu eguna. Asko
maitte zaitugu.
Etxekuen partez.

Zorionak, ANDER,
domekan 8 urte
beteko dozuzelako.
Musu haundi bat
etxekuen eta, batez
be, Amaiaren partez.

Zorionak, NORA (3 urte bete zenduazen
19xan) eta ANDER (gaur 7 egitten dozuz).
Asko maite zaittuztegu!

Zorionak, NORA!
Hillaren 20xan
2 urtetxo beteko
dozuz-eta! Patxo
potolo bat etxeko
guztion eta, batez
be, MALENen
partez!

Zorionak, LUKA!
Hillaren 22xan
2 urte beteko
dozuz! Asko
maite zaittugu!
Etxeko guztion
partez.

Zorionak,
PAULA,
MARTIN, MARIA
eta MATEO, zuen
urtebetetzietan.
Aitatxo eta
amatxoren
partez.

zineaColiseoan
(1 ARETOAN)
21ean: 20:30
22an: 17:00, 19:45, 22:30(Antz)
23an: 17:00, 20:00

(2 ARETOAN)
21ean: 20:30
22an: 22:30
23an: 20:00

(ANTZOKIAN)
21ean: 20:30
22an: 17:00, 19:45, 22:30(1)
23an: 17:00, 20:00

(2 ARETOAN)
22an: 17:00
23an: 17:00(EUSKARAZ)

”Spyder-Man: Nuevo universo” ”Yuli”

”El regreso de Mary Poppins” ”Ploey”

Zuzendaria: Bob Persichetti

Zuzendaria: Rob Marshall

Zuzendaria: Iciar Bollain

Zuzendaria: Amy Asgeirsson

iragarkilaburrak

i

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

2. MOTORRA

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK honakoak dira:
Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako
eskaintzak: 12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak
etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. Etxebizitza
1.1. Salgai
– Erreforma osoa behar duen pisua erosiko
nuke Eibarren. Tel. 670-793312.

1.2. Errentan
– 3 logelako pisua hartuko nuke Eibarren
alokairuan. Tel. 639-611454.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Isasi, Ipurua edo Legarre inguruan. Erosteko aukerarekin. Tel. 646-369330.
– Eibarko gizon bat konpartitzeko pisu bila
dabil. Tel. 634-235189.
– Pisua hartuko nuke alokairuan Isasi, Ipurua edo Legarre inguruan. Erosteko aukerarekin. Tel. 646-369330.

2. Motorra
2.1. Salgai
– Taxi-lizentzia transferitzen da Eibarren,
jubilazioarengatik. Auto berria. Tel. 669253545.

2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

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

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

3. Lokalak
3.1. Salgai
– Auto batendako garajea hartuko nuke
Polonia Etxeberria inguruan. Tel. 645007388. Ainhoa.

3.2. Errentan
– Lokala alokagai J.A. Gisasola kalean,
trasteleku moduan erabiltzeko. Tel. 636906921.

4. Lana
4.1. Lan bila
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak zaintzeko. Tel. 603-874953.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko Tel. 631-925525.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta nagusiak edo umeak zaintzeko.
Tel. 622-504711.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 631-283447.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Orduka. Esperientziarekin. Tel. 667-060292.
– Gizonezkoa eskaintzen da mugikortasun
urriko pertsonak zaintzeko. Tel. 632518268.

– Laguntzaile tituludun emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak.
Tel. 631-506763.
– Emakumea eskaintzen da edozein lan
egiteko. Tel. 631-113450.
– Mutil arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 632-993066.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 600-730447.
– Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Erreferentziak. Tel. 600-730253.
– Emakumea eskaintzen da umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Tel. 631532426.
– Emakume arduratsua eskaintzen da
nagusiak edo umeak zaintzeko eta etxeko
lanak egiteko. Tel. 612-574783.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko, garbiketak egiteko eta tabernan lan
egiteko. Orduka eta asteburuetan. Tel. 632506382.
– Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 689-798284.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko (tabernak, etxeak, soziedadeak) eta
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 675965130.
– Emakumea eskaintzen da garbiketak egiteko (tabernak, etxeak, soziedadeak) eta
umeak edo nagusiak zaintzeko. Tel. 605598999.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia. Tel. 690-134485.
– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.
Astelehenetik barixakura: 11:30-16:00. Tel.
693-673904.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 635-189294.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko.
Tel. 631-592306.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Tel. 688-777600.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
632-921780.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. Interna. Tel.
632-280811.
– Emakumea eskaintzen da nagusiak edo
umeak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko.
Tel. 602-314781.
– Emakumezkoa eskaintzen da orduka
nagusiak zaintzeko, sukaldean laguntzeko
eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan
ere. Esperientziarekin. Tel. 691-690188.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Baita asteburuetan ere. Tel. 612-258554.
– Neska arduratsua eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Baita asteburuetan ere. Esperientziarekin. Tel. 631-768803.
– Neska eskaintzen da umeak edo nagusiak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Ordutegi malgua. Tel. 615-526482.
– Emakumea eskaintzen da etxeko lanak
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Tel. 602490595.
– Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 632-272926.
– Emakume arduratsua eskaintzen da lanerako. Baita asteburuetan ere. Tel. 631906590.

– Emakume arduratsua eskaintzen da lanerako. Tel. 627-230784.
– Neska eskaintzen da kamarera jarduteko
eta pegorak garbitzeko. Tel. 688-723105.
Maria.
– Neska eskaintzen da edozein lanerako.
Orduka. Tel. 682-764372.
– Emakumea eskaintzen da arratsaldez lan
egiteko. Baita asteburuetan ere. Tel. 602800266.
– Emakumea eskaintzen da interna lan egiteko. Baita gauez eta asteburuetan ere.
Esperientzia 3. adinekoekin. Tel. 631288512.
– Neska eskaintzen da nagusiak edo umeak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
602-151176.

4.2. Langile bila
– Pertsona behar da tabernan lan egiteko.
Tel. 695-690784.
– Emakume euskalduna behar da arratsaldez umea zaintzeko. Tel. 628-330634 eta
630-434238.
– Kamarera/o behar da Eibarko taberna
batean. Astelehenetik zapatu arratsaldera.
Esperientziarekin. Bidali curriculum-a Anardi tabernara.
– Kamarera/o behar da Eibarren. Esperientziarekin. Tel. 685-286303.
– Esperientziadun langilea behar da Eibarko ileapaindegi batean. Tel. 943-207207.
– Esperientziadun zerbitzaria behar da jatetxe baterako, autoarekin. Tel. 943-121262.

5. Irakaskuntza
5.2. Eskaintzak
– 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
– Ponyak saltzen dira. Tel. 659-688703.

6.2. Eman
– Katakumeak oparitzen dira. Tel. 628502347.

Hyundai SUV Gama
Berria.

13.900€-tik aurrera
Zure mugak gainditu, zerbait handia aukeratu eta biziki bizi.
Eta horretarako hainbat aukera eskaintzen dizkizu Hyundai SUV Gama berriak.
Berriena nahi baduzu, Hyundai Tucson Berria aukeratu. Segurtasunean, konektagarritasunean eta prestazioetan
puntako teknologia eskainiko dizu.
Hyundai Kona-rekin estiloak, konektagarritasunak, abangoardiako diseinuak eta elektrizitateak inspiratuko zaituzte.
Eta azkenik, handiena, Hyundai Santa Fe Berria: sofistikazioa, espazioa eta luxua detailerik txikienean ere.
Zuk aukeratu.

ELGOIBAR
HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO

w w w. o a r s o c a r. c o m
BERMEA
MUGARIK GABE

Olaso Polig., 17
943 74 14 80

OIARTZUN
Lintzirin Poligonoa, 1
943 49 48 30

Hyundai KONA Gama: CO2 emisio konbinatuak (gr/km): 108-160. Kontsumo mistoa (l/100km): 4,1-7,1.
Hyundai TUCSON Gama: CO2 emisio konbinatuak (gr/km): 123-175. Kontsumo mistoa (l/100km): 4,7-7,7.
Hyundai SANTA FE Gama: CO2 emisio konbinatuak (gr/km): 147-215. Kontsumo mistoa (l/100km): 5,6-9,3.

WLTP homologazio-ziklo berriaren arabera lortutako kontsumo- eta emisio-balioak. PSP gomendagarria Penintsulan eta Balearretan Hyundai SUV Gamarentzat: Kona 1.0 TGDI 88,3kW (120CV) 4X2 ESSENCE (13.900€). BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapen-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendueskaintza barne. Hyundai-ra Aldaketa Plana aplika daiteke, Hyundai berri bat erosi baino 6 hilabete lehenago gutxienez, eroslearen titulartasunpean erabilitako auto baten truke. Eskaintza hau aplikagarria da Hyundai MOVE produktuarekin finantzatzen duten bezero partikularrentzat, Banco Cetelem, S.A.U.-ren bitartez,
12.000€ gutxienez, 36 hilabeteko gutxieneko epean eta 36 hilabeteko gutxieneko egonaldiarekin. Finantziazioa finantza-erakundeak aztertu eta onartu beharko du. Finantziaziori lotutako gastuak (komisioak, interesak edo Aseguru-programak) ez daude barne; horiek www.hyundai.es/configurador web-ean kontsultatu
daitezke. 15.400€ finantzatuko ez duten bezeroentzat PSP gomendagarria. Eskaintza 2018/12/31ra arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: Tucson Style, Kona Style eta Santa Fe Style (hagunak osagarri gisa soilik eskuragarri). Mantenimendua autoaren finantziazioari lotuta. Hyundai Motor España S.L.U-k bere bezeroei
eskaintzen dien kilometraje-mugarik gabeko 5 urteko berme komertziala Hyundai sare ofizialean saldutako ibilgailuei soilik aplikatuko zaie, zerbitzu-pasaportearen arabera. Kontsulta ezazu eskaintza, mantenimendu eta bermearen baldintzak Hyundai kontzesionario-sarean edo www.hyundai.es helbidean.

