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astean esanak
“Europa iparraldeko existentzia
baketsu eta begirunezkoa itxura
besterik ez da. Munduko arma
esportatzaile handienetakoa da
Suedia, 60ko hamarkadan
biztanleria ezinduaren erdia zikiratu
zuten, horko herrialde batzuek
Afganistanen eta Iraken parte
hartu zuten... Tropak bidaltzen
ditugu munduan barrena, baina
gero Nobel sariak eta bake sariak
banatzen eta on-onak izateko
itxurak egiten ditugu, besteak
bezalako basati arrazista hutsak
ez garela erakutsi nahian, baina
izan bagara, jakina!”

(ERIKUR ÖRN, IDAZLEA)

“Gezurrari buruz oso gutxi ikertu
da, gutxiago idatzi; eta gezurretan
bizi gara. Gezurra da gure bizi-
sistemaren aldagai funtsezkoetako
bat, oinarria eta ardatza. Naturari
begiratu: landareek itxura hartzen
dute, gezurra erabiliz, erleek
polinizazioa egin dezaten, haiek
erakartzeko eta beren haziak
beste tokitara eraman ditzaten.
Begira lehoinabarrak ehiza
egiteko zer-nolako larrua garatu
duen, naturan kamuflatzeko. Gu
animaliak legez gezurrean bizi
gara, gure baitan dago. Gizakiok
liburuetako erlijioen eta ideologien
heziketaren ondorioa gara. Fede
mota bat lantzen ikasten dugu,
irakurtzen duguna sinestuz”

(FITO RODRIGUEZ, IRAKASLEA ETA IDAZLEA)

“Ia milioi bat euro eman zizkion
Eusko Jaurlaritzak El Diario
Vascori 2017an, eta Gipuzkoako
Aldundiak beste 400.000. Horri
gehitu Donostiako Udaletik hasi
eta udalez udal jarritako iragarkiak,
Espainiako Gobernuko
ministerioetatik jasotakoa, edo
Euskotren edo Reala gisako
erakundeak emandakoa. Urtero
hainbat milioi euro publiko, zeini
eta bankuen jabetzakoa den
informazioaren erraldoiari.
Iberdrolari diru-laguntzak ematea
bezala. Gauza bera Bizkaian eta
Araban El Correorekin. Mundu
osoan errepikatzen den joera da:
hedabide hegemonikoak jasotzen
duten diruari esker nagusitzen dira”

(LANDER ARBELAITZ, KAZETARIA)
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Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
MISI-MISI / MIXI-MIXI.- Katuari deitzeko. “Misi-misi, etorri katua!”.
MITXELETA.- Tximeleta, txinbeleta. “Atzoko harra, gaur mitxeleta, hegan bizi da lorarik lora,
beste ardurarik ez dabela maittiagaz bat egittia baiño”.

KKULTURA ETA HHIZKKUNTTZAA PPOLITIKAA SSAAIILLA

((HHIZKUNTZA PPOLITIKAARRAKKO SSAAILBUURRUOORRDDEETTZZAA))

eskutitzak
Badira daguaneko sei urte Amañako basarri eza-

gunenetako batian, Asola Igartza basarriko pisue-
tako batian, gazte batzuk ilusiñoz sartu zirala. Pi-
sua, urtietan hutsik egonda, egoera narrasian,
abandonu egoerian, eta tetxua jaustiar zeguala
okupatu eben. Sei urte pasatu dira honezkero, eta
bertatikan hamarnaka gazte pasatu gara. Espaziua
biziz, maittasunez eta ilusiño haundixarekin bete
dogu, tetxua konpondu detsagu, paretak barriro be
zementau, barrutik zein kanpotik pinttau eta beste
milla gauza. Auzokide askorekin harremana egin
eta barre askorekin bete dogu auzua.

Etxe hori habitatu eta bertan bizitzeko gogua ez
jaku amaittu, eta bertan jarraitzen dogu, gustora
askuan. Halanda be, azkeneko egunetan (oin dala
bi urte moduan) barriro be bide judiziala zabaldu ja-
ku gure aurrian. Eta, jabiarekin hainbat tratutara ai-
llegatzen saiatu garen arren, barriro be denuntzia
eta desalojo mehatxuarekin topatu gara.

Jakiñaren gaiñian gagoz oin momentuan etxia-
ren inguruko proiektu errealik ez daguala, ezta
proiektu hori gauzatzeko modurik be jabiaren par-
tetik; eta momentu honetan, berak esan daben
moduan, etxia ixtia dala bere asmua. 

Guk gure erabagixa hartu dogu. Ez goiaz iñora.
Ez goiaz, bizi dogun etxia hutsik eta itxitta lagatze-
ko. Ez goiaz, etxe honetan bizi garalako, hamen
ikasten dogulako, hamen egitten dogulako barre,
negar, maitte, hasarratu eta hazi. Eta ez goiaz iño-
ra, ez dakalako iñungo zentzurik, albuan daukagu-
zen beste etxiak moduan, hau be hutsik eta hilda
geratziak.

Ez goiaz iñora. Bide judizialaren aurrian, etxia de-
fendatzen jarraittuko dogu datozen hillabetiotan.
Eta espero dogu halan jarraitzia denbora askuan.

Desalojorik ez! Gora okupaziñua! Eta eskerrik
asko, bihotzez, auzokide guztieri.

Aso l a  Ig ar tz a  Bas ar r ik o  Okup ak

– Asola Igartza bizirik –
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AAldatze ikastetxian ikasten daben Garazi Beitia
Vivianek irabazi dau Gobernuaren Ordezkariorde-
tza Gipuzkoan-en eskutik egin dan Juan Sebastian
Elkanori buruzko idazlan lehiaketia. Sari-banaketa
ekitaldixa domekan egin zan Getarixan, bertan jaixo
zan itsas gizonaren izena dakan eskola-ontzixan eta
irabazliak Guillermo Etxenikeren eskutik jaso eban
sarixa. Idazlan irabazliak “Tierra de las especies áu-
reas” izenburua dauka eta laster emongo dabe ar-
gittara interneten, Espaiñiako Geografia Institutua-
ren web orrixan, baitta Espaiñiako Kultura Ministe-
ritzak Magallanes eta Elkanoren Lehen Mundu Bi-
raren V. Mendeurrenaren harira sortu daben web-
gunian be.

Elkanori buruzko idazlan lehiaketia irabazi dau Garazi Beitiak

Udal Artxiboko hiru argazki
ipiñiko dittue auzuetan julixuan
Ego Ibarra batzordiaren 2019ko lan-plangintzaren barruan
hillabete honetan Udal Artxiboko hiru argazki barri ipiñiko
dittue kalian: “Arratebide kalian jarriko dan Indalecio Ojan-
gurenen argazkixan Eibartik Agiñagarako kamiñuaren hasie-
rako zatixa egitten ikusten dittugu bihargiñak. San Kristobal
kaleko horman, Unberako bidian, 1953. urtian orduko Dos
de Mayo kaletik abiatu zan lasterketia ikusi geinke Plazaola
Funtsaren argazkixan. Eta Txontan, Mutiola taillarraren hor-
man jarriko dabena 1948 ingurukua da eta Norma lantegiko
`fileteadorak´ erakusten dittu”.

8.031 zenbakixari egokittu jako 
sarixa Amañako jaixetako zozketan
Urteroko martxan, aurreko asteburuan ospatu ziran Amañako jai-
xetan parte hartzera animau ziranak ez eben aspertzeko astirik izan,
barixakuan hasi eta domekara arte, jai egitaraua osatzen eben ha-
maika jarduerak asteburua oso-osorik bete eben eta. Agurtu barri di-
ttugun Amañako jaixak 41. ediziñua bete dabe eta jaixeri hasieria
emoteko txupinazua Oskar Artetxe Eibar foball taldeko jokalarixa
izandakuak bota eban barixaku arratsaldian. Bestalde, jai batzordiak
saldutako rifetako sarixa 8.031 zenbakixari egokitu jako (uztaillaren
5eko ONCE-ren zozketan saritutako zenbakixaren azken lau zifrak).
Irabazliak Amsterdamerako bidaia ederra jasoko dau.

● tartak
● enkarguak

etxera
Bidebarrieta, 28 

☎☎ 943 20 79 73

San Andres

Gozotegia – Lora eta landare                              
natural eta lehorrak

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

LORADENDA

Aurreko barixakuan Oskar Artetxek botatako txupinazuarekin hasi ziran jaixok.
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HHamaseigarrenez egingo da Lambre-
tta motorren konzentraziñua asteburu
honetan eta, horren harira, ehun bat
motorzale alkartuko dira. Gehixenak
Lambretta motorrak ekarriko dittuela
aurreratu dabe antolatzailliak, baiña
beste markaren bateko batzuk be har-
tuko dabe parte. Lambretta Klubekuak
azaldu dabenez, “azken batian beste
toki batzuetan danak bat egitten dogu-
nez, alkarren arteko ezagunak gara eta,
horregaittik, motorzale batzuk, Lam-
bretta barik be Eibarko topaketan parte
hartzeko ilusiñua dake”. Topaketaren
harira antolatu daben programia gaur

hasiko dabe, datozeneri ongietorrixa
emoteko egingo daben afarixarekin.
Eta bixar goizeko 10:00etan ekingo de-
tse Lambretta Eibar XVI. Konzentrazi-
ñuari, Untzaga plazan topaketan parte
hartuko dabenen aurkezpenarekin.
Eguerdira arte, era guztietako Lambre-
tta motorrak ikusteko aukeria egongo
da Untzagan, 12:00xetan herriko kalie-
tan egingo daben kalejira hasi aurretik.
Aurten Eibar foball taldeko emakumien
taldiari egingo detse omenaldixa eta,
horregaittik, talde horretako ordezkari-
xak igoko dabe motorren desfilia zabal-
duko daben banderia. 

autuan

ARTXIBUAK 1988-KO
UFALEN BIDEUA IGO DAU
1988ko uztaillian ufalak izan zirala
31 urte betetzen dira eta, hori
gogoratzeko, Udal Artxibuak
orduko irudixak erakusten dittuan
bideua ipiñi dau ikusgai
YouTubeko bere kanalian.
Harrezkero ez dogu holako
ufalarik ezagutu: egun bakar
batian 170 litro erregistratu ziran
metro kuadroko, luiziak gertatu
ziran basarri-bidietan,
Ospittaleko, Asuako, Ubitxako
edo Murrategiko erreketan eta
sarbide nagusixetan, eta trafikua
be luzaruan moztuta egon zan…
kalte material eta ekonomiko
haundixak izan arren, zorionez ez
zan hildakorik egon.

Ehun bat Lambretta alkartuko dira 
bixar goizian Untzagan

1) Kardiologia 
2) Zirugia 
3) Dermatologia 
4) Dietetika / Nutrizioa 
5) Analisi Klinikoak 
6) Ortodontzia 
7) Otorrinolaringologia                                    
8) Psikiatria                                    
9) Barne Medikuntza

UURRKKIIZZUU  PPAASSEEAALLEEKKUUAA,,  1133
OOrrbbeeaakkoo  ddoorrrreeaakk  //  11..  ssoollaaiirruuaa
☎ 994433  1122  0022  0000 –– 994433  1122  0022  0044

10) Radiologia                                       
11) Urologia
12) Traumatologia
13) Koloproktologia
14) Erizaintza
15) Foto-depilazio Unitatea
16) Psikologia
17) Neurofisiologia

BERRIA
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Eguaztenian zabalduko dabe udako beherapen azokia
EEguaztenetik barixakura bittartian egon-
go da martxan Udako Beherapenen
Azokia Toribio Etxebarria kalian. Eibar
Merkataritza Gune Irekiak antolatzen da-
ben “factoring” edo azokia hiru egunetan
egongo da zabalik, 10:00etatik 20:00eta-
ra. 12. ediziñua izango dan honetan 31
dendak (24k azokan bertan eta bestiak
dendan) hartuko dabe parte. Azokan pos-
tua ipiñiko dabenak Askasibar Intersport,
Bambi, Burbujas y Mas, Casamania,
Cedry, Beittu zentro optikua, Designed by
Nona, Doroti, Eskulan, Farmalur, Gratzina,
Guby mutillak, Ikusimakusi, Izane, Khloe
Baby Clothes, Kopiña, Leder, Neure, No
Comment, Noma, Pissa, Ttiki, Twins eta
Txukuna dira eta eskintzak dendan egingo
dittuenak, barriz, Federopticos Igmar, Los
Chicos, Marsi, Oskarbi, Tribeka, Vieco eta
Zentral Optica. 

Euskeraz Primeran mahaixa
Horrekin batera, …eta kitto! Euskara El-

karteak mahaixa ipiñiko dau azokia zabal-
duko daben hiru egunetan (eguazten eta

eguenian, 11:00etatik 13:00etara eta
17:00etatik 19:00etara eta barixakuan goi-
zez bakarrik), jendia erosketak egittera-
kuan euskeria erabiltzera animatzeko as-
muarekin. Horretarako urez beteta egon-
go diran kristalezko hiru ontzi ipiñiko dittue
eta, gerturatzen dan jendiak, euskeria era-
biltzeko hartzen daben konpromisuaren

arabera, kolore ezberdiña daken koloran-
te-tantanak botako dau, urari koloria emo-
teko. Parte hartzera animatzen diran guz-
tieri ‘Euskaraz Primeran’ kanpaiñako pol-
tsa bana oparituko detse, errekauetarako
eta, gaiñera, barixakuan zozketatuko da-
ben 100 euroko erosketa-txartela irabaz-
teko aukeria izango dabe.

Dalila Cabrera eta Vicky P. Rojas zu-
zendari eibartarrak urtietan dihardue
“Voragine”, sortze prozesuan daguan
web-seriearen jatorrizko gidoi original, in-
klusibo eta konplexuan biharrian eta ekai-
ñaren 28xan egin eben lan horretarako
aktoriak aukeratzeko lehen casting-a,
Dock Bilbaon. Lantaldiak buru-belarri
dihardu telesailla egin ahal izateko dirua
lortu nahixan, baiña diñuenez proiektua
honezkero ezaguna da askorendako, in-
ternet eta sare sozialeri esker. Behintzat
hori ikusi ahal izan dabe lan honetako lau

pertsonaia nagusiñak interpretatzeko ak-
toriak aukeratzeko probetan: 25 lagun bai-
ño gehixago aurkeztu ziran eta tartian Za-
ragoza eta Soriatik etorrittakuak be egua-
zen. 17 kapitulu dittuan interneterako te-
lesaillak ikuspegi feminista eta LGTBI-ari
jarraitzen detse eta errealidade paralelue-
ri buruzko istorixua kontatzen dau, zien-
tzia-fikziñoko testuinguru batian. Proiek-
tuaren gaiñeko informaziño gehixago nahi
dabenak internetera jo leike, www.vora-
ginewebserie.com web orrira edo bere
Instagram, Twitter edo Facebook-era.

Bi eibartarrak dihardue “Voragine” 
interneteko telesailla zuzentzen

Kartelak euskeraz 
egitteko dirulaguntzak
Udalak diru-laguntza deialdixa kaleratu
dau lokal komertzialetako, industrialeta-
ko eta alkartietako egoitzetako irudi kor-
poratibua osatzen daben errotulu, inskrip-
ziño eta elementuak euskeraz edo ele bi-
xetan (euskeraz eta gaztelaniaz) jartzeko.
Diru-laguntza eskatzeko epia ekaiñaren
27xan hasi zan eta azaruaren 15ian amai-
ttuko da eta, eskaeriak egitteko, zuzenian
Pegorara juan leike edo, bestela, www.ei-
bar.eus webgunetik elektronikoki egitteko
aukeria be badago (ziurtagiri digitala bihar
da). Informaziño guztia Udalaren web orri-
xan kontsultatu leike.
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FFord Kondiakuak bigarrenez jaso dabe
bezerueri emondako arreta bikaiña sari-
tzen daben “Chairman’s Award” sarixa.
Europa maillako errekonozimendua Ford
Motor Company dalakuak emoten dau eta
arlo horretan banatzen dittuenen artian in-
portantiena da. Sarixa banatzeko ekitaldixa
martitzenian izan zan, Eibarko Armagintza-
ren Museuan eta lantalde osuak hartu eban

parte. Museuan bisita egin eta jarraixan hartu eben sarixa Javier Bagues ge-
rentiak eta Xabier Tristan Ford Kondiako salmenta buruak, Jesus Alonso
Ford España-ko presidentiaren eskutik eta honek, barriz, Ford Kondia eta
beste batzuk osatzen daben Gorla Taldeko Ander Aranburuk emondako
oroigarrixa hartu eban.

Bigarrenez emon 
detse sarixa 
Ford Kondiakueri

MMAARRIITTXXUU AAGGIIRRRREEBBEEÑÑAA AARRRRIIOOLLAA
6. urteurrena: 2013-VII-7

Zuk emandako maitasunak
gurekin jarraitzen du

Maite zaitugu, Amama

Genero kontuetarako baliabide 
digitalak ipiñi dittue eskuragarri
Berdintasuna-Andretxe-
ak atal barrixa estrenau
dau bere web orrixan,
genero eta bardintasun
gaixetan baliabide digita-
len gaiñeko informaziñua
eskintzeko. Sortu barri
daben atalian genero kon-
tueri lotutako hainbat gai-
ren inguruko baliabide di-
gitaletara zuzenian sartzeko loturak aurkitu leikez, beste erakunde zein
baliabideri buruzko informaziñuarekin batera: “Genero berdintasuna
lantzeko gida (2019), “Motxila bioleta Haurren irakurketako gida
(2014)”, Beldur Barik indarkerixa sexista prebenitzeko gaztieri zuzen-
dutako programaren unidade didaktikuak eta “Euskararen erabilera
ez sexista” (Emakunde, 2008), bestiak beste. Esandakuaren arabera,
informaziñua eguneratzen eta gehitzen juateko asmua dake eta jen-
diarendako tresna erabilgarrixa izatia espero dabe.

asteko

datua
333311..000000

eurotan adjudikatu dabbee  TTxxoonnttaakkoo goikaallddiiaa  GGalizia 
pasialekuaarrekinn  lotzeekkoo  iiggoogaaiilllluuaarren bbiihhaarrraakk.. 

Txontako 42 eta 444  zeennbbaakkiixxeenn  aarrtiian ipiññiikkoo  ddaabbee  
eta obrak egitttekoo  2222  aasstteekkoo  eeppiia eukiikkoo  ddaabbee..
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Egingo diren jarduerei begira, berrita-
sun nabarmenena kontzertuen es-
kutik etorriko da: barixaku gauean

“40 años de rock & roll” bira egiten ari
den Ramoncinek jardungo du eta zapa-
tuan, berriz, Drindots taldearen eskutik
egingo den berbenarekin tartekatuta, An-
drea Garcia eibartar gazteak emanaldia es-
kainiko du. Antolatzaileen berbetan, “as-
korentzat telebistari esker ezaguna den
abeslaria hasiberria da eta, ahal dugun
neurrian, beti da pozgarria ekin duen mu-
sikagintzaren bidean laguntzea”. Agurtu
baino lehen, jaiak antolatu ahal izateko ja-
sotzen duten laguntza guztia eskertu zu-
ten, “bereziki 15 urtez gurekin elkarlanean
diharduen Lambretta Klubari eta aurten
jaiei babes berezia ematera animatu den
BOJ enpresari”.

Aurtengo jaietako egitaraua berez atzo
abiatu zen, arratsaldean Erromes tabernan
jokatu zen futbolin-txapelketarekin eta
gauean Xania tabernak hartu zuen igel-to-
ka txapelketarekin, baina gainontzeko jar-
duera guztiak gaur eta domeka bitartean
egingo dira. Arratsaldeko 19:00etan bota-
ko dute jaiak modu ofizialean hasteko txu-
pinazoa eta, jarraian, Orkresta elektrotxa-
rangak kalejira egingo du auzoan zehar.
Horrekin batera, Fray Martin Malleako par-

kean haurrentzako jolasak eta dardo txa-
pelketa hasiko dira. Eta, arratsalderako
plana biribiltzeko, auzoko tabernetan eta
jai batzordearen txosnan tortilla, txorizoa,
urdaiazpikoa eta gazta banatuko dituzte.
Eta gauean, 23:15 inguruan hasiko da Ra-
moncinen kontzertua, auzoko plazan.

LLambretta motorrak auzoan
Zapatuan, berriz, goizetik hasiko dira jar-

duerak: umeendako marrazki-lehiaketa
10:30ean hasiko da eta, ordubete geroa-
go, auzoko jaietan honezkero “klasikoa”
den haurrentzako Molto motorren kon-
zentrazio-lasterketa. Batean zein bestean
parte hartzen duten ume guztientzat opa-
riak banatuko dituzte eta, horrez gain, ira-
bazleentzat sariak egongo dira.

Eguerdian, berriz, nahi duten guztien-
tzat sandia-jana egingo da Aizarnako par-
kean eta, 12:30ean, Lambretta Klubare-
kin elkarlanean, Lambretta motorren XVI.
igoera San Kristobalera izango da. Behin
auzora igota, motorzale guztientzat ha-
maiketakoa banatuko dute eta, bien bi-
tartean, auzoko plazan motorrak ikuste-
ko aukera egongo da. Bazkaltzeko ordua
ailegatu aurretik, triki-poteoa egingo da
San Kristobalgo tabernetan.

Arratsaldean, berriz, umeen igel-toka

txapelketa eta helduen dardo-txapelketa
jokatuko dira. Musikari dagokionez, Ma-
riachi Dominguezen eskutik egingo den
“kallejonadari” esker Mexiko aldeko doi-
nuak izango dira nagusi, 21:00ak aldera
plazoletan herri-afaria hasi arte. Gaueko
berbena Drindots taldekoek girotuko du-
te, baina 23:30ean atsedenaldia egingo
dute, Andrea Garciak kantatzeko. Eta goi-
zaldean txokolatea banatuko diete nahi
duten gau-txori guztiei. 

Jaietako azken eguna izango da dome-
ka, baina horretarako ere egitarau bete-
betea prestatu dute: 11:00etatik aurrera
umeentzat ohe elastikoak eta tirolina
egongo dira, Fray Martin Malleako parke-
an. Horrez gain, goizeko egitaraua mezak
(12:00), paella-txapelketak (12:30), triki-
poteoak (13:00) eta luntxak (13:30) osa-
tzen dute. Eta arratsaldean umeendako
jarduerak nagusituko dira: freskagarri eta
goxokien banaketa (17:30), Gorixoren ze-
zentxo eta pony-ak (18:00), haurren ma-
rrazki-lehiaketan eta jolas ezberdinetan
parte hartu dutenei sariak banatzea
(19:00) eta, 19:30ean hasiko den DJ Ara-
ba festarekin agurtuko dituzte ospakizu-
nak, datorren urtera arte. Jaien amaierako
trakaren aurretik, baina, errifaren zozketa
egingo da, 20:30ean.

Aurreko barixakuan aurkeztu zuten
aurtengo San Kristobalgo jaietarako
prestatu duten egitaraua La Rampa
San Kristobalgo Jai Batzordeko
kideek, alkatearekin eta udal talde
guztietako ordezkariekin batera
Otarra elkartean egin zen ekitaldian.
Antolatzaileen berbetan, “aurtengo
egitarauak azken urteotakoei
jarraitzen die, gutxi gorabehera. Izan
ere, antolatzen ditugun jarduerek
oso harrera ona izaten dute beti eta
jendeak pozik hartzen du parte. Igel-
toka txapelketaren inguruan,
adibidez, 76 lagun elkartzen dira eta
herri-afarian, batez beste, 150 bat
lagun. Umeentzat prestatzen
ditugun jarduerek ere arrakasta
handia izaten dute, gauza bera
gertatzen da paella-
txapelketarekin…”.

Asteburu osorako plana eskainiko
dute San Kristobalgo jaiek

Aurreko asteko barixakuan egin zuten jaietako aurkezpena, udal-talde guztiekin.
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Urteko lehen erakusketa, “Pirinioe-
tako Burdinaren Ibilbidea” izeneko
erakusketa ibiltaria izan zen: “Era-

kusketak Pirinioetan burdinarekin eta bur-
dingintzarekin lotutako industria guneak
aztertzen zituen. Urtarrilaren 16tik 27ra bi-
tartean egin zen, eta bertan ezagutu ahal
izan ziren industria horren lekurik garran-
tzitsuenak Andorran, Katalunian, Euskal
Herrian, Languedoc-Rousillonen eta Aki-
tanian. 300 bat lagun joan ziren ikustera”.
Otsailaren 25etik martxoaren 31ra, berriz,
Armagintzaren Museoak Eibarko belomo-
torren inguruko erakusketa antolatu zuen

eta hori ere oso arrakastatsua izan dela
diote: “Oihartzun handia izan du Euskal
Herri osoan eta mila bat bisita jaso zi-
tuen”. Apirilaren 25ean, bestalde, “Eibar-
ko Armagintza Sarearen Berreraikuntza
1938-1942” izeneko erakusketa zabaldu
zuten eta, izaten ari den arrakasta ikusita,
hasieran aurreikusita zegoena baino be-
randuago kentzea erabaki dute, eta uztai-
laren 19ra arte egongo da ikusgai. Era-
kusketa berezi horiek antolatzeaz gain,
bestelako jarduera batzuk ere egin dira,
besteak beste Ernest Hemingwy-k Euskal
Herriarekin izandako erlazioa ezagutzera
emateko apirilean egindako jardunaldia.

Eta maiatzean, urtero lez, Museoen Na-
zioarteko Eguna ospatu zuten eta, horren
aitzakiarekin, aurtengo ekitaldian artisau
armaginei protagonismo berezia eman
nahi izan diete, “hain kalitate handiko pie-
zak sortzeko erabiltzen dituzten proze-
suen xehetasunak jendeari erakutsiz. Gai-
nera, maisu armagin artisauei buruzko
ikus-entzunezkoa ere aurkeztu zen”.

PPieza berriak hilero
Bestalde, Armagintzaren Museoaren

funtsak zabaltzeko asmoz, hilero pieza be-
rri bat aurkezten ari dira. Urtarrilean, Piri-
nioetako Burdinaren Ibilbidearen gaineko
erakusketarekin batera, burdin-manufak-
tura guztietan funtsezkoa den "tornuzil”
izeneko pieza aurkeztu zuten. Otsailean,
berriz, Eibarko belomotorren erakusketa
zabalik zegoela aprobetxatuz, Lambretta

ziklomotorrerako Zenith 20 MX karbura-
gailua aurkeztu zen. Martxoan, Emaku-
meen Nazioarteko Egunaren harira, andra
eibartarrek egindako bizikleten osagarriak
aurkeztu zituzten. Apirilean, Eibar bonbar-
datu zutela 82 urte betetzen zirela-eta,
Achille Beltran pintore-ilustratzaileak El
Corriere de la Sera egunkariaren domeka-
ko gehigarrirako 1937an sortu zuen ‘La
Domenica del Corriere’ dokumentua
eman zuten ezagutzera. Maiatzean, Pablo
Zamacolak Museoari emandako kanoiak
zulatzeko makina. Eta ekainean, erosketa
garrantzitsu baten berri eman zuten: Ei-
barko damaskinatugintzaren aparteko pie-
za den Felipa Guisasolaren markoa,
1888an Bruselako Erakusketa Unibertsa-
lean urrezko domina jaso zuen pieza aur-
keztu zuen Museoak.

Aipatutako guztiaz gain, seihileko hone-
tan guztira 40 bisita gidatu egin dira, au-
rretik eskatu duten taldeekin eta guztira
ehun bat lagunek hartu dute parte. Gau-
zak horrela, udari ilusio handiz begiratzen
diote. Uztailean martitzenetik barixakura
zabalduko ditu ateak, 16:00etatik 20:00-
etara eta abuztuan, berriz, martitzenetik
barixakura, 10:00etatik 13:30era.

Portaleko 5. solairuan dagoen
Eibarko Armagintzaren Museoak
geroz eta harrera hobea izaten
dihardu eta bertara doazen
bisitarien kopuruak etenbarik
egiten du gora urtetik urtera.
Aurten primerako martxan hasi du
urtea: urteko lehen seihilekoan
5.000 bisita baino gehiago izan ditu
eta, gauzak horrela, pozik daude
bertako arduradunak. Euren
berbetan, “bisita horietatik, 2.000
baino gehiago denbora tarte
honetan antolatu diren erakusketa
berezietara egindakoak dira.
Datuek agerian lagatzen dutenez,
Museoaren jarduera sendotzen eta
finkatzen ari da, bai eskaintzen
duen erakusketa iraunkorrarekin
bai antolatzen dituen aldi baterako
erakusketekin”.

Ilusioarekin begiratzen
diote udari Museoan

Hilaren 19ra arte Eibarko armagintza sareari
eskainitako erakusketa egongo da zabalik.

Seihileko honetan 

guztira 40 bisita 

gidatu egin dira

Apirilean Lekeitiotik Museora etorritako talde bat. 
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Gure herrian, irtenbide bikaina dute
gurasoek Astixa Animazio Zerbi-
tzuak enpresak eskaintzen duen

aukerarekin. Izan ere, eguneko udalekuak
antolatzen dituzte eta haurrek primeran
pasatzen dute. 

Astixa 1991n hasi zen udaleku irekiak
kudeatzen eta ordutik etengabe ari da la-
nean helburu argiarekin: opor-sasoian, haur
eta gazteei asialdi dibertigarri, hezitzaile,
aberats eta euskalduna eskaintzea. Horrez
gain, parte-hartze aktiboa, norberaren ga-
rapen integrala eta elkarbizitza eta lankide-
tza ere sustatzen dira udaleku hauetan.

Bi programa eskaintzen ditu Astixak
udarako: alde batetik Udan Jolasean ize-
nekoa, 5-6 urteko haurrei begirakoa; eta,
bestetik Lehen Hezkuntzako 6-12 urte bi-
tarteko haurrentzako antolatzen den Opo-
rrak Afariketan programa. Batean zein bes-
tean parte hartzeko, oinarrizko baldintza
hauek bete behar dira: Eibarko ikastetxe-
ren batean ikastea (nahiz eta salbuespe-
nak ere egiten diren uda Eibarrera igaro-
tzera datozen txernobildarrekin, sahararre-
kin…) eta aurre-matrikula on line betetzea
epearen barruan. Ondoren, behin betiko
aurrez aurreko matrikula  bete behar du
parte-hartzailearen guraso edo tutore le-
galak. Hortik aurrera, ondo pasatzea bes-
terik ez da falta. Eta horretaz Astixa ardu-

ratzen da, baita uda garairako kontratatzen
dituen begiraleak ere. Horien hitzetan,
“umeek pila bat disfrutatzen dute, eta ho-
rren adierazgarri da normalean urte batean
izena ematen duen haurrak urtero hartzen
duela parte. Talde politak osatzen dira, eta
lagun berriak egiteko aukera aparta da”.

Udan jolasean programan, 10 egunetan
zehar, umeek eskulanak egiten dituzte,
abestu, ipuinak kontatu… Hori guzti hori
Eibarko auzo ezberdinetan egiten da, goi-
zeko 10:00etatik 13:00a arte. Irteera guz-
tiak Eibarren izaten dira, auzoetako balia-
bideak aprobetxatuz: igerilekuak, zelaiak,
plazak, parkeak, frontoiak ... 

Oporrak afariketan ere 10 egunetan
egiten dira, bi txandatan. Lehenengoa
ekainaren azkeneko egunetan hasten da
eta bi aste irauten du. Bigarrena, berriz,
aurreko txandaren bigarren astearekin ba-
tera abiatzen da eta, lehenengoak beza-
la, bi asteko iraupena izaten du. Era guz-
tietako ekintzak antolatzen dira umeek
ondo pasa dezaten: txangoak igerilekue-
tara edota hondartzara, mendi-irteerak,
jolasak, eskulanak…

Astixatik dioskunez, urtetik urtera ume
gehiago animatzen dira abentura txiki ho-
netan. Gaur egun, 700 bat ume ari dira udaz
disfrutatzen, eta eurei esperientziaz galde-
tuz gero, argi daukate: “Etxean egotea bai-
no, nahiago dugu laguntxoekin elkartu eta
bestela egiten ez ditugun ekintzak egin”.

Uda giro euskaldunean, beste ume ba-
tzuekin batera eta ondo pasatuz igaro nahi
izanez gero, aukera ezin hobea Astixak es-
kaintzen duena, bai haurrentzat, baita gu-
rasoentzat ere.

Udaleku irekiak Eibarren

Ekainaren amaiera iristearekin batera, irailean hasitako ikasturtea
amaitzen da haurrentzat. Gogo onez hartzen dute ikasleek opor-garaia,

zalantzarik gabe, baina etxe askotan arazo-iturri bihurtzen da umeen
oporraldi luzea; izan ere, ez dator bat guraso gehienen hilabete inguruko

atseden denborarekin. Nola egokitu batzuen eta besteen oporrak?
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SSan Juan jaiak amaitu eta jarraian, Errioxarako autobusa har-
tu zuten gure herriko 32 jubilatuk, La Sallek San Asension duen
egoitzan bereziki eurentzat antolatutako udalekuetan umeek be-
zala edo gehiago gozatzeko asmoz eta, han egon diren bitartean
egin dituzten argazkiak ikusita, helburu hori betetzeko arazorik ez
dutela izan begibistakoa da. Aurten bigarren urtez jarraian egin di-
ren udalekuetan umeen udalekuek duten dinamikari jarraitu diote,

baina aisialdirako ohiko planekin batera, parte hartu duten nagu-
sien adinari egokitutako beste ekintza batzuk ere egin dituzte: ar-
lo psikologikoa lantzeko tailerrak, jolasak, ibilaldiak… eta behin ha-
raino joan eta gero, jakina, ezin etxera bueltatu Errioxako ardoa
probatu barik! Beraz, plana biribiltzeko upeltegi batera bisitan joa-
teaz gain, ehun urtetik gorako beste batean parrillada ederra egin
zuten. Baietz datorren urtean batek baino gehiagok errepikatu?

Primerako udalekuak... 
baita aitxitxa-amamentzat ere
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Aniztasun gela edo "dibertsi" (Diversidad hitzetik) gela berezi bat
da, DDBHko hainbat zentrotan dagoena. Gela horren helburua da
DBHko titulua lortzeko zailtasunak dituzten ikasleak bideratzea.
Zailtasun horiek hainbat jatorri izan ditzakete: gaixotasun luze-
ak, etorkinak, ikasteko zailtasunen bat dutenak... Hortik izena:
aniztasun gela. Gela horretan eskolak nagusiki bi irakaslek ema-
ten dituzte, batek letrak eta besteak zientziak.

Ikasle kopurua txikiagoa da (12-15) eta lan pertsonalizatua egi-
ten du irakasleak. Azterketek pisu gutxiago dute eta gehiago aur-
kezpenek, talde lanek eta eguneroko jardunak. Notek ezin dute
puntu batetik goragokoak izan, beste ikasleekin alderatuta aban-
tailarik ez izateko.

Merezi du. Eskola anitza nahi genuen, fokua ahaleginean jar-
tzen duena eta ez hainbeste emaitzetan, ikasle kopuru txiki ba-
tekin, berezitasunak kontuan hartuta, harremanak eta talde lana
bultzatuz, eta hori dena dago aniztasun gelan. Albo efektuak:
• Ikasleak ez dira lotsatzen eta akatsak egiteko beldurrik gabe
hartzen dute hitza gelan.

• Bakoitzak bere zailtasunak dituenez, elkarri laguntzen diote eta
inork ez dio besteari barrerik egiten.
• Ikasle bakoitzaren gaitasunak azaleratzen ditu. Euren buruaz iru-
di eskasa zuten ikasleak besteei laguntzeko gai direla kontura-
tzen dira.

Badago beste ikasle eta gurasoengandik kasu batzuetan zelo
apur bat, horientzat gauzak errazagoak direla-eta. Alderantziz,
ikasle horiek beste handicap batzuk dituzte eta normalean bes-
teek baino lan gehiago egin behar izaten dute.

Izan ere, ez genuen ahalegina baloratzea nahi ezagutzen or-
dez? Zailtasunak dituztenekin zer egingo dugu, pelotoian inte-
gratu ala bide bazterrean utzi? Ez da hau eskola publikoan nahi
genuena? Ez ote genuke nahi eredu hau beste geletara zabal-
tzea, makro-zentru eta gela masifikatuen ordez?

Aprobetxatu nahi dut eskerrak emateko Eibar BHI-ko Virginia,
Irene eta Gorkari, sistemaren zurruntasunaren gainetik euren gi-
zatasuna jartzeagatik.

gari araolaza
Gela horren helburua da DBHko titulua
lortzeko zailtasunak dituzten ikasleak

bideratzea; ikasle kopurua txikiagoa
da eta lan pertsonalizatua egiten dute 

Aniztasun gela edo “dibertsi”

Plaza, herriko plaza, izan da tradizioz kulturaren eta euskara-
ren eszenatoki eta bizitoki. Gaur egun, plaza da herrikoa be-
zainbeste SAREA.
SAREA, plaza berezia da, bere joko arauekin; eta, sareko elka-
rrizketek eta harremanek ere eraldatzen dute plaza beraz gain gu-
re JENDARTEA.
EUSKARA izango bada, izango da plaza horretan jokatzeko gai
den neurrian.
Atzo goizean gertatu zela dirudi, baina ez, euri asko egin du eus-
kaldunok eta euskarak sare horretara, internetera, jauzi egin ge-
nuenetik. 
.EUS domeinua, ostera, beti gure artean egon dela dirudi baina

ekainaren 28an bete ziren 5 urte lehenengo .EUS webguneak sa-
reratu zirenetik. 
Egun historikoa izan zen, euskara eta euskal kulturaren marka di-
gitala, euskara beste hizkuntzen mailan kokatzen duena, eta eus-
kararen herriari nazioarteko aitortza eskaintzen diona errealitate
bihurtu zen. 
Sarean jokatzeko sortu zen .EUS DOMEINUA. 
.EUS DOMEINUAk sorreratik egin ditu 5 urte eta ia 10.000 do-
meinu-izen.
Elkarrekin, ausardiaz sareko plazan gero eta gehiago gara,
GEHIENGOA IZAN ARTE.
Bazatoz plazara?

lorea arakistain
.eus domeinua beti gure artean egon

dela badirudi ere, ekainaren 28an 
bete ziren bost urte lehenengo 

.eus webguneak sareratu zirenetik

Plaza
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--  ZZaalleettaassuunnaa  hhaarrttuu  ddiioozzuu  iiddaazz--
tteeaarrii..  UUrrtteebbeettee  ddaa  ““¡¡AA  ddiieettaa!!
EEnn  llaa  vviiddaa  rreeaall””  aarrggiittaarraattuu  zzee--
nnuueellaa..  ZZeerr  ddeellaa--eettaa  bbiiggaarrrreenn  llii--
bbuurruu  hhaauu  hhaaiinn  jjaarrrraaiiaann??

Egia esateko, idazteko grina
handirik ez dut inoiz sentitu, bai-
na ...eta kitto!-rako egiten ni-
tuen kolaborazioekin hasi nin-
tzen. Ez zen samurra, kostatzen
zitzaidan neurrian idaztea. Ge-
roago, nire blog-arekin hasi nin-
tzen eta  banabil moldatzen.
Aurreko liburua atera eta gero,
beharrezkoa ikusi nuen beste
hau kaleratzea, zeozer didakti-
koagoa, nire pazienteei begira.
- ZZeerr  aallddee  ddaauuddee  bbii  lliibbuurruueenn
aarrtteeaann??  HHaauu  eerrrraazzaaggooaa  ddaa  iirraa--
kkuurrttzzeekkoo??

Baietz esango nuke. Lehe-
nengo liburua nobelatuagoa
zen; dieten inguruan jarduten
zuen, baina pertsonaje batzuk
ziren horretarako bidea. Jende-
ak erraz irakurtzen zela esan zi-
dan, pertsonajeei gertatzen zi-
tzaionak bazuela interesa.  Le-
henengoa gehiago izan zen
errekopilazio lana. Oraingoan
errazago irakurriko dutela uste
dut. Gehiago zentratu naiz nire
esperientziak azaltzen, egune-
rokotasunak erakutsi didanak
kaleratzen.
--  NNiikk  bbeehhiinnttzzaatt  ddii--ddaa  bbaatteeaann
iirraakkuurrrrii  dduutt,,  33  kkiilloottiikk  ggoorraa  ggaall--
ttzzeekkoo  aassmmoorriikk  ggaabbee  iirraakkuurrrrii
bbaadduutt  eerree..  AAzzkkeenn  hhoorriieennttzzaatt
ddaa  bbeerreezziikkii  lliibbuurruuaa,,  eezzttaa??

Edozeinentzat informazio
erabilgarria delakoan nago, bai-

na batez ere kilo horiek galtzeko
gogoz daudenentzako da. Ibilbi-
de hori ez da erraza eta, gaine-
ra, berezko zailtasunei hainbat
topiko eta, batez ere, mito fal-
tsu gehitzen badizkiegu gure
borondatea eskatzen duen aha-
leginaren bidea ere malkartsua-
go bihurtu daiteke.
--  ZZeerrggaattiikk  kkookkaattuu  dduuzzuu  mmaarrrraa
33  kkiilloottaann??

2koak ez didatelako balio
adierazi nahi dudan prozesura-
ko. Neurri horretatik aurrera
beste era batera ulertzen dela-
ko pisu-galera hori. Eta galdu-
tako pisuari eusteak badituela-
ko ikasi beharreko hainbat hel-
duleku edo bide. Azken bate-
an, behin ahalegin horretan
sartuta, edozein atleta edo ki-
rolarien entrenamendu mo-
duan ulertu behar delako: pro-
ba bat irabazi dezakezu, baina
ez baduzu entrenatzen jarrai-
tzen fondo hori galdu egingo
duzu azkenean.
--  LLiibbuurruuaann,,  bbeehhiinn  eettaa  bbeerrrriizz,,
eeggiitteenn  dduuzzuu  jjaannaarriiaa  eettaa  jjaann
ddaaiitteekkeeeennaarreenn  (comida/co-
mestible) aarrtteekkoo  bbeerreeiizzkkeettaa
eeggiitteenn  dduuzzuu..  BBiinnoommiioo  hhoorrrree--
ttaann  ddaaggoo  oonnddoo  jjaatteeaarreenn  ssee--
kkrreettuuaa??  HHaauu  ddaa,,  bbaatteettiikk  jjaattee--
aann  bbeesstteeaa  bbaazztteerrttuuttaa??

Ondo jateak horretan datza,
hori horrela da. Gainera, argal-
tzeko asmotan bazaude, zer
esanik ez! Ahaztu barik erruti-
nak ere errespetatu behar di-
rela. Eta kontuan izanda bakoi-
tzaren metabolismoa desber-

dina dela, adinaren arabera ere
aldatzen dela, loak eta estre-
sak ere eragina dutela.
--  EEttaa  aazzkkaarr  jjaatteeaakk,,  ttrraaggaattzzeeaakk,,
bbaadduu  eerraaggiinniikk  aarrggaallttzzeerraakkoo  oorr--
dduuaann??  LLiibbuurruuaann,,  bbeessttaallddee,,  kkaa--
ffeeaarreenn  aallddee  eeggiitteenn  dduuzzuu..
OOggiiaarreenn  aallddee  eezz  hhaaiinnbbeessttee..

Liburua argaltzeko asmoa du-
tenei laguntzeko da, batez ere.
Ez da nutrizioaren inguruko pu-
blikazioa. Eta, arlo horretan,
kantitate berdina jateko berdin
da azkar edo soseguz jatea.
Bestalde, zeinek dio kafea txa-
rra denik? Kafea oso ona da...
capucchinoa hartzen baduzu,
hori jada ez da kafea. Ogiari bu-
ruz, integrala bada... gaur egun-
go ogiek askotan  gehiago dute
opildegitik.
--  LLiibbuurruuaann  1100  mmiittoo  aaiippaattzzeenn
ddiittuuzzuu  eettaa  hhoorriieekkiinn  aappuurrttuu  bbee--
hhaarrrraa  nnaabbaarrmmeennttzzeenn  dduuzzuu..

BBaaddiirraa  eerree  hhaaiinnbbaatt  ttaakkttiikkaa  tteenn--
ttaazziiooeeii  aauurrrree  eeggiitteekkoo,,  eezzttaa??

Jakina, eta euretako bat da
dieta egiten diharduzula ez esa-
tea; horrek asko erraztuko dizu
bidea. Borondate kontua beha-
rrezkoa da beti: irla bakarti ba-
tean biziz gero, tentazio gutxia-
go izango genituzke, argi dago.
Eta ez dugu ahaztu behar ba-
koitzaren organismoa desber-
dina dela, eskuan ditugun kar-
tekin jokatu behar dugu.
--  MMiittooeenn  aarrtteeaann,,  hhoonnaa  aaiippaaggaa--
rrrriieennaakk::  eezz  ddaa  gguuttxxii  jjaann  bbeehhaarr,,
oonnddoo  jjaann  bbeehhaarr  ddaa;;  ppiissuuaakk  eezz
ddiioo  eeggiiaa,,  ggiiddaa  mmoodduukkooaa  ddaa;;  ggaa--
kkooaa  eezz  ddaaggoo  kkaalloorriieettaann,,  zzeerr  jjaa--
tteenn  dduugguunneeaann  bbaaiizziikk;;  aarriikkeettaa
eeggiitteeaakk  bbeerreezz  eezz  dduu  aarrggaallttzzeenn;;
eezz  ddaa  ddiieettaa  jjaarrrraaiittzzeeaa,,  bbaaiizziikk
eettaa  oozzttooppooaakk  ggaaiinnddiittzzeeaa;;  mmee--
ttaabboolliissmmooaa  eezz  zzaaiizzuu  aallddaattzzeenn,,
iikkaassii  eeggiitteenn  dduuzzuu..

Nafarroako Unibertsitatean Medikuntza eta Kirurgian
lizentziatu zen Silvia Zuluaga eta dietista moduan
egiten du lan Donostian, Irunen eta Eibarko  Zentro
Medikoan: “Eibarren eguaztenetan dut kontsulta,
goiz eta arratsaldez”. Jendeari hobeto jaten eta
argaltzen laguntzea da bere zeregina eta asmo
horrekin kaleratu berri du “El peso, ¡por fin, mi
amigo!” bere bigarren liburua. Salgai dago,
16 eurotan, eta Internetez aparte, Eibarko
Yraolagoitia liburudendan erosi daiteke. ¡A dieta!
En la vida real” argitaratu zuen aurretik

SILVIA ZULUAGA
(DIETETIKAN DIPLOMATUA): “Garrantzitsua da

dieta egiten ari 
zarela ez esatea”



...eta kitto!
elkarrizketa
2019-VII-12

14

--  ZZeerrttaann  zzaabbiillttzzaa  VViieettnnaammeenn??
SPRIk ematen duen BEINT bekarekin

etorri nintzen. Nazioartekotze beka da eta
hiru fasetan banatzen da. Lehenik, lau hi-
labeteko iraupena duen titulu propio bat
atera behar da Sarrikon (Bilbon). Gero, ur-
tebeteko egonaldia egiten da Espainiako
Bulego Komertzial (ICEX) batean edo Eus-
ko Jaurlaritzaren delegazio batean mun-
duan zehar. Eta azkenik, zortzi hilabetez
enpresa pribatu batean jarduten da auke-
ratutako herrialdean. Nik Vietnam aukera-
tu nuen eta Ho Chi Minh hiriko Espainiako
Bulego Komertzialean nago (hau da, biga-
rren fasean) azaroaren 30era arte. Gero,
ez badut hemengo enpresa pribatuetan
zortzi hilabeteko egonaldia egiteko auke-
ra lortzen, inguruko herrialde batean egin
beharko dut. Guk bilatu behar dugu en-
presa, baina ez badugu aurkitzen, lagundu
egiten digute.

--  BBaaddaakkiizzuu  zzeeiinn  eennpprreessaattaann  eeggiinnggoo  dduu--
zzuunn  eeggoonnaallddiiaa??

Gutxi gorabehera, baina esan didate agian
Thailandiara joan beharko nintzatekeela eta
horrek arazo legalak sortzen ditu, berez Viet-
namen geratu beharko nintzatekeelako.
--  ZZeeiinn  ddaa  zzuurree  zzeerreeggiinnaa  HHoo  CChhii  MMiinnhh  hhii--
rriikkoo  bbuulleeggoo  kkoommeerrttzziiaalleeaann??

Batetik, merkatu-ikerketak egin ditut.
Adibidez, ardoaren, oliba-olioaren eta bro-
adcastingaren (ikus-entzunezko emisioen)
merkatu-ikerketak egin ditut. Bestetik, Es-
painiatik Vietnamera etortzen diren en-
presentzat agendak zehazten ditut, he-
mengo enpresekin elkarrizketak eta bile-
rak edukitzeko. Horrez gain, Espainiako
enpresa hauei bazkideak identifikatzen

dizkiegu, laguntza logistikoa eskaintzen
diegu, zalantza legalak azaltzen dizkiegu...
--  ZZeerrggaattiikk  aauukkeerraattuu  zzeennuueenn  VViieettnnaamm??

Miamin (AEB) beka berarekin dagoen la-
gun batek esan zidan beka hau oso auke-
ra ona zela hain ezaguna ez den herrialde
batean lan egiteko eta Vietnam aukera
ona zela Asian lan egiteko duten modua
ezagutzeko, oso ezberdina delako. Egia
esan asko nabil ikasten, maila kulturalean
batez ere, eta pentsamoldea asko aldatu
dut. Bestetik, curriculumerako baliagarria
izan daiteke Vietnamen lan egin izana.
--  NNoollaakkoo  aauukkeerraakk  eesskkaaiinnttzzeenn  ddiizzkkiiee  VViieett--
nnaammeekk  hheemmeennggoo  eennpprreesseeii??

Euskal Herrian eta Espainian Vietnami
buruz dugun irudia oso txarra da. Atzera-
tuta dagoen herrialdea dela pentsatzen
dugu, oraindik asko hobetzeko duena, bai-
na ez da horrela. Gaur egun munduan
gehien hazten ari den estatuetako bat da

Ander Garetxanaren etxetik Ho Chi
Minh hiriaren ikuspegi ederra
dago. Hiri modernoa da Vietnamgo
hiri handiena, Asiako herrialdeak
bizi duen bilakaeraren erakusle.
Garetxana urtarrilean joan zen hara
eta oraindik urtebete gehiago
egingo du Asia hego-ekialdean.
Espainiako Bulego Komertzialean
dihardu lanean, enpresei
Vietnamen dauden aukerak
eskaintzen. Berak ere aukera
aprobetxatu nahi du eta
esperientzia honi ahalik eta etekin
handiena atera nahi dio.

ANDER GARETXANA: 

“Euskal 
enpresak 
Vietnamera 
begira jarri 
beharko 
lirateke”

“Bilbon baino segurtasun
arazo gutxiago dago hemen”
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(%7 hazten da urtero) Txinaren gainetik
(%5), eta nahiz eta herrialde komunista
izan (Vietnamgo Alderdi Komunistak kon-
trolatzen duen sistema baten bidez go-
bernatzen da herrialdea), globalizatzen ha-
si da. Europarekin, Txilerekin eta Asiako
hainbat herrialderekin merkatu libreko
akordioak dituzte. Ekainaren 31n sinatu
zen akordioa Europarekin eta, ondorioz,
muga-zerga asko kenduko dituzte, espor-
tatzeko aukera gehiago egongo dira eta
dagoeneko Espainiako hainbat enpresa
hasi dira Vietnamen sartzen. Hemen indar
gehien duten enpresak Samsung, LG, Adi-
das, Nike... dira. Hau da, ehungintzaren,
teknologiaren eta gomaren munduko en-
presak. Makina-erremintan, aldiz, asko du-
te hobetzeko eta hori oso garrantzitsua
izan daiteke Euskal Herriko enpresentzat,
aukera bat. Euskal enpresa gehienak Txi-
nara joaten dira eta Vietnam ez dute au-
kera bezala ikusten, baina hona begiratzen
hasi beharko lirateke.
--  TTxxiinnaa  bbeezzaallaa  aallddeerrddii  kkoommuunniissttaa  ddaaggoo
aaggiinntteeaann  VViieettnnaammeenn..  SSiisstteemmaa  ppoolliittiikkoo
eettaa  eekkoonnoommiikkooaarrii  ddaaggookkiioonneezz  aannttzzeekkoo
hheerrrriiaallddeeaakk  ddiirraa??

Bai. Adibidez, euren produktuak asko
babesten dituzte. Nahiz eta muga-zergak
kendu, oztopo teknikoak existitzen dira (al-
kohola edo automobilak esportatzeko, adi-
bidez). Beste alde batetik, multinazionalei
erraztasun asko eman diete herrialdean
sartzeko, zerga oso baxuak jarrita, Txinan
antzera, bertakoei lana emateko asmoz.
Vietnamen ia ez dago langabeziarik.

--  EEssaann  dduuzzuu  EEuusskkaall  HHeerrrriiaann  iiaa
eezz  dduugguullaa  VViieettnnaamm  eezzaagguu--
ttzzeenn..  VViieettnnaamm  aaiippaattuuttaa,,  aaggiiaann,,
VViieettnnaammggoo  gguuddaa  eettoorrttzzeenn  zzaaii--
gguu  bbuurruurraa  ggeehhiieennooii..  GGeerrrraakk
mmaarrkkaattuuttaakkoo  hheerrrriiaallddeeaa  ddaa??

Gerraren inguruko museo as-
ko dago, baina kulturalki ez da
igartzen herrialdea markatuta
dagoenik. Anputazioak dituztenak, gerra-
ren ondorioz arazoak dituztenak... ikusten
dira kalean, baina ez da oso ohikoa. Pen-
tsatzen nuen vietnamdarrak hotzak izango
zirela gurekin, baina ez da horrela, tratu bi-
kaina ematen digute erbesteratuei.
--  NNoollaakkooaa  ddaa  VViieettnnaammeekkoo  ggiizzaarrtteeaa??

Vietnamdarrak oso irekiak dira. Nahiz
eta ingelesez oso ondo ez egin, elkar uler-
tzen saiatzen dira ahal den heinean. Oso
jatorrak dira orokorrean. Gainera, edozer-
tara gonbidatzen zaituzte. Adibidez, gara-
gardo batzuk hartzera eta afaltzera joan
nintzen Vietnamgo lagun batzuekin eta ez
zidaten ezer ordaintzen utzi.
--  HHeerrrriiaallddee  sseegguurruuaa  ddaa??

Oso segurua. Bilbon baino segurtasun
arazo gutxiago dago hemen.
--  EEuusskkaalldduunn  aasskkoo  bbiiddaaiiaattzzeerraa  jjooaann  iizzaann
ddaa  VViieettnnaammeerraa,,  bbaaiinnaa  hhaann  bbiizziittzzeeaa  bbeess--
ttee  ggaauuzzaa  bbaatt  ddaa..  NNoollaakkooaa  ddaa  bbiizziimmoodduuaa??

Oso bizimodu ona da. Ho Chi Minh hiria,
adibidez, oso merkea da, asko moderni-

zatzen ari da, inoiz ikusi dudan jatetxe ko-
puru handiena dago hemen, gaueko giro
aparta du...
--  TTuurriissmmooaa  eeggiitteekkoo  aapprroobbeettxxaattuu  dduuzzuu??

Bai. Vietnamgo erdialdea eta hegoaldea
ezagutu ditut eta Singapur, Malaysia, Fili-
pinak, Laos, Kanbodia eta Thailandian
egon naiz. Ez ditugu egun libre asko, bai-
na herrialde hauek hurbil daude eta hegal-
diak merkeak dira. Asteburu honetan, adi-
bidez, Malaysiako Perhentian uharteetara
joango naiz.
--  ZZeerr  ddaa  ggeehhiieenn  gguussttaattuu  zzaaiizzuunnaa??  EEttaa  gguu--
ttxxiieenn??

Filipinak izan da gehien gustatu zaidan
herrialdea. Urpean igeri egin nuen eta han-
go paisaia zoragarria da. Bestetik, zaila da
gutxien gustatu zaidana zer den esatea,
baina batzuetan pixka bat zikinak direla
esango nuke. Plastiko asko dago toki guz-
tietan, ia ez delako birziklatzen. Arazo han-
dia dago plastikoarekin.
--  EEiibbaarrrreenn  ffaallttaa  iiggaarrrrii  dduuzzuu??

Uda sasoian han egotea bai igarri dut
faltan, adibidez. Hemen hondartza urrun
dago. Gainera, sasoi honetan euri asko
egiten du.

“Vietnamen ia ez dago 
langabeziarik”

Ander (ezkerrean) Hue hiriko zitadelan lankideekin.

Filiinetan dordoka artean igeri eginez.



...eta kitto!
geure gaia
2019-VII-12

16

Kioskuan zelan hasi zan galdetuta, arra-
zoi nagusiña lan-merkatuko gorabe-
heretan topatzen dogu: “Ni bizitza

osuan autonomua izan naiz eta, biharra ba-
jatzen zoiala ikusitta, kioskua hartzeko au-
keria suertatu jatan parian eta holan animau
nintzan”. Berak kioskua hartu ebanerako,
prentsaren salmentak etenbarik jaisteko jo-
erari segitzen hasitta eguazen, eta ordurako
nabarmena zan aurretik sarrittan entzunda-
ko “jendiak gero eta periodiko gitxiago
erosten dau eta horrek okerrera egingo
dau” esaldixak ez ebela gezurrik esaten. Az-
piazuk esan deskunez, “ni kioskuan biha-
rrian hasi nintzanerako, periodiko eta rebis-
ten salmentak urtetik urtera %3 egitten

eben behera, batezbeste. Estadistikeri be-
giratzen ibilli barik be, hori argi ikusi dot
neuk be. Urtetik urtera egunkari gitxiago
erosten dau jendiak, eta kotilleoko rebiste-
kin be gauza bera pasatzen da”.

Edozelan be, berak diñuan moduan, “oin-
diok be bizitzeko moduko soldatia etara lei-
kiala pentsatzen dot, neu behintzat molda-
tu naiz. Esan bihar da, baiña, nik saldutako
prentsaren portzentaje haundi bat taberna-
rixak erosi destela. Salmenta kopuruari be-
giratuz gero, bezero inportantienak Untza-
ga inguruan daguazen tabernetan euki di-
ttut, duda barik”.

Baiña hortik kanpora be egunero-egune-
ro prentsa billa juaten jakozen bezeruak be
euki dittu, “eta euretako askorekin amista-
de haundixa egin dot, gaiñera. Kioskua itxi
dotenian horretxegaittik hartu dot pena
gehixen, eta euretako askok be penia hartu
dabe. Azken batian, horrenbeste urtian egu-
nero egunero alkar ikusten, sarrittan sor-
tzen dira harreman pertsonalak nahittaez.
Jubilatzera nindoiala esaten hasi nintzanian,
jendiak oso gauza polittak esan destaz eta
baten batek idatzi be egin dittu. Horrelakuak
betirako gordetzen dira, barru-barruraiño ai-
llegau jataz”. Bezero gehixenak “edade-
kuak” euki dittuala diño, “gazterik ez behin-
tzat”. Eta kalian goiz ibiltzekuak: “Prentsa-
ren %30 goizeko 08:00etarako salduta eu-
kitzen neban”.

BBezero fiñenak tabernetan
Edozelan be, eta bihar guztietan pasatzen

dan moduan, hamen be badagoz horren po-

littak ez diran gauza batzuk, edo gehixago
kostata egin biharrekuak: “Goizeko 05:30-
xetarako etortzen nintzan ni kioskua zabal-
tzeko. Taberna batzuetan egunkariak nik en-
tregatzeko konpromisua nekan eta beste
batzuk, barriz, eurak etortzen ziran billa. Eta
hortik aurrera kioskuan daguazen gauzak
antolatzen eta etortzen zan jendiari atendi-
tzen, holan juaten jatazen egunak”.

Oindiñok jubilaziñora “ohitzen” daguan
arren, kioskua beste iñork ez hartzia pena
haundixa emongo zetsala esan desku eta,
bere moduan, jende askok etorkizunian
kioskuarekin zer pasau leikian pentsatziare-
kin bakarrik tristetu egitten dala. Horregai-
ttik, Udalak atzera be subastara etaratzia eta

Azken 10 urtiotan Untzagako
“kioskerua” izan dan Josefran
Azpiazuk ekaiñaren 22xan itxi eban
kioskua, jubilatzeko. Udalak 2009ko
urriaren 15ian emon zetsan
kioskuaren esplotaziñorako lizentzia,
horretarako egin zan subasta
publikuan. Berez 10 urterako lizentzia
eskuratu eban, baiña esan deskunez,
ointxe jubilatzeko moduan eguanez,
aukeria aprobetxatzia pentsau dau
eta, tokatzen jakona baiño pixka bat
aurretik itxi dau kioskuaren atia,
“pena haundixarekin eta baten batek
errelebua hartuko detsan
esperantzarekin”.

Ekaiñaren 22xan goizian zabaldu eta 
eguardixan betirako itxi eban atia.

Azken periodikua eguneroko bezeruetako 
bateri saldu zetsan.

UNTZAGAKO 
KIOSKUAri jubilaziñua aillegau jako
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baten batek zabaltzen hastia gustauko li-
txakixo, “biharra egin doten tokixa izatiaz
haratago, balixo sentimental eta historikua
be badakalako”.

660 urtian hiru toki diferentetan
Javier Martin Lapeyra eibartarrak iker-

keta lan sakon eta mardula egin dau Untza-
gako plaziak euki daben billakaeriaren ingu-
ruan eta, horren barruan, plazan egon diran

elementu arkitektoniko
eta bestelakuen inguruko
datuak be dagoz jasota.
Zerrenda horretan berak
“metalezko kiosko koni-
kua” modura izendatzen
dabenaren inguruan bildu
daben informaziñuaren
arabera, kioskua 1959. ur-
tian egin zan, orduan sa-
soian Alfan biharrian
eguan Marcos Muñoz ize-
nekuak aginduta. Horren
inguruko informaziño zihe-
tzik ez dogu aurkitu, baiña
diñuenez Muñoz hori ak-
zionista inportantia izan
zan eta kioskua ez eban
berak biharra egitteko ipi-
ñi, inbersiño modura bai-
ño. Horrek azalduko leuke
zergaittik luzaruan eibartar
askorendako kiosko hori
“Alfako pirulia” izan dan.

Kioskua eraiki zanian,
Untzagan, udaletxeko pla-
zan bertan ipiñi eben, or-
duko Dos de Mayo (Tori-
bio Etxebarria) kaliaren pa-
rian. Hori egixa dala era-
kusten daben argazkirik
be badago: hain zuzen be,

1959ko oktubrian kaleratu zan Eibar Rebis-
taren 27. zenbakixan, 8. orrialdian argittara
emondako albistiarekin batera, Ojangure-
nek etaratako argazkixan ikusi leike kioskua,
Arrateko errepidiaren inauguraziño ofiziala
egitteko Eibarrera etorri ziran Gobernado-
riak, Diputaziñoko Presidientiak eta beste
batzuk egindako talde argazkixan. Eta toki
horretan noiz arte egon zan jakitteko be, al-
dizkari horretara jo, besterik ezin leike egin:

gitxienez 1968ko otsaillera arte kioskua ja-
torrizko tokixan, handik mugidu barik egon
zala ikusi leike, Eibar Rebistako 101. zenba-
kixaren azalian kaleratu zan erretratuan,
kioskuak toki horretan segitzen ebala ikus-
ten da-eta.

Handik urte gitxira, barriz, kioskua tokiz
aldatu eben: Untzaga plazan bertan, barruan
egoten segidu arren, 1971. urterako plaza-
ren beste muturrera, Calbeton kaliaren pa-
rian geratzen dan Untzaga plazako hego-
ekialdeko kantoira aldatu ebela jakin bada-
kigu eta hantxe egon zan 1991ko maiatza-
ren 31ra arte. Lapeyrak bere ikerketan ja-
sotzen dabenez, “Iraegik diño karamelo-sal-
tzailliak, barkillerua… plazaren alde horretan
ipintzen zirala”. Igual horrexegaittik hartuko
eben kioskua aldatzeko erabagixa, baiña
edozelan be toki-aldaketarako arrazoiaren
barri emoten daben bestelako informaziño-
rik ez dogu topatu.

Zalantzarako tarterik ez dago, baiña, kios-
kua han eguanian pasau zanaren inguruan:
izan be, 1991. urtian kioskua eraitsi egin
eben eta parian, gaur egunian daguan toki-
xan, jatorrizko kioskuaren erreplika ipiñi zan
eta hantxe dago harrezkero. Hortaz, gaur
egunian ikusten dogun kioskua 1959xan
egindakuaren ixa iguala izanda be, haren ko-
pixia da. Baiña bixen artian badago ezber-
dintasunik, oso txikixak badira be: oingo
kioskuaren oiñarrixa lehelenguak zekana
baiño pixka bat zabalagua da eta, horren
eragiñez, jatorrizko kioskua baiño apur bat
zilindrikuagua da oingua.

Kioskuaren lekukotasun grafikuak Eibar aldizkarixaren zenbaki batian baiño gehixaguetan topatu
geinke. Goiko argazkixan, Arrateko bidia inauguratzeko ekitaldixan parte hartu ebenak dagoz; eta
euren atzian kioskua jatorrizko tokixan ageri da.

1991ko maiatzaren amaierara arte Untzagako kantoi horretan egon
zan kioskua, eraitsi eben arte.



18 kliskbatean

eibar

MALEN JAINAGA. “Lurretik zerurantz”.
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HHilaren 7tik etzira arte Errusiako Kilishi
hirian jokatzen diharduen Europako ka-
dete mailako txapelketan hartzen du par-
te Urbateko jokalariak Espainiako selek-
zioarekin. Adinez oraindik infantil mailakoa
den  Urizar, gainera, Espainiako selekzioa-
rekin nazioarteko txapelketa batera dei-
tzen duten Euskal Herriko lehenengo jo-
kalaria da. Berri horrek borobiltzen du Ei-
barko taldeak egindako denboraldia, ia tal-
de guztiak sailkapenaren hiru onenen ar-
tean geratu direlako: seniorretan, gizo-
nezkoen taldeak Euskal Herriko 1. mailako
Liga eta Euskal Herriko Kopa irabazi ditu
eta emakumezkoen taldea hirugarren sail-
katu da Ligan eta txapeldun-ordea izan da
Kopan, talde biak Espainiako txapelketa-

rako sailkatzeaz gain; jubeniletan, mutilen
zein nesken, talde biek, bigarren geratu di-
ra euren Ligetan eta Espainiako txapelke-
tarako sailkatzea lortu dute; infantil maila-
ko taldea hirugarren sailkatu da Ligan, bi-
garrenaren puntu berekin; eta alebin tal-
deak Gipuzkoako Kopa irabazi du. Urbate-
ko prestatzaileek diotenez, “hiru txapel-
keta, beste hainbeste txapelketa-orde eta
lau parte-hartze Espainiako txapelketekin,
Madril eta Bartzelonako taldeak kenduta,
horrenbeste lorpen eskuratu dituen klubik
ez dago bi horiek dituzten kirol-instalazio-
ak eta jokalari kopururik ere ez dugulako”.
Gonbitea ere egiten dute, “umeren batek
waterpoloa frogatu nahi badu, irailetik au-
rrera Orbea kiroldegian izango gaitu”.

Miren Urizarrek azken ginda jarri dio Urbat waterpolo klubaren
denboraldi ezin bikainagoari Europako txapelketan parte hartuz

Pello Osorok gertu izan zuen podiuma 
Salamancan jokatutako triatloiko 
distantzia erdiko Espainiako txapelketan
Baina laugarren postuarekin konforma-
tu behar izan zuen bero handiarekin Sa-
lamancan jokatutako txapelketan. Hiru ki-
lometro igerian, 124 bizikleta gainean eta
33 antxitxiketan osatu behar izan zituzten
parte-hartzaileek. Delteco triatloi taldeko
ordezkariak beste hainbat probatan ere
izan dira eta Getxoko III. Aquatloia Eus-
kadiko txapelketan, esaterako, Es-ther
Pagei onena izan zen beteranoen 1. mai-

lan, 39:39 denborarekin, eta Moises Altu-
na hirugarren beterano 2. mailan, 38 mi-
nutu eta 51 segundotan eginez, uraren
tenperatura zela-eta lasterketaren forma-
tua aldatu zuten proban. Kantabriako So-
mo herriko triatloian, Kristina Ruizek hi-
rugarren postua eskuratu zuen beterano
1. mailan. Azkenik, Donostiako Onditz
Oroimenezko 34. triatloian lan bikaina egin
zuten Deltecokoek distantzia olinpikoan

jokatu zen maila handiko proban. 570 par-
te-hartzaile izan ziren kilometro eta erdi
igerian, 38 eta erdi bizikletarekin eta azke-
neko 10ak antxitxika egiteko. Gonzalo Sa-
ezek 170. postuan amaitu zuen eta 37.
izan zen beterano 1. mailan, Alex Higuera
284. sailkatu zen (22garren 23 urtetik az-
pikoetan) eta Iosu Lahidalga 321. helmu-
garatu zen (13. beterano 2. mailan). Maila
onean jardun zuten Adrian Galan, Ibon
Martin, Oscar Iriondo eta Jesus Sanchez
eibartarrek ere. 

Pello Osoro bizikleta gaineko tartea betetzen. Probako bigarren saio horretan 124 kilometroko 
ibilbidea egin behar izan zuen eibartarrak.

Deltecoko Moises Altuna eta Esther Pagei,
Iñaki Konde elgoibartarra lagun dutela,
Getxoko Aquatloian beterano mailan
irabazitako sariekin.
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JJone Agirrezabal, Aleu Cid
eta Amaiur Mayo Avia Eibar
Rugby taldeko jokalariek
Euskadiko selekzioarekin joka-
tu dute Lugoko Ribadeon “Se-
ven” mailako erkidegoen arte-
ko torneoa eta hirugarren pos-
tuan sailkatu dira. Lehenengo-
ko bi partiduetan Galizia B-ri
eta Andaluziari irabazi eta ge-
ro, hirugarrenean euskaldunek
amore eman behar izan zuten

Galiziako lehenengo taldearen
aurka. Kataluniaren aurka joka-
tutako finalerdia, bestalde, oso
parekatua izan zen, baina par-
tidua amaitzeko segundo ba-
tzuren faltan lortutako entse-
guari esker Euskadik hiruga-
rren postua eskuratu zuen.
Parte-hartze horrekin esango
diote agur ezin bikainagoa izan
den denboraldiari Eibarko jo-
kalariek.

Ipuruakoek denboraldiko bigarren do-
mina irabazi dute Espainiako Koparen
barruan: apirilaren 14an senior mailakoek
brontzezkoa irabazi bazuten, oraingoan ju-
niorrek zilarra eskuratu dute Koparen bi-
garren fasean. 2017an oinarri taldekako
Kopan urrezkoa irabazi ondoren, taldeak
hirugarren denboraldia bizi du maila abso-
lutuan eta, hiru zinta eta bi arorekin, arike-
ta bikaina erakutsi zuen boskoteak bi mi-
nutu eta erdiko lanean. Azaroan Eus-
kalgym-ean urrezkoa lortu zuen seniorren
taldeak bosgarren amaitu zuen, elkartru-
keetako batean bi aparatuen arteko talka
izan eta gero; bestela, lan aparta egin zuen
boskoteak. Taldekako lehiaketatik aparte,
Zaragozan jokatu ziren baita taldekako ba-
nako txapelketak ere; hor guztira Ipuruako
zortzi gimnasta izan ziren parte hartzen.
2010ean Ipuruako senior taldea Espainia-
ko azpitxapeldun geratu eta 1. mailara igo
zenetik, aurtengoa izan da denboraldi bo-

robilena eibartarrentzat. Hilabete honetan
kiroldegian egiten diharduten udako ikas-
taroetan Eibarko eta inguruetako neska-

mutilek aukera dute gimnastekin jardute-
ko. Ikasturte berrirako izen-ematea zaba-
lik dago hilaren 23ra arte.

Eibarko hiru errugbilari 
Euskadiko 7ko selekzioarekin

Ipuruako gimnasta juniorrak podiumera igo  ziren Espainiako Kopan

Udan sartuta ere, bola jokoko hiru-txirlo modalitatean parte
hartzen duten Asola Berriko bolariek ez diote laga euren kirola
praktikatzeari. Horrela, asteburu bakarrean bost jaurtialdi batu zi-
ren, “Barinagan, Elgetan, Eitzagan, Beragarako San Martzialen
eta Elgoibarko San Pedron”. Ez parte hartu bakarrik, Sergio Ro-
driguezek txapela jantzi baitzuen Eitzagan eta gauza bera egin
zuen Bittor Ugarteburuk Elgetan. Garaipen horiez gainera, Gari-
koitz Rodriguez hirugarren izan zen Elgetan, Bittor bere aita lau-
garren Barinagan, eta Josean Blanco eta Bittor Ugarteburu bos-
garren eta seigarren Eitzagan.

Asola Berriko bolariak txapeldun
hainbat lehiaketatan

Espainiko Kopan parte hartu zuten junior eta senior mailako taldeak euren prestatzaileekin.

Sergio Rodriguezek Eitzagako tiraldia irabazi zuen. Asola Berriko Josean
Blanco eta Bittor Ugarteburu 5. eta 6. izan ziren tiraldi horretan.
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Klub Deportiboko hiru atleta
16 urtetik beherakoen
Espainiako txapelketan

Garagarzak beste denboraldi
baterako berritu du Eibarrekin
FFran Garagarzak beste urte-
betez jarraituko du Eibar FT-
ko kirol zuzendari karguan.
Klubak urte gehiagoko kontra-
tua eskaini badio ere (aurretik
bi urtekoa zuen), berak nahia-
go izan du oraingoan urtebe-
tekoa sinatu: “Mendilibar en-
trenatzaileak urtetik urtera si-
natzen du eta, berari ondo do-
akionez, kopiatu egin diot”.
Taldearen idazkaritza teknikoa
osatzen duten beste guztiek
ere epe horretarako sinatu du-
te. Kontratua sinatzea luzatu
bada ere, bai Garagarzak bai

Amaia Gorostiza presidenteak
biak bat etorri ziren prentsau-
rrekoan “berak jarraitzea as-
palditik lotuta zegoela” adie-
raztean. Jarraitzeaz harro da-
goela esan zuen, “neure
etxea delako eta bat bere
etxean baino hobeto inon ez
dagoelako”. Azpimarratu nahi
izan zuen lehen taldea gazte-
tzeko asmoarekin jarraitzen
dutela eta, hori egiaztatzeko,
fitxaketen adina aipatu zuen.
Garrantzia eman nahi izan
zion Olabe erdilariaren fitxa-
ketari, “taldea euskalduntze-

ko bat datorrelako”. Pren-
tsaurrekoan lagundu zion
Amaia Gorostiza presidente-
ak, bestalde, Ipurua berrituan
Espanyolen aurka jokatuko
den lehen partidurako “tribu-

na guztia operatiboa egongo
dela” ziurtatu zuen eta bazki-
de guztiek euren tokia izango
dutela; “barne-espazioen era-
bilgarritasunari” buruz zalan-
tza gehiago azaldu zituen. 

Aurreko asteburuan Xixonen jokatutako txapelketa horretan,
Imanol Egidazu 4. postuan sailkatu zen octatlon-ean, azkenean
4.752 puntu batuta. Osatu zituen zortzi probetan honako markak
egin zituen: 12:00 segundo 100 metrotan, 11’07 metro pisu jaur-
tiketan, 1’68 metro altuera jauzian, 31’37 metro disko jaurtiketan,
14:63 segundo 100 metro hesietan, 3’10 metro pertika jauzian,
52’38 metro xabalina jaurtiketan eta 3’03’’35 1.000 metroko pro-
ban. Enara Magunazelaiak 10. postuan amaitu zuen xabalina jaur-
tiketa proba, 30’10 metrorekin. Eta Nora Zabalak luzeera jauzian
eta jauzi hirukoitzean hartu zuen parte: lehenengoan 5’06 metro
lortu zituen eta bigarrenean 11’08ra iritsi zen.

Eibarko Ttatt gimnasioko eta Ermuko hainbat ordezkarik hartu
zuten parte Eibarko jaietako ohiko boxeo eta sanda jaialdian eta
saio bikaina erakutsi zuten zaletuen aurrean. Beheko argazkian,
Montxo Quinak Sergio Osua garailearen eskua altxatzen du.

Herriko ordezkariak ondo moldatu
ziren Sanjuanetako boxeo jaialdian

San Juan tiro txapeldunak
Argazkikoak nagusitu ziren San Juan tiro neumatikoko txa-
pelketaren  XXIX. edizioan, urtero moduan Unibertsitate Labo-
raleko Hezkuntza Esparruko instalazioetan jokatutako tiraldian.
Infantil, jubenil eta senior mailan saritutakoak dira irudikoak.



“Esatari batek 
kirola ezagutu 
behar du batez ere”

Kirol-probak gustoko badituzue, Jon Alegriaren
ahotsa ezaguna egingo zaizue. Triatloi probak
kontatzen hasi zen, kasualitatez, baina era askotako
kirol-probetan ibiltzen da esatari moduan gaur egun.
Azkoitin bizi da aspalditik, baina eibartarra da.
“Amañakua”, berak dioen bezala.

JON ALEGRIA (esataria):
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--  ZZeerr  iizzaann  zzeenn  lleehheenneennggoo  ggaauu--
zzaa::  ttrriiaattllooiiaa  eeddoo  eessaattaarrii  llaannaa??

Triatloia. Gipuzkoako eta Eus-
kadiko triatloi federazioetako
sortzaileetako bat naiz, eta epai-
le lanak egiten nituen probetan
hasieran, triatloiaren hastapene-
tan (80. eta 90. hamarkadan).
Nazioarteko epailea izatea lortu
nuen eta Europan zehar ibili nin-
tzen hainbat lasterketatan. Sa-
soi hartan jendeak ez zuen tria-
tloia ondo ezagutzen eta mikro-
fonoa hartzen nuen azalpen ba-
tzuk emateko. Antolatzaile as-
kok hori ikusi zuten eta probe-
tan esatari lanak egiteko esan zi-
daten. Horrela hasi nintzen.
Gaur egun, triatloian ez ezik, ki-
rol askotan egiten ditut esatari
lanak. Urtean 45-50 probatan
egoten naiz (triatloian, duatloian,
igeriketa zeharkaldietan, pira-
guismoan, estropadetan, txirrin-
dularitzan, motokrosean, fre-
estylean...). 2007an hasi nintzen
beste kirol batzuetako probetan
esatari moduan eta antolatzaile-
ek nire izena dutenez, handik
eta hemendik deitzen didate.
--  EEzz  ddaa  ggaauuzzaa  bbeerraa  iizzaannggoo  ttrriiaa--
ttllooii  pprroobbaa  bbaatt  eeddoo  mmoottookkrrooss
pprroobbaa  bbaatt  kkoonnttaattzzeeaa,,  eezzttaa??

Esatari batentzat garrantzi-
tsuena kirola ezagutzea da.
Kontua ez da mikrofonoa hartu
eta jendaurrean berba egitea.
Aldez aurretik lan handia dago:
dokumentatzea, informatzea,
kirolariak ondo ezagutzea...

--  BBeerreezzkkoo  eessttiillooaa  dduuzzuullaa  eessaann--
ggoo  zzeennuukkee??

Bai, esatari bakoitzak bere
estiloa dauka. Esatari guztien-
gandik zerbait hartzen duzu, zu-
retzat erreferenteak diren esa-
tariak dituzulako, baina gero zu-
re modura egiten duzu lana.
Triatloian ez nuen inor ezagu-
tzen eta nire kabuz zera pen-
tsatu nuen: “zer da ikusleek
ezagutu behar dutena?”. Oso
kirol konplexua da, hiru zatitan
banatzen delako (igeriketan, bi-
zikletan eta antxitxiketan). Be-
raz, publikoari gauzak argi azal-
tzeko asmoz, nire modura sortu
nuen esatari estiloa.
--  AAuuttooddiiddaakkttaa  iizzaann  zzaarraa  eeddoo
ffoorrmmaakkuunnttzzaa  bbeerreezziirriikk  jjaassoo
dduuzzuu??

Autodidakta izan naiz. Gaine-
ra, orain dela zazpi urte Gipuz-

koako Foru Aldundiko euskera-
ren arloak kirol-probetan euskal
esatariak egoteko ikastaro ba-
tzuk antolatu zituen eta bertan
egon nintzen irakasle moduan
(filologo eta kazetari artean).
Esatarien mundua nahiko gauza
mugatua da. Euskal Herrian 3-4
esatari ibiltzen gara eta estatu
mailatik beste 4 esatari etorri
ohi dira hemengo probetara.

--  TTrriiaattllooiieettaann,,  aaddiibbiiddeezz,,  nnoollaa--
kkooaa  iizzaatteenn  ddaa  zzuurree  llaannaa??

Berez asko mugitzen den
pertsona naiz eta nire mikrofo-
noak estaldura handia izan be-
har du. Lehian ibiltzen naiz soi-
nua jartzen duten enpresekin
(barreak), baina enpresa onak
daude eta ondo ezagutzen nau-
te. Donostiko triatloian, adibi-
dez, Kontxa guztia kubritu be-
har du nire mikrofonoaren es-
taldurak eta arazoak izaten dira.
Igeriketa zeharkaldietan, beste-
tik, itsasontziek duten frekuen-
tziekin arazoak izaten ditugu.
Zarauzko triatloian bi esatari ibil-
tzen gara eta bakoitzak bere
atala dauka. Mikrofonoak onak
izan behar dira, baina baita me-
gafonia ere. Potentzia handia
izan behar dute.
--  NNaahhiizz  eettaa  pprroobbaakk  aallddeezz  aauu--
rrrreettiikk  pprreessttaattuu,,  zzuuzzeenneeaann  ggeerr--
ttaattzzeenn  ddeennaa  kkoonnttaattuu  bbeehhaarr
dduuzzuu..  UUrrdduurrii  jjaarrttzzeenn  zzaarraa??

Proba hasieran tentsioan jar-
tzen naiz, kirolari bat bezala. Eu-
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rek buruan duten zalantzak eta
ezbaiak zuk ere dituzula pen-
tsatu behar duzu, euren tokian
jarri, eta azalpen horiek parte-
hartzaileei eman behar dizkiezu.
Proban zehar, bestetik, ikusle
bilakatu behar zara eta proba ja-
rraitzeko ikusleak behar duena
azaltzen saiatu behar zara. Ho-
rrelakoetan mikrofono atzean
izkutatuta egoten naiz, entzun
bai baina ez nautelako ikusten,
baina jendaurrean eszenatoki
batean aurkezpenak egitea
egokitzen zaidanean bai jartzen
naiz urduri. Esatariok gidoia iza-
ten dugu, baina nahiko irekia
izaten da eta asko inprobisatu
behar izaten dugu.
--  KKiirrooll--pprroobbeekk  hhaaiinnbbaatt  oorrdduuttaa--
kkoo  iirraauuppeennaa  iizzaatteenn  dduuttee..  EEssaa--
ttaarriiaakk  ((kkiirroollaarriiaakk  mmoodduuaann))  nnee--
kkaattuu  eeggiitteenn  zzaarreettee??

Bai, ahotsa asko zaindu be-
har da. Proba luzeetan ia ahots
gabe geratu izan naiz. Esprai
berezi bat eramaten dut, baina
normalean ahotsa asko zain-
tzen dut. Proba ondorengo or-
duetan ez dut berba egiten eta
hurrengo egunean ere isilik
egoten saiatzen naiz, ahotsa
izorratu egiten zaidalako. Horre-
gatik oso garrantzitsua da mi-
krofono eta megafonia onak
egotea, eztarria ez behartzeko.

--  BBaadduuzzuu  kkiirrooll--pprroobbaa  kkuuttttuunniikk??
Bai, baditut batzuk, baina ez

zait bereiztea gustatzen. Proba
guztiak oso garrantzitsuak dira
niretzat. Jende asko biltzen di-
tuzten probak bereziak izaten
dira eta hor bai jartzen zarela ur-
duri, egun batzuk lehenagotik.
--  ZZeeiinn  hhiizzkkuunnttzzaattaann  eeggiitteenn  dduu--
zzuu  bbeerrbbaa  pprroobbeettaann??

Euskeraz batez ere, baina bai-
ta gazteleraz ere. Kontuan izan
behar da kanpoko jende asko
etortzen dela probetara, eta
oharrak eta informazioa hizkun-
tza bietan eman behar izaten
dut. Bestetik, herriaren edo pro-
bintziaren arabera hizkuntza bie-
kin jokatzen dut. Gipuzkoan,
adibidez, %90 euskeraz egiten
dut. Euskal Herritik kanpoko
probetan, bestalde, gazteleraz
egin behar dut nahitaez.
--  EEuusskkaall  ttrriiaattllooiillaarriieekk  mmaaiillaa
hhaannddiiaa  eerraakkuuttssii  iizzaann  dduuttee  hhiiss--
ttoorriiaann  zzeehhaarr  ((EEnneekkoo  LLllaannooss,,
VViirrggiinniiaa  BBeerraassaatteeggii......)),,  bbaaiinnaa
nnoollaa  iikkuusstteenn  dduuzzuu  oorraaiinnaa  eettaa
eettoorrkkiizzuunnaa??

Eibartarra izanik, hor dugu Pe-
llo Osoro. 27 urte ditu eta etor-
kizun handia duela uste dut.
Oraindik ez da Ironmanean es-
treinatu, erdi distantzian ibiltzen
da, baina Ironmanean etorkizu-
na duela esango nuke. Bestetik,

gazte mailan Irene Loizate du-
rangarra dugu. Europako eta Es-
painiako duatloi txapelduna izan
da eta etorkizun handia du. Ema-
kumezkoetan maila handiko tria-
tloilariak ditugu Euskal Herrian.
Adibidez, Ainhoa Murua zarauz-
tarra, lau aldiz olinpikoa izan de-
na, eta berak entrenatzen duen
Helene Alberdi zumaiarra, Es-
painiako triatloi txapelduna.

--  PPeelllloo  OOssoorroorreenn  ggaarraaiippeenn
hhaannddii  bbaatt  kkoonnttaattzzeeaa  gguussttaattuu--
kkoo  lliittzzaaiizzuukkee??

Kontatu ditut bere hainbat ga-
raipen! Baina bai, asko gustatu-
ko litzaidake. Ondo ezagutzen
dut, Eibarko igerilekura elkarre-
kin joaten garelako. Igerilekura
batera sartzen gara, baina gero
bakoitza bere erritmora joaten
da (barreak).

A R R A T E A B E Z P E R A
IRAILAK 7 zapatua 21:00 KANTABRIA

22tik aurrera: Kultu, Sagarbitza eta Kantabrian

Hilaren 19ra arte: ...eta kitto!-n,
bazkideentzat (2 sarrera bakoitzak)

SARRERAK
SALGAI

Andoni EGAÑA Oihana IGUARAN Sebastian LIZASO Maialen LUJANBIO



--  NNoollaakkooaa  ddaa  AAmmeettssaa  ttaabbeerrnnaann  dduuzzuunn  eerraakkuusskkeettaa??
Koadro eta artelan ezagunak islatzen dituzten errotuladorez

egindako 30 ilustrazio inguru daude. Emakumeen presentzia
da nagusi, emakumeak artean nola ikusten ditudan erakutsiz.
--  AArrtteellaann  ffaammaattuueenn  kkooppiiaa  zzeehhaattzzaakk  ddiirraa??

Batzuk bai, baina beste batzuk koadroen interpretazioak di-
ra, nik sortutakoak edo gustatu zaidan lanen bat oinarri hartu-
ta egindakoak.
--  TTaammaaiinnaa  ttxxiikkiikkooaakk  ddiirraa..  ZZeerrggaattiikk??

Orain arte egin ditudan marrazkiak koadernoen azaletarako
erabili izan ditudalako. Erakusketa honetako lanak ere koader-
noen azaletarako erabili eta Euskal Jaiko artisau azokan saldu
nahi nituen, baina ezin izan nintzen joan eta Ametsa taberna-
ko Guadalupek erakusketa bertan egiteko aukera eman zidan.
--  ZZeerrggaattiikk  mmaarrggoottzzeenn  dduuzzuu  eerrrroottuullaaddoorreeeekkiinn??

Horrela hasi nintzen eta konturatu naiz errotuladoreei pro-
betxua ateratzen diedala. Paper gainean margotzen dut eta
euskarri horrek ez du tenperarekin edo akuarelarekin margo-
tzeko balio.
--  NNoollaa  eeggiitteenn  dduuzzuu  kkoolloorreeaakk  oonnddoo  nnaahhaasstteekkoo??

Zaila da, baina denborarekin neurria hartzen diozu. Tonu ma-

rroi zehatz bat lortzeko, adibidez, lehenik horiz margotzen dut,
gero gorria sartzen diot, urdina gero, grisa…
--  EErrrroottuullaaddoorree  bbeerreezziiaakk  eerraabbiillttzzeenn  ddiittuuzzuu??

Bai zera! Edozein errotuladorek balio du. ‘Milan’ markakoak
dira nire gustokoenak, baina bestela berdin zait.
--  OOssoo  kkooaaddrroo  kkoolloorreettssuuaakk  ddiirraa..  AArrrraazzooiirreenn  bbaatteennggaattiikk??

Bai, joera hori dut, beti gustatu izan zait kolorea. Koadro ilun
bat kopiatzen dudanean ere kolorea ematen saiatzen naiz. Gai-
nera, espazio txuriak lagatzea kostatu egiten zait.
--  NNoollaakkoo  eerraannttzzuunnaa  iizzaann  dduu  eerraakkuusskkeettaakk??

Ona. Nik Ametsa tabernan egiten dut lan eta berba politak
entzun ditut bakarrik, eta lanak nik margotu ditudala jakin barik.
--  SSaallggaaii  ddaauuddee??

Bai, lanen herena baino gehiago saldu dut.
--  NNoonnddiikk  ddaattoorrkkiizzuu  mmaarrggoottzzeekkoo  ppaassiiooaa??

Ez dakit, beti izan dut. Txikitan ondo marrazten eta margo-
tzen nuen, eta azken urteotan gaitasun hau garatu dut.
--  ZZuurree  kkaabbuuzz  iikkaassii  dduuzzuu  aallaa  kkllaasseeaakk  jjaassoo  ddiittuuzzuu??

Nire kabuz ikasi dut. Ondo margotzea berezkoa dut. Gero,
publizitatearen munduan egin dut lan eta sormena landu izan
dut beti, baita tabernan lan egin dudanean ere.

“Kuadro ilunetan ere kolorea 
ematen saiatzen naiz”
Untzagan dagoen Pradoko Museoaren erakusketatik hurbil, Ametsa
tabernan, artelan gehiago dago ikusgai. Asun Fernandezek hainbat
artelan famaturen bertsioak egin ditu errotuladorez eta bere marka eman
die. Txikitatik du gustoko margotzea eta ilustrazioekin koadernoak,
pertxak, aulkiak, lanparak… margotu izan ditu. Ametsa tabernaz gain,
bere lanak Facebookeko ‘Joquechulo’ orrialdean daude ikusgai.

AASSUUNN  FFEERRNNAANNDDEEZZ
((mmaarrggoollaarriiaa))

HHiirruu  eerraakkuusskkeettaa  pprreessttaattuu  ddiittuuzzttee  KKlluubb  
DDeeppoorrttiibbookkoo  aarrggaazzkkiillaarriieekk  uuzzttaaiilleerraakkoo
Uztailaren 1etik 31ra bitartean honako argazki-erakusketa hauek egongo dira ikusgai Klub
Deportiboko Argazkilaritza Taldearen eskutik: El Ambigu eta Portalea tabernetan Angel van Be-
ek, Cristina Merino, David M. Cid, Jordi Targarona, Joshua Miro, Jesus Herrero, Lola Ibañez,
Marta Aljama eta Pau Miquel argazkilarien lanak ikus daitezke eta Deportibo tabernan, berriz,
“Cuatro miradas en la Selva de Irati” izenburuko erakus-
keta dago zabalik, Cristina Serra, Narziso Vicente, Carlos
Seisdedos eta Joan Mimo argazkilarien lanekin

“Cuatro miradas en la selva de Irati”
Deportibo tabernan dago ikusgai.
Beste bederatzi argazkilariren lanak
El Ambigú eta Portalea tabernetan
ikusi ahal izango dira uztaila amaitu
arte.
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Uztailaren 17an (eguaztena) itxiko dute “Asier
Errasti” Eibarko 20. Film Laburren jaialdirako
lanak aurkezteko epea. Izen-ematea
elektronikoki (internet bidez) egin behar da,
www.eibar.eus helbidean eta lehiaketari
buruzko informazioa ere helbide horretan edo
www.planocorto.es web orrian eskuratu
daiteke. Udalak eta Plano Corto Elkarteak
antolatzen duten lehiaketan bi sail, fikzioa eta
animazioa bereiztuko dituzte eta bakoitzean
hainbat sari emango dira.

Asier Errasti lehiaketarako lanak
17ra arte

BBeste urte batzuetan egindakoaren bidetik, Eibarko Musika Banda-
koek aurten ere udako gauak musikarekin girotzeko asmoa daukate
eta, gaur gauean, 23:00etatik aurrera kontzertua emango dute Untzaga
plazan, aste honetan udaletxe parean zabaldu duten “Pradoko Museoa
kaleetan” erakusketa osatzen duten koadroetako irudiak lagun dituztela.
Carlos Sanchez-Barbak zuzenduko duen kontzerturako aukeratu dituzten
abestiak uda sasoirako ezin aproposagoak dira: “El Cumbanchero” (Ra-
fael Hernandez), “Mambo Jambo” (Perez Prado), “Fiesta Tropicale” (Vic-
tor Lopez), “Playas de Rio” (Kees Vlak), “Tico-Tico” (Zequinha Abreu) eta
“Soul Bossanova” (Quincy Jones).

Kontzertua emango du Musika 
Bandak gaur gauean Untzagan

Andrea Garciak aurreko barixakuan eskaini zuen emanaldiarekin abia-
tu zen Musika Zuzenean izeneko egitaraua El Corte Ingleseko terrazan
eta, horren harira, gaur ere izango da zuzeneko musikarekin gozatzeko
aukerarik, 19:00etatik aurrera Maite Alberdiren kontzertua hartuko du
eta. Uztailaren 26rako, berriz, Sofia eta Ander bikotearekin emanaldia an-
tolatu dute. Horrekin batera, datorren eguenean eta barixakuan umeen-
dako puzgarriak ipiniko dituzte, 17:30etik 19:30era. Jarduera guztiak do-
hainik dira (euria egingo balu, beste egun batean egingo dira).

Musika eta puzgarriak 
El Corte Ingleseko terrazan

Udalak, Klub Deportiboaren laguntzarekin,
Indalezio Ojanguren XXXII. Argazki
Lehiaketarako deia egin du. Argizaiola
Lehiaketaren sailkapenerako baliagarria den
lehiaketan nahi duen guztiak dauka parte
hartzeko aukera, norberaren aukerako gaia
duten argazkiekin. Egile bakoitzak gehienez
hiru argazki aurkeztu ditzake zuri-beltzean eta
beste hiru koloretan, inoiz saritu gabekoak.
Lanak 40x50 zentimetroko kartulinarekin edo
kartoiarekin indartuak aurkeztu beharko dira,
eta argazkiek
gehienez ere 30x40
zentimetroko neurria
izan beharko dute.
Lan bakoitzaren
atzealdean lanaren
izena azaldu beharko
da. Argazkiak
entregatzeko epea
irailaren 2tik 27ra
bitartean egongo da
zabalik eta lehiaketari
buruzko informazioa
eskatzeko Udaleko
Kultura arlora jo
daiteke (Portaleko 1.
pisuan) edo, bestela,
www.eibar.eus
helbidean begiratu.

Deitu dute Indalezio Ojanguren 
Argazki Lehiaketa
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AAstelehenean inauguratu zuten Untza-
gan “Pradoko Museoa kaleetan” era-
kusketa didaktikoa Alberto Albistegi eta
Patxi Lejardi zinegotziek, Marina Chinchi-
lla Pradoko Museoko Administrazio zuzen-
dariordeak, Fernando Garcia Iberdrola Es-
paña Fundazioko lehendakariak eta Fer-
nando Perez Suescun erakusketaren ko-
misarioak. Uztailaren 28ra arte ikusgai
egongo den erakusketari esker, Madrilgo
Museoan ikusgai dagoen bildumako lanik
esanguratsuenak bertatik bertara ikusi ez
ezik, jendeak irudiak ikutu, koadroei argaz-
kiak egin eta normalean museoetan debe-
katuta dauden beste hainbat gauza egiteko
aukera izango du. Izan ere, asmo nagusia
artelanak herritarrei gerturatzea dela azpi-
marratu dute arduradunek, “Pradoak bil-
dumak ezagutaraztearekin batera”. Horre-
tarako, erakusketa martxan dagoen bitar-
tean, 50 obra gerturatuko die eibartarrei,
kalitate goreneko argazkien bidez.

Bisita gidatuak eta tailerrak
Bestalde, Untzaga plazan jarritako era-

kusketa osatzeko, bisita gidatuak eta hau-
rrendako tailerrak eskainiko dituzte, do-
hainik. Bisita gidatuak astelehen, barixaku,

zapatu eta domeketan (19:30ean eta
20:30ean) eta martitzen, eguazten eta
eguenetan (20:30ean) izango dira. Ume-
endako “Las Meninas”-“Sorolla” taile-
rrak, berriz, martitzen eta eguenetan egin-
go dira, 19:00etatik 20:15era. Eta “Prado-
ko Museoa kaleetan” umeendako gym-
kana eguaztenetan izango da, 19:00etan.
Jarduera guztietarako izen-ematea Untza-
gan bertan egingo da, jarduera hasi baino
15 minutu aurretik.

Interesgunea liburutegian
Erakusketan eskola piktoriko nagusiak

daude ordezkatuta (espainiarra, flandria-
rra, italiarra eta beste batzuk) eta, koa-
droen egileen lanean zein eskoletan
gehiago sakondu nahi dutenei horretara-
ko aukera emateko asmoz, Liburutegian
interesgunea prestatu dute, maisulan
hauen informazioa jasotzen duten obrak
eta monografikoak erabiltzaileen eskura
jarrita.

Prado Museoaren
zati bat Untzagan

Astelehen eguerdian inauguratu zuten erakusketak jarraipen handia izaten dihardu.
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San Andresko jaiak
SORALUZEN   
Bihar hasi eta astelehenera
bitartean ospatuko dituzte
jaiok San Andres auzoan.
Azken urteotan ohikoa den
moduan, auzoko ganadu eta
produktuekin osatutako
feriarekin hasiko dute bihar
egitaraua. Aurten, gainera,
feriak irauten duen bitartean
astoak tiratutako gurdia jarriko
dute umeentzako.
Arratsaldean, lehen aldiz,
puzgarriak jarriko dituzte
umeendako. Gaueko erromeria
alaitzeko, berriz, Mirari,
Aintzane eta Lutxurdiok
osatutako trikiti-taldea etorriko
da, dantzarako doinuak joko
dituena, goizaldera arte.
Gainerakoan, urtero moduan,
kirola, bertsolaritza, musika eta
gastronomia eskaintza bikaina
izango da hiru egunetan zehar.  

Kop, Hilbera eta En Tol
Sarmiento MARKINAN
Markina-Xemeingo Karmen
Jaiak ospatzeko prestatu duten
egitarauaren barruan, gaur
23:00etan hiru talderen
kontzertua hartuko du zelaiak:
Hilbera, En Tol Sarmiento eta
Kop. Jaien hasiera ekitaldia
18:15ean izango da udaletxean,
eta hortik aurrera buruhandi eta
erraldoiek, txistularien
laguntzaz, kaleak alaituko
dituzte. Gaur izango da
tabernaz taberna koadrilek
bizikletan egiten duten kalejira
ere, Uhagon atzeko bolatokian
jokatuko den Hiru Txirlo
Botaldia eta Xemeindik
abiatuko den danborrada.

eguraldia (EUSKALMET.NET)

hildakoak
- Oliva Fernandez Hierro. 88 urte. 2019-VI-20.
- Lourdes Varga Carmona. 64 urte. 2019-VII-5.
- Rosario Txurruka Osa. 89 urte. 2019-VII-5.
- Jose Antonio Gorostegi Arana. 42 urte. 2019-VII-5.

jaiotakoak
- Joseph Batista Santos. 2019-VI-21.

AAUURRRREEKKOOAARREENN  
EEMMAAIITTZZAA

SSUUDDOOKKUUAA SOS deiak.................................112
Pegora ......................................010
Udaletxea ..................943 70 84 00
Portalea .....................943 70 84 39
Udaltzaingoa.............943 20 15 25
Mankomunitatea.......943 70 07 99
Debegesa ..................943 82 01 10
KIUB ..........................943 20 38 43
Epaitegia ...................943 03 34 00
Iberdrola ....................900 17 11 71
Naturgas....................902 12 34 56
DYA Larrialdiak.........943 46 46 22
Gurutze Gorria..........943 22 22 22
Eibar Ospitalea. ........943 03 29 00
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................944 33 33 33
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

telefono
jakingarriak

Barixakua 12
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Zapatua 13
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Domeka 14
EGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)

Astelehena 15
EGUNEZ Elortza (J. Gisasola, 18)

Martitzena 16
EGUNEZ Zulueta (San Agustin, 5)

Eguaztena 17
EGUNEZ Morgado (San Agustin, 3)

Eguena 18
EGUNEZ Castaño (J. Etxeberria, 7)

Barixakua 19
EGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)

farmaziak

GAUEZ BETI -2019AN- 
Zulueta (San Agustin, 5)
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Barixakua 12
MMUUSSIIKKAA  ZZUUZZEENNEEAANN
1199::0000.. Maite Alberdirekin.
El Corte Ingleseko terrazan.

SSAANN  KKRRIISSTTOOBBAALLGGOO  JJAAIIAAKK
1199::0000.. Txupinazoa.
Jaien hasiera.
1199::1155.. Kalejira,
Orkrestarekin.
1199::3300.. Haurrentzako
jolasak, Fray M. Malleako
parkean. Dardo txapelketa
(16 urtetik beherakoentzat).
Tortilla, txorizoa, gazta eta
urdaiazpikoa; auzoko
tabernetan eta jai
batzordearen barretan.
2233::1155.. Kontzertua:
Ramoncin, “40 años de rock
& roll”. San Kristobalen.

BISITA GIDATUA
1199::3300  eettaa  2200::3300.. “Pradoko
Museoa kaleetan”
erakusketan. Izen-emateak:
Untzagan, hasi baino 15
minutu lehenago. Untzagan.

KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2233::0000.. Eibarko Musika
Bandaren kontzertua.
Zuzendaria: Carlos
Sanchez-Barba. Untzagan
(“Pradoko Museoa
kaleetan” erakusketan).

SSAANN  KKRRIISSTTOOBBAALLGGOO  JJAAIIAAKK
1100::3300.. Marrazki-lehiaketa,
haurrentzat. Parte-hartzaile
guztientzako opariak eta
sariak irabazlearentzat.
1111::3300.. Haurrentzako Molto
motorren kontzentrazio-
lasterketa. Parte-hartzaile
guztientzako opariak
eta sariak irabazlearentzat.
1122::1155.. Sandia-jana,
Aizarnako parkean.
1122::3300.. Desfile-aurkezpena:
Lambretta motorren XVI.
igoera San Kristobalera.
Hamaiketakoa parte-
hartzaileentzat. Lambretta
motorren erakusketa
San Kristobalgo plazan.
1122::4455.. Trik-poteoa.
1188::0000.. Igel-toka txapelketa
(16 urtetik beherakoentzat).
1199::0000.. Dardo-txapelketa,
nagusientzat, plazan.
1199::0000.. Callejonada,
Mariachi Dominguezekin.
2211::0000.. Herri-afaria,
plazoletan.
2233::0000.. Berbena, Drindots
taldearekin.
2233::3300.. Kontzertua: Andrea
Garcia.
0000::0000.. Berbena, Drindots
taldearekin.
0022::3300.. Txokolate-jana,
musutruk. San Kristobalen.

BBIISSIITTAA  GGIIDDAATTUUAA
1199::3300  eettaa  2200::3300.. “Pradoko
Museoa kaleetan”
erakusketan. Izen-emateak:
Untzagan, hasi baino 15
minutu lehenago. Untzagan.

SSAANN  KKRRIISSTTOOBBAALLGGOO  JJAAIIAAKK
1111::0000..  Ohe elastikoak eta
tirolina, Fray Martin
Malleako parkean.
1122::0000.. Hildakoen aldeko
meza.
1122::3300.. Paella-txapelketa,
plazoletan.
1133::0000.. Triki-poteoa.
1133::3300.. Luntxa, plazan
agertzen diren guztientzat.
1133::4455.. Txapelketaren
amaiera. Segidan sariak
banatuko dira.
1177::3300.. Freskagarri eta
goxokien banaketa,
haurrentzat.
1188::0000.. Zezentxo eta
pony-ak, Gorixoren eskutik.
1199::0000.. Haurren marrazki-
lehiaketan eta jolas
ezberdinetan parte hartu
dutenei sariak banatzea.
1199::3300.. DJ Araba festa.
2200::3300.. Errifaren zozketa.
2222::0000.. Amaierako traka.

BISITA GIDATUA
1199::3300  eettaa  2200::3300.. “Pradoko
Museoa kaleetan”
erakusketan. Izen-emateak:
Untzagan, hasi baino 15
minutu lehenago. Untzagan.

Eguena 18
UDAKO FACTORNG
1100::0000//2200::0000..  Udako
beherapenen azoka.
Toribio Etxebarria kalean.

KALEETAN KANTUZ
17:000. Kaleetan Kantuz
dantza taldearen entsegua
(hastapena, beteranoen
entsegua 18:00etan hasiko
da). Untzaga jubilatu etxean.
1199::3300.. Kaleetan Kantuz
abesbatzaren entsegua.
San Andres lokaletan.

UMEENTZAKO PUZGARRIAK
1177::3300//1199::3300.. Umeentzako
puzgarriak. El Corte
Ingleseko terrazan.

UMEENTZAKO TAILERRAK
1199::0000//2200::1155..  “Las Meninas
-  Sorolla” . Izen-emateak:
Untzagan, hasi baino
15 minutu lehenago.
Untzagan.

BISITA GIDATUA
20:3300. “Pradoko Museoa
kaleetan” erakusketan.
Izen-emateak: Untzagan,
hasi baino 15 minutu
lehenago. Untzagan.

Eguaztena 17
UUDDAAKKOO  FFAACCTTOORRNNGG
1100::0000//2200::0000..  Udako
beherapenen azoka.
Toribio Etxebarria kalean.

UUMMEEEENNDDAAKKOO  GGYYMMKKAANNAA
1199::0000..  “Pradoko Museoa
kaleetan”.  Izen-emateak:
Untzagan, hasi baino
15 minutu lehenago.
Untzagan.

EIBARKO KANTUZALEAK
1199::3300..  Abesbatzaren
entsegua. San Andres
elizako lokalean.

BISITA GIDATUA
20:3300. “Pradoko Museoa
kaleetan” erakusketan.
Izen-emateak: Untzagan,
hasi baino 15 minutu
lehenago. Untzagan.

Martitzena 16
IKASTEN
1166::0000//1199::0000.. Puntu-tailerra.
1177::0000//2200::0000.. Joskintza-
tailerra. Portalean.

UMEENDAKO TAILERRAK
1199::0000//2200::1155.. “Las Meninas
- Sorolla”. Izen-emateak:
Untzagan, hasi baino
15 minutu lehenago.
Untzagan.

BISITA GIDATUA
2200::3300.. “Pradoko Museoa
kaleetan” erakusketan.
Izen-emateak: Untzagan,
hasi baino 15 minutu
lehenago. Untzagan.

Zapatua 13
LAMBRETTA EIBAR
XVI. KONTZENTRAZIOA
1100::0000.. Parte-hartzaileen
aurkezpena eta Lambretta
motorren erakusketa.
Untzaga plazan.
1122::0000.. Irteera eta Eibar
KEko emakumeen taldeari
omenaldia, Untzagan.
Kalejira herrian zehar.
1122::3300.. San Kristobal
auzora igoera.
1133::0000.. Lekeitiora irteera.
1144::3300.. Bazkaria Lekeition.
1166::0000.. Garaikurrak
banatzea eta sari-zozketa.
1188::0000.. Eibarrera buelta,
kostaldetik.
1188::3300.. Geraldia Mutrikun.
1199::0000.. Eibarrera buelta
eta Lambretta motorren
batzea Untzagan.
2200::0000.. ʻLa Redʼ taldearen
antzezlana Koskor
tabernan.

Domeka 14
LAMBRETTA EIBAR
XVI. KONTZENTRAZIOA
1100::0000.. Lambretten batzea,
Untzagan, irteera egiteko.
1133::3300.. Irteeraren amaiera
eta agurra.

Astelehena 15
BISITA GIDATUA
1199::3300  eettaa  2200::3300.. “Pradoko
Museoa kaleetan”
erakusketan. Izen-emateak:
Untzagan, hasi baino 15
minutu lehenago. Untzagan.



Zorionak, NAIA, gaur
7 urte betetzen dozuz-
eta. Musu haundi bat
famelixaren eta, batez
be, Gaizkaren partez.  

Zorionak, ANER, 
gaur 9 urte betetzen
dozuz-eta. Jarraittu
horren alai eta jator.
Musu haundi bat
Urkoren partez

Zorionak, ENEKO, 
hillaren 20xan 9 urte
egingo dozuz-eta!
Musu potolo bat
etxekuen partez.

Uztailaren 19ra arte:

– “EIBARKO INDUSTRIA-SAREAREN BERRERAIKUNTZA 1938-1942” (Eibarko Armagintza Museoa)
Uztailaren 28ra arte:

– “PRADOKO MUSEOA KALEETAN” (Untzaga) 
Uztailaren 31ra arte:

– ANGEL VAN BEEK, CRISTINA MERINO, DAVID M. CID, JORDI TARGARONA, JOSHUA MIRO, JESUS HERRERO,
LOLA IBAÑEZ, MARTA ALJAMA ETA PAUL MIQUEL-EN ARGAZKIAK (El Ambigú eta Portalea tabernak)
– “CUATRO MIRADAS EN LA SELVA DE IRATI”, CRISTINA SERRA, NARCISO VICENTE, CARLOS SEISDEDOS

ETA JOAN MIMO ARGAZKIEKIN (Deportibo taberna)

Erakusketak

Zorionak, ALAITZ,
hillaren 10ian 6 urte
bete zenduazen-eta.
Patxo haundi bat 
famelixaren eta, batez
be, Naiaren partez.

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu.
Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro

(bazkideentzat %20ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon
beharko da ...eta kitto!-n. Hemendik aurrera zorion-agurrak etakitto.eus webgunean

ere argitaratzeko aukera daukazue. Prezioak bertan kontsultatu ditzakezue. 

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus

laztanak emoten...

Zorionak, JARE, gure
etxeko neskatillak
astelehenian 4 urte
beteko dittu-eta. Ondo
ospatu! Patxo haundi
bat etxekuen partez.

Zorionak, JOSU (hillaren 9xan
13 urte) eta DANEL (hillaren 24an
8 urte). Musu haundi bat
famelixaren partez.

Zorionak, EKHI (ekaiñaren 24an)
eta PAULE (bixar). Mundialak
zarie!! Jarraittu holan!! Musuak
guztion partez eta, batez be,
Jakes eta Haizearen partez!

Zorionak, UXUE (gaur 9 urte)
eta OINATZ (abuztuaren 9xan,
6 urte). Musu haundi bana
etxekuen partez. 

Zorionak, MARKEL,
atzo 3 urte bete 
zenduazen-eta. Musu
haundi bat aitxitxa 
eta amamaren partez.

Zorionak, MIKEL, 
gaur 10 urte beteko
dozuz-eta! Musu
haundi bat 
famelixaren partez,
mutil haundi! 

Zorionak, MALENTXO,
eguaztenian 3 urte 
bete zenduazen-eta!!!
Patxo haundi bat 
etxeko guztien 
partez!!!

Zorionak, IBAI, 
hillaren 17xan 7 urte
egingo dozuz-eta.
Etxekuen partez.
Ondo pasa oporretan.

Zorionak, ZOIHARTZE,
astelehenian 11 urte
beteko dozuz-eta.
Musu haundi bat
etxeko guztien partez.

Zorionak, amatxo
CONCHI, domekan 
40 urte egingo dozuz-
eta!!!!!!! Markel eta
Anneren partez.

Zorionak, MAIA!, atzo
7 urte bete zenduazen
eta. Oso ondo pasa!!
Patxo potoluak 
famelixaren eta, batez
be, Telmoren partez.



Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako
eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK, beti ere 4 ASTERAKO,

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

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai

1.2. Errentan

1.3. Konpartitzeko

1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai

3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila

4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak

5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai

6.2. Eman

6.3. Galdu/Aurkitu

6.4. Bestelakoak

ira
ga

rki
lab

ur
rak

943 20 09 18 
publizitatea@etakitto.eus
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––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia.  Tel. 610-633065.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Interna. Tel. 602-046346.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 697-665452.
––  Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Tel. 631-894983.
––  Neska eskaintzen da nagusiak edo ume-
ak zaintzeko. Estetika ezagutzekin. Tel.
632-267668.
––  Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta igeltsero moduan. Tel. 602-025940.
––  Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta igeltsero moduan. Esperientzia. Tel.
631-894983.
––  Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko
eta igeltsero moduan. Esperientzia. Tel.
622-277545 eta 617-740937.
––  Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko.
Tel. 631-142233.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak.
Tel. 639-291780.
––  Kamarera eskaintzen da Eibarren lan egi-
teko. Tel. 677-034344.
––  Emakume euskalduna eskaintzen da irai-
letik aurrera umeak eskolara eramateko.
Tel. 665-733162.
––  Neska eskaintzen da manikura eta pedi-
kura etxez-etxe egiteko, nagusiak edo ume-
ak zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel.
655-770886. Rosa.
––  Emakume euskalduna eskaintzen da goi-
zez umeak eskolara eramateko. Esperien-
tzia. Tel. 605-770377.
––  Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko:
garbitzaile, banatzaile, igeltsero... Tel. 642-
695602.
––  Emakume euskalduna eskaintzen da
sukalde-laguntzaile lanetarako. Tel. 629-
889465.
––  Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko.
Tel. 612-235371.
––  Neska eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Tel. 631-398855.
––  Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko.
Ordutegi malgua. Esperientzia eta errefe-
rentziak. Tel. 633-496455.
––  Neska eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Tel.
635-587617. Margarita.
––  Emakumezkoa eskaintzen da zaintza,
garbiketa eta sukaldaritza lanak egiteko.
Tel. 632-576630.
––  Neska eskaintzen da pertsonak zaintzeko
eta garbiketak egiteko. Tel. 602-158176.
Casilda.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko, garbiketak egiteko eta kamarera
jarduteko. Esperientzia. Tel. 631-950442.
––  Emakumezkoa eskaintzen da umeak edo
nagusiak zaintzeko eta etxeko lanak egite-
ko. Esperientzia eta erreferentziak. Tel.
632-776998.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Ziurtagiriarekin. Ordutegi mal-
gua. Tel. 602-490595.

4. Lana
4.1. Lan bila

1. Etxebizitza

5. Irakaskuntza

––  Euskera dakien emakumezkoa behar da
goizetan umea eskolara eramateko, irailetik
aurrera. Tel. 665-706006.
––  Kamarera behar da Eibarko taberna bate-
an. Arratsaldez (16:30-20:30). Tel. 655-
722967.
––  Neska euskalduna behar da umeak goi-
zean eskolara eramateko. Irailetik aurrera.
Tel. 637-942140.
––  Eibarren bizi den pertsona behar da etxe-
ko lanak egin eta umeak zaintzeko. Espe-
rientziarekin. Astelehenetik ostiralera, bost
ordu egunero, zatitutako ordutegian. Iraile-
an hasteko. Euskera jakitea baloratuko da.
Bidali curriculum-a: egogain2@hotmail.com
––  Neska edo emakume euskalduna behar
da uztailean umea zaintzeko. Jardunaldi
erdirako. Tel. 676-105492.
––  Neska edo emakume euskalduna behar
da irailetik aurrera umea zaintzeko eta etxe-
ko lanetarako. Jardunaldi erdirako. Espe-
rientzia baloratuko da. Tel. 676-105492.

4.2. Langile bila

––  Maila guztietako Matematika, Kimika eta
Fisika klase partikularrak ematen ditut. Lau
laguneko taldeak gehienez. Urteetako
esperientzia. Tel. 615-705945.
––  DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-eko kla-
seak ematen dira. Banakako klase egoki-
tuak edo 2-3 ikasleko taldekoak. Goizez
ikasteko aukera. Tel. 677-592509. Alberto.

5.2. Eskaintzak

–– Pisu argitsua salgai T. Etxebarria kalean.
95 m2. 2 komunekin. Zure gustura diseinatu
eta antolatzeko moduan. Tel. 686-745112.

1.1.Salgai

3. Lokalak

–– Garajea salgai San Juan kalean, Amaya-
ko garajeetan. Tel. 679-843282.

3.1.Salgai

––  Pisu bifamiliarra alokagai Txonta 45ean.
3 logela, egongela, sukaldea eta komuna.
Guztiz jantzita. Deitu 20:00etatik aurrera.
Tel. 943-248206.
–– Etxebizitza alokatzen da Zumaian abuztu-
rako. 3 gela eta 2 komun. Tel. 661-457958.
–– Pisu zoragarria alokagai uztailean eta irai-
lean Donostian, Kursaal eta Zurriolako hon-
dartza ondoan. 2-3 logela, sukalde handia,
jangela-egongela eta 2 komun. 3 igogailu,
eskilara egokitua eta garajea etxe azpian.
Aste baterako edo hilabete osorako aloka-
tzeko aukera. Tel. 689-232882.
––  Pisua hartuko nuke Eibarren alokairuan.
Tel. 602-463828.

1.2.Errentan

2. Motorra

––  Karabana finkoa salgai Mutrikun (Santa
Elena kanpinean). Komuna, dutxa, abanze
eta 2 oherekin (1ʼ50 eta 0ʼ90). 5.500 euro.
Tel. 639-629346 eta 676-102578.

2.1.Salgai

––  Lokala alokagai T. Etxebarria kalean. 25
m2. Bulego, profesional, kontsulta, akade-
mia etabarrerako egokia. Tel. 616-175672.

3.2.Errentan

––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko. Externa. Tel. 631-
191558. Natali Castillo.
––  Mutila eskaintzen da edozein lan egiteko.
Tel. 665-441718.
––  Mutila eskaintzen da nagusiak zaintzeko,
garbiketak egiteko eta tabernan jarduteko.
Tel. 681-385304.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Tel. 662-012834.
––  Gaztea eskaintzen da garbiketak egiteko
eta nagusiak edo umeak zaintzeko. Espe-
rientzia. Tel. 604-170369.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko, pisuak garbitzeko eta
sukalde-laguntzaile moduan. Tel. 631-
870590.
––  Emakumezkoa eskaintzen da garbiketak
egiteko. Orduka. Tel. 649-049917.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta etxeko lanak egi-
teko. Tel. 631-349494.
––  Neska eskaintzen da etxean laguntzeko
eta garbiketak egiteko. Profesionaltasun
agiria eta esperientziarekin. Tel. 626-
407923.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
edo umeak zaintzeko eta garbiketak egite-
ko. Tel. 602-049781.
––  Emakumezkoa eskaintzen da nagusiak
zaintzeko. Ordutegi malgua. Tel. 611-
198906.



Azeleragailua sakatzea eta burmuineraino igotzen zaizkizun kilimak sentitzea. Bihurgune bakoitzean bihotzak agintzen dizun moduan sartzea.
Motorrak abiarazterakoan egiten duen soinuarekin emozionatzea. Gidatzerakoan sentitu baina adierazi ezin duzun horri “N Espiritua” deitzen
zaio. Bertan dago Hyundai i30 N Gama Berriaren kiroltasunaren esentzia. Horrekin, dibertsioa, enegarren potentziara iritsiko da. Izan ere, i30
N Gama guztia ahalik eta errendimendu eta kiroltasun handiena lortzeko diseinatu da, bolantearen aurrean pasioa eta dibertsioa berriz ere
senti ditzazun. Baina “N Espiritua” askoz harago doa. Ezagutu ezazu N-Line akabera zure i30 gidatuz.
Errepideaz goza ezazu berriro, eta eraman dibertsioa Ngarreneraino Hyundairen i30 N eta N-Line Gama Berriarekin.

HYUNDAI KONTZESIONARIO OFIZIAL BERRIA GIPUZKOARAKO
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i30 N-LINE eta N Performance Gama: CO2 emisioak (gr/km): 142-188. Kontsumo mistoa (l/100km): 5,3-12,2. WLTP homologazio-ziklo berriaren arabera
lortutako kontsumo- eta emisio-balioak. CO2 emisioak (gr/km): 126-178 NEDC korrelatu zikloaren arabera lortuak.

Hyundai MOVE Smart finantziazio-eredua i30 5P 1.0 TGDI 88,3kW (120CV) N-Line Hyundairentzat: Prezioa 20.475,00€. Sarrera 7.335,80€. Eskatutako zenbatekoa 13.139,20€. Formalizazio-komisioa (%3): 394,18€ eskura. 36 epetara. 170 €-ko 35 kuota eta azkeneko kuota 9.392,42€. TIN %6,50, U.T.B. %8,08. Zenbateko Zorduna
Guztira 15.736.60€. Epeka Prezioa guztira 23.072,40€. Finantziazioa Cetelem S.A.U banketxeak aztertu eta onartu beharko du. PSP gomendatua Penintsulan eta Balearretan. BEZ, garraioa, matrikulazio-zerga, sustapen-deskontua, kontzesionarioaren ekarpena eta mantenimendu-eskaintza barne. Hyundai-ra Aldaketa Plana
aplika daiteke erabilitako auto baten truke, 6 hilabeterekin, Hyundai berri bat erosten duen bezeroaren titulartasunpean. Eskaintza 2019/07/31ra arte da baliozkoa. Ikusten diren modeloak: Hyundai i30 N-Line, i30 Fastback N Performance. Mantenimendua ibilgailuaren finatziazioari lotua. Hyundai Motor España S.L.U.k bere
bezeroei eskaintzen dien km-mugarik gabeko 5 urteko bermea Hyundai Kontzesionarioen Sare Ofizialean erositako autoetan soilik aplikatuko da, zerbitzu-pasaportearen arabera. Kontsulta itzazu Hyundai MOVE Programaren baldintzak Hyundai kontzesionario-sarean edo www.hyundai.es/hyundaiMOVE webgunean.

i30 Fastback  N i30 N- line

i30 N eta N-Line Gama Berriak

Dibertsioa           garreneraino

● 5 urteko bermea km-mugarik gabe
● 5 urteko laguntza errepidean
● 5 urteko mantenimendua
● 5 urteko mapa-eguneraketa
● Itzultzeko konpromisoa
● MyHyundai

MOVE Smart programa 170€-ko 35 kuota
Sarrera: 7.335,8€
Azkeneko kuota:
9.392,42€
U.T.B. %8,08

€-tik aurrera
/hileko




