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“Gure kasuan ̀ hiztun berri / hiztun zahar´ kategoriak oso bereiz-
leak dira. Ingelesaren edo gaztelaniaren kasuan, hiztun ona izatea 
anonimotasunak zehazten du. Alegia, zenbat eta azentu gutxiago, 
zenbat eta neutroago hobe; zenbat eta jasoago, zenbat eta idatzitik 
gertuago, hiztun hobea. Aldiz, euskararen kasuan -eta hizkuntza 
gutxituetan askotan gertatzen da- autentikotasunaren arabera 
ebaluatzen da eta orduan alderantzizko prozesua da. Zenbat eta 
dialekto markatuagoa, kokagarriagoa lekuan, zenbat eta elebaka-
rragoa hobeto... Hori da hiztun egiazkoa eta hiztun ona. Badira eus-
karaz egiten ez duten hiztun zaharrak eta badira erabat euskarari 
emanda bizi diren hiztun berriak. Araban bertsolaritza ez litzateke 
existituko hiztun berririk gabe eta, hala ere, oraindik gertatzen da 
bertso eskoletan itxaropen baxuagoak edukitzea hiztun berriekin 
inkontzienteki”

MIREN ARTETXE, bertsolaria eta ikerlaria

“Ebidentzia zientifiko gabeko hipotesia da, baina susmoa dut 
euskara izan daitekeela informazioaren kalitate zigilu. Fake news 
arteko nabigazioa toxikoagoa da ziurrenik erdaretan euskarazko 
prentsan baino. Euskarazko hedabideetan jasotako informazioa 
fidagarriagoa da; areago, hedabide horiek krisiari ematen ari 
zaizkion tratamendua eredugarria da, inguruko beste hedabide 
batzuetan loratu den populismo edulkoratuari ihes eginez. Baina 
gauza batek huts egiten die: informazio iturriek. Pandemiari buruz 
erakundeek egunero jariatzen dituzten albiste eta komunikazioak 
erdaraz ziurtatuta daude; euskaraz, ez beti. Administrazioko 
bozeramaile batzuen agerpenak antologikoak izan dira, primerako 
bazka umore beltzerako. Hizkuntzaren atzean hiztunak gaude, eta 
gutxietsi eta iraindu egiten gaituzte. Herritar izendaezin bihurtu 
gaituzte; hitzaren zentzurik txarrenean”

ELIXABETE GARMENDIA, kazetaria 

Deporra lanerako dago

Lerro hauen bidez Deporren hartutako azken erabakien berri 
eman nahi dizuegu:

1) Taberna eta lokala zabalduko ditugu maiatzaren 29tik 
aurrera, martitzenetik zapatura, arratsaldeko 17:30etik 
19:30erako tartean.

2) Ekaineko eta uztaileko ekintza gehienak bertan behera 
lagatzea erabaki dugu, puntualki eta egoeraren arabera zerbait 
egiteari uko egin gabe.

3) Bulegoak itxita izaten jarraituko dugu, baina edozein 
kontsulta, federatu-lizentzien gorabeherak, irailetik aurrerako 
matrikula berriak,.... web orrialde bidez egin ditzakezue:  
https://www.deporeibar.com/es/  

Taberna zabalik dagoen ordutegian bertako kontserjeari ere 
edozein argibide eskatu diezaiokezue eta bideratuko ditu dagokion 
arduradunari.

4) Udalari begira mendi-lizentzia tramitatu nahi duen orok 
izango du aukera, mendia@deporeibar.com helbidera idatzita.

Animo, eta hemen gaituzue! Pixkanaka-pixkanaka zerbitzuak 
eskaintzeko asmoz.

Eibarko Klub Deportiboa

MUSIKA.➜ Aitzakia, zentzu figuratuan. “Badakit zer musika darabixan horrek”.
MUSTUR.➜ Pertsonen ezpain aldea. “Musturrez aurrera jausi eta golpe latza hartu neban”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen
...eta kitto! astekariak Aztiker soziologia ikerguneak egindako 
azterketaren datuak kaleratu zituen. Inkestak islatu zuenez, 
aldizkariak 15.000 irakurle ditu eta oso balorazio ona jaso 
zuen. 80 jardueratik gora biltzen zituen Sanjuan jaietako 
egitaraua aurkeztu zuten Kultura batzordeko ordezkariek. 
Ingeniaritza Eskolak kalitatezko irakaskuntzari UPV/
EHUk emandako aitorpena jaso zuen. J.A. Mogel Ikastolako 
Kirola Euskaraz Bizi ekitaldiak edizio berria bizi izan zuen, 
eguraldi bikaina lagun zuela. Poesia eta Musika Gauaren 
zazpigarren edizioa egin zuten Ibarkurutzeko iturrian 
Itzamna tailerrekoen eskutik. Urbat-Urkotronik waterpolo 
lehen taldeak Euskal Herriko Liga bereganatu zuen Leioan 
irabazita. Ibon Vega, Mikel Lizarralde, Jose Maria Bernedo 
eta Ander Barrenetxea eibartarrek Zegama-Aizkorri mendi-
maratoia amaitu zuten.  

Argazkiak: 1- Poesia gaua Ibarkurutzen. 2- Sanjuan jaietako 
egitarauaren aurkezpena. 3- Kalitate diploma Ingeniaritza 
Eskolarentzat. 4- Kirola Euskaraz Bizi Iturburun. 5- Waterpolo 
Euskal Herriko Liga Urbatentzat. 6- Lau eibartar Zegama-
Aizkorrin.
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>>>  Astelehenean aurrez aurre-
ko arreta emateari ekingo dio 
berriz Lanbidek. Metakrilatoz-
ko manparak, distantziak gor-
detzeko markak eta edukiera 
mugatua adierazteko kartelak 
eta gel hidroalkoholikoak edo-
ta paper-zapi garbitzaileak ja-
rri dituzte bulegoetan, besteak 
beste. Gainera, bulegoen ohiko 
garbiketa sendotuko da.
Bulegoak zabalik egongo diren 
arren, Lanbidek komunikazio 
telematikoa sustatzen eta bul-
tzatzen jarraituko du etxetik 
egin daitezkeen izapide guztiei 

bide emateko. Beatriz Artola-
zabal sailburuaren berbetan, 
“bulegoetan ahalik eta jende 
gutxien batzea eta geletan itxa-
roteko denborak murriztea da 
helburua”.

Bulegora joateko hitzordua 
eskatu beharko da Lanbide-
ren webgunearen bitartez edo 
945 160 600 / 630 305 452 te-
lefonoetara deituta. Lanbidek 
Qmatic Mobile sistema ezarri 
du eta, honen bidez, hitzordua 
eskatzen duen pertsonak QR 
kode bat jasoko du mugiko-
rrean. 

Astelehenean hasiko dira aurrez 
aurreko arreta ematen Lanbiden

>>>  Eguaztenaz geroztik abian 
dago berriz ere NAN eta pa-
saportea egin edo berritzeko 
zerbitzua, deseskalatzearen 2. 
fasean dauden eremu guztietan. 
Tramiteak egiteko, ezinbeste-
koa izango da aurretik hitzor-
dua eskatzea, interneten (www.
citapreviadnie.es) zein telefo-
noz (060). Esandako egun eta 
orduan bulegora joan beharko 
da, maskara ipinita, eta ordain-
du beharreko kopuru zehatza 
dirutan eramanda (NAN tra-
mitatzeko 12 euro eta pasapor-
tearentzat, berriz,  30 euro).

>>>  Gipuzkoako Foru Aldun-
diak ekainaren 8tik aurrera 
zahar etxeak bisitatzea ahal-
bidetzeko asmoa duela berretsi 
du aste honetan bertan egin-
dako adierazpenetan. Egoiliar 
bakoitzeko senide bakarra joan 
ahal izango da eta neurriak zo-
rroztuko dituzte bisitak egin 
ahal izateko. 

Zahar etxeetara 
bisitak, ekainaren 
8tik aurrera

NAN eta pasaportea egin edo 
berritzeko txanda eska daiteke
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>>>  Urkotronikek Eibarko 
Udalari emandako datuen 
arabera, txartelak banatzen 
hasi eta lehen astean, 35.012 
maskara (4 aleko 8.753 pakete) 
jaso zituzten eibartarrek asmo 
horrekin ipini dituzten makine-
tan. Maskara gehien, 14.732, 
Calbeton kaleko makinan ba-
natu dira. Bigarren erabiliena, 
berriz, Berdintasunaren pasea-
lekuko makina izan da  (6.356 
maskara) eta, horren atzetik, 
Orbea kiroldegikoa; Azitain eta 
Kantoi gasolindegietan 4.048 
eta 4.412 maskara banatu dira, 
hurrenez hurren eta Ipuruan, 
Eibar Kirol Elkartearen dendan 
makina egun batzuk geroago 
ipini dutenez, 400 maskara ba-
natu dituzte.

Udaletik azaldu dutenez, 
“dagoen eskaerari erantzun 
ahal izateko, Udalak lehendik 
zeuzkan maskarez gain, bes-
te 80.000 ale erosi ditu orain 
dela gutxi, eta beste horrenbeste 
erostea aurreikusi da”. Herrita-
rrentzat eskuragarri ipintzen 
ari diren maskarek, erabilera 
bakarrekoak izan arren, lau or-

dutako iraupena dute. Hala ere, 
gogorarazi dutenez, maskara 
jantzi arren, ahal den guztietan 
gainontzeko higiene eta segur-
tasun arauak betetzen jarrai-
tzea komeni da. Horrekin ba-
tera, herritarrei gogorarazi nahi 
diete “arduraz jokatu behar 
dutela, eta, ahal dela, jende-
pilaketak saihestu”. Bestalde, 
txartel edo makinekin arazorik 
izanez gero, Urkotronikek mar-
txan ipini duen 619883000 te-
lefono zenbakira deitu daiteke.

>>>  Udal Finantzaketa Foru 
Fondoan murrizketa egiteko 
Foru Aldundiak hartutako 
erabakiaren ondorioz, Eibar-
ko Udalak aurreikusita zuena 
baino 4 milioi euro gutxiago 
jasoko dituela-eta, Aldundiak 
hartutako erabakia berrazter-
tzeko mozioa aurkeztu du EH 
Bilduk. Gorka Errastiren ber-
betan, “Foru Fondoa izan ohi 
da udalen finantziazio iturri 
nagusia. Herri txikienen ka-
suan diru iturrien %60a supo-
satu dezake Fondoak. Baina 
Aldundiak duela gutxi aldeba-
karrez hartutako erabakia eta 
gero, Gipuzkoako udalek %20
ko murrizketa jasango dugu. 

Eibarko kasuan, ia 20 milioi 
euro jasotzeko aurreikuspena 
genuen urte hasieran. Orain, 
ordea, 4 milioi euro gutxiago ja-
soko ditugu. Garai latzak datoz 
eta Aldundiak egoera are gehia-
go okertu du erabaki honekin”.

>>>  Erosketa-bonuen kanpai-
nako salmentek gure herriko 
merkataritzan 100.000 euro in-
guruko eragin ekonomikoa izan 
dutela kalkulatu dute. Merka-
taritza-sektoreak arrakasta 
handitzat jotzen du kanpaina, 
eta eskerrak eman nahi dizkie 
herritarrei, COVID-19aren on-
dorioz sektorearentzat horren 
zailak diren une hauetan eman-

dako laguntzagatik. Eibar Mer-
kataritza Gune Irekiak iragarri 
duenez, datozen kanpainetan 
funtzionamendua hobetzeko 
asmoz, aldaketak egingo ditu. 
Edozein modutan ere, Udalak 
diruz lagundutako kanpainak 
aurreikuspen guztiak gainditu 
ditu eta sektorearentzat lagun-
tza eta injekzio ekonomiko han-
dia izan dela uste dute.

35.000 maskara baino 
gehiago banatu dituzte 
makinak kalean ipini eta 
lehenengo astean 

Udal Finantzaketa Foru Fondoko 
murrizketa salatu du EH Bilduk

Erosketa-bonuek 100.000 euroko 
eragina izan dutela kalkulatu dute

>>>  Markel Olano diputatu nagusiaren berbetan,  Gurutze Go-
rriak Donostian duen zentro soziosanitarioa datozen asteetan ha-
siko da bertan bizi direnak artatzen, krisialdia hasi zenean euren 
etxeetara edo beste egoitza batzuetara eraman baitzituzten. Foru 
Aldundiak Eibarko Ospitaleko hirugarren solairuan birkokatuko 
du COVID-19ari bereziki zuzendutako zentroa eta bertan artatuko 
dituzte egoitzetako nagusiak; solairu hori zentro soziosanitario 
gisa gaitu da orain dela gutxi, eta 48 plaza ditu guztira. Orain arte 
Donostiakoa izan da erreferentziazko zentroa, eta COVID-19an 
positibo eman duten Gipuzkoako zahar etxeetako  erabiltzaileak 
artatzeko baino ez da erabili. Zentroak 130 plaza ditu guztira, eta 
lurraldeko hornidura soziosanitario handiena da.

Eibar Ospitalea izango da 
erreferentziazko zentroa
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>>>  Eibarko Pentsiodunen El-
karteak deituta, pentsio publi-
ko eta duinen aldeko kontzen-
trazioa egin zen astelehenean, 
hori bai, kutsatzeak saiheste-
ko neurriak hartuta. Pentsioen 
gaiari heldu aurretik, Zaldibar-
ko Zabortegian desagertuta ja-
rraitzen duten Alberto Sololuze 
eta Joaquin Beltran gogoratu 
zituzten, minutu bateko ixi-
lunearekin. Pentsiodunen or-

dezkarien berbetan, “badakigu 
batzuk ez dutela ongi ikusten 
egoera honetan kontzentra-
zioak deitzea, baina, jendea ka-
lean dabil, terrazak bete egiten 
dira egunero… kontzentrazioak 
egiteko aparteko arazorik ez 
dago”. Egoera honetan gau-
den bitartean, asteleheneta-
ko elkarretaratzeak 11:30etik 
11:45era bitartean izango dira, 
harmailetan.

>>>  Koronabirusak eragindako 
egoera dela eta, Deban, Las-
turren, Itziarren, Endoian eta 
Elorriagan jaio eta Eibarren bizi 
direnek maiatzean egin behar 
zuten bazkaria bertan behera 
geratu zen, baina antolatzaileek 
aurrerago, posible bada irailean 
edo urrian egin nahi dutela ja-
kinarazi nahi diote jendeari.

Deba eta  inguruan 
jaiotakoen bazkaria 
aurrerago izango da

>>>  Eusko Legebiltzarrera-
ko hauteskundeak uztailaren 
12rako deitzearekin batera, 
posta bidezko botoa sustatze-
ko kanpaina abiaraziko zutela 
esan  zuen Josu Erkoreka Eusko 
Jaurlaritzako bozeramaileak: 
“Posta bidezko botoa emate-
ko epeak luzatzea eskatu dugu. 
Oraingoz, boto-eskaera, uztai-
laren 2ra arte egin ahal izango 
da. Horrekin batera, eskaera 
Estatistikako Institutu Nazio-
nalaren webgunetik deskarga-
tzeko modua erraztea bultza-
tuko dugu”. 

Eibarko Uri Buru Batzarrak 
gogorarazi duenez, posta bi-
dez botoa emateko laguntza 
behar izanez gero, Batzokiak 
(Ego Gain, 1- 1D) honako arre-
ta-ordutegia izango du: aste-
lehenetik barixakura, 11:00eta-
tik 13:00era eta 18:00etatik 
20.00etara. Kontaktuan ipin-
tzeko telefonoa 943 12 06 16 da 

eta posta elektronikoa bidal-
tzeko helbidea eajpnveibar@
gmail.com. 

PSE-EE alderdiak ere posta 
bidezko botoarekin laguntzeko 
zerbitzua emango du, Untza-
gako bere egoitzan (Casa del 
Pueblo-n), astelehenetik ba-
rixakura bitartean, 09:00eta-
tik 14:00etara eta 16:00etatik 
19:00etara. Etxetik irten ezin 
direnentzat, bestalde, notario 
aurrean botoa emateko auke-
ra ere badagoela gogorarazi 
dute. Edozein zalantza argi-
tzeko 943207168 telefono zen-
bakira deitu daiteke. 

Eta Eibarko EH Bilduk ere 
Bilgunea zabalduko du, aste-
lehenetik aurrera, posta bidez-
ko bozkari buruzko informazioa 
emateko: astelehen, eguazten 
eta barixakuetan, 11:00eta-
tik 13:00era eta martitzen eta 
eguenetan, berriz, 18:00etatik 
20:00etara.

Alderdi politikoek posta 
bidez bozkatzeko arreta 
zerbitzua emango dute

Pentsiodunen astelehenetako 
kontzentrazioak bueltatu dira
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Aurtengo San Juan jaiak 
bertan behera lagatze-
ko erabakia hartu dute 

Udalean ordezkaritza duten 
talde guztiek, aho batez, CO-
VID-19ak eragin duen osasun-
krisia dela eta. Hala eman zuten 
aditzera aurreko astean. 

Horren berri emateko bi-
dali zuten idatziaren arabera, 
“jaiak ez dira egingo hasieran 
aurreikusita zegoenaren ara-
bera, baina, hala ere, Kultura 
Saila aztertzen ari da zer egin 
daitekeen eta nola egin daite-
keen. Horretarako, ekitaldiak 
egiteko modua ahalbidetuko 
duten mekanismoak presta-
tuko dira, baina Udalak oso 
kontuan izango du ekaineko 
osasun-egoera, eta zorrotz be-
teko ditu une horretan inda-
rrean dauden osasun-neurri 
guztiak”.

Jaietako programa osatzen 
duten ekitaldi gehienek ez di-
tuzte betetzen gaur egun da-
goen egoeran bete behar diren 
jarraibideak eta, hori ikusita, 

programazioa bertan behera 
lagatzea erabaki dute udal or-
dezkariek.

Kultura Batzordeko kideek 
maiatzaren 20an bilera egin 
zuten, gaiari heltzeko, eta jaie-
tako ekitaldirik esanguratsue-
nak egiteko aukerarik egongo 
den ala ez  aztertzea erabaki zu-
ten: “Ekimen horiek streaming 
bidez edo bestelako formatu 
batean eskainiko lirateke, eta 
auzo desberdinetako balkoie-
tara bideratutako kalejiretan 
oinarrituta egon litezke. Uneo-
ro kontrolatuko da jende-pi-
laketarik ez egotea”. Gauzak 
horrela, ekitaldi batzuk egitea 
ahalbidetuko duten mekanis-
moak bilatuko dituztela adie-
razi dute.

Hamaika jai geratu dira bidean
Urte sasoi honetan Euskal He-
rri osoan jaiak izaten direla gau-
za jakina da, baina zoritxarrez, 
Eibarko Sanjuanekin gertatu-
takoa ez da salbuespena izan-
go. Orain dela egun batzuk Er-

muko Santixauekin gauza bera 
egiteko erabakia hartu da. Are 
gehiago: gure herrian bertan 
ospatu beharreko asko bidean 
geratu zaizkigu: Santa Kurutz, 
Dia das Letras Galegas, Eus-
kal Jaia, auzo ezberdinetako jai 
batzordeek antolatu ohi dituz-
ten jaiak, San Isidroak... Hain 
zuzen ere, azken santu horren 
jaiaren egunean, maiatzaren 
15ean, jakinarazi zuten Gas-
teizko, Donostiako eta Bilbo-
ko jaiak bertan behera gera-
tuko zirela hiru hiriburuetako 
alkateek.

Kasu honetan ere,  koronabi-
rusarekin ez kutsatzeko zaindu 
beharreko distantziak bultza-
tu ditu erabaki hori hartzera, 
“aire librean eta ekitaldi jen-
detsuetan edukiera mugatu 
behar delako . Hiru hiriburuen 
erabakia koherentea da osasun 
publikoa bermatzeko Eusko 
Jaurlaritzaren irizpideekin eta 
Eudelen kultur eta jai ekital-
dietarako aho batez adostutako 
mugekin”. ■

Distantzia 
soziala gorde 
beharrak erabat 
oztopatzen 
du jaiak orain 
arteko moduan 
ospatzea

San Juan jaiak bertan behera 
Ekaina gerturatzen joan ahala, aurtengo San Juan jaiekin zer gertatuko zen, azkenean ospatuko ziren ala ez, kezka 
hori zuten herritar askok. Baina oraindik jaiak ospatzeko esperantza txiki bat zutenen ilusioa bat-batean desagertu 

zen aurreko astean, Udalak aurtengo Sanjuanak bertan behera lagako zirela jakitera eman zuenean. Izan ere, 
agintariek “normaltasun berria” deitzen duten horretarako bidean aurrera egin arren, COVID-19aren pandemiagatik 

zaindu beharra dagoen distantzia soziala da gaur egun jaiak ospatu ahal izateko dagoen oztoporik handiena.
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Antonio Gonzalez ‘El 
cura’ Urkizuko iturria-
ren alboan dago, sarre-

ratik urrutien dagoen fruta eta 
barazkien postuan. Erosleak 
apurka iristen dira, baina ez 
da alarma-egoera aurretiko 
erritmo bera, ezta gutxiago 
ere. “Salmenta nahiko pattal 
dago”, esan digu maskara ko-
loretsuaren atzetik.

Azoka gunean sartzen uzten 
duten erosle kopuru baxuaz 
kexu da. “Supermerkatuetan 
zenbat jende lagatzen dute sar-
tzen gehienez?”. Eta ez hori ba-
karrik, ez du ulertzen zergatik 
ezin izan diren etorri joan den 

astera arte. “Apirilaren 14tik 
elikagaiak saltzeko baimena 
genuen eta udalek ez dute azo-
kak jartzea izan nahi. Elikatze-
kateko azken katebegia gara”.

‘El cura’-k 40 egunez egon 
behar izan du geldirik eta kol-
pe gogorra izan da negozioa-
rentzat. “Urtea pikutara joan 
zaigu”. Hamahiru azokatan 
saltzen ditu bere produktuak 
eta azoketan saltzen den kali-
tatezko produktua aldarrika-
tzen du. Hori bai, produktuen 
prezioa igo egin da. “Jendeak 
gehiago kontsumitzen du 
orain, eta, ondorioz, prezioak 
igo egin dira”.

Arrautzak bizilagunentzat
Juli Pintadok olibak, fruitu 
lehorrak eta gozokiak saltzen 

ditu. Argi dago jendeari bere 
produktuak gustatzen zaiz-
kiola, etengabe diharduelako 
bezeroak artatzen. Hala ere, 
‘El cura’-k bezala, jende gutxi 
dabilela uste du. “Ez dakit jen-
dea ez den enteratu azoka berriz 
zabalik dagoela edo zer”.

Apirilaren 17az geroztik 
martxan dago. “Zumarragako, 
Araiako eta Eskoriatzako azo-
ketan egon gara, eta Agurainen 
eta hemen hasi gara orain”. Hala 
ere, hilabete egon ziren geldirik 
eta ez da erraza izan. “Lau la-
gunek egiten dugu lan eta sal-
menta honetan lortzen ditugu 
irabazi bakarrak. Hori bai, au-

“Postuen artean 
demaseko tartea 
dago eta gu 
arduratu behar 
gara sarreraz”

Erosketako orga berriz betetzen
Bi hilabete eta gero eguaztenetako azoka itzuli zen Urkizura joan den astean. Parke bietan banatu dituzte postuak 

segurtasun distantziei eutsi ahal izateko eta aldi berean 12 lagun sartu daitezke saltzaileak dauden eremuan. 
Saltzea gutxi ez balitz, postuetako saltzaile batek kontrolatzen du sarrera eta erosleen jokabidea. Itxialdi gogorraren 

ondoren, itzulera ez dihardu erraza izaten.
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tonomoen kuota eta bestela-
ko gastuak ordaintzen jarraitu 
behar izan dugu”. Gainera, alar-
ma-egoera aurretik arrautzak 
ere saltzen zituen eta bizilagu-
nen artean banatu behar izan 
zituen alferrik ez galtzeko.

Juliren ustez gehiegizko se-
gurtasun-neurriak hartu dira. 
“Postuen artean demaseko tar-

tea dago eta gu arduratu behar 
gara sarreraz”.

Azokek sortutako poza
Yussyfek frutak eta barazkiak 
saltzen ditu. Saltzailea izateaz 
gain, azoka zalea ere bada. 
“Erdi Aroko giroa duten azo-
ketan parte hartu izan dut eta 
bestela ere, lan egin barik, asko 

gustatzen zait azoketara joa-
tea”. Bere iritziz azokek poza 
eragiten dute, herriei kolorea 
ematen diete, eta, horregatik, 
ondo zaindu behar direla pen-
tsatzen du.

Azoka da bere bizitza eta di-
ru-iturri bakarra. “Ez dugu bes-
te sarrerarik”. Beraz, ez da erra-
za izan horrenbeste denbora 

geldirik egotea. Orain salmenta 
nahiko makal dabilela ikusten 
du. “Jendea zain egongo balitz 
bezala dago, guztiak ondo fun-
tzionatzen duela ziurtatzen”. 
Herriz herri dabil bere postua-
rekin eta hori da ikusi duen ja-
rrera orokorra. Bere fruta eta 
barazki freskoak erosle bila 
dabiltza. ■

Salmentaren erritmoa nahiko pattal doala esan digute saltzaileek.
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Rialto 
dantzalekua 
nolakoa zen

Juan Echanizi grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Juan Echaniz Urruzuno
(1912 – 2003) 

Rialtoa ireki zenetik (1931) bertan jotzen 
hasi zen. Lehenengo orkestra. Rialtoa 
zelakoa zen: dantza egiteko pista; pisu 
desberdinak; Bidebarrietara ematen, 
“ambigú” bat zegoen. Jose Ramon Orozko 
tenorea. Agustin Zuluaga, bandako 
zuzendaria. Oso ongi egiten zen dantzan; 
txapelketak egoten ziren. 

“Bai, Rialtua inaugurau zanetik… [Eta noiz inaugurau zan Rialtua?] Ez dakit ba fetxarik… 
Hogeitamaikan? (pentsatzen dot izango zala tenporadia hasten danian, setienbrian edo 
oktubrian edo… neuk pentsatzen dot, eh? Ez dakat nik detalle horrek buruan (...) Ni jaixo nintzan 
1912xan, eta Rialtokua izan zan 31n, osea que 19 urte. Pistia hamen zeguan, ta hamen jendia 
egoten zan, mahaixak, danian bueltan mahaixak… ta eskillarak bi edo bajatu bihar ziran…Ta 
gu gaiñian joten, goiko plantian eta behekuan bittartian, hantxe zeguan kiosko moduko bat eta 
hantxe joten gendun. (…)  Atia zelan daguan urtetzeko Bidebarrietara… hantxe zeguan ambigu 
bat, taberna bat, ta jentia, amaitzen zanian eta, jartzen zan hamen, por ejemplo mutillak, o 
gizonak edo… eratera juaten ziran, zerbeza bat eratera edo kafe bat hartzera.Ta gero zekan 
lehelengo pisua behekuan iguala, zera guztia mahaiz beteta. Gero zeguan barra, barrara be 
jende asko juaten zan. Barrian egon zan bat, Orozko tenoria, haretxe botones sartu zan hamen, 
Rialtuan”.

Elgoibartarra, ume-umetatik bibolina gustoko zuen eta aitak 
bat erosi zion. Musika Bandan joten zuen. Lehenengo, Angel 
Garate “Beltxi”-rekin ikasi zuen bibolina joten; gero, Salon 
Teatroan zegoen orkesta batekin ere ikasi zuen. Elgoibartik, 
astean 3 bider etortzen zen Eibarrera, bibolin klaseak hartzera. 
“Fomento”an hasi zen bibolinista moduan; ondoren, Rialtoan, 
jai egunetan. Casino Artistan ere jo izan zuen eta udan Debara 
joaten zen sarritan. 1931-36 bitartean, Rialtuan jotzen zuen 
neguko hilabeteetan. Musikaz gain, Elgoibarko futbol taldean 
ere jolastu zuen.

ibartarrene

Rialtoko orkestra. Rialto zinema izan zena, kafetegia eta dantzalekua zen jatorriz. Rialtoa 
inauguratu zen eguneko irudia, bertako musika taldearekin. Tartean Juanito Etxaniz ageri da.
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1910 inguruan. Estazio kalea. Espaloi Berberean Hotel Comercio ezaguna  
(lehenengo eraikuntza eskumatara) eta Salón Teatro Cruceta zeuden.  
EIBARKO UDAL ARTXIBOA. CASTRILLO ORTUOSTE FONDOA.

Jose Mari Crucetari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Jose Mari Cruceta Alberdi
(1930 – 2002) 

Kruzeta zinema 
eta inguruko 
lokalak

“Egin zan teatrua.Taillarra atzian, ta zine gaiñian be taillar bat, galerixia, oin be badago. Hor euki 
eben azkenengo taillarra, zelan diraz… Arrizabalaga. Eskopeta taillarra euki eben oin gitxi arte. 
Oin hutsik dago, porque egunen baten bota egin bihar da eta ez dogu nahi alkilatzerik eta obrarik 
egitterik bez. Baiña atzian dago, klinikia egon zan lekuan egon zan taillarra. Aittak alkilau egitten 
zeban, egon ziran taillarra eta almazena, Otaola y Bildosolan almazena be, burdiñena, azpixan. 
Holantxe izan zan hori. Eta teatrua hamentxe, eta kafia… sartzen zan oin Bambino dendia 
daguan tokittik eta hamen egitten zan kafia, eta batzuetan bailia, Sanblasetan eta Aratostietan 
eta… egitten zan bailia. [Orduan lokal bi zeren, bat aurrekaldian, egitten ziran kafia eta bailia 
eta teatrua atzian. Eta atzerago taillarra] Bai, osea, Pagei kale guztia, bai, holanxe huan [Baiña 
sarreria hamendik zekan] Sarrera bai, baiña urteera beste aldetik be bai, eh!”.

Eibarko Estaziño kalean jaiotakoa, Kruzetaneko etxean. 
Oraindik ume txikia zela Errepublikaren aldarrikapenaren 
inguruko ospakizunak bete-betean bizi izan zituen (garaiko 
argazki ezagun batean agertzen da). Familia kontuak asko 
interesatzen zitzaizkion eta, ondorioz, oso ondo ezagutzen zituen: 
jatorria, Kruzetaneko etxearen sorrera, Kafearen hastapenak, aita 
Perikok martxan jarri zuen Kruzetaneko zinea... umea zela tokatu 
zitzaion Gerra Zibila bizitzea; Eibarren lehenengo, Toledon 
geroxeago. Gerra osteko Eibar haustuta ikusi zuen bueltan. 
Ikasle bikaina, Armeria Eskola amaitu eta, eibartarren izaera 
ekintzaileari eutsiz, enpresa munduan lan izugarria egin zuen.

Kruzeta zinema. Zinema gainean 
galeria bat zegoen. Bertan azkenengoz 
eskopeta tailer bat egon zen. Alokatu 
egiten zituzten lokalak. Pageiko Klinika 
egon zen lekuan ere tailerra egon zen. 
Kafetegian, dantzaldiak egiten ziren 
batzuetan: aratusteetan, San Blasetan... 

Ahozko ondarea jasotzeko asmoz EIBARTARREN AHOTAN proiektua jarri zuen martxan Ego-Ibarra batzordeak 1999ko udan, 
Eibarko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Proiektuaren helburua Eibarko eta inguruko herrietako nagusiekin hitz 
egin eta antzinako ipuin eta kontuak bideoz jasotzea da. Material horren zatirik handiena online kontsultatu daiteke egoibarra.eus 
webgunean (tartean 500 bideo-pasarte inguru). Bideo horietako batzuk aukeratu ditugu gure aldizkarirako atal berri hau sortzeko.

hotana
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Gabriel Garcia Marquez idazle kolonbiarrak esaten zuenez, 
pertsonok hiru bizitza mota ditugu: Bizitza publikoa, guztiek 
ezagutzen dutena. Bizitza pribatua, gure bizitza intimoa eta 
ingurukoena dena. Eta, azkenik, bizitza sekretua, guk bakarrik 
ezagutzen dugun hori. Orain laugarren bizitza mota azaldu 
zaigu: bizitzen dihardugun “normalizatutako” pseudobizitza.

Onartzen dut badudala Fernando Simonen antz pixka bat, 
bere bekain trinkoak alde batera lagata, baina azkenaldian gero 
eta galduago nago hainbeste fase eta fase aldaketekin. Niretzat 
guztia errazagoa izan beharko litzateke: 1 Fasea, guztiok beldu-
rrak janda komuneko papera eta gela (eskuetakoa, ez bestea, 

argi geratu dadila) erosten. 
2 Fasea: Valeriana fasea, lo 
egiteko pilulak hartuz egun 
guztian geldirik egon arren. 
Fase hori garrantzizkoa zen 
oso, bakarrik falta zitzaigun 
Gobernutik behin eskatu 
herriaren alde potrojorran 
egotea eta kale egitea. 3 Fa-
sea: Maskarak (kirurgikoak, 
higienikoak, ffP2...). Eus-
kal sudur prototipikoa ondo 
egokitzen da neurri horreta-
ra, baina ez dezagun ahaztu 
sudurmotzek egokitze arazo 
larriak izan dezaketela. Za-
tarrei, ordea, anonimotasu-
nean besteen parean laga-
tzen die, inoiz ez dira hain 
integratuak sentitu. 

4 Fasea: Eguzki-krema. 
Hasi gara pentsatzen noiz 
joan hondartzara, zelan, 

zenbat denbora... Itxita egon ondorengoko oporrak gertu ditu-
gu. 5 Fasea: Almax. Betiko normaltasunera itzuliko gara. Oso 
egokiak biharamunerako. Erraza da. Parranda egin eta gero, 
aipatutako faseak osatzen dituzu: Eskuetan gela eman, Vale-
riana hartu, maskara kendu, eguzki-krema eman eta Almax-a 
hartu. Hara!, betiko pseudobizitza “normalizatua”. Desfase 
iraunkorraren fasea.

Desfasearen fasea

“Maskarak: 
Euskal sudur 
prototipikoa ondo 
egokitzen da 
neurri horretara, 
baina ez 
dezagun ahaztu 
sudurmotzek 
egokitze arazo 
larriak izan 
dezaketela“

Jesus Gutierrez
Jesus Gutierrez

Unai Artetxe
Unai Artetxe

Lehen fasea. Erdia. Lehena. Bigarrena. Hirugarrena. Faseak gora 
eta behera, horrela igaro ditugu azken bi hilabete pasa hauek, 
etxeko igogailuan bageunde bezala. Kalera noiz eta nola irten 
adinaren arabera zehaztu digute. Ordutegi eta arau zehatzak 
jarri dizkigute; gehiegizkoak, batzuentzat, bete beharrekoak, 
besteentzat. 

Zein egunetan bizi garen jakitea zaila bihurtu zaigun hone-
tan, etxetik noiz, nola eta zertarako alde egin halabeharrez ikasi 
behar izan dugu. Batzuk ikasi omen dute. Beste batzuk, espero 
bezala, ahalegina ere ez dugu egin.

Gauza bakarrak batu gaitu gehienok. Arratsaldeko zortzietako 
txalo zaparradak. Horrek elkartu gaitu etxeko leiho, balkoi eta 
terrazatan. Denok batera hautsi dugu kaleko isiltasun apokalip-
tiko hori. Batzuk erizain, mediku eta gure osasuna bermatzeko 
lanean ari direnen alde txaloka. Besteak garbitzaileak, okinak, 
supermerkatuko langileak eta beste ezinbesteko langileak txaloka 
omentzen. Batzuk umeak ere izan ditugu gure txaloen erreferente, 
arratsaldeko bostak aldera-edo, derrigorrezko itxialdian erakutsi 
duten heldutasuna eta jarrera goraipatu asmoz. 

Gizarte solidarioa izan gara. Txalo egin behar izan dugunean 
bizilagun guztiak elkartu eta hor izan gara, hori bai, bata bes-
tearengandik bi metroko distantziari eutsiz. Bingo eta bestela-
ko jolasetan ere aritu gara, bakoitza bere txanda errespetatuz; 
dantza ere elkarrekin egin dugu, eta gutxi batzuk ere adineko 
bizilagunak lagundu dituzte, erosketak egin eta etxeko atarian 
utziz. Seme, alaba, anai, arreba, iloba, biloba eta bestelako se-
nideekin bideokonferentzia bidez nola aritu ere ikasi dute gure 
zaharrek bi hilabete hauetan. 

Faseak joan eta faseak etorri, kalera irteteko baldintzak leun-
tzearekin batera maskara kentzeko unea iritsi zaigu gehienoi, 
eta solidaritateak norberekoikeriari lekua utzi dio. Bizilagune-
kin batera hainbeste disfrutatutako bingo saio luzeak ezer ezean 
geratu dira, eta dagoeneko ari gara edozein kafetegiko terrazaren 
bueltan beraien aurka aulki-jolasean, tokia zeinek lortuko lehian. 

Kendu maskarak!

Maskarak

“Faseak joan eta faseak etorri, 
kalera irteteko baldintzak 
leuntzearekin batera maskara 
kentzeko unea iritsi zaigu gehienoi, 
eta solidaritateak norberekoikeriari 
lekua utzi dio“
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Haur, nerabe eta haien fami-
liekin egiten duzu lan. Nolako 
eragina izan du itxialdiak haur 
eta gaztetxoengan?
Errealitatea oso anitza da, eta 
ezin gara orokortasunean ge-
ratu. Eraginaz hitz egiten du-
gunean gauza asko hartu behar 
dira kontuan. Alde batetik, ze-
rikusi handia du haurren ga-
rapen-fasearekin. Fase bakoi-
tzean behar espezifikoak egoten 
dira. Ez da gauza bera hiru hi-
labeteko haurra edo 7 urtekoa; 
azken honentzako mugitzea 
ezinbestekoa da, eta bere fanta-
sien mundua bizitzeko beharra 
dauka, lagunekin harremanak 

izan... Nerabeek taldearen ba-
besa behar dute, modu presen-
tzialean; euren identitatea tal-
de-harremanetan oinarritzen 
da. Itxialdian eurentzako hain 
garrantzitsuak diren harreman 
horiek, lagunak, irakasleak... 
desagertu egin dira. Eta, beste 
alde batetik, familiaren fakto-
rea aipatu behar da. Azken ba-
tean, konfinamendua etxean 
sartuta egotera behartu gaituen 
murrizketa bat izan da. 

Eta zer dakar etxean egotera 
behartuta egoteak?
Horrek dakar gainerako esti-
mulazioak ukatzea, eta energia 

guztia familian kontzentratzea. 
Haurrek edo nerabeek egoerara 
moldatzeko duten modua fami-
liak duenaren araberakoa izan-
go da. Hori da oinarria baurrek 
inpaktoa moteldu ahal izate-
ko. Baina horretarako helduok 
ere geure zailtasunei aurre egin 
behar diegu. Beraz, itxialdiak 
txikiengan duen eragina ikuste-
ko lehendabiziko gauza familia 
hori nolakoa den ikusi behar 
da, nolako sendotasun maila-
rekin egiten dion aurre egoera 
honi. Egun asko dira, eta dolu 
askori egin behar izan diogu 
aurre: senideen heriotzak, hil-
dakoei agurrik egin ez izatea,  

“Itxialdian 
familia 
eszenatoki 
nagusia izan da”

Helduentzat bezala, haurrentzat eta nerabeentzat 
ere konfinamendua inoiz bizi izan ez duten egoera da, 
eta egoera berri horretara egokitu behar izan dute. 
Arrate Garitaonandia psikologoarekin egin dugu berba 
konfinamenduak eta bizitzeko modu berriak haur eta 
nerabeengan izaten diharduen eraginari buruz.

“Dolu askori egin 
behar izan diogu 
aurre: senideen 
heriotzak,  
lanpostuak 
galtzea,  
segurtasun 
eza, errutinak 
galtzea..."

<<<  ARRATE GARITAONANDIA 
Psikologoa  >>>
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lanpostuak galtzea,  segurtasun 
eza, errutinak galtzea... Hau 
horrela, babes-faktoreak edo 
arrisku-faktoreak eman dai-
tezke.  Babes-faktorea izan dai-
teke, adibidez, entzute aktiboa 
egitea haur eta nerabeekin, eta 
arrisku-faktorea, berriz, estres 
deskontrolatua.

Konfinamenduak utzi digun 
opari bat familiartean gauzak 
egiteko denbora izan da, ezta?
Bizitza estiloa asko aldatu zaigu 
denoi. Familia askorentzat el-
kar aurkitze bat izan da. Irten-
bide kreatiboak bilatu dituzte, 
elkarri gehiago entzun diote... 
Baina lehendik genuen fami-
lia-dinamika estiloa dela eta, 
familia batzuetan isolamendua 
handiagoa ari da izaten. Fami-
liako kide bakoitza gela batean 
dago: konfinamendu bat beste 
konfinamendu baten barruan, 
azken batean. Eta horrek arris-
ku gehiago dauka. Esate bate-
rako, pentsatu dezagun nola 
biziko duen egoera gurasoen 
arteko gerraren erdian bizi den 
nerabe batek.

Datuek adierazten dute haur, 
nerabe eta emakume askok 
laguntza-telefonoak erabili 
dituztela etxe barruko indake-
ria salatzeko.
Horrek erralitate bat erakusten 
digu: indarkeria matxista eta 
haurrei egiten zaizkien abu-
suak konfinamenduan larriago-
tu egin direla. Zenbat eta estres 
eta beldur handiagoa egon, or-
duan eta indakeria handiagoa 
ematen da erasotzailearen alde-
tik. Lehendik ere arazo horiek 
zituzten familia askok konfina-
menduarekin baliabideak gal-
du egin dituzte (osasun menta-

leko zerbitzuak, hezitzaileak...), 
eta, ondorioz, egoera ahulean 
daude. Beste kasu batzuetan, 
indakeria agertu den lehen al-
dia izan da. Argi dago zaurga-
rrienak haurrak direla, eta zaila 
izango da eurengana iristea; 
askotan irakasleak edo sen-
dagileak izaten dira horrelako 
egoerak antzematen dituzte-
nak.  Osasun mentalaren kolap-
soa egongo dela aurreikusten 
da. Ez bakarrik arazo larrien-
gatik, baita konfinamenduak 
eragindako ondoezengatik ere. 

Harreman sozialak aldatu 
egingo dira hemendik aurrera?
Egoera honetatik aterako den 
alde positibo bat harreman so-
zialei dagokiena da. Haur eta 

nerabeen garapenean oso ga-
rrantzitsuak dira harremanak 
eta kontaktu fisikoa. Teknolo-
giek balio izan digute konexioan 
egoteko, baina ez da gauza bera. 
Eta hori baloratzea oso garran-
tzitsua da, gizarte moduan no-
rantz joan nahi dugun erabaki-
tzeko orduan. Itxialdi honetan 
zehar, familia askotan modu 
kreatiboak eta imajinazioa era-
bili dute umeekin itxialdia arin-
tzeko, baina beste familia asko-
tan pantailen atzean babestu 
dira. Hau arriskutsua izan dai-
teke; ikusten ari da pornogra-
fiarako eta apostu-jokoetarako  
sarbide goiztiarra gertatzen ari 
dela. Askotan, gure erosotasu-
nagatik, seme-alaba "entreteni-
tua" egotea lehenesten dugu, 
baina kontuz ibili behar dugu. 
Mugak ez baditugu jartzen, on-
dorioak etorriko dira.

Nola eramaten ari dira etxean 
ikastearena umeek, nerabeek 
eta euren familiek?
Errutinak beharrezkoak dira, 
aurrera egiteko energia ematen 
digutelako, baina  gainestimu-
lazioa zeregin askorekin oso 
negatiboa izan daiteke. Etxeko 
lanekin askotan estres larregi 
egon da, batez ere hasierako 
uneetan. Ezin da eskola bat etxe 
batean antolatu, oso konplika-
tua da. Baina, aldi berean, orain 
arte euren seme-alabei eman 
ezin izan dieten laguntza ema-
teko aukera izan dute guraso 
askok. Bestalde, haur batzuk 
eskolako betebeharretan ba-
bestu dira, errealitatetik ihes 
egiteko edo etxean gertatzen ari 
denaz babesteko. Beste batzue-
tan, ikastetxera ez joateagatik 
lasaitasuna hartu dute, eta hori 
gertatzen da euren ikaskideekin 

harremanak izateko arazoak di-
tuztenekin. Gauza bera ikusten 
ari gara harremanetarako zail-
tasunak dituzten nerabeekin 
ere. Dena dela, denbora hone-
tan etxean leku seguru bat aur-
kitu baldin badute, lagungarria 
izango da eurentzat, tranpolin 
bat izango da. Segurtasuna beti 
da positiboa.

Nola eragiten du Eibar mo-
duko herri batean bizitzeak?
Bizi dugun egoera honetan oso 
garrantzitsuak dira etxebizi-
tzaren ezaugarriak eta inguru 
ireki edo itxi batean bizi ga-
ren. Ariketa fisikorik ez egiteak  
haurraren loaren eta elikadu-
raren prozesuetan eragiten du. 
Deseskalatze sasoi honek ba-
lio behar digu gorputzak "es-
natzen" joan daitezen. Leku 
irekiak bilatu behar ditugu, 
umeek leku naturaletan jolas-
tu ahal izan dezaten. Nerabe 
asko inoiz baino gehiago ari 
dira gurasoekin edo lagunekin 
mendira joaten.  

Itxialdian kreatibitatea asko 
piztu dela esan daiteke...
Bai, zalantza barik, etxean gara-
tu den osasun-aukera bat kreati-
bitatea da. Etxe askotan musika 
buru-belarri sartu da, gordeta 
zeuden instrumentuak berriro 
atera dira; antzerkia egin da, 
artelanak... Demostratuta dago 
kreatibitatea osasunarekin lo-
tuta dagoela. Kreatibitaterik 
azaltzen ez duen umea, zailta-
sunak dituen umea da. 

Nola eramango dute uda hau-
rrek?
Berriro ere azpimarratu nahi 
dut, nagusiek nola haurrek hala 
egingo diote aurre egoerari. 

“Leku irekiak 
bilatu behar 
ditugu, 
umeek inguru 
naturaletan 
jolastu ahal  izan 
dezaten”
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Eibar BHIko DBH4ko eta 
Batxilergoko ikasleak da-
torren astean itzuliko dira 

geletara. Hori bai, “beharren 
arabera”, Rosa Jaussi zuzen-
dariak esan digunez. “Ikasgai 
batzuk gainditu gabe dituzten 
ikasleak identifikatu ditugu au-
rrez aurreko klaseak eman ahal 
izateko”.

Bitartean, beste ikasleek lan 
telematikoa egiten jarraituko 
dute ikasturtea amaitu arte, 
ekainaren 17ra arte, eta Ba-
txilergoko 2. mailako ikasleek 
prestakuntza saioak jasotze-
ko aukera izango dute ezohi-
ko azterketen ondoren. “Hala 
ere, ikasle guztiek ikasgai bat 
gainditu badute, lehenago hasi 
daitezke”.

Klase bakoitzeko ikasle gu-
txi itzuliko dira eta ordutegi 
berezia izango dute, txanda-
ka, ikasle gehiegi ez pilatzeko. 
Gainera, lurra markatu dute, 
mahaien artean distantzia utzi, 
ateak zabalik egongo dira beti, 
maskarak eta gelak egongo dira 
eskura, eta sarreran tenperatu-
ra hartuko zaie ikasleei, bes-
teak beste. “Protokoloa zehaztu 
dugu eta familiei bidaliko die-
gu”. Hezkuntza Sailak ikastetxe 
bakoitzaren esku laga du ikas-
gelen itzulera ahalbidetzeko 
protokoloaren prestaketa eta 
zentroek lan handia egin behar 
izan dute.

Beharren arabera La Sallen
La Salleko DBH 4ko eta Ba-
txilergoko ikasleek etxetik ja-
rraituko dute lanean, baina 
ikasleren batek klase presen-
tzialetara itzultzeko beharra 
sentitzen badu, aukera izango 
du. “Formularioak prestatu di-
tugu klaseetara itzuli nahi du-

ten ikasleen kopurua jakiteko 
eta horren arabera antolatze-
ko”, esan digu Izaskun Ortega 
zuzendariak. Bestalde, datorren 
astean azterketak egingo dituz-
te eta gehienak modu presen-
tzialean egingo dira.

Ikastetxean hiru gela pres-
tatu dituzte, maila bakoitzeko 
bat, eta 15 ikasle sartuko dira 
gehienez. Gainera, liburutegia 
eta batzar-gela zabalik lagako 
dituzte, “bertan 10 ikaslerekin 
batu gaitezkeelako”.

Ikasleei tenperatura hartuko 
diete sarreran eta gel hidroal-
koholikoa jarriko dute. “Ezin-
go dute materiala partekatu, 
ezta ura txorrotik edan, eta Ba-
txilergoko komunak bakarrik 
egongo dira zabalik”. Gainera, 
etengabe egongo dira ikastetxea 
garbitzen.

Aldatzekoak ondo prestatuta
Juankar Olaeta Aldatze ikas-
tetxeko zuzendari nagusiaren 
arabera “nahiko zoratuta” ibili 
dira itzulera prestatzen: “Hez-
kuntza Sailetik iritsi zaizkigun 
jarraibideak kontraesankorrak 
izan dira”.

Batxilergoko 2. mailakoei se-
lektibitateari begira lasaitasu-
na emateko asmoz, ekainaren 
erdialdetik aurrera ikastetxera 
joateko aukera emango zaie, 
baina ordura arte ez da klase 
presentzialik emango.

Azken urteotan Aldatzen lan 
handia egin dute IKTen arloan 
eta, salbuespenak salbuespen, 
itxialdian normaltasunez egin 
dute aurrera. Beraz, itzulera 
honetan ez dute klase presen-
tzialen beharra ikusten. “Ba-
txilergoko 1. mailako ikasleren 
batek errefortzua behar badu, 
bai, noski. Eta DBHn berdin”. 

Koronabirusaren 
ikasgaia 
gainditzen
Astelehenean DBH 4ko, Batxilergoko eta Lanbide 
Heziketako ikasleek klasera itzultzeko aukera izan 
zuten, baina gehienek etxetik ikasten jarraitzen 
dute. Ikasturtearen azken txanpa garrantzitsua da 
ikasleentzat eta herriko zentroak ikasleen behar 
akademikoak asetzeko prestatzen saiatu dira. 
Koronabirusari aurre egiten ikasi behar izan dute, inoiz 
ahaztuko ez duten ikasgaia.
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Hori bai, ikasturte amaierako 
azterketak bai egingo dituzte.

UNI-ko ziklo praktikoenak
UNI-an Lanbide Heziketako zi-
klo ezberdinak daude eta gehie-
nek modu telematikoan jarraitu 
dute euren jarduna normalta-
sunez. Hala ere, badaude oso 
praktikoak diren zikloak eta kla-
se presentzialak berriz hasteko 
aukera egon den momentuan 
ikasleak berriz itzuli dira UNIra.

Bi ziklotako ikasleak besterik 
ez dira klasera joango. “Zen-
troan ahalik eta ikasle eta ira-
kasle kopuru gutxien egoten 
saiatu gara”, esan digu Oskar 
Gisasola zuzendariak.

Datorren astean azterketak 
hasiko dira eta gehienak pre-
sentzialak izango dira, baina 
UNI-ko kiroldegia prestatu 
dute azterketak bertan egite-
ko. “100 mahai jarri ditugu 2 
metroko distantziarekin”.

Pandemiak zikloetako 2. 
mailako ikasle asko praktikak 
egiten harrapatu ditu eta ba-
tzuek telelana egin izan ahal 
dute, baina gehienek ez. Beraz, 
proiektu bat garatzeko aukera 
emango zaie lan hori osatzeko. 
Bestetik, ikasle batzuk atzerrian 
zeuden Erasmus programare-
kin. “Etxera itzultzeko aukera 
eman zaie, baina batzuek atze-
rrian jarraitzea erabaki dute”. 

Ekainaren 1erako bueltan egon-
go dira guztiak.

Praktiken garrantzia  
Armeria Eskolan
Armeria Eskolan jarduera 
praktikoek garrantzi handia 
dute eta ez da erraza izan prak-
tikak etxean egitea. “Hala ere, 
aurretik prestatuta genituen 
baliabideei esker eta irakasleen 
jarrerari esker nahiko ondo ego-
kitu ginen egoera berrira”, esan 
digu Garikoitz Garmendia idaz-
kariak.

Orain, klase presentzialak 
egiteko aukera egon denean, 
segurtasuna lehenetsi du Ar-
meriak. Beraz, ikasle guztiak ez 

dira momentu berean hasi eta 
tailerren erabilera partekatu 
da, ikasle talde bakoitza egun 
ezberdinetan joan delarik. 
“Ikasle batzuk errepaso kla-
seetara ere etorri dira eta las-
ter azterketak zein errekupe-
razioak egitera etorriko dira”. 
Kontingentzia plana zehaztu 
dute, hainbat neurri hartuz: 
gelen eta tailerren aforoa mu-
gatu, ikastetxera sartzen di-
ren guztiei tenperatura hartu, 
sarrera irteerak kontrolatu, 
pasilloetan ibiltzeko bideak 
markatu, sarreran maskarak 
eta gel garbitzaileak jarri… 
Gainera, garbiketa zerbitzua 
indartu dute.

Batxilergoko 2. mailakoek uztailean egingo dute selektibitatea.
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>>>  Boga garagardo koopera-
tibak eskainiko du dastaketa, 
ekainaren 16an arratsaldeko 
18:00etan hasita, …eta kitto!-
ren egoitzan bertan (Urkizu 
11 solairuartea). Boga 2014. 
urtean jaio zen, eurek dioten 
moduan, “zapore eta sentsa-
zioz beteriko garagardoaren 
kultura berria zabaltzeko hel-
buruarekin”. 

Garagardo naturala egiten 
dute, artisaua, “kalitatezko 
lehengaiak eta bertoko horni-
tzaileak lehenesten ditugu, eta 
bertoko gastronomiari balioa 
eransten diogu”. Taldea zaz-
pi gazte profesionalek osatzen 
dute eta 100 pertsona zein era-
gile sozialen laguntza eta ba-
besa dute.

Artisau garagardoa ekoiztu 
eta banatzeaz gain, bestelako 

zerbitzuak ere eskaintzen di-
tuzte, hala nola, bisita gida-
tuak euren fabrikan (Mun-
gian), ekoizpen-tailerrak eta 
datorren ekainaren 16an Eiba-
rrera ekarriko duten moduko 
dastaketak.

Izen-ematea datorren astean  
Gaur egun bizi dugun egoera 
dela-eta, segurtasun-neurriak 
hartuko dira dastaketarako, eta 
beraz, izen-ematea mugatua 
izango da. Asko jota 13 lagunen-
tzako lekua egongo da. 

Izen-ematea ekainaren 1etik 
14ra egin daiteke elkartea@
etakitto.eus helbidean edo 
943200918 telefonora deitu-
ta,  eta 3 euro balio du. Euskal 
Herrian egiten den garagardoa 
dastatu eta gertutik ezagutzeko 
aukera bikaina. 

>>>  Aste Santuko “oporretatik” bueltarako beste erronka bat 
zuen prestatuta …eta kitto! Euskara Elkarteak guraso berbala-
gunentzat. “Jantzi amantala, sartu sukaldean eta nahi duzuen 
errezeta egin guk emandako osagaiekin”; izenburu hori zuen 
aste hartako erronkak, eta erabili zitzaketen osagaiak ziren iri-
na, arrautzak, esnea, gurina eta txokolatea edo frutak. Sukaldari 
trebeak direla erakutsi zuten askok: Paulak banana-bizkotxoa 
egin zuen, Jonek eta Alaznek esne-ogia txokolatearekin, Maulek 

eta Malenek krepeak, Pellok browniea eta Amandak eta Laiak 
bizkotxo bana. 

Sukaldetik maitasun mezuetara pasatu ginen. Itxialdian geunden, 
bete-betean, umeek ezin zuten etxetik irten, eta aitxitxa-amamei 
euren bilobak ez ikusteak sorrarazten zien pena denon ahotan ze-
bilen egun haietan. Hori ikusita, …eta kitto!-ren hurrengo erronka 
gure aitxitxa-amamei maitasun-mezuak grabatzea izan zen. Bideo 
zoragarriak jaso genituen, maitasunez beteak, eta jakin badakigu, 
aitxitxa-amamek asko eskertu zituztela. 

Maiatzarekin batera eskulanaren erronka iritsi zen: “Birziklatu 
eta jolastu!”. Guk esandako materiala erabiliz -plastikozko botila, 
kartulina edo “goma eva”, artaziak, kola eta margoak-itsulapikoa 
egitea zen erronka. Horretan ere trebeak zaretela erakutsi zenuten, 
eta ezer erosi gabe etxean ditugun gauza askorekin jostailu zora-
garriak egin daitezkeela. Bideo guztiak ikusgai: www.etakitto.eus

Gurasoak Berbetan:
errezetak, maitasun-mezuak 
eta eskulanak

Euskal garagardo-dastaketa 
antolatu du ekainerako  
…eta kitto! Euskara Elkarteak 
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Martxoaren 14an ezarri zen COVID-19k 
eragindako alarma-egoera, baina mar-
txoaren 13rako gure herriko tabernak 
eta dendak ixteko agindua eman zen. 
Ordutik hona euren jarduna geldirik egon 
da, eta orain dela aste edo egun gutxi hasi 
gara berreskuratzen pixkanaka jarduera 
ekonomikoa. 

Baina gure bizimodua oso bestelakoa da 
orain, ez gara lehengora itzuli, bestelako 
neurri eta arau batzuk bete behar ditugu, 
hala bezeroek nola dendari eta tabernariek, 
eta herriko establezimenduak orain dela 
hainbat hilabete pentsaezinak liratekeen 
oharrez bete dira: eskuak desinfektatu, 
bi metroko segurtasun-tartea zaindu, 
mahaiak ez mugitu, establezimenduko 
aforoa honenbestekoa da…

Euskaraz Primeran! ekimenaren an-
tolatzaileek adierazi dutenez; “paisaia 

linguistiko hori ere euskaraz, edo gutxienez 
elebidun izatea bultzatzen ari gara. Une 
honetan, inoiz baino gehiago, establezi-
menduetan sartzen garenean segurtasuna 
eta konfiantza sentitzea oso garrantzitsua 
da, eta horri lotutako mezuak euskaraz 
egotea plus bat da. Aste honetan kartel 
gehiago sortu ditugu, tabernei eta elkarte 
gastronomikoei zuzendutakoak. Izan ere, 
azken horiek ere zabaltzear daude eta 
osasun-neurriak zaindu beharko dituzte 
han ere, sukaldean, mahaien arteko dis-
tantzian...”.

Kartelak www.etakitto.eus webgunean 
daude eskuragarri, edonork deskargatu 
eta inprimitzeko moduan.

Denda eta tabernetara itzulera  
COVID-19a tartean dugula

“COVID-19arekin lotutako 
mezuak euskaraz egotea 

plus bat da”

Nola izan da dendara itzulera?
Maiatzaren 4an ireki genuen, 
aurrez hitzordua hartuta. Aurre-
ko egunean dendara joan ginen 
hitzorduak emateko eta agenda 
antolatzeko, eta dei pila bat jaso 
genituen. Jendearen aldetik 
hasieratik jaso dugun erantzuna 
izugarria izan da! Errespetuz 
jokatu dute une oro, umeek zein 
gurasoek. Bezero guztiak datoz 
maskararekin, baina nik baditut 
batzuk badaezpada. Arropa non 
laga behar duten ere galdetzen 
didate, badakite gero guztia 
“desinfektatu“ behar dela…
Kontuan izan behar dugu saltoki 
handiak ere orain hasi direla 
irekitzen… baina izugarria izaten 

ari da! Nire kasuan haurren 
erropa saltzen dut. Hainbat 
dendarirekin hitz egin dut eta 
orokorrean diote salmenta onak 
izaten ari direla, oso onak. 

Nola ikusten dituzu Euskaraz 
Primeran! kanpainatik egiten 
ari diren ekimenak?
Esan beharra daukat #Eiba-
rrenBadakagu kanpaina oso 
lagungarria izan dela, salmentak 
izugarri igo dira! Jendea oso 
kontzientziatua ikusten dugu 
herriko dendariekin. Ilarak ere 
sortu dira, aforoa dela eta; eta, 
egoera horretarako sortu diren 
kartelak oso lagungarriak iru-
ditzen zaizkit.

“Jendearen aldetik 
jaso dugun erantzuna 
izugarria izan da”

<<<  CRISTINA GARCIA 
Twins umeen erropa denda  >>>
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Elikaduraren helburua 
osasuna da. Jaten duguna gara. 
Gaur egun elikatzen ez gaituz-
ten eta jangarriak besterik ez 
diren produktu larregi jaten di-
tugu. Elikadura osasungarria, 
bidezkoa eta jasangarria egin 
nahi baduzu, hauek dira gomen-
dio orokor eta garrantzitsuenak:

# Landare-jatorriko elika-
gaiak aukeratu oinarri gisa. Ja-
ten dugun guztiaren %85 gu-
txienez. Gehitu B12 bitamina 
elikadura beganoa edo begeta-
rianoa egiten baduzu.

# Platerean  (eskumako iru-
dian) agertzen diren propor-
tzioak jarraitu erreferentzi be-
zala.

# Egunean jaten dugunaren 
erdia barazkia eta fruta izango 
da.

# Aukeratu zereal integrala, 
bai alea, bai ogia eta pasta. Fin-
dutakoak saihestu.

# Egunean fruitu lehor esku-
kadatxo bat jan.

# Egunero proteina hartzen 
dugula ziurtatuko dugu, leka-
lea aukeratuko dugu landare-
iturri nagusi gisa, eta arraina, 
arraultza eta hegaztia anima-
lia-iturri nagusi gisa. Egu-

nean jaten dugunaren laur-
dena, gutxi gorabehera.

# Oliba-olio birjina estra era-
biltzea da aukera osasuntsuena

# Findu gabeko gatza erabili, 
findutakoa saihestuz.

# 2,3,4 edo 5 otordu egin di-
tzakegu, beti ere otordu guztiak 
elikagaiekin egiten baditugu, 
eta ez jangarriekin.

# Elikagaiek nola sentiaraz-
ten gaituzten behatu, eta ondo 
egiten ez digutenak saihestuko 
ditugu, aldi baterako behintzat.

# Egoera edo behar berezirik,  
gaixotasunik edo desorekarik 
baldin badaukagu, sendagilea-
ren edo nutrizionistaren ahol-
kuak jarraituko ditugu.

# Ondorengo ezaugarri hauek 
dituzten elikagaiak aukeratu-
ko ditugu gure elikaduraren 
oinarri gisa: BEGETALA, IN-
TEGRALA, EKOLOGIKOA, 
BERTAKOA, SASOIKOA. Ho-
rrela, gure eta etxekoen  osasu-
na zaintzeaz gain, ingurumena 
eta gainerako izaki bizidunak 
errespetatuko dituen elikadu-
ra ere egingo dugu, guztia aldi 
berean zainduz.  Jasangarria 
ez bada, ezin daitekeelako osa-
suntsua izan.

Jaten duguna gara, eta erosten duguna jaten dugu.Beraz, 
ondo pentsau behar dugu etxean sartuko duguna eta jateko ero-
siko duguna.

Erosketak egiterakoan, ikusten dugun guztitik gustokoena eros-
ten dugu. Zaila izango da hipermerkatu batean atentzio gehien 
ematen digun elikagaia azalore zoragarri bat izatea, eta norma-
lean, kaltegarriak diren produktu larregi erosten amaitzen dugu. 
"Edukitzeko", "badaezpada"... eta horrelako aitzakiekin.

Beraz, hemen bigarren erronka hilabete honetarako:
 # Asteko menua pentsatu eta prestatu.
 # Erosketa zerrenda egin.

# Elikagaiak elikagaien zerrendan sartu. Ez ditzagun nahastu 
zerrenda berean lurra garbitzeko produktua, komunerako pape-
ra edo bizar-xaflak gure sendagai izan behar diren elikagaiekin. 
Horrela, benetan duten garrantzia argiago ikusiko dugu.

#  Erosketak merkatu plazan, zuzenean baserritarrei, ekoizle 
txikiei eta auzoko arraindegi, harategi eta denda txikietan egin.

# Bertan hobeto aukeratuko dugu eta, berriz ere, dena zaindu-
ko dugu batera. Garrantzia duen guztia: gure osasuna, ingurua eta 
ingurukoak. 

Erronka polita daukagu. Joango al gara denok elkarrekin 
guztion osasuna helburu dugularik?

Begetala, integrala, 
ekologikoa, bertakoa, sasoikoa

Pentsatu eta prestatu aste osoko menua

1

2

Zaloa Otaduy
Farmacook Nutrizio  

Eskolako arduraduna
farmazialaria eta nutrizoan aditua
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Itxialdian ere ez duzu atseden 
hartzeko denborarik izan?
Orokorrean lan asko egiten dut, 
baina uste dut are lan gehiago 
egin dudala itxialdian. Elkarriz-
keta asko egin ditut, Instagra-
meko zuzenekoak, ‘Etxekoak’ 
telesaila, castingak… Egunero 
agenda begiratzean ezin nuen 
sinetsi hainbeste gauza egin 
behar nituenik (barreak).

‘Etxekoak’ edo castingak egite-
rakoan zuk izan duzu makilla-
tzeko, grabazioa prestatzeko 
eta grabatzeko ardura. Nola 
moldatu zara?
Ni ez hain gaizki, baina imajina 
Kandido Uranga bere burua 
makilatzen (barreak). ‘Etxe-
koak’ demaseko esperimentua 
izan da. Mugikorrarekin geure 
burua grabatu behar genuen. 
Hasieran oso arraroa zen. An-
tzezteko modu berri bat ikasi 
dugu eta saioak arrakasta izan 
du. Beraz, oso pozik gaude.

Itxialdia egun batetik bestera 
hasi zen, eta itxialdiari buruzko 
telesaila asmatu eta egiteko 

“Maiteren pertsonaiarekin 
jendea laguntzen ari naizela 
konturatu naiz”

<<<  YLENIA BAGLIETTO  •  Aktorea  >>>

Itxialdian bizilagun izan dugu Ylenia Baglietto, ETB1eko ‘Etxekoak’ telesail berrian ikusi dugu-eta. Momentu gozoa bizi 
du Yleniak. TVE-1 kateko Acacias 38 telesailean egiten duen Maite Zalduaren paperak mundu mailako ospea eman 
dio, eta LGTB ikur bihurtu da, Maite eta Caminoren arteko maitasun istorioak muga guztiak gainditu ditu-eta.
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gai izan zarete. Nola mugitu 
zarete hain azkar?
Pausokak EITBri ‘Etxekoak’ 
egitea proposatu zionean oso 
ideia ona iruditu zitzaion, ak-
tualitateko gauzak kontatzen 
zirelako. Egunero gauza berriak 
sartzen joan gara, aktualita-
teari lotuta. Publikoa telesai-
larekin identifikatuta sentitu 
da, bere burua bertan islatuta 
ikusi duelako. Horregatik fun-
tzionatu du.

Itxialdia amaituta, ekitaldi kul-
turalak egiteko aukera dago. 
Baduzu proiekturen bat esku 
artean?
Datorren astean Madrilera noa 
Acacias 38 telesaila grabatze-
ra. Oso ezberdina izango da, 
protokoloak jarraitu beharko 
ditugulako. Platoan sartzean 
tenperatura hartuko digute, 
maskarekin egin beharko dugu 
lan sekuentzia grabatu arte, ba-
koitzak bere makillajea edukiko 
du besteekin ez partekatzeko, 
ekipo gehiago egongo dira, za-
patuetan ere egingo dugu lan…

Hitzartuta zenuen proiekturen 
bat bertan behera geratu da 
koronabirusarengatik?
Bilboko Arriaga antzokian Ber-
told Brechten ‘La boda de los 
pequeños burgueses’ antzezla-
na egin behar nuen maiatzean, 
baina esan digute ez dela egin-
go. Bestetik, ekainean pelikula 
bat egin behar nuen, baina noiz 
hasiko den zain nago eta badi-
rudi atzeratu egingo dela.

Momentu polita bizi duzu Aca-
cias 38 telesailean. Nola bizi 
duzu lortutako ospea?
Momentuz lasai bizi naiz, baina 
egia da mundu mailako feno-

menoa dela. Esnatzen naize-
nean mundu osoko jendearen 
mezuak jasotzen ditut sare so-
zialen bitartez. Hala ere, kalean 
ez dut sare sozialetan ikusten 
den fan fenomenoa bizi.

Maite Zaldua ez da edozein 
pertsonaia. Nolakoa da?
Maiteren sasoian lesbiana 
izatea oso gogorra zen eta hori 
kontatzen dugu. Telesaila XX. 
mende hasieran kokatzen da, 
Maite oso librea da, langileen 
eskubideak aldarrikatzen ditu… 
Gizarte tradizional hartan jen-
deak ez zuen Maite ulertzen eta, 

lesbiana dela jakitean, pentsa. 
Aldi berean, gaur egungo ema-
kume lesbiana asko Maiterekin 
identifikatuta sentitzen dira, 
emakumea edozein pertsona 
maitatzeko libre izan daitekeela 
sentitu nahi dutelako. Nik mai-
tasun librea aldarrikatzen dut 
eta pena da gaur egun, orain-
dik ere, horrelako pertsonaiak 
behar izatea.

Nahiz eta fikziozkoa izan, jen-
deak erreferenteak behar ditu?
Guztiz. Gure gizartean nahi-
ko onartuta daude sexu bereko 
pertsonen bikote harremanak, 

baina Hego Amerikan, adibi-
dez, ez hainbeste. Egunero kon-
tatzen dizkidaten istorioak go-
gorrak dira eta emakume askok 
egoera zailak bizi dituzte. Toki 
askotan kartzelan sartzen zai-
tuzte homosexuala izateagatik.

Berezia da horrelako pertso-
naia bat antzeztea?
Maiteren pertsonaiarekin jen-
dea laguntzen ari naizela kon-
turatu naiz. Kulturak mundua 
mugitzen duela esaten da,  eta 
nik orain neure azalean bizi 
dut hori.

Nolabaiteko ardura sentitzen 
duzu Maiteren papera egi-
teagatik?
Elkarrizketa asko egiten ari 
naiz, gai honi buruz berba asko 
egiten… Zaleak asko zaindu 
nahi ditut, eurek asko zain-
tzen nautelako. Niretzat oso 
garrantzitsua da eurek senti-
tzea ni hor nagoela, askoren-
tzat Maite naizelako, ez Ylenia. 
Ylenia moduan Maiteren gauza 
asko defenditzen ditudala eta 
aldarrikatzen ditudala eraku-
tsi nahi diet. Maiterekin oso 
identifikatuta sentitzen naiz, 
nire pentsamoldea Maiterena 
bezain librea delako.

Antzerki, pelikula, telesail eta 
bestelako lan ugari egin dituzu. 
Zure ibilbidea errepasatzeko 
astirik izan duzu?
11 urte daramatzat aktore iza-
tetik bizitzen eta hori zen nire 
ametsa aktore eskolan nengoe-
nean. Hortik bizi nahi nuen, 
nahiz eta hala-nola izan, eta 11 
urte daramatzat ondo bizitzen, 
oso pozik, asko ikasten, jende 
asko ezagutzen eta oso gauza 
positiboak jasotzen.

“11 urte 
daramatzat 
ondo bizitzen, 
oso pozik, asko 
ikasten eta oso 
gauza positiboak 
jasotzen”

“Zaleak zaindu 
nahi ditut, eurek 
asko zaintzen 
nautelako”
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Ekainaren 1ean zabalduko 
dute 2020-2021 ikasturtera-
ko matrikulazioa Eibarko Udal 
Musika Eskolan. COVID-19ak 
sortutako egoeraren ondorioz, 
matrikulak emailez bakarrik 
egingo dira, www.eibar.eus web 
orriaren bitartez (Tramiteak 
azpiatalera joan behar da). Ber-
tan eskuragarri dagoen matri-
kulazio orria bete eta jbgmusi-
kaeskola@gmail.com helbidera 
bidali behar da. Gogorarazi du-

tenez, instrumentu berarekin 
jarraitu nahi dutenek uztaila-
ren 1era arteko epea daukate 
matrikula orria ondo beteta 
emailez bidaltzeko. Lehen al-
diz instrumentua aukeratuko 
dutenei Musika Eskolatik abi-
satuko diete zein instrumentu-
tan matrikulatu beharko diren 
azaltzeko. Eta instrumentuz 
aldatu nahi dutenek ekaina-
ren 10a baino lehen jakinarazi 
beharko dute.

Udal Musika Eskolarako 
matrikulazioa online egin 
beharko da, astelehenean hasita 

Nolakoa izango da ikastaroa?
Hip hoparen historia, emaku-
meen presentzia hip hopean… 
landuko ditugu, eta raparen bi-
tartez Guatemalako eta Euskal 
Herriko emakumeen borrokaz 
berba egitea da asmoa. Bestetik, 
rapa idazteko erremintak eskai-
niko ditugu, amaieran abesti 
bat sortzeko.
Rapeatzen jakin gabe parte 
hartu daiteke?
Edonork har dezake parte. Gu-
tariko askok modu intuitiboan 
ikasi genuen, ez genuen ikasta-
rorik jaso, eta tailer honetan guk 
jaso nahi izango genituen erre-
mintak sistematizatu ditugu.
Nola hasi zinen rapean?
Batetik, poesia eta ahozko ber-
ben (poesia errezitatua) ingu-
ruan oso aktibo nenbilen. Eta, 
bestetik, aktibismotik iritsi nin-
tzen hip hop kulturara. Gua-

temalako hip hopari buruzko 
idatzi teorikoak egin nituen, 
adibidez. Lagunek nire poesia 
oinarri instrumental batekin 
garatzera animatu ninduten 
eta horrela hasi nintzen ra-
pean. Lehenengo abestiek ez 
zuten estribillorik, poema an-
tzekoak ziren.
Zer da rap-musika zuretzat?
Gauza askoren sintesia da. Poe-
sia adierazpen lirikoa da, baina 
ahotsaren bitartez sentimen-
duak adierazteko aukera duzu. 
Ez da idatzita dagoen testu bat 
bakarrik. Iraganean antzerkia 
egiten nuen eta horrek asko la-
gundu zidan, publiko aurrean 
rap-musika egiteko idazketa 
edo kantu teknikak jakitea bai-
no gauza gehiago jakin behar 
direlako. Rapa arte betea da 
eta ez da elitista. Guatemalan 
eta Erdialdeko Amerikan rap-

musika oso baliagarria izan da 
auzo prekarizatuetako jendea 
arlo artistikoan garatzeko, he-
rrialde horietan hezkuntza ar-
tistikoa pribilegioa delako. Hip 
hopa demokratikoa da, ez du-
zulako akademia baten titulua 
behar zure artea modu librean 
adierazteko.
Aldarrikapen sozialak egiteko 
ere balio du?
Hip hop kulturak hazkunde 
handia izan du eta musika ko-
rronte asko ditu barnean. Ha-
sieran kalera irten, lagunekin 
egon eta erropa onak jantzi nahi 
zituzten Bronxeko (AEB) gaz-
teek abesten zuten hip hopa, 
gabeziak zituztelako. Askok uste 
dute rapa mezu politikoarekin 
hasi zela, baina ez da horrela. 
Arrazismoa, prekarietatea eta 
errepresioa jasaten zuten au-
zoetako gazteak zirelako poli-

tizatzen zen musika mota hori. 
Hip hopak auzo horietako gaz-
teak batu zituen eta etsaia zein 
zen identifikatzeko balio izan 
zien. Hau da, estatua. 80. ha-
markadan Public Enemy beza-
lako taldeekin hasi zen mezua 
politizatzen. Hip hopa herrial-
de ezberdinetara iritsi da eta 
herri bakoitzaren ezaugarrien 
arabera garatu da. Erdialdeko 
Amerikan auzoko hip hopa eza-
gutu zen lehenik, eta poliziaren 
biolentzia, pobrezia… deskriba-
tzen zituen. Bestetik, gangsta 
rap delakoa ere egin da, egoera 
horrek deskribatu ordez, glorifi-
katu egiten dituen estiloa, hain 
zuzen. Rapa testuinguruaren 
arabera egokitzen da, jendeak 
bere errealitatera egokitzen du. 
Guk, adibidez, gure lurraldean 
emakumea izatea zer den kon-
tatzeko erabiltzen dugu.

“Rap-musika testuinguruaren 
arabera egokitzen da”

REBECA LANE • RAP ABESLARIA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rebeca Lane Guatemalako rap-musikaren ikur handia da. Ekainean rap-ikastaroa 
eskainiko du La Furiarekin, Guatemalako eta Euskal Herriko emakumeen borrokatik 
abiatuz, musikak, erritmoak eta letrak sortzeko. Bost saio izango dira eta izena 
emateko andretxea@eibar.eus helbidera idatzi behar da.
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Udako Euskal Unibertsitateak 
48. Udako Ikastaro bereziak 
antolatu eta horietarako matri-
kulazioa zabaldu du. 12 ikastaro 
eta bost jardunaldi eskainiko 
dituzte, uztailaren 13tik irai-
laren 4ra bitartean, Eibarren, 
Donostian, Usurbilen, Iruñean 
eta Baionan. Aurrez aurreko 
eskaintza izango da, “ezagutza 
eta esperientzien elkartruke-
rako gunea baitira Udakoak”.
Ikastaro laburrak izango dira, 
6-10 ordutakoak, eta talde txi-
kiak osatuko dira (10 lagun 
gehienez). Matrikulazioa on-
line egin beharko da, ueu.eus 

orrian, eta ikastaro guztiek 10 
euroko prezio sinbolikoa izango 
dute. Ikastaroen zerrenda eta 
informazio guztia  UEUren web 
orrian daude. 

Aurrez aurrekoak izango diren 
48. Udako Ikastaroetarako 
matrikulazioa zabaldu dute

Eibarko Umeen liburutegiko 
bloga Juan San Martin libu-
rutegiak eskaintzen duen ko-
munikaziorako kanal berri bat 
da eta profil desberdina duten 
erabiltzaileei zuzenduta dago: 
haurrak eta gazteak, familiak 
eta irakasleak... Askotariko 
erabiltzaile horiek umeen li-
burutegiak eskaintzen dituen 
informazio eta zerbitzu guz-
tiak aurkituko dituzte gune 
birtual bakar horretan: “Al-
bisteen atalean, haur liburu-
tegiari buruzko gaurkotasun 
osoa aurkituko dute. Ekitaldien 
atalean, umeen liburutegiko 
jardueren agenda kontsultatu 
ahal izango dute. Eta etengabe 

eguneratzen den irakurketa-
gomendioen atala  ere izango 
dute eskuragarri”.

Menuaren bidez, liburutegi-
ko katalogora, eLiburutegira 
eta eFilmera jo daiteke, bai eta 
Lehen Hezkuntzarako doako 
baliabide didaktikoetara eta 
eskolan agindutako etxeko la-
netan laguntzeko atal espezifi-
ko batera ere. Etiketen hodeian, 
berriz, umeen irakurketa-klu-
bei, aldizka lantzen dituzten 
gaien inguruko irakurketa-gi-
dei, erabiltzaileak prestatzeko 
programei eta herriko kultura-
agendari buruzko informazioa 
eskuratzeko aukera ematen da, 
besteak beste.

Umeen Udal Liburutegiaren 
komunikazio kanal berria 

Gorka Baskaran (bateria), Alex Ariznabarreta (baxua) eta 
Josu Gil (gitarra) eibartarrek osatzen duten ‘Nor naiz’ tal-
deak lehen diskoa atera du eta Eskulan dendan dago salgai. 
Musika talde eibartarrak Facebooken eta YouTuben jarri 
zituen entzungai diskoaren abestiak apirilean, baina, hasie-
ratik, taldekideen asmoa disko fisikoa ateratzea zen. Hala 
ere, pandemiak bete-betean harrapatu zituen Nor Naiz tal-
dearen asmoak eta, egoera arraro honen erdian, diskoarena 
ametsa izango zela pentsatzera ailegatu dira, baina ozto-
poak oztopo azkenean argia ikusi du. Legarreko estudioan 
grabatu dute lana, Walter Tuzzeo soinu teknikariarekin, 
eta zazpi rock kantu bildu dituzte bertan. Diskoak, gainera, 
Iñaki Larrañaga artista eibartarraren irudiak ditu.

Ekainaren 1etik aurrera berriz 
zabalduko dute AEK Euskaltegi-
ko bulegoa. Udarako zein dato-
rren ikasturterako informazioa 
eskatu nahi izanez gero, astelehe-
netik barixakura joan daiteke, 
10:00etatik 14:00etara. Ordute-
gi horretatik kanpora joan nahi 
duenak, telefonoz deitu beharko du hitzordua eskatzeko 
(607534357 / 943201379). Azaldu dutenez, “une honetan 
2020/2021 ikasturterako aurrematrikula egiteko aukera 
dago eta, gainera, deskontua izango dute orain egiten dute-
nek". Udako ikastaroak egiteko aukera ere egongo da, onli-
ne edo autoikaskuntza ereduan.

Martxoaren 13an zabaltzekoa zen Emakumeen ekarpenak 
Eibarko industrian erakusketaren bisita gidatu birtuala 
egin daiteke YouTuben, Eibarko Udalaren kanalean. Mar-
txoaren 8ko lantaldeak prestatutako erakusketan, besteak 
beste, gure herriko industrializazioan garrantzi handia  
izan zuten  hainbat emakumeren testigantzak jaso dituzte.

Nor Naiz taldearen diskoa kalean

AEKren bulegoa berriz zabalik 

Erakusketa birtuala ikusgai
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Pandemia dela-eta aur-
tengo Euskal Jaia ber-
tan behera laga bazuten 

ere, aurreikusita zegoen egun 
handiaren datan, maiatzaren 
31an, egun horretan ospatzekoa 
zela gogorarazteko keinu txikia 
egingo dute Eibarko Klub De-
portiboko antolatzaileek. Hala 
ere, “babes eta segurtasun neu-
rri guztiak errespetatu” nahi di-
tuzte eta ez dute “inolako arris-
ku egoerarik sortu nahi”; beraz, 
“horixe izango da, keinu bat, 
musika, dantza eta alaitasun 
apur bat, Euskal Jaia urtero os-
patzen dugun eibartar guztion-
tzat ospakizun txiki bat”.

Bermuta Euskal Jaiarekin
Etzi, maiatzaren 31an, 12:00ak 
eta 14:00ak bitartean, Eibarko 
Klub Deportiboaren eskutik  
musikari eta dantzari talde txiki 
batzuk Eibarko kaleetan ibiliko 
dira, kalejira eta dantza-saio 
laburrak eskainiz, auzoz auzo 
eta kalez kale. Horrela, eibar-
tarrak gonbidatu nahi dituzte, 

urtero bezala, “baserritar jan-
tzi eta musikari eta dantzariei 
ongi-etorria ematera… balkoi 
eta leihoetatik. Eta, kalean 
bada, distantziei ondo eutsiz, 
eta musikari eta dantzariekiko 
eta beste herritarrekiko neu-
rriak gordez”. 

Balkoi eta terrazetatik, sagar-
do, txakolin, ardo ala freskaga-
rria eskuan, Euskal Jaiaren bi-
zipoza partekatu eta elkarrekin 
topa (distantziara!) egitera gon-
bidatzen dituzte eibartarrak, 
“eta euskal musikaren doinura 
besoak altxatu eta dantza apur 
bat egitera, nor bere tokitik!”.

Kalejirak eta emanaldi txikiak
Lau taldetan antolatuta, Kezka 
eta Usartzako txistulariak, Jai-
naga eta Narbaiza trikitilariak, 
gaiteroak eta Kezkako txistula-
riak ibiliko dira Euskal Jaiaren 
giroa kalez kale zabaltzen do-
meka eguerdian. Talde txikiak 
izango dira, gehienez 10 lagu-
nez osatutakoak musikari eta 
dantzari artean, gehi beste bi 

lagun antolatzaile-laguntzaile 
lanetan jardungo dutenak, eta 
babes neurriak eta distantziak 
errespetatuko dituzte. 

Kalez kale eta auzoetako 
plaza txikietan eskainiko dira 
emanaldi laburrak: Karmen 
kalean, Urkizu, Ibarkurutze, 
Estaziño, Toribio Etxebarria, 
Ego-gain, Legarre, Amaña, Ar-
gatxa, Jazinto Olabe, Eguzki 
plaza, Txaltxa-Zelai, Eibarko 
Bizikleta Plaza, Plaza Barria eta 
Bidebarrietan, besteak beste. 

1965ean sortutako jaia
Arrate Kultur Elkareak antola-
tu zuen lehen urteetan; Umeen 
Euskal Jaia zen hasierako urte 
haietan. 70. hamarkadaren er-
dialdean Eibarko Klub Depor-
tiboak Euskal Jaiaren ardura 
hartu zuen arte. 2015ean, eki-
taldiak mende erdia betetzen 
zuela-eta, aurreko urte guztie-
tako errepasoa egiten zuten li-
burua eta dokumentala kale-
ratu zituen Klub Deportiboko 
Kultura Batzordeak. ■

“Domekan, 
bermutaren 
orduan,           
dantza-doinuek 
hartuko dituzte 
auzoetako         
plaza txikiak”

Euskal Jaiari keinua domekan
Maiatzaren azken asteburuarekin batera gure herriko Euskal Jaiak bere ekitaldi nagusiak bizi izan ditu azken  
mende erdian. Aurten 55. edizioa bete beharko zuen “normaltasunaren harira”, baina 1965ean sortu zutenetik 
bigarrenez egingo du kale (1969an “queda egoerak” ez zuen ospatzea baimendu). Hala ere, Klub Deportiboko 

Kultura Batzordeko antolatzaileek ez dute amore eman nahi eta ahaleginduko dira “baserritar jantzi eta, balkoitik 
besterik ez bada ere, Euskal Jaia ospatzen”. Agintarien azken baimenaren zain laga ditugu.
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Txikiena ere, gertutik protagonista. RAMON BEITIA.
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DENBORAPASAK
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ZERBITZUAK

• Anselmo Vazquez Puga. 80 urte. 2020-5-27.

Hildakoak

• Jule Agote Oregi. 2020-V-19.
• Syeda Fatim Ali. 2020-V-19.
• Markel Villar Santo Tomas. 2020-V-19.
• Maialen Moyua Barrenetxea. 2020-V-21.
• Haron El Kanouni Bachiren. 2020-V-24.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 29
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ZAPATUA 30
EGUNEZ | Zulueta (San Agustin, 5)

DOMEKA 31
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

ASTELEHENA 1
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

MARTITZENA 2
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4) 

EGUAZTENA 3
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

EGUENA 4
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

BARIXAKUA 5
EGUNEZ | Lafuente (Sostoatarren, 10) 

GAUEZ BETI, 2020an,  
Barandela (Ziriako Agirre, 4) 

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  
Andretxea 943 70 08 28
Alkohol. Anon. 629 14 18 74
Al-Anon/Alateen 650 26 59 63
Grupo Egun Bat  (Jokozale  
Anonimo eta Familiak) 699 37 75 20

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

ETXEKOEN
ZORION- 
AGURRAK 
bidaltzeko:

publizitatea@etakitto.eus



33…eta kitto!
1143. zenbakia

ZORION AGURRAK

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki 
arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20
ko 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

Zorionak, KEPA, gaur 
12 urte egitten dozuz-
eta!!! Ondo pasa 
eguna, etxeko guztion 
partetik.

Zorionak, MALEN, 
printzesa, 
eguaztenian 4 urtetxo 
bete zenduazen-eta. 
Patxo haundi bat 
etxekuen eta, batez 
be, Ikerren partez.

Zorionak, ALAIA! 
Bixar 3 urte betetzen 
dozuz-eta, neska 
haundi! Musu potolo 
bat Amets, aitta eta 
amaren partez. 

Zorionak, ELENA. 
 8 urte!! Zoragarri 
pasa zure egunian. 
Naia eta Irati zure 
lagunen partez. 
Musu haundi bat!!

Zorionak, MARKEL, 
atzo 8 urte bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, XABIER!!!! 
Eguenian urtetxua 
egin zenduan-eta. 
Musu haundi bat 
Tia Nuria eta Tia 
Naiararen partez.

Zorionak, OIHAN, mutil haundi!! Domekan 3 urte 
beteko dozuz-eta! Musu haundi bat eta puntu 
orlegi asko famelixa guztiaren partez.

Zorionak, MALEN eta ENEKO, gaur 5 urte eta 
urtetxua betetzen dozuez-eta. Eskerrik asko 
zuen poza eta barriengaittik. Musu erraldoia 
aitta eta amaren partez.

Zorionak, MIKEL (6 urte maiatzaren 27xan) eta 
NAIA Mondragon (9 urte apirillaren 14an) urtiak 
bete dozuezelako. Musu haundi bat famelixa 
guztiaren partez.

Zorionak, ELENE!, 
gaur gure printzesak 
7 urte egitten dittu-
eta! Musu haundi bat 
etxekuen partez.

Zorionak, EKHI Castro, 
maiatzaren 24an  
8 urte bete 
zenduazen-eta. 
Etxeko guztien 
partez!

ZURE DENDA, 
NEGOZIO edo  
ENPRESAREN 
PUBLIZITATEA  

JARRI NAHI BADUZU:

publizitatea@etakitto.eus

943 20 09 18 - 943 20 67 76

Zorionak, MALEN! 
Hillaren 24an 
urtetxua bete 
zenduazen-eta. Musu 
haundi bat famelixa 
guztiaren eta, batez 
be, aitxitxa eta 
amamaren partez.

Zorionak, ANTON. 
Martitzenian 5 urte 
beteko dozuz-eta. 
Famelixa guztiaren 
eta, batez be, 
Sabinaren partez.
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MERKEKITTO

1. ETXEBIZITZA
1.2. Errentan
 • Neska euskaldunak etxea hartuko luke 
alokairuan Untzagatik gorako auzoe-
tan. Tel. 646-369330.

 • Bikote arduratsuak eta lanarekin 
etxea hartuko luke alokairuan. Tel. 
649-662386.

3. LOKALAK

3.1. Salgai
 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256.

3.2. Errentan
 • Lokala alokagai Urkin. 22 m2. Musi-
ka taldeen entseguetarako prestatua 
(guztiz isolatua). Komunarekin. 150 
euro hilean. Tel. 679-843282.

 • Garajea hartuko nuke alokairuan 
Urki, Txaltxa Zelai edo P. Etxebarria 
inguruan. Tel. 645-007388. Jasone.

 • Lokal argitsua alokagai Jardiñeta 
kalean. Gazteentzat edo musika-tal-
deentzat aproposa. 140 m2. Etxebi-
zitzik ez eraikinean. Tel. 656-756485. 

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 632-415374.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 612-246551.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Tel. 602-874525.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Tel. 612-206409.

 • Neska eibartarra eskaintzen da umeak 
zaintzeko edo nagusiei konpainia egi-
teko. Tel. 688-815440.

 • Neska eskaintzen da asteburuan garbi-
ketak egiteko. Tel. 602-028275.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Aste-
buruak barne. Tel. 602-341070.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Tel. 616-524396.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko, etxeko lank 
egiteko eta sukaldatzeko. Tel. 632-
329301. Marta.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxea garbitzeko. Bai-
ta gauez ere. Tituluarekin. Tel. 602-
490595.

 • Emakumea arduratsua eskaintzen da 
garbiketak egiteko eta nagusiak zaint-
zeko. Esperientzia. Tel. 617-120664.

 • Eibarko emakume arduratsua eskaint-
zen da umeak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Orduka. Tel. 658-845081.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 

zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
688-777600.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zaint-
zeko, garbiketak egiteko eta sukal-
datzeko. Tel. 632-167782.

 • Neska eskaintzen da umeak zaintzeko 
eta eurei etxeko lanetan laguntzeko. 
Tel. 612-223075.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 645-248040. Blanca.

 • Neska arduratsua eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Titulazioarekin. Tel. 666-197831.

 • Neska euskalduna eskaintzen da 
umeak zaintzeko eta tabernari edo 
dendari moduan lan egiteko. Tel. 644-
071237.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Or-
duka. Esperientzia eta ziurtagiriak. Tel. 
603-514085.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 612-246551.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 631-876380.

 • Gizonezkoa eskaintzen da gauez nagu-
siak zaintzeko. Esperientzia eta erre-
ferentziak. Tel. 631-782442.

 • Emakume arduratsua eskaintzen da 
nagusiak zaintzeko. Interna. Esperient-
zia. Tel. 637-137104.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Tel. 617-810065. 

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Externa. Tel. 612-202116.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta etxeko la-
nak egiteko. Ziurtagiriarekin. Tel. 667-
060292. 

 • Mutila eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko, eraikuntzan jarduteko eta mendiak 
garbitzeko. Tel. 602-188264.

 • Neska euskalduna eskaintzen da goi-
zez nagusiak edo gaixoak zaintzeko. 
Tel. 617-571210.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Tel. 643-584198.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Tel. 623-319422.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Tel. 632-820091.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Tel. 643-115699.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Tel. 632-872627.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Tel. 631-492550. 
Alicia.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Tel. 631-652496. 
Ana.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Tel. 632-486770. 
Teresa.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Tel. 631-800924. 
Ana.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Externa. Tel. 631-907532.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 635-480807.

 • Gizonezkoa eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
620-683911.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbiketak 
egiteko. Tel. 665-348938.

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • Euskarazko klaseak ematen dira. Pre-
sentziala eta on line. Perfiletarako 
prestaketa eta umeentzako eskolako 
errefortzua. Tel. 620-608065.

 • Euskarazko klaseak ematen dira. Per-
filetarako prestakuntza: IVAP, HABE... 
Umeentzako eskolako errefortzua. 
Tel. 620-608065.

 • DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko 
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-
eko klaseak ematen dira. Banakako 
klase egokituak edo 2-3 ikasleko tal-
dekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677-592509. Alberto.

6. DENETARIK
6.1. Salgai
 • Kawai pianoa salgai. Oso egoera 
onean. Aulkia opari. Tel. 667-549101.

 • Auto gainean jartzeko kutxa salgai. 
Evospace 400s etxekoa. Tel. 678-075299. 

6.3. Galdu/Aurkitu
 • Audifonoa aurkitu dut. Galdu ba-
duzu zenbaki honetara deitu de-
zakezu. Tel. 660-685544. Aurora. 

6.4. Bestelakoak
 • Berbalagun talde bat osatu nahi dugu 
ingelesez berba egiteko. Horretarako, 
ama-hizkuntza ingelesa duen norbait 
behar dugu; trukean euskera/erdera 
beharko balu, gu prest laguntzeko. 
Tel. 628-780910. 

Iragarki laburrak 943 20 09 18
publizitatea@etakitto.eus

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.
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