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“Desberdindu egin behar dira osasuna eta gaixotasuna: lehenen-
goa guretako banakoari dagokio eta bigarrena sendagileari. Eltxo 
baten ziztadarekin, ez zara larrialdietara joan behar; badaezpada 
kontsultatzera bideratzen gaituzte, guk geuk kudeatu beharko 
genuenean. Pandemiarekin infantilizazio hori areagotu egin da. 
Gizartea eredugarria eta esanekoa izan dela diogu, atzetik isuna 
zegoela aipatu barik. Egunerokoarekin hasi garenean argi ikusi 
dugu zelan erantzuten dugun: gauza errazenak ere txarto egiten di-
tugu. Zergatik? Kulturarik ez dugulako. Zerotik ehunera pasatzea 
eskatu digute eta hori ezinezkoa da. Ikastoletan eman beharko zen 
asignatura hori, gure osasunari zer komeni zaion jakin beharko 
genuke epidemiarik gainean izan gabe”.

JOSE LUIS PAULIN, medikua

“Badago ideia bat esaten duena familia bati laguntzen badiozu lan 
gutxiago egingo duela. Jarraipenezko proiektu batek hori aztertu 
zuen eta hori ez dela horrela ondorioztatu zuen. Familia behartsu 
bati behi bat ematen badiozu, hasteko lan gehiago egingo du behi 
hori zaintzeko. Eta, esaterako, poltsoak egiteko aukera ematen 
badiezu, hobeagoak, landuagoak eta akats gutxiagoekin egiteko 
gauza izango dira. Opariak ez dizkie alperragoak egingo; eskaini 
zaizkien ongizateak eta segurtasunak produktiboagoak bihurtuko 
dituzte”.

ESTHER DUFLO, ekonomilaria 

“Gobernuaren taktika maltzurrak diru-laguntzak jasotzen dituzten 
hiritarren kopurua igotzera darama, horrela beti botoa emango 
dien gehiengoa sortuz eta boterean betirakotzeko. Zergatik ezin 
zaio Estatuak laguntzen edo ordaintzen dion horri boto eskubidea 
kendu?”

IÑIGO GOMEZ-PINEDA, Cisneros Fundazioko presidentea 

Hauteskunde ale berezia astelehenean kalean

Domekarako deituta dauden Eusko Legebiltzarrerako hauteskun-
deak direla-eta, betiko lez …eta kitto!-k jarraipen berezia egingo 
dio jardunaldiari, egunean bertan goizetik hasita bildutako iri-
tziak eta informazioa gure web orrian jasoz eta gaualdean herriko 
emaitza guztiak kaleratzeko. 

Bestalde, astelehen goizean kiosko eta beste hainbat saltokietan 
doan banatuko den Hauteskundeetako Ale Berezian aipatutako 
auzoz-auzoko Eibarko emaitzak, alderdi politikoetako ordezka-
rien erreakzioak eta bestelako informazioa ere jasoko dugu.

Erredakzioa

MUSTURTU.- Haserretu. “Ez dakitt zergaittik, emaztia musturtu jata”. 
MUTILLAK!.- Mira, beldurra edo haserrea adierazteko interjekzioa. Esaldi hasieran erabiltzen da. 

“Mutillak! zer zuan ha! Hango zarraparria ta hango zaratia. Gitxienez bostehun bat  bazittuan”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen
60 urtetan hiru toki desberdinetan egondako Untzagako 
kioskoa itxi zuten Josefran Azpiazu “kioskeroa” jubilatzearekin 
batera. San Kristobalgo jaiak ospatu zituzten, Ramoncin-en 
kontzertuarekin. Silvia Zuluaga dietistak “El peso, ¡por fin, 
mi amigo!” liburua kaleratu zuen. Miren Urizar waterpolistak 
Europako txapelketan hartu zuen parte Espainiako 
selekzioarekin. Herriko 32 jubilatu izan ziren Errioxako 
San Asension La Sallek duen egoitzako udalekuetan. Ford 
Kondiakoek bigarrenez jaso zuten bezeroei emandako arreta 
saritzen duen “Chairman’s Award” saria. Aldatze ikastetxeko 
Garazi Beitiak irabazi zuen estatu mailan antolatutako 
Elkanori buruzko lehiaketa. Udal Artxiboko hiru argazki ipini 
zituzten ikusgai herriko auzoetan.       

1- Josefran Azpiazu Piruli kioskoa ixten. 2- San Kristobalgo 
jaien aurkezpena. 3- Jubilatuak Errioxako udalekuetan. 4- 
Garazi Beitia irabazitako Elkano sariarekin. 5- Silvia Zuluaga 
dietista bere bigarren liburuarekin. 6- Ford Kondiaren arreta 
saritu zuen “Chairman’s Award”-ek.
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>>>  Eguaztenean Osasun Sai-
lak argitaratutako txostenaren 
arabera, bezperan PCR bidez 
atzemandako koronabirus ka-
suak 31 izan ziren EAEn. Lu-
rraldeka, 8 kasu Araban izan 
ziren, 4 Bizkaian eta 19 Gipuz-
koan. Gure probintziari da-
gokionez, hauek dira positibo 
berrien inguruko datuak: 11 
Ordizian, bi Tolosan eta Itsa-
sondon, eta kasu bana Zuma-

rragan, Zegaman, Ibarran eta 
Andoainen.

COVID19-ak Eibarren izan 
duen eboluzioari begiratzen ba-
diogu, 216 dira metatutako edo 
pilatutako positiboak, eta azken 
25 egunetan ez da kasu berri-
rik atzeman (azkena ekainaren 
12koa da). Martitzenean 5.027 
proba egin ziren guztira (4.533 
PCR eta 494 test azkar), eta  bi 
hildako gehiago egon ziren.

>>>   Amañako Jai Batzordetik 
jakinarazi dutenez, martitze-
nean egin zen hainbat produktu 
biltzen dituen eta Aste Santu-
rako iragarrita zegoen zozketa 
eta saria 4829 zenbakiarentzat 
izango dela jakinarazi dute an-
tolatzaileek. Irabazleari eurekin 
kontaktuan ipintzeko eskatu 
dute, saria jaso ahal izateko.

4829 zenbakiak 
jasoko du Amañako 
jaietako saria 

>>>  DYA Gipuzkoak #Aler-
taHoria kanpaina jarri du 
martxan gipuzkoarren bazki-
de-kopurua eta dohaintza eko-
nomikoak areagotzeko asmoz. 
Izan ere, konfinamendu-aldian 
egindako jarduerek kalte eko-
nomiko handia ekarri diote ira-
bazi asmorik gabeko elkartea-
ri eta herritarren elkartasuna 
eta babesa inoiz baino gehiago 
behar ditu DYA Gipuzkoak: 
“Alarma-egoera deklaratu eta 
konfinamendua hasi bezain 
laster, elkarteak bere baliabide 
guztiak herritarren zerbitzura 
jarri zituen, azken 45 urteotan 
edozein larrialdi gertatu den ba-
koitzean egin ohi duen bezala. 
Erakundeen laguntza barik ere, 
DYA Gipuzkoak 50.000 mas-
kara baino gehiago banatu ditu 
probintzia osoan zehar, 10.500 
ordu baino gehiago eman ditu 
boluntariotzan, 40.000 kilome-
trotik gora egin ditu esku-har-

tzeetan, 1.700 test baino gehia-
go egin dizkie arrantzaleei eta 
15.000 dei baino gehiago egin 
ditu telefarmazia zerbitzurako, 
besteak beste”.

Elkarteak garatzen dituen 
jarduera guztiak gipuzkoarren 
ekarpenekin finantzatzen dira 
eta, egoera ekonomikoa ahu-
la dela eta, herritarrei lagun-
tza eskatzeko ipini dute mar-
txan #AlertaHoria kanpaina. 
Laguntza horiek bideratu eta 
egiten dutenaren berri ema-
teko https://dyakbeharzaitu.
eus webgunea sortu dute eta, 
nahi izanez gero, Bizum bidez 
ere eman daiteke dirua, 38071 
zenbakian.

1973an sortua, DYA Gipuz-
koak hainbat arlotan garatzen 
du bere lana eta probintzian 
zehar 13 ordezkaritza dauzka. 
500 boluntario baino gehiago 
eta 30.000 bazkide laguntzaile 
aritzen dira bertan.

#AlertaHoria kanpaina 
abiatu du DYA Gipuzkoak 
jendeari laguntza eskatzeko

Hogeitabosgarren eguna bete da 
positibo berririk gabe Eibarren 
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>>>  Domekako hauteskundee-
tara begira, osasun eta segur-
tasun neurriak guztiz zehazte-
ko lanean ari direla jakinarazi 
du Udalak, “bai mahaikideen 
bai bozkatzera doazenen se-
gurtasuna bermatzeko”. Asmo 
horrekin ezarriko diren neurri 
berezien artean, besteak beste, 
hauek aipa daitezke: mahai ba-
koitza normalean baino luzea-
goa izango da (6 metroko luzera 
izango du, gutxi gorabehera), 
horrela bertan jarri behar di-
renen arteko segurtasun-tartea 
zaindu ahal izateko; horrekin 
batera, mahaietara joateko zein 
irteteko ibilbideak seinalezta-
tuta egongo dira; eskuak gar-
bitzeko gel hidroalkoholikoa 
ipiniko dute eskuragarri eta, 
hauteslekuetan bete beharreko 
guztiak betetzen direla zaintze-
ko, polizia eta segurtasun-kon-
trolak ezarriko dituzte. Aipatu-
takoekin batera, botoa eman 
ahal izateko derrigorrez joan 
beharko da maskara jantzita, 
hauteslekutik guztiz irten arte.
Hauteskunde Batzordeak eza-
rritako neurri horiek bete ahal 

izateko, Udalak hautesleku ba-
tzuen kokapena aldatu behar 
izan du. Zehazki, aldaketak 
izango dira Amañako dorreetan 
dauden mahaietan, Amañako 
parrokiako lokaletan daudene-
tan, Egogain gerontologikoan 
eta Coliseo antzokiko mahai 
batzuetan. Udalak oharrak ja-
rri ditu toki-aldaketa izango 
dutenen pegoretan. Zalantza 
izanez gero, gogoratu etxeko 
buzoian jasotako errolda-txar-
telak adierazten duen lekura 
joan beharko dela beti.

>>>  Osasun-alarma egoera 
amaitzearekin batera ekin dio 
Eibarko Udal Lantaldeak berriz 
ere bere ohiko lanei. Eginkizun 
horiek bertan behera geratu 
ziren koronabirusa agertu ze-
nean, eta haien ordez Lantalde-
ko behargin guztiak, 30 baino 
gehiago, kaleak eta hiri-altza-
riak desinfektatzen aritu ziren. 
Normaltasun “berria” ezarri ze-
netik, baina, betiko lanetara 
(altzarien mantenimendua, 
lorazaintza, pintura, elektri-
zitatea eta igeltseritza) itzuli 
dira, “nahiz eta gune publikoen 
desinfekzio-lanekin jarraitu, 
Mankomunitateko langileekin 
batera”. Hala ere, Udalak giza-

legez jokatzeko  eskatu nahi die 
herritarrei: zaborra edukion-
tzietatik kanpora ez lagatzeko 
eta aire zabaleko jardueretan 
erabili diren poltsak, botilak eta 
bestelakoak zaborretara bota-
tzeko, besteak beste.

>>>  Eusko Jaurlaritzak dendak 
berritu eta gaur egungo egoera-
ren eskakizunetara moldatzeko 
dirulaguntza  plan berria ipini 
du martxan. Eibarko Merka-
taritza Bulego Teknikoan in-
formazioa eman eta eskaerak 
egiten lagunduko diete interesa 
duten Eibar, Ermua, Elgoibar, 
Soraluze eta Mendaroko den-
dariei, uztailaren 24ra bitartean 

eurengana jotzen badute. Egin-
dako inbertsioaren %16 eta 
%40 bitarteko dirulaguntzak 
izango dira eta, besteak beste, 
lokalak konpontzeko beharrak 
egiten dituztenek, lanerako eki-
pamendua erosten dutenek edo 
webguneak sortu edo molda-
tzen dituztenek eska ditzakete. 
Informazio gehiagorako deitu 
943206669 zenbakira.

Hauteskundeetarako  
segurtasun eta higiene 
protokolo berria guztiz 
zehazten ari dira Udalean

Udal Brigadako beharginak ohiko 
eginkizunetara bueltatu dira

Dirulaguntza gehiago dendak 
egoera berrira moldatzeko

>>>  Martitzen arratsaldean, 15:40ak aldera, gizon batek labankadaz 
zauritu zuen bere bikotea kalean, adin txikiko semearen aurrean. 
Erasoa Ipuruan gertatu zen, Guardia Zibilaren koarteletik gertu, 
Sostoatarren kalera igotzeko eskaileren inguruan. Horren berri 
izatean, Eibarko Udaleko Bozeramaileen Batzordeak adierazpen 
instituzionala egin zuen, “gertatutakoaren aurrean gaitzespenik 
handiena adierazteko”. Horrekin batera, biktimari Udalaren la-
guntza osoa eskaini zioten, Berdintasun Sailak ematen dituen 
zerbitzuak bere esku jarrita. Adierazpenean Udalak “indarkeria 
matxistarik gabeko gizarte parekide baten alde lan egiten jarrai-
tzeko konpromisoa” berretsi zuen. Eguaztenean, berriz, Nalua 
Eibarko talde feministak deituta manifestazio zaratatsua egin zen.

Eibartarrek gogor gaitzetsi 
dute eraso matxista
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>>>  Ekaineko azken astelehe-
neko Udalbatzaren bilkuran 
hainbatentzat gauzak guztiz 
garbi ez daudela ikusita, EQUO 
Berdeak alderditik argi laga 
nahi dute domekako hautes-
kundeetara “bakarrik, beste 
inoren laguntza barik” aurkez-
tuko direla. Horrekin batera, 
Eibarko Udalean 2015-2019 
legegintzaldian aritu direla 
ere gogoratu nahi dute, aipa-

tutako epe horretan zinegotzi 
karguan egon zen Maria Je-
sus Agirre ordezkariak eginda-
ko lanarekin. Aurreko astean, 
eguenean, alderdiko hautagai 
eta ordezkariak Eibarren egon 
ziren. Kanpainaren barruan 
antolatutako ekitaldian, bes-
teak beste, Edurne Baranda 
hautagaiak hartu zuen parte. 
Taldeko ordezkariak  Zaldiba-
rrera ere joan ziren.

>>>  Enpresa txiki eta ertainei 
zein autonomoei laguntzeko 
560 eskabide baino gehiago jaso 
dituela jakinarazi du Udalak. 
Dirulaguntzak eskatzeko epea 
ekainaren 30ean amaitu zen 
eta orain jasotako eskaerak az-
tertzen dihardute, dena ondo 
dagoela egiaztatzeko. Gehie-
nez hiru hilabete luza daiteke 
ebazpena.

Udalak jasotako 
laguntza eskaerak 
aztertzen dihardu

>>>  Astelehenaz geroztik, he-
rriko hainbat tokitan dauden 
vending makinetako maskarak 
eskuratzeko ordaindu behar 
da. Orain arte doan hartzeko 
erabiltzen zen txartela dutenek 
unitateko 0,60 euro ordaindu-
ko dute eta txartelik ez dutenek, 
berriz, euro bat. Nahi izanez 
gero bost unitateko paketeak 
eskuratu daitezke, 3 eurotan 
txartela erabiliz gero eta, bes-
tela, 5 eurotan. Aurreko astean 
alkateak eta Carlos Abad Urko-
tronikeko zuzendari-gerenteak 
eman zituzten datuen arabera, 
maiatzaren 15etik uztailaren 
3ra bitartean eibartarrek doako 
230.000 maskara baino gehia-
go eskuratu dituzte hirian jarri-
tako vending makinetan. Beste-
la esanda, lau unitateko 57.500 
pakete inguru banatu dituzte. 
Batez beste egunean 5.000 eta 
6.000 maskara artean banatu 
dituzte makinen bitartez eta 

230 aldiz baino gehiagotan 
bete dituzte. Bestalde, maska-
rak doan eskaintzeari utziko 
zaion arren, Eibarko Udaleko 
Gizartekintza Sailak familia 
ahulenei eta DSBE (Diru-sa-
rrerak Bermatzeko Errenta) 
jasotzen dutenei laguntzeko au-
kera aztertuko du, maskarak es-
kuratzeko gastuak neurri handi 
batean beteta gera daitezen.

Alkatearen arabera, “azken 
hilabeteetan jorratu dugun 
proiekturik garrantzitsuena 
izan da, lankidetza publiko-
pribatuaren adibide argia”. 
Udalak  120.000 euro baino 
gehiago inbertitu ditu ekime-
nean eta Urkotronikek ere 
ipini du dirua. Berarekin ba-
tera, Larrevending, Azkoyen 
eta SD Eibar enpresek  parte 
hartu dute eta Txinako Tukaik 
dohaintzak eman ditu, Antxon 
San Miguel eibartarrari eta 
EIPC -ri esker.

Vending makinetako 
maskarak kobratzen hasi 
dira astelehenean 

Hautagaitza “inor barik” aurkeztu 
duela argitu du EQUO Berdeak-ek
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Oraindik erantzun eta erantzukizun 
eske, bost hilabete eta gero
Astelehenean bete ziren bost hilabete Verter Recycling 2002 SM enpresaren Zaldi-
barko zabortegia amildu eta bertan beharrean ari ziren Alberto Sololuze eta Joaquin 
Beltran desagertu zirenetik eta, harrezkero hamaika alditan egin den bezala, zapa-
tuan herritar mordoak zeharkatu zituen Eibarko kaleak, gertatutakoaren inguruan 
protesta egiteko. Untzaga plazatik abiatu aurretik, Jokin Bergara Zaldibar Argitu pla-
taformako bozeramaileak gertatutakoaren inguruan erantzukizunak eskatu zituen, 
“higiene demokratiko hutsagatik” dimisioak egon behar direla azpimarratuz. Zaldibar 
Argitu plataformak deitutako mobilizazioa LAB, ELA eta CCOO sindikatuen babesa-
rekin egin zen eta, eibartarrak ez ezik, Euskal Herriko beste toki batzuetatik etorrita-
ko ehundaka lagun bildu zituen. Lasai bete zuten ibilbidea, baina tarteka, isiltasuna 
apurtzen, “Zaldibar argitu!” eta “Arriola dimititu!” esaldiak oihukatu zituzten. Un-
tzagara bueltan, plataformako ordezkariek komunikatua irakurri zuten eta, ekitaldia 
ixteko, Maite Arroitajauregi, Zaloa Urain, Miren Narbaiza eta David Karba musika-
riek zuzenean jo zuten Zaborrezko Munstroa, auzi honen inguruan salaketa egiteko 
sortutako kantua. Argazkiak: SILBIA HERNANDEZ
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EusLider, "hizkuntza-lider-
goa sustatzeko" proiek-
tua, abian ipini zuen 

Eibarko AEK-k 2018-2019 
ikasturtean gure herriko DBH 
3-ko ikasleekin batera. Helbu-
ruak gazteen hizkuntza-ohi-
turetan eragitea eta euskara 
gehiago erabiltzearen aldeko 
aldaketa sustatzea dira, alda-
keta hori  "modu atsegin eta 
dibertigarrian" egin daitekeela 
erakutsiz.

Hain berezia izan den ikas-
turte honetan (2019-2020) 

eusLider egitasmoaren ll. zi-
kloa burutu da Eibarko DBH-
ko ikastetxeetan (Eibar BHI, 
La Salle eta Aldatze). Ahize-
AEK-ko irakasleek gidatu dute 
proektua, AKEBAIk finantza-
tuta.

Guztira DBH 4-ko 70 ikas-
le boluntario (eusLider) ibili 
dira DBH3-ko 290 bat ikasleri 
saioak ematen. Saioak jaso on-
doren, eurek eman dizkiete 3. 
mailakoei. Boluntario horieta-
ko batzurekin egoteko aukera 
izan dugu: Eibar BHIko Aiz-

pea Laskurain; La Salle ikas-
tetxeko Leire Etxeberria eta 
Lore Arizaga; eta Aldatzeko  
June  Fidalgo eta Anne Luen-
go. DBH 4-ko  beste bolunta-
rioekin batera, 3. mailakoekin 
jardun dute, ikasitako guztia 
transmititzen.

Hizkuntza-lidergoa indartu 
eta aktibatu
II. zikloan, DBH 3-ko ikas-
leak sentsibilizatu, hizkuntzen 
garrantziaz jabetu eta haien 
arteko euskararen erabilera 

informala sustatzeko tailerra 
egin da. Horretarako, I. ziklo-
ko parte-hartzaile eusLiderrak 
(DBH 4-ko ikasleak) formatu 
dira dinamizatzaile lanetan 
jarduteko eta eurek gidatu di-
tuzte II. zikloko saioak. Meto-
dologia honekin borondatezko 
hartzaileen hizkuntza-lidergoa 
indartu eta lidergo katea akti-
batu da.

Eibar BHI-ko Aizpea Las-
kurainek azaldu digunez, "iaz, 
DBH 3an, AEKtik etorri zi-
tzaizkigun hitzaldi batzuk ema-

Aurtengo ikasturtean Eibarko DBH-ko ikastetxeetan (Eibar BHI, La Salle eta Aldatze) DBH 3 eta 4ko ikasleek eusLider 
egitasmoaren bigarren zikloan parte hartu dute. DBH 4-ko 70 bat ikasle boluntario (eusLider) aritu dira DBH 3-ko 

ikasleei (290 inguru) saioak ematen. Hauek dira eusLiderrak saioen helburuak: hizkuntzekiko jarrerak landu, 
eraldaketa sustatu, portaera berriak sortu eta hizkuntza-lidergoa indartu. Azkenean, jabetza eta ahalmentze prozesu 

batez dihardugu.

EusLider:  
Gazteentzat euskara atsegin eta 

dibertigarria egitea helburu

La Salleko Lore Arizaga eta Leire Etxeberria, eta Aldatzeko June Fidalgo eta Anne Luengo. A. AIZPURUA
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tera; euskararen garrantzia-
ri buruz hitz egin ziguten, eta 
konturatu ginen gure hizkun-
tzari garrantzi gutxi ematen 
diogula.  Saioak oso dinami-
koak izan ziren, jolasen bitartez 
egin genituen. Proiektuaren 
parte izan nahi genuen, hau da,  
eusLider izan nahi genuen gal-
detu ziguten, eta gelako askok 
baietz esan genuen. Amaieran, 
herriko beste ikastetxeekin ba-
tera Untzagan ekitaldiak egin 
genituen taldeka: pintxo-lehia-
keta, karaokea, ginkana... Jen-
de asko elkartu zen eta oso ondo 
pasatu genuen". 

Aizpearen ustez, oso garran-
tzitsua da horrelako ekitaldiak 
antolatzea: "Gure adinarekin 
ez dugu baloratzen euskaldu-
nok daukagun altxorra,  eta oso 
erraz jotzen dugu gaztelerara.
Ez gara konturatzen euskarak 
duen garrantziaz. Egitasmo 
hauek oso lagungarriak dira  
gure hizkuntza-ohiturak alda-
tzeko. Gure aurrekoek gauza 
asko egin dute euskara bizirik 
irauteko, eta horixe bera egin 
behar dugu geuk ere".

Pandemiak eragindako  
ikasturte berezia
Aurtengo zikloari amaiera 
emateko, "ekintza soziala" 
prestatuta zegoen martxoa-
ren 27rako, baina COVID 19ak 
sortutako alarma egoeraga-
tik bertan behera geratu zen. 
Horren ordez, eta egitasmoari 
behar bezalako amaiera emate-
ko, sare sozialetan zabaltzeko 
bideoak egin dituzte.

Aizpeak dioenez,"aurten ez 
da erraza izan gauzak egitea.
Pandemiak gure asmoak za-
puztu ditu, baina zeozer egin 

dugu. Kaleko ekitaldiak egitea 
ezinezkoa izan denez, bideo bat 
sortu dugu".

Gauza bera azaldu digute Al-
datze ikastetxeko June Fidal-
gok eta Anne Luengok. Sarea-
ren bidez harremanetan egon 
dira irakasle batekin. "Untza-
gakoa egitea ezinezkoa zenez, 
bideo bat egitea proposatu zi-
gun. Ideia ona iruditu zitzaigun 
eta 3. mailakoekin harrema-
netan jarri ginen".  Bideoan 
`Udarako gau luzeak´ kantua 
abesten agertzen dira. 

La Sallekoak ere zerbait 
prestatzen ari dira. Leire Etxe-
berriak eta Lore Arizagak esan 
digutenez, "3. mailakoak txis-
teak jasotzen dituen bideoa da-
biltza egiten".  Ikasturtearen 
hasieran La Salleko 4. maila-
ko eusLiderrak ere AEK-ko 
teknikariekin egon ziren; iaz 
egindakoa errepasatu eta, on-
doren, gelarik gela eta talderik 
talde  joan ziren  3. mailakoeri 
azalpenak ematen. "Azken ba-
tean, kate bat sortzen da, guk 
ikasitakoa atzetik datozenei 
irakasten diegu". Ekintza so-
ziala nola egingo zuten pentsa-
tzen hasi eta euskal jokoak eta 
jolasak egitea erabaki zuten. 
Gero, "pandemia etorri zen eta 
dena bertan behera laga behar 
izan genuen". 

Oso ondo gogoratzen dituzte 
denek iazko ekitaldian elkarre-
kin igaro zituzten une atsegi-
nak.  Aldatzekoek play-backa 
antolatu zuten, epai-mahai eta 
guzti, eta La Sallekoek modelo-
pasea. Instikoek pintxo-lehia-
keta prestatu zuten. Ilusio han-
diarekin egindako jarduerak 
izan ziren. Gainera, ginkana 
bat egon zen. Aurten ezin izan 
dute horrelakorik egin: "pena 

handia ematen digu, baina 
behintzat bideoak egin ditugu".

Gazteen artean euskara 
zabaldu

Euskara bultzatzea da eusLi-
derren helburua eta, diotenez,  
"esperientzia honen bitartez 
euskarari buruz ezagutzen ez 
genituen gauza asko ikasi ditu-
gu". Onartzen dute, dena dela, 
umetan baino gutxiago hitz 
egiten dutela euskaraz lagunen 
artean.  Proiektu hauek oso ga-
rrantzitsuak direla uste dute, 
"horrelako ekintzak antolatzen 
direnean, euskaraz jarduten 
dugulako, ia konturatu gabe".

Modu atsegin eta dibertigarrian
Egitasmoaren arduradunen 
berbetan, “hizkuntza ohitu-
rak modu atsegin eta diberti-
garrian aldatu daitezke, ez da 
ezinezkoa eta ez dauka zertan 
aspergarria izan. Horretarako, 
eta parte hartzaileen interes 
arlo eta motibazioetatik ahalik 
eta gertuen, helburu hauek lor-
tu nahi ditugu: hizkuntzekiko 
begirune handiagoa izatea, hiz-
kuntza portaera berriak sortzea 
eta gazteen hizkuntza-lidergoa 
indartzea”.

Aipatutako helburu horiek 
lortzeko, egitasmoak hiru fase 
dauzka: “Lehenengoan, era-
kundearen atxikimendua eta 
parte hartzaileen jakin-mina 
asetzeko kanpaina egiten da. 
Bigarren fasean aurrez aurreko 
hiru saio egiten dira ikasleekin. 
Saio horietan portaeran aldake-
ta eragin dezaketen faktoreak 
lantzeko informazio esangu-
ratsua ematen zaie, aldatzeko 
motibazioa landu eta horren 
beharra ikusarazteko. Hau da, 
aldaketa sustatzen da eta horre-
tarako ereduak eta baliabideak 
eskaintzen zaizkie. Aldaketa 
egingarria dela ikusteko eta tra-
bak gainditzeko prestakuntza 
ematen diegu, besteak beste. 
Eta hirugarren fasean aurrez 
aurreko hiru saio gehiago egi-
ten ditugu, izena eman duten 
boluntarioekin. Saio hauetan 
ekintza sozial bat garatzeko lan-
keta egiten da eta, amaitzeko, 
ikasleek aukeratutako ekintza 
bat egiten da”. ■

Aizpea Laskurain Eibar BHIko ikaslea.  A. AIZPURUA

“Pandemiaren 
erruz, aurten 
ezin izan dugu 
kalean ezer egin, 
eta bideo batzuk 
prestatu ditugu”

“EusLiderrak 
egitasmo 
garrantzitsua 
da gazteen 
artean euskera 
bultzatzeko”
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Sarritan entzun izan dugu 
gazteek gutxi irakurtzen 
dutela, helduek baino 

gutxiago bai behintzat, bai-
na hainbat ikerketek agerian 
laga dute gazteek helduek bai-
no gehiago irakurtzen dutela. 
Beste kontu bat da sasoi batean 
baino gutxiago irakurtzen du-
gula orohar.

Gaur egun euskeraz mer-
katuratzen diren liburuen er-
dia ume eta gazteei zuzenduta 
daude, baina gazteek gustuz 
irakurtzen dute edo eskolak 
behartuta? Izan ere, irakur-
tzea gozatzeko bidea izan beha-
rrean, derrigorrez egin beha-
rreko kontua da askorentzat. 

Gustuz irakurtzen dutenek 
gazteleraz egiten dute euske-
raz baino gehiago eta horren 
atzean  bi arrazoi nagusi dau-
de: batetik, erosotasuna (ohi-

turarik edo nahikoa gaitasun 
ez dagoenean), eta, bestetik, 
euskeraz nahi edo gustuko du-
tena ez aurkitzea.

Hizkuntzaren normaliza-
zioa esaten dugunean mino-
rizazio-egoeran dagoen hiz-
kuntza egoera horretatik atera 
eta gizarte-esparru eta funtzio 
guztiak betetzeko prozesuaz ari 
gara. Hau da, euskerak eremu 
guztiak bere egiteaz.  Zentzu 

horretan, ezinbesteko fun-
tzioa edota eremua betetzen 
dute hedabideek, eleberriek, 
blogek, komikiek… Hizkuntza 
idatziak berak.

Nabarmenak dira irakur-
tzearen abantailak: asko ikasi 
daiteke, irudimena pizten du, 
ez da zaletasun arriskutsua, 
merkea da, hiztegia aberasten 
du, arreta-gaitasuna areago-
tzen du… 

…eta kitto! Euskara Elkar-
teak bere sorreratik landu ditu 
irakurtzeko eta idazteko zale-
tasunak bultzatzeko ekimenak, 
eta horren adierazle garbiak 
dira astekaria bera, ikasleei 
zuzendutako Txikitto! hilabe-
tekaria, Harixa Emoten litera-
tur-tertuliak, Ipurterre Ipuin 
eta Gutun Lehiaketa… 

Izan ere, ondo baino hobeto 
dakigu zeinen garrantzitsua 
den euskeraren normalizazio-
rako euskerak esparru guzti 
horiek betetzea. Ezin dugu 
ahaztu aldamenean dugula 
gaztelera handi eta botere-
tsua, eta euskerak eremurik 
eta funtziorik gal ez ditzan 
euskerazko eskaintza duina, 
ulerterraza eta kalitatezkoa 
egin beharko dugula. Baina 
haratago joan behar dugu; go-
zamenarekin lotu behar dugu, 

“Irakurtzeko astirik ateratzen 
badugu, zer irakurtzen dugu?”
Urte berezi honetan inoiz baino denbora gehiago izan dugu egunerokoan egiteko tarterik topatzen ez ditugun 
gauzetarako. Asti falta omen da nahi beste ez irakurtzeko arrazoia, baina, egia al da hori? Eta aukera dugunean zer 
irakurtzen dugu? Eta, batez ere, zein hizkuntzatan? 

“Hizkuntzaren normalizazioa esaten 
dugunean minorizazio-egoeran 
dagoen hizkuntza egoera horretatik 
atera eta gizarte-esparru eta funtzio 
guztiak betetzeko prozesuaz ari gara”

<<<  ...eta kitto! Euskara Elkartea  >>> 
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zerbait atsegina eta gustokoa 
izan behar du, herritarrekin 
hartu-emana ahalbideratzen 
duena. Herritarrak jasotzaile 
hutsak balira produktu, zerbi-
tzu edota eskaintza ahulagoa 
egiten arituko ginateke, non 
alde bakarreko bidea besterik 
ez genukeen jorratuko.

Herritarrekin, ikasleekin, 
irakasleekin, literaturzalee-
kin, liburutegiko arduradu-

nekin, liburudendekin… el-
karlanean aritzeak egiten ditu 
egitasmo txiki horiek handi. 
Zu gure idazmakina ZARE-
LAKO gara kolorez beteriko 
liburua, gure orri-markatzai-
lea ZARELAKO gara atalez 
beteriko eleberria.

Ekimenei eusteko zeu ZA-
RELAKO oinarria, bazkide edo 
ekarpenak egiteko deialdia egi-
ten dizugu. ■

zueiesker...
Euskeraz irakurtzeko eta idazteko zaletasuna txikitatik piztea 
betidanik landu izan du …eta kitto! Euskara Elkarteak eta ho-
rren adierazle garbiak dira Txikitto! LHko ikasleei zuzendutako 
hilabetekaria edota Ipurterre Ipuin eta Gutun Lehiaketa (LH 
eta DBHko ikasleentzat). 

Txikitto! hilabetekaria ikastetxeekin batera lantzen dugu, eta 
hilabetekariko atal batzuk (denborapasak, txisteak, ipuinak…) 
ikasleek egiten dituzte. Tamalez, aurten, urtarrila eta otsailekoa 
besterik ezin izan ditugu banatu ikasleen artean; martxokoa 
ere prest izan arren, ezin izan genuen banatu ikastetxeak itxi 
zituzten-eta. Gure asmoa da “galdutako” ale horiek udazkenean 
berreskuratzea.

Ipurterre Ipuin eta Gutun Lehiaketa egitea lortu dugu, oso 
modu bitxian izan bada ere. Urtarrilean hasi ziren ikasleak la-
nak idazten eta martxoa hasieran jaso genituen egindako lanak 
epaimahaikideen artean banatzeko. Konfinamenduak une horre-
tan harrapatu bagintuen ere, ez genituen egindako lanak saritu 
gabe laga nahi. Hamaika estrategia eta modu erabili genituen, 
orain arte aurrez aurre izaten zen ebazpena eta sari-banaketa 
online egin ahal izateko, eta lortu genuen (hemen ikus dezake-
zue: https://youtu.be/RiekPRPXlOQ)

Zaletasunaz gain, haratago joan direnek, literaturzaleek, 
badute euren programa propioa ere: “Harixa Emoten”, Udal 

Liburutegiarekin batera, eta Antxon Narbaizaren gidaritza-
pean hilean behin egiten diren literatur-tertuliak. Liburu bera 
irakurtzen dute parte-hartzaile guztiek eta idazlearekin batera 
tertulia egiten dute irakurritakoaren gainean.

Euskerak gaztelerak beste leku izatea ezinbestekoa da eus-
keraren normalizazioan aurrerapausoak eman nahi baditugu. 
Euskera idatzia erakargarriagoa, atseginagoa, errazagoa eta 
hurbilagoa izan behar da, gazteleraren aurrean leku gehiago 
galdu nahi ez badu. 

Horri eusteko zu ezinbestekoa ZARELAKO gara. 

NORK EKARPENA ERRENTAN 
ITZULKETA

BENETAKO
KOSTUA

Umeak (16 urtetik 
beherakoak)

5 E 1,5 E 3,5 E 

Ikasle, langabetu, 
jubilatuak

15 E 4,5 E 11,5 E

Langileak 45 E 13,5 E 31,5 E

Beste ekarpen batzuk 160 E 45 E 115 E

* Urteko kopuruak dira

Hilean behin elkartzen dira literatur-zaleak Harixa Emoten tertulien inguruan.

Bazkidetza edo ekarpenak egiteko
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Aste honetako merkadilloan egon da eta hurrengo 
astekoan egongo da …eta kitto! Euskara Elkartea 
Euskeraz Primeran! kangopainarekin. Urteko sasoi 
honetan udako merkealdien azoka egin ohi da Toribio 
Etxebarria kalean, baina egoerak hala behartuta 
aurten ez da egingo. …eta kitto!-k, hala ere, kalera 
irten nahi izan du, osasun- eta segurtasun-neurri 
guztiak zainduta, jakina, eta eguaztenean Urkizuko 
merkadilloan egon zen. Erosketak egiterako orduan 
lagungarriak izan daitezkeen “txuletak” banatu zituen, 
erabili ohi diren hainbat esaldirekin: “Azkena zein da?”, 
“Zenbat da?”… Horrekin batera erosketetarako poltsa 
ere banatu zuen …eta kitto!-k. Hurrengo astean berriro 
egongo da Urkizuko merkadilloan Euskeraz Primeran! 
kanpainarekin. Herritarrekin hitz egiteko aprobetxatu 
du …eta kitto!-k merkadillo eguna eta erosketak egiteko 
orduan euskera erabiltzen ote duten galdetu die. 

>>>  "Gutxienez lehenengo hitza 
euskeraz egiten dut beti. Gero, 
saltzaileak ematen didan eran-
tzunaren arabera euskeraz egi-
ten jarraituko dut edo ez. Eiba-
rren, oro har, erosketak egin 
daitezke euskeraz. baina ez leku 
denetan. 

Euskeraz Primeran! modu-
ko ekimenak lagungarriak izan 
daitezkeela iruditzen zait; lehe-
nengo hitza euskeraz egiteko 
gogoz dagoen jende asko dago, 
baina agian ez dakite nola egin. 
Horregatik horrelako kanpai-
nak lagundu eta animatu egiten 
dutela iruditzen zait".

>>>  "Nik normalean euske-
raz eskatzen dut dendetan. 
Salbuespenak salbuespen, Ei-
barko dendetan euskeraz es-
katu daiteke. Gero beste gauza 
bat da euskeraz berba egiten 
jarraitzea, baina lehenengo 
berba, behintzat, nik euskeraz 
egiten dut. Establezimendue-
tan euskeraren erabilera bul-
tzatzeko kanpainak oso ondo 
ikusten ditut eta lagungarriak 
direla pentsatzen dut, baina 
benetan lagungarria dena da 
jendeak euskera ikastea.  Az-
kenaldian igarri dut gazteen 
artean gero eta euskera gehia-
go erabiltzen dela eta horrek 
bultzada eman dio euskerari". 

Euskeraz Primeran! txuletak  
banatzen dihardu …eta kitto!-k

>>>  Elena Fernandez

>>>  Mikel Valenciaga
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Astixa eta Mitxeleta Ei-
barren udako umeen 
aisialdia antolatzeaz 

arduratzen diren zerbitzu-en-
presak dira. Bestalde, Asier 
Lopez de Viñaspre Udaleko 
kultura saileko arduradunak 
azalduko digu nola jokatu du-
ten ezohiko egoera honen au-
rrean eta zer izan duten kon-
tuan udaleku irekiak antolatu 
edo ez erabakitzeko orduan.

Bai udaletik eta baita aipatu-
tako bi enpresetatik ere adie-
razi dute 2020ko udalekuak 
antolatzea ez dela batere erraza 
izan, zalantza asko egon baiti-
ra, orokorrean, udalekuen jar-
duerarekin aurrera egin ala ez 
erabakitzeko orduan. Asierrek 
dioskunez, “nahiz eta Eibarko 
Udalak apirilean aurrematri-
kula martxan jartzea erabaki 
zuen, maiatzaren erdialdera 

EUDELek, Euskadiko Udalen 
Elkarteak, udalekuak ez anto-
latzeko gomendioa egin zuen. 
Astebetera INJUVE Instituto 
de la Juventud delakoaren pro-
posamena jaso genuen, udale-
kuak antolatzeko arau eta neu-
rriekin. Hori horrela, Eibarko 
Udaleko Gazteria Batzordeak 
ekainaren 11n, aho batez, uda-
lekuekin aurrera egitea erabaki 
zuen”. Erabakiak kontziliazioa 

ahalbidetzen zuen, batetik; eta, 
bestetik, umeen kalitatezko 
aisialdia bermatzea.

Antolatzeko modu berria
Astixatik eta Mitxeletatik azal-
du digute udalekuak egin ahal 
zirela hain berandu jakiteak, 
presio handia eragiteaz gain, 
antolatzeko moduan ere eragin 
diela. Hala ere, biek ala biek 
argi zuten, gertatutakoa gerta-

Nolako egoera,
halako udalekuak

COVID-19a dela eta martxotik hona bizi izan dugun egoera guztiz ezohikoa izan da. Denok jasan ditugu ezinbestean 
osasun-egoerak ekarritako etxealdia, apurka-apurkako deskonfinamendua, normaltasun berrira egokitu beharra… 

Azken hilabeteotako egoera izendatzeko hitz bat erabili beharko bagenu, ezkajintasuna erabiliko genuke, bizitzaren 
arlo guztietara hedatu den ezjakintasuna, eta udaleku irekien kasua ere ez da salbuespena izan.

MALEN ILLARRAMENDI
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tuta, aurten umeek inoiz baino 
gehiago merezi zutela euren 
artean disfrutatzeko jarduerak 
izatea, baita hilabeteetan zehar 
falta izan zaien askatasuna be-
rreskuratzea ere. 

Izan ere, denontzat izan da 
latza itxialdia, baina esan ge-
nezake bereziki gogorra izan 
dela haurren kasuan. Beraz, 
orain, oporrekin eta eguraldi 

onarekin batera, normaltasun 
berrira egokitutako udalekuez 
disfrutatzeko aukera izango 
dute herriko aisialdirako el-
karteei esker, euren helburua 
izanik etxeko txikienek ondo 
merezitako oporraldia izan 
dezatela. 

Aitortzen dute, hala ere, 
aurtengo funtzionamendua 
ez dela erraza izaten ari: etxean 

Astixako umeak. Aurten umeek inoiz baino gehiago merezi dute elkarrekin 
ondo pasatzeko jarduerak izatea.
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kalentura hartu beharra, mu-
sukoak, distantzia soziala, es-
kuak etengabe garbitu beha-
rra, ekintza guztiak Eibarren 
bertan izatea, talde txikiagoak, 
jolasteko aukera gutxiago, ma-
teriala ezin elkarbanatzea… 
Baina umeak oso ondo egoki-
tzen ari direla diote, eurentzat 
garrantzizkoena lagunarteaz 
disfrutatzea baita. Begiraleen 
hitzetan, “haurren segurtasu-

na eta ongizatea bermatzeak 
ez dauka zertan bateraezi-
na izan ondo pasatzearekin, 
eta gu horiek uztartzen aha-
legintzen ari gara. Hori bai, 
segurtasun-neurriak zorrotz 
beteta, egoerak eskatzen duen 
bezala”. 

 2020ko udaleku irekiak 
inoizko itxienak bezala gogo-
ratuko ditugu, baina etorriko 
dira sasoi hobeak!  ■

Mitxeletako haurrak: segurtasun-neurriak zorrotz beteta, udaz elkarrekin 
gozatzen dihardute.

“Haurren segurtasuna eta 
ongizatea bermatzeak  
ez dauka zertan bateraezina  
izan ondo pasatzearekin”
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Arantza Mata
Arantza Mata

Pandemiak Coliseoko zinema aretoak ixtera behartu zuenetik, 
filmen egarria dugunotako batzuk jende artean pelikula bat 
ikusteko irrikitan geunden. Zorionez, konfinamendua arintzeak 
aurrez aurreko ekitaldi kulturalak antolatzeko aukera eman du. 
Hala, ekainaren 30ean Arrate Kultur Elkarteak Ikus-entzunez-
koen Astearekin izotzaldia urtu zuen eta hainbat lan proiektatu 
zituen, tartean neurea. Berezia izan zen zirimiripean pantaila 
zuri handian irudi higikorrak ikustea, azken hilabeteotako itza-
lak argitu balira bezala. Segurtasun-neurriei jarraitzeko, aulkiak 
bata bestearengandik aldenduta zeuden, baina emanaldian zehar 
entzundako barre eta iruzkinek distantziak ezabatu zituzten. Ber-
tan ikusgai egon zen Ez, eskerrik asko. Gladysen Leihoa lanean 
agerian geratu ziren bai norbanakoen mugimenduaren boterea, 
bai herritarrek zailtasunei aurre egiteko ahalmena. Agian balio 
horiek egoera honi aurre egiteko balio diezagukete, zeren eta as-
kotan filmetan ikusitakoek gure egunerokoan laguntzen baitigute. 

Beste alde batetik, antza denez, udan Eibarko zenbait txoko-
tan euskal eta erdal ekoizpenez gozatzeko aukera izango dugu, 
behiala hain ohikoa zen kaleko zinema berreskuratuko baita. 
Filminen ikusi berri dudan The swedish teory of love dokumen-
talean adierazten da nola Suediako biztanleriak gizartekotzeko 
ahalmena galdu duen, erabateko indibidualismoan murgildu 
delako. Horixe bera gure herrian gertatu ez dadin, giltzarria da 
esparru publikoan garatzen diren ekimenak sustatzea. Horregatik, 
espero dut jendeak normaltasun berriak jartzen dizkigun ozto-
poak gainditzea eta emankizunetara joatea. Zinemagintzak, eus-
karak bezala, halako arnasguneen beharra baitu bizirik irauteko.

Etxerako lanak bai ala ez? Ez da erraza galdera horri erantzutea, 
baina eztabaida sortzeko gai aproposa dela ezin daiteke uka. 
Irakasleek, ikasleek eta familek zeresan handia dugu gai horren 
inguruan, eta esango nuke klaustroetan, eskola kontseiluetan 
eta irakasle-familia bileretan gaia ez dela behar beste aztertzen.

Ikastetxe gehienek erabiltzen dituzte etxerako lanak, baina 
kontziente al dira ikaslearengan zein eragin duten? Neurriko 
lanak dira? Ikasleen ikasketa-prozesuan laguntzen al dute? 
Zer funtzio betetzen dute?

Irakasle askok ikasketa-
ohiturak hartzeko eta esko-
lan garatutakoa sendotzeko 
beharrezkoak direla diote, 
baina etxerako lan horiek 
ikaslearen adinari eta gai-
tasunari egokituta al dau-
de? Modu autonomoan egin 
ditzakete edo heldu baten 
laguntza behar dute? Ira-
kasleen arteko koordinazioa 
egoten al da etxeko lanen 
karga kontrolatzeko?

Sarritan familia askotan 
etxeko lanak gatazka edo-
ta tentsio iturri dira. Izan 
ere, familia asko ez dira gai 
euren seme-alabei lagun-
tzeko (maila akademikoa-
gatik, hizkuntzagatik…), 
ariketa gehiegi direnean 
edota helduek etxerako la-
nen erantzukizuna beraien 
gain hartzen dutenean… 
Azken batean, ikaslea bere 
kabuz ez bada gai etxeko la-
nak egiteko, zein zentzu du etxeko lan horrek? Horretaz gain, 
ikaslearen familiaren egoera sozioekonomikoak ere desorekak 
sortzen ditu.

Etxerako lanak agintzen badira, ikasleen beharretara ego-
kitutakoak izan behar dira, eta argi dago lan praktikoak izan 
behar direla, eguneroko bizitzarako baliagarriak izango di-
renak, alegia, eta EZ FITXA ERREPIKAKORRAK EDOTA 
LIBURUKO ARIKETA TRADIZIONALAK! Oraindik ere 
badaude Lehen Hezkuntzako ikasleak motxilan bi-hiru liburu 
eta koadernoa eramaten dituztenak, eta liburuko ariketa guz-
tia koadernoan kopiatu behar dutenak. Hausnartzeko kontua, 
ezta? Noiz arte horrela?

Kaleko zinema Etxerako lanak

"Sarritan familia 
askotan etxeko 
lanak gatazka 
edota tentsio 
iturri dira. Izan 
ere, familia asko 
ez dira gai euren 
seme-alabei 
laguntzeko"

"Arrate Kultur Elkarteak 
 Ikus-entzunezkoen Astearekin 
izotzaldia urtu zuen, eta hainbat  
lan proiektatu"

Koldo Edorta Carranza
Koldo edorta Carranza
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Ahobizi eta Belarriprest 
txapei distira ateratzen 
hasi gaitezke. Hilabe-

teak falta dira Euskaraldirako, 
baina aspaldi hasi ziren pres-
taketa lanak eta azken txanpan 
sartu gara. COVID-19ak pres-
takuntza-lana erditik moztu 
arren, euskarak ez du etenik 
eta arazoaren 20tik abendua-
ren 4ra doazen egunek gorriz 
markatuta jarraitzen dute eus-
kararen egutegian.

Herritarren hizkuntza ohi-
turak aldatu eta euskararen 
erabilera handitzea da Eus-
karaldiaren helburua. Horre-
tarako, helduen aktibazioa du 
oinarri, eta euskara ulertzea 
da ariketa egin ahal izateko 
gutxieneko baldintza.

Aurreko edizioan bi figura 
edo rol aurkeztu zituen Euska-
raldiak, ariketak irauten duen 
bitartean norberaren gaitasu-
naren edo ahalmenaren arabe-
ra pertsona bakoitzak euska-
rarekiko izango duen jarrera 
adierazteko. Batetik, Ahobizi 

figura dago. Ahobiziek euskara 
ulertzen duten guztiei euska-
raz egingo diete berba eta eze-
zagunei lehen hitza euskaraz 
(ulertzen baldin badute, eus-
karaz jarraituko dute). Bes-
tetik, Belarriprest rola dugu. 
Hauek euskaraz berba egiteko 
gai diren mintzakide guztiei 
euskaraz hitz egiteko gonbitea 
egingo diete, nahiz eta eurek 
euskaraz ez egin. Eibarren, 
gainera, hirugarren figura bat 
sortu zen: Bihotzgoxo. Nahiz 
eta euskaraz ez egin eta ez uler-
tu, euskararen aldeko jarrera 
dutenak dira Bihotzgoxoak.

Norberak hartutako rolaren 
txapa soinean jantzita, 11 egu-
nez esperimentu sozial hone-
tan hartu zuten parte milaka 
euskaldunek. Euskaraldiaren 
inguruan egindako ikerketa-
ren arabera, arrastoa utziko 
duen esperimentu handia 
izan zen. Ariketak hizkuntza 
portaera eta ohituren gaineko 
hausnarketa eta aldaketak bul-
tzatu zituen. ”Hasi besterik ez 

da egin”, esan zuen ikerketaren 
harira Euskaraldiaren lan-tal-
deak. “Euskaraldia bide baten 
hasiera izan da”.

Ariguneak osatzen
Bigarren ediziorako, beraz, 
beste pausu bat eman nahi 
izan dute antolatzaileek. Nor-
banakoei Ahobizi eta Belarri-

prest figurekin parte hartzeko 
aukera emateaz gain, orain-
goan entitate edo elkarteei ere 
ariketan parte hartzeko gon-
bidapena egingo zaie, euren 
eremuetan hizkuntza ohitu-
rak aldatzeko urratsak ematen 
hasi daitezen, eta entitateko 
kideen parte-hartzea sustatu 
eta babestu dezaten.

Entitateek Ariguneak sor-
tzeko aukera izango dute, eus-
karaz egiteko guneak. Arigu-
neetan euskaraz berba egiteko 
aukera bermatzen da uneoro, 
izan entitate barruan edo izan 
entitateak herritarrekin duen 
harremanean. Horrela, nahiz 
eta talde hauetako kideek Eus-
karaldian Ahobizi edo Bela-
rriprest bezala jardun, arike-
ta modu kolektiboan gauzatu 
ahal izango dute.

Bi motako Ariguneak egon-
go dira. Batetik, Barne-Ari-
guneak, entitate baten baitan 
ohiko dinamika duten eta kide 
guztiek gutxienez euskaraz 
ulertzen duten taldeak. En-

Eibarko entitateak 
Euskaraldiarekin bat

Itzuli da hizkuntza ohiturak aldatzea helburu duen egitasmoa. 2018ko esperientzia arrakastatsuari jarraituz, 
azaroaren 20tik abenduaren 4ra Euskaraldia egingo da bigarren aldiz, eta berritasunekin dator gainera.  

Oraingoan, ekimenak 15 eguneko iraupena izango du eta entitateak erakarri nahi ditu.

2018ko 
Euskaraldia 
arrastoa 
utzi duen 
esperimentu 
sozial handia 
izan zen
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titate motaren arabera, ohiko 
funtzionamendua duten tal-
de horiek askotarikoak izan 
daitezke (sailak, atalak, eki-
poak, sekzioak, zerbitzuak, tal-
deak…) eta, Barne-Arigunea 
osatzean, modu kolektiboan 
euren arteko hizkuntza-ohi-
turak aldatzeko aurrerapau-
soak ematea erabakiko dute. 
“Arigunea osatzeko beharrez-
koa izango da taldeko kideen 
%80a gutxienez ados egotea. 
Ariguneetako kide bakoitzak 
erabakiko du Ahobizi edo Be-
larriprest moduan parte har-
tzea”, diote Euskaraldikoek.

Bestetik, Kanpo-Ariguneak 
daude. “Entitatean herritarre-
kiko harreman-espazioetan 
dauden pertsonek osatzen dute 
Kanpo-Arigunea, uneoro Bela-
rriprest edo Ahobizi bat egon-
go dela bermatzen bada; hau 
da, herritarrek uneoro euska-
raz artatuak izateko bermea 
badute. Horrelako espazioak 
izango dira jendaurreko edo 
harrera postuak, supermer-
katuetako kutxak, telefono bi-
dezko arreten arduradunak, 
tabernariak edo dendariak, 
besteak beste”, Euskaraldi-
koen berbetan.

Eibarko entitateak martxan 
dagoeneko
Euskal Herriko hainbat he-
rritan hasi dira Ariguneak 
osatzen eta baita Eibarren 
ere, nahiz eta COVID-19ak 
eragindako osasun-krisiak 
egitasmoaren berri emateko 
planak zapuztu dituen. “Mar-
txoan Euskaraldiaren berri 
emateko asmoa genuen, bai-
na itxialdiaren ondorioz ezin 
izan genituen pentsatuta geni-
tuen ekintzak egin”, esan digu 
Idoia Argoitia Akebaiko koor-
dinatzaileak.

Ez da sasoi erraza herriko 
elkarte, enpresa eta erakun-
deentzat, baina Euskaraldia 
aukera ona izan daiteke eu-
rentzat, euskara bultzatzeaz 
eta euskararen erabilera sus-
tatzeaz gain, Euskaraldiak en-
titate horiek bistaratzen la-
gundu dezakeelako. “Euskarak 
denok batzen gaitu”, esan digu 
Argoitiak.

Herriko enpresa, erakun-
de eta elkarteei Euskaraldian 
parte hartzeko eta Ariguneak 
sortzeko gonbidapena bidali 
diete, eta batzuk hasi dira ani-
matzen. Beste batzuek, ordea, 
ez dute gutunik jaso behar izan 
egitasmoarekin bat egiteko. 
“Naluakoek, adibidez, guk ezer 
esan barik eman dute izena”, 
dio Argoitiak. Ikusten denez, 
hasi dira motorrak berotzen 
eta irailean, “egoerak lagatzen 
digun neurrian”, kanpaina in-
dartuko dute.

Ariguneak sortu eta entita-
teek izena emateko epea iraila-
ren 27ra arte egongo da irekita, 
eta euskaraldia.eus eta akebai.
eus web orrietan jaso daiteke 
horren inguruko informazio 
guztia. ■

LAES dendako Jaione Illarramendi

“Berba gutxi batzuk 
eginda ere, euskara 
asko ikasten da”

Ariguneetan 
euskaraz berba 
egiteko aukera 
bermatzen 
da uneoro, 
izan entitate 
barruan edo 
izan entitateak 
herritarrekin 
duen 
harremanean

Nola jaso duzu Euskaraldiaren 2. edizioan entitate moduan 
izena emateko informazioa?
Etxeko buzoian gutuna jaso nuen eta bertan azaltzen zen 
aurtengo Euskaraldiari buruzko informazioa. Aurreko edi-
zioan Belarriprest bezala hartu nuen parte eta pentsatzen 
dut horregatik bidaliko zidatela gutuna.

2018ko Euskaraldian parte hartu zenuen, beraz. Zeintzuk 
dira 2. edizio honen berritasun nagusiak?
Bai, Belarriprest txapa jantzi nuen aurrekoan. Hau da, beti 
ez dut euskaraz egiten ulertzen dutenekin, baina euskaraz 
dakitenek niri uneoro euskaraz berba egitea nahi nuen. Aur-
tengo edizioan, bestalde, entitate moduan parte hartzeko 
aukera dago Ariguneekin eta, Amañan denda dudanez, ho-
rrela hartuko dut parte.

Zerk bultzatu zaitu izena ematera?
Euskara bultzatzeko gogoak. Oso garrantzitsua da gure hiz-
kuntza bizirik jarraitzea eta, ez badugu egunero erabiltzen, 
txarto gabiltza.

Zergatik da garrantzitsua entitate moduan Euskaraldian 
parte hartzea?
Txikitan ez nekien euskaraz berba ondo egiten eta orain asko 
kostatzen zait aditzak zuzen erabiltzea. Pena ematen dit. 
Horregatik, dendetara joaten garenean euskara erabiltzen 
saiatzea oso garrantzitsua dela uste dut. Esaldi motzak edo 
berba batzuk besterik ez badira ere, asko ikasten da.

Zer esango zenieke Eibarko entitateei Euskaraldian parte 
hartzera anima daitezen?
Denon artean, pixkanaka, asko lortu dezakegula. Kaleko 
jendeari asko gustatzen zaio euskaraz agurtzea eta horrela, 
poliki-poliki, esaldi motzak ikasten ditu.
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NALUA Eibarko feministak

“Garrantzitsua da feminismoa 
euskaraz elkarrekin bizitzea”

Nola izan duzue Euskaraldia-
ren 2. edizioaren berri?
Sare sozialetan, komunikabi-
deetan... izan genuen Euskaral-
diaren bigarren edizioaren be-
rri, baina ez genuen gaia bilera 
batean jorratu, egutegian nahi-
ko urrun ikusten genuelako. 
Orain dela pare bat hilabete Ei-
barko Euskaraldiko batzordea 
gurekin harremanetan jarri zen 
aurtengo Euskaraldiaren non-
dik norakoak azaldu eta izena 
ematera animatzeko. Horren 
ostean taldean komentatu eta 
izena ematea erabaki genuen. 

2018ko euskaraldian parte 
hartu zenuten?
Bai, 2018ko Euskaraldian parte 

hartu genuen gehienok, baina 
bakarkako ariketa zenez, talde 
bezala ez genuen gaia berariaz 
landu eta esango genuke ez zi-
gula aldaketa askorik eskatu, 
eguneroko jarduna euskaraz 
egiten baitugu.  Bigarren edi-
zio honek, ordea, talde beza-
la izena emateko aukera ema-
ten digu, Arigune bezala hain 
zuzen. Hori dela eta, gutako 
bakoitzak norbanako bezala 
hartutako konpromisoaz gain, 
talde bezala ere Euskaraldian 
euskaraz jarduteko konpro-
misoa hartzeko gonbita egiten 
digu ekimenak, euskararentzat 
ezinbestekoak diren arnasgu-
neetako bat izaten eta inguru-
koei hala adierazten. Guretzat 

garrantzitsua da horrelako eki-
men batean kolektiboan parte 
hartu ahal izatea eta elkarrekin 
egitea feminismoa euskaraz bi-
zitzeko ariketa.

Zergatik eman duzue izena?
Dakizuen moduan, feminis-
moa da NALUAren borroka 
esparru nagusia; baina ez baka-
rra. Gure lana euskaraz egiten 
dugu, gure arteko harremanak 
euskaraz eraikitzen ditugu eta, 
hortaz, gure feminismoa eus-
kalduna da. Hasieratik har-
tu genuen erabaki hori, eta ez 
pentsa, arazoak ere izan ditugu. 
Gure hautua ez ulertzeaz gain, 
behin baino gehiagotan kritika-
tu izan dute zenbaitek: bilerak 

euskaraz egiten ditugulako edo 
antolatzen ditugun ekimenak 
euskaraz izaten direlako gehie-
netan. Zentzu horretan ahal-
duntzea ere ezinbestekoa izan 
da guretzat, eta horretarako 
Euskaraldia bezalako tresnak 
oso baliagarriak dira.

Zergatik da garrantzitsua zuen-
tzat entitate moduan parte 
hartzea?
Feminismotik ikasi dugu per-
tsonala politikoa dela, baina 
baita norbanakotik kolektibo-
rako jauziak iraultza dakarrela 
ere. Entitateok, eragileok eta 
kolektibook ikaragarrizko pi-
sua dugu euskal gizartean eta 
baliatu egin behar dugu indar 
hori. NALUAko kideok konpro-
misoa hartu nahi dugu, arinke-
ria eta itxurakeria nagusi den 
honetan konprometitzea inoiz 
baino garrantzitsuagoa delako.

Zer esango zeniekete Eibarko 
entitateei Euskaraldian par-
te hartzera anima daitezen?
Oso egoera zaurgarrian gaude; 
lehen baino gehiago. COVID-
19ak dena jarri du hankaz gora; 
baita euskararen normalizazioa 
ere. Adibidez, ikastetxeetako 
jarduna bertan behera geratu 
da eta, horrekin batera, haur 
eta nerabe askok euskarare-
kin zuten harremana eten dute. 
Pandemiak agerian utzi ditu 
aldatu beharreko hainbat al-
derdi; guztiok konturatu gara 
gauzak ez direla behar bezala 
egiten. Euskarari dagokionez 
ere, erronka berriak ditugu esku 
artean eta, entitateon pausu 
txikiekin, Euskaraldiak pausu 
erraldoiak emango ditu.
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Espazio publikoa kultura-
rako berreskuratzeko hel-
buruarekin, uztaileko eta 

abuztuko kultura programa-
zioa aurkeztu zuen Udalak joan 
den astean. Hiru kontzertu, 
antzerki emanaldi bi eta zortzi 
pelikula eskainiko dituzte bi 
hilabete hauetan, poliki-poli-
ki herriko kultura egitasmoak 
bultzatzeko asmoz.

Martitzenean hasi zen egi-
taraua ‘Ramper’ antzezlana-
rekin. Udalaren asmoa espazio 
publikoa kulturarako berres-
kuratzea denez, antzerkia ka-
lean egin zen, Eibarko Bizikleta 
plazan, hain zuzen ere. Itxial-
diaren aurretik programatuta 
zegoen antzezlana da ‘Ramper’, 
baina alarma-egoeraren ondo-
rioz ezin izan zuten lehenago 
ekarri.

Eguaztenean, berriz, aire za-
baleko zinearen txanda izan 
zen: ‘Asterix eta edabe magi-
koaren errezeta’ pelikula eman 

zuten Legarreko frontoian. Eta 
atzo, herriko musikarien talen-
tu handiaren erakusle, itxialdi 
sasoian Miren Zulaikak, Gorka 
Martinez de Lagosek eta Asier 
Cascanek sortutako ‘Harira’ 
taldeak bere bizitzako lehen 
kontzertua eskaini zuen Un-
tzagan. Gitarra birekin eta aho-
tsarekin folk kutsuko abestiak 
eraman zituzten plazara, gazte 
eta helduentzako gozagarri.

‘Julen’ eta ‘Debajo del paraguas’
Herriko musikariek jarriko 
diote doinua udari. Izan ere, 
‘Harira’ taldearen ondoren, 
beste bi sortzaile eibartarrek 
izango dute herrian kontzertua 
eskaintzeko aukera.

Hilaren 14an, martitzenean, 
Julen Leturiondok joko du zu-
zenean Untzagan, 22:00etan. 
Artista eibartarrak ‘Julen’ ize-
neko proiektua abiatu berri 
du eta kontzertu berezia es-
kaintzeko gogotsu dago. “Nik 
sortutako abestiak eta beste 
kantu batzuren bertsioak joko 
ditut”. Itxialdiak hausnarke-
tarako aukera eman dio Jule-
ni eta prentsaurrekoan aipatu 
zuenez, “musika entretenimen-
dua baino zerbait gehiago da”.

Hurrengo martitzenean, 
hilaren 21ean, leku eta ordu 
berean, ‘Debajo del paraguas’ 
taldearen txanda izango da. 
Los40 Euskadiko ‘Cara A’ saio-
ko lehen postuan birritan izan 
da taldea, eta Cadena Dial-en 
‘Dejate llevar’ eta Los40-ren 
‘Summer Live’ biretan hartu du 
parte. Ainhoa Arroitajauregi 
eibartarra da taldearen abesla-
ria, eta giro ona eta poztasuna 
ekarriko dute Untzagara.

Kontzertuak ikusi ahal izate-
ko doako sarrerak eskuratzea 

Kulturak herriko kaleak 
berreskuratuko ditu 
uztailean eta abuztuan
Eibarko kaleek ohizko jarduna berreskuratzen hasi dira poliki-poliki. Dendak zabaldu 
dituzte, egarria asetu dezakegu tabernetan eta umeek parkeetan jolastu dezakete 
behingoz. Eta kultura? Ahaztua eta gutxietsia, lehentasunen bigarren edo hirugarren 
lekuan geratu da, baina heldu da kultura egin eta jasotzeko unea. Egoera berezia bizi 
dugu, mugak eta baldintzak ditugu nonahi, baina aurrera jarraitu ahal izateko neurri 
bereziak hartu behar dira eta, udako eguraldia aprobetxatuz, kultura kalera atera 
nahi izan du Udalak. Uztailean eta abuztuan hainbat ikuskizun izango ditugu herrian, 
kultura gosea asetzeko mokadu txiki bezain bizia.
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derrigorrezkoa izango da eta 
Coliseoan (astelehenetik ba-
rixakura 17:30etik 19:30era) 
edo Kutxabanken lortu ahal 
izango dira. Gainera, emanal-
dia hasi aurretik sarrerarik li-
bre egonez gero, egunean ber-
tan Untzagan sarrerak jarriko 
dituzte eskuragai. Untzagako 
emanaldietarako 300 sarrera 
egongo dira, bakoitzari jarleku 
bat dagokio eta maskara jantzi 
beharko da derrigorrez. Gaine-
ra, gel hidroalkoholikoa egongo 
da ikusleen eskura.

‘Ene ba!’ antzezlana
Itxialdiaren ondorioz ber-
tan behera geratu dira uda-
berrirako programatuta zeu-
den hainbat kultura ekitaldi, 
baina uztailean izango dugu 
horietako batzuez gozatzeko 
aukera. ‘Ramper’ antzezlana 
ikusteko aukera izan dugun be-
zala, hilaren 16an, eguenean, 
‘Ene ba!’ antzezlana egingo da 
22:00etan Untzagan.

‘Ene ba!’ Txalo Produkzioak 
antzerki-taldearen ikuskizuna 
da eta Asier Sota, Ane Gabarain, 

Mikel Laskurain, Joxe Kruz Gu-
rrutxaga eta Alazne Etxeberria 
dira komedia barregarri horren 
protagonistak. Untzagan aire li-
brean antzeztea erronka izango 
da eurentzat.

Antzerkia ikusteko 200 sa-
rrera egongo dira eskuragai 
(Coliseoan eta Kutxabanken) 
eta maskara janztea derrigo-
rrezkoa izango da.

 
Aire zabaleko zinea
Udalak aurten bikoiztu egin 
du aire zabaleko zinearen al-

deko apostua eta zortzi peli-
kula eskainiko ditu uztailean 
eta abuztuan. Uztailean lau 
lan egongo dira ikusgai: au-
rretik aipatutako ‘Asterix eta 
edabe magikoaren errezeta’, 
‘Lo dejo cuando quiera’ (15ean, 
22:00etan, Untzagan), ‘Agur 
Etxebeste’ (22an, 22:00etan, 
Karmengo parkean) eta ‘Joker’ 
(29an, 22:00etan, Untzagan).

Euria eginez gero, kontzer-
tuak eta antzezlanak Coliseoan 
egingo dira, eta zinea udaletxe-
ko arkupeetan emango da.

INFORMAZIO PRAKTIKOA

• Sarrerak lortzeko: Coliseoan 
(astelehenetik barixakura 
17:30etik 19:30era) eta Kutxa-
banken.

• Sarrera doan izango da.
• Maskara jantzi behar da 

derrigorrez.
• Gel hidroalkoholikoa egongo 

da eskura.

Ainhoa Arroitajauregi eibartarra da ’Debajo del paraguas’ taldeko abeslaria.

Egitaraua >>>
MUSIKA

14 (martitzena) 22:00 Julen Untzagan
21 (martitzena) 22:00 Debajo del paraguas Untzagan
ANTZERKIA

16 (eguena) 19:00 Ene ba! Untzagan
ZINEA

15 (eguaztena) 22:00 Lo dejo cuando quiera Untzagan
22 (eguaztena) 22:00 Agur Etxebeste Karmengo parkean
29 (eguaztena) 22:00 Joker Untzagan

’Ene ba! antzezlaneko protagonistak.
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>>>  Aurreko domekan Gu Ere 
Bai ekimenetik antolatutako 
deialdian kuadrilatxoa batu zen 
Kalamuan 1980ko Euskal Es-
pedizioa omentzeko ekitaldian. 
Egin egunkarian eta Pyrenaica 
aldizkarian jardundako Antton 
Iturriza mendizaleak oroiga-

rri dotorea jaso zuen, Martin 
Zabaletarekin Everest gaine-
raino igo zuen Pasang Temba 
irudikatzen duen mosaikoa eta, 
horrekin batera, maiatzaren 
16an eta 17an Euskal Herriko 
mendietan ateratako ia 300 
mendizaleen (bakoitzak iku-

rrina eskuetan duela) argaz-
kiekin. Beste hiru mosaiko ere 
banatu ziren: espedizio hartako 
kide izan zen Emilio Hernan-
doren familiakoei, maiatzeko 
argazkia bertan Kalamuan ate-
ra zuen Mikel Urkiari eta, azke-
nik, euskal selekzioaren aldeko 

mendi-martxa antolatzen duen 
Txumai Iturriari. Pandemia-
ren erruz azken 20 urteotako 
mendi-martxa aurten ezin bada 
egin ere, “2021ean denok gon-
bidatuta gaudela” esan zuen. 
Ekitaldiarekin amaitzeko fami-
lia-erretratua egin zuten.

>>>  “Astakeriatzat” ere jo du 
batek baino gehiagok Eibarko 
triatloilariaren azken entrena-
mendu-saioa. Txomin anaiare-
kin eta beste hainbat lagunekin 
abiatutako saioan beste inor 
ez zen gai izan jarraitzeko eta 
333,32 kilometroko ibilbidea 
osatu zuen bizikletan, Gipuzkoa 
eta Bizkaian zehar, eta 4.153 
metroko desnibela gaindituz, 
guzti hori 11 ordu eta bi minutu-
ko denboran. Pellok berak bere 

Twitter kontuan idatzi zuenez, 
“bi hilabetez zoro bat etxean gil-
tzaperatzen baduzu horrelako 
gauzak gertatzen dira”. Abuz-
tuaren 15ean Frantzian joka-
tuko den Embrunman triatloia 
lehiatzea du helburu Eibarko 
atletak: distantzia luzeko proba 
izango da, XXL motakoa, eta 
3,8 kilometro igerian, 185 bizi-
kleta gainean eta 42ko maratoia 
antxintxiketan osatu beharko 
dute parte-hartzaileek.

Everesteko euskal espedizioa omendu zuten Kalamuan hilaren 5ean

Pello Osoro triatloilariak bakarrik 
amaitu zuen entrenamendu saioa

>>>  Aldi berean egindako lau 
fitxaketa iragarriz hasi zuen as-
tea Eibar FT-ko emakumezkoen 
lehen taldeak. Gorenera igo eta 
gero, talde lehiakorra osatzeko 
lanetan dihardute zuzendari-
tzakoek eta kolpe batean Noelia 
Garcia atezaina, Queralt Gomez 
atzelaria, eta Maria Llompart 
eta Aida Esteve erdilariak eka-
rri ditu. Azkenak hiru urtera-
ko sinatu du eta beste hirurek 
2022ra arte. Atezainak 27 urte 
ditu eta Lleidatik dator, atzela-
riak 23 ditu eta Seagullen eman 
ditu azken lau denboraldiak, 
eta erdilari biak 19 urteko gaz-
teak dira: Llompart Levante 

Las Planasetik dator eta Esteve 
Bartzelonaren bigarren talde-
tik, biak ere Espainiako behe-
ko mailako selekzioetan jokatu 
dute eta Llompart Europako 
txapelduna izan zen 19 urtetik 
beherako taldearekin. 

Taldeko beste zazpi jokalarik 
kontratua berritu dute azken 
egunetan: hori da Carla More-
ra, Honka Yonei, Sheila Elorza, 
Arene Altonaga, Malena Mie-
res, Nerea Abacens eta Nerea 
Gantxegiren kasua. Bestalde, 
Silvia Perez, Ines Aiestaran, 
Tomo Matsukawa, Tatay Cal-
vo, Irantzu Ibarrola eta Ane Lo-
pezek taldea laga dute.

Iberdrola Ligako Eibar FT 
kataluniartzen hasi da

Pello Osoro indarrak berreskuratzen entrenamendu-saioa amaitu ondoren.



25…eta kitto!
1150. zenbakia

GAZTEKITTO

Uztailaren 1ean, joan den 
eguaztenean, ireki zituzten 
kanpoko igerilekuak eta baita 
Orbeakoak ere (Ipuruako ige-
rilekuak irailean zabalduko di-
tuzte, hainbat hobekuntza-lan 
egin behar dituztelako).

Eguraldi lainotsu eta freskoa-
rekin (udan gaudela kontuan 
izanda), lehen egunak lasaiak 
izan ziren kanpoko igerilekuan. 
Sorosleek eskertu zuten horrela 
izatea, koronabirusaren ondo-
rioz ohizko jardunean baino 
hainbat eginkizun gehiago egin 
beharko dituztelako aurten.

Kanpoko igerilekuetara joa-
teko derrigorrezkoa da hitzor-
dua hartzea (jende pilaketak 
galarazteko) eta sarrerara iritsi 
bezain laster ikusten da aur-
tengo igerileku sasoia ez dela 
beti bezalakoa izango. Sartu 
aurretik, lurrean hainbat marka 
daude ilara egiten denean jen-
dearen arteko distantziari eus-

teko. Sartzeko ordua heltzean, 
oinetakoak garbitu, eskuak gel 
hidroalkoholikoarekin garbitu 
eta gorputzaren tenperatura 
neurtu behar da. Eta, guztia 
ondo egonez gero, bakoitzak 
bere tokia hartuko du igerile-
kuan zehar lurrean markatu 
dituzten partzeletan.

Gehienez ordu bi eta erdi 
egon daiteke igerilekuan eta, 
ondoren, lekuak txukun laga 
behar dira erabiltzaile berriak 
etorri aurretik. “Hori da gauza 
berezi bakarra, desinfektatzen 
ibili behar izatea”, esan digu 

sorosle batek, “bestela, orain 
jende gutxiago dago igerilekuan 
eta horrek erraztu egiten du 
zaintza”.

Sorosleak adi egoten dira era-
biltzaileek protokoloa ondo ja-
rraitzen duten ikusten, baina 
oraingoz jendeak arauak ondo 
betetzen dituztela diote.

Orbean lasaiago
Igeri egin nahi duenak nahiago 
izaten du Orbeara joan kanpo-
ko igerilekuetara baino. Bes-
tean bezala, Orbean igeri egi-
teko hitzordua hartu behar da 

eta txanda bakoitzean bost la-
gun egon daitezke igerian aldi 
berean, kale bakoitzeko lagun 
bat. “Horrek lana errazten digu 
eta igerian dabiltzanentzat ere 
lasaiagoa da, kalean bakarrik 
daudelako”, dio sorosleak.

Sorosleek maskara janzten 
dute erabiltzaileak igerilekuan 
sartzen eta irteten direnean. 
Gainera, erabiltzaileak bertan 
dutxatu daitezkeenez, sorosleek 
dutxa desinfektatu behar dute. 
“Barandak, aldageletako ateak 
eta spa gunea ere desinfekta-
tzen ditugu”.

Erabiltzaileen segurtasuna 
bermatzeko egiten dute lan so-
rosleek, orain are gehiago.

Sorosleen zeregin berriak
igerileku sasoi berezienean

Ohiko zaintza egiteaz gain, sorosleek betebehar berriak izango dituzte aurten.

“Orain jende 
gutxiago dago 
igerilekuan eta 
horrek zaintza 
errazten du”

“Orbean, kale 
bakoitzean 
pertsona bakarra 
egonik, lasaiago 
egiten da igeri”
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Errotara asto 
gainean 

Julian Echeverriari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Julian Echeverria Oruna
(1913 – 2005) 

Apalategiko errota, Julen Zabaletaren marrazkian. Errotatik berreskuratu 
ziren elementuak Eltzartzagako zubiarekin daude, Azitaingo biribilgunean.

Asto gainean errotara joaten zen sarri, 
Barrena Txikira, arto-irin bila. Apalategi 
inguruan ere beste errota bat zegoen. 
Errotak: Eitzagan, Ezkaregin...

“[Oiñ aittatu dozu, arto billa zu juaten ziñala, ez?] Artuan billa, bai. Arturuna erosi, ta 
panaderuari esaten (…) “Oye, amak esan desta berrogei kilo arturuna emoteko”. Ta harek errotia 
eukitzen zeben, zaku bat hartzen zeban ta “ra!” paliakin bete, pisau ta “aiba!”, astua eruaten 
neban nik, ta errotarixak eitten eban “da!” bota astuari, lotu sokiakin, “hala, etxera!” Ama bera 
[…] dirua eruatera. Ama ez dakit zelan arreglatzen zan, nik ez neban eruaten dirurik eta! Amak 
pagauko zetsan! [Eta nora juaten ziñan orduan erostera?] Barrena Txikixa! Oin han, badago 
ba… gasolineria? [Otolan?] Bai. Gasolin… ha baiño honutzatxuago zan Barrena Txikixa, errotia 
zeguan han. Ta han ura etortzen zan zeretik, Bizkaittik gora, Ermua ondotik ura, presia […] ta 
errotia zeguan hor. (...) [Eta beste errotarik bazeguan hamen inguruan?] Apalategin (...) Gero 
beste bat, Ezkaregi-Errotia edo hor basarrixan. (...) Gero Kondia Eitza(ga)n, harek be errotia, 
uruna ekan (...). Lehen errota asko eguan!”

Otaola-Kiñarraga bailarako Ubitxa baserrian jaiotakoa. 
Aita, baserri hortakoa; ama, Jobita Oruna (Aramaiokoa). 14 
urterekin Eizaganera joan zen lanera, baskulagintzan ikastera. 
20 urterekin, Bittor Sarasketanera. Han, 65 urte bete arte 
jardun zuen lanean. 

ibartarrene
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Atxa baserriaren aurrean, lau baserritar eta bi behi (Aginaga). Erdian belar-meta bat. 
INDALECIO OJANGUREN FONDOA.

Vicente Aretari grabatutako  
pasarteetako baten transkripzioa

Vicente Areta Lezeta
(1938 – ) 

Idiak eta gurdiak 

“[Eta lehen aittatu dozu, lehen askoz lan gehixago eitten zebela idixak eta…] Bueno…! Bueno, 
lehen labrau eitten zian honek danok! [Ze bihar eitten zeben? Zetako erabiltzen ziran idixak?] 
Mekauen, idixak ba… Bedarra ta garua ta simorra ta… honek danak labrau eta… Ta mendittik 
be, oin kamioiak eta, baiña lehen idixekin bajatzen zittuen tronguak eta zerrara ta… Paguak 
eta danak! Tratora ta azaldu arte. [Ta dana burdixakin?] Ta burdixakin, horixe! Ta hartu 
Arraten… Arraten hartu elizaurrian igual, ta Maltzara trongua! Egunian biaje bi: goixian bat ta 
atsaldian bestia. Neu be ibilitta nago mutil gaztia! Arratetik Saturixora, Elgoibarko Saturixora! 
Idixekin! Goixian biaje bat, eguardixan bazkaldu, idixak eta geuk, ta atsaldian beste biaje bat, ta 
illuntzian etxera. Horrengo goixian iguala, “idéntico”. Ta hurrengo goixian beste bat [Arbolak-eta 
mobitzeko, baiña, ze erabiltzen zan, burdixa be bai, edo…] Burdi-motza.”.

Arrate bailarako Mendigoiti baserrian jaiotakoa 1938an. 
Baserriko lan eta bizimoduarekin lotura duten gaiak asko 
interesatzen zaizkio eta oso hiztun egokia da baserriko gaietaz 
azalpenak emateko. “Eibarko euskara: izen sintagmaren 
deklinabidea” proiektuko lekuko ere izan zen.

Lehen garoa, bedarra, simaurra, 
zuhaitzak, e.a. gurdiekin garraiatzen 
ziren. Dena gurdiarekin eta idi-parearekin 
egiten zen. Idiak egun guztian lanean. 
Gurdi klase bakoitza lan baterako 
erabiltzen zen. 

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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Arrate Kultur Elkarteak anto-
latutako Ikus-entzunezkoen 
Asteak oso harrera ona izan 
zuen. Aurtengo egitaraua agur-
tzeko, Kokein taldekoak zu-
zenean aritu ziren eta, Izarbe 
Otsogorriren argazkian ikus 
dezakezuen moduan, San An-
dres elizako klaustroa toki ezin 
ederrago eta aproposagoa da 
eskaini zutena bezalako kon-
tzertu akustikoa egiteko. Bes-
talde, Arrate Kultur Elkarteko 

bazkideei jakinarazi nahi zaie 
uztailaren 15ean izango dela 
martxoan egitekoa zen urte-
ko batzar nagusia. Bazkideak 
18:30ean deituta daude lehen 
deialdian eta 19:00etan biga-
rrenean. Batzarra Arrate Kul-
tur Elkartearen lokalean egin-
go da, honako gai-zerrendari 
jarraituz: 2019ko jardueraren 
balantzea, 2020ko jardueraren 
berri ematea eta zuzendaritza 
aldaketa.

Martxoan egitekoa zen Arrate 
Kultur Elkartearen batzar 
nagusia eguaztenean izango da

Zelako erakusketa presta-
tu duzue?
Elkarteko hainbat kidek egin-
dako argazkiak aurkezten di-
tugunez, mota askotako ar-
gazkiak ikusi ahal izango dira. 
Erretratoak, makroak, pai-
saiak, industria-argazkiak… 
Sorta zabala eskaintzen dugu.
Zelakoa da Zuri Beltza Argaz-
ki Taldearen jarduna?
Gure elkartea 1998an sortu 
genuen eta nahiko txikia da. 
Hala ere, taldeko hainbat ki-
dek sariak jaso ditugu Espainia 
mailan eta nazioartean, ba-
tzuk oso garrantzitsuak. Pedro 
Luis Ajuriagerrak, Juan Ra-
mon Larroceak eta beste kide 
batzuek sariak lortu dituzte 
Indian, Dubain eta hainbat 
tokitan, eta euren argazkiak 
mundu guztian egon dira ikus-

gai. Ajuriagerrak, adibidez, Art 
of Building saria jaso zuen iaz 
Londresen, Valentziako Arte 
eta Zientzien hiriko argazki 
batekin, eta Valentziako Arte 
eta Zientzien Hirikoek argaz-
kia erabiltzeko eskaera egin 
diote. Bestetik, hainbat era-
kusketatan epaile lanak egin 
ditugu.
Demaseko maila dago tal-
dean orduan!
Gutxi gara, baina emaitza 
onak lortu ditugu. Gainera, 
Euskadiko Argazkilaritza Li-
gan parte hartzen dugu eta 6. 
postuan gaude orain, Eibarko 
Klub Deportiboaren aurretik. 
Ligan elkarteko lau pertsonak 
bakarrik parte hartzen dugula 
kontuan izanda, ez da gutxi.
Zelakoa da lehiaketa?
Lehiakide bakoitzak argaz-

ki bat aurkezten du hilero eta 
epaileek puntuatu egiten di-
tuzte. 170 lehiakide inguruk 
hartzen dugu parte.
Ligan lehia egon arren, nolako 
harreman duzue Deporrekin?
Oso ona! Urtero batzen gara 
Euskadiko Argazkilaritza Fe-
derazioaren batzarrean. Tu-
rismoa egiteaz gain, tailerrak 
egiteko aprobetxatzen dugu 
eta, nola ez, ondo bazkaltzeko. 
Aurten, koronabirusagatik, 
azarora arte atzeratu behar 
izan da batzarra.
Nolako argazkilaritza maila 
dago Euskal Herrian?
Oso argazkilari onak daude 
Euskal Herrian. Hainbat Argi-
zaiola sari jaso dituzte hemen-
go argazkilariek eta kontuan 
izan behar da nazioarteko os-
pea duen saria dela.

Itxialdiaren ondoren erakus-
ketak egin ditzakezue berriz. 
Gogoa zenuten?
Eibarko erakusketa apirilean 
egin behar genuen, baina itxial-
diaren ondorioz atzeratu egin 
behar izan genuen. Barakaldon 
erakusketa egiteko proposame-
na jaso dugu ere. Poliki-poliki 
martxan jarri gara berriz era-
kusketekin; beraz, pozik.
Argazkiak egiteaz gain, ar-
gazkiak erakustea garran-
tzitsua da zuentzat?
Garrantzitsua da jendeak ar-
gazkiak interpretatzea, balo-
ratzea eta gozatzea. Euskadiko 
Argazkilaritza Ligan, adibidez, 
federatu guztiek ikusten dituz-
te argazkiak eta hori ondo dago, 
gure artean hartu-eman polita 
sortzen delako. Gu, behintzat, 
oso gustora gaude. 

“Oso argazkilari onak daude 
Euskal Herrian”

MIGUEL RODRIGUEZ • ZURI BELTZA ARGAZKILARITZA TALDEA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Deporreko Argazki Taldeak apirilerako prestatu zituen erakusketak bertan behera 
geratu ziren koronabirusaren eraginez, baina, atzerapenarekin bada ere, uztailaren 
amaierara arte Bilboko Zuri Beltza Argazki Taldearen erakusketa ikusi ahal izango 
dugu Ambigu, Depor eta Portalea tabernetan.
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Eibarko Klub Deportiboko Argazki Taldeak apirilerako 
prestatu zituen erakusketak bertan behera geratu ziren 
koronabirusaren pandemiaren ondorioz, baina atzerape-
narekin bada ere, hilabete honetan ikusteko aukera izango 
dugu. Beraz, uztailaren amaierara arte, Bilboko Zuri Beltza 
Argazki Taldekoen lanak ikusteko moduan egongo dira 
Ambigu, Depor eta Portalea tabernetan.

‘Eibarko Kultura’ eta ‘Andretxea Ei-
bar’ izeneko Telegram kanalak sortu 
dituzte, Udaleko kultura arloak eta 
Andretxeak antolatzen dituzten jar-
duera, ekitaldi, ikastaro edo tailerrei 
buruz berri emateko. Beraz, kanal 
biak jarraitu nahi izanez gero, Tele-
gramera jo, taldeak bilatu eta kanalei  jarraitzeko botoia sa-
katu, besterik ez da behar. Era berean, Udaleko arlo bieta-
tik jakinarazi dutenez, orain dela hilabete batzuk martxan 
ipinitako WhatsApp zerbitzua bertan behera laga dute.

Aurreko astean zabaldu zituzten berriz ere Topalekuko 
ateak, koronabirusak eragindako egoerarengatik martxotik 
itxita egon eta gero. Eguen Zuri lehiaketara aurkeztutako 
argazkiak ipini dituzte ikusgai Arrate Kultur Elkartearen 
erakusketa aretoan eta uztailaren 19ra arte egongo da ikus-
tera joateko aukera, Kultu taberna zabalik dagoenean (To-
palekurako sarrera tabernako atetik izango da).

Argazki erakusketak tabernetan

Udalaren Telegram kanal berriak

Aratosteetako argazki erakusketa

Aurten betetzen dira 150 urte 
Ignacio Zuloaga (1870-1945) 
margolari eibartarra jaio zela 
eta, horren aitzakiarekin, “Ig-
nacio Zuloaga berrikusiz: haren 
pintura eta garaia, jaiotzaren 
150. urteurrenean “ izenburu-
koa eman dute aste honetan 
UPV/EHUko Uda Ikastaroen 
barruan. Online izan den ikas-
taroak Zuloaga Fundazioaren 

eta Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Kultura Zuzendaritzaren 
laguntza jaso du. Antolatzai-
leen berbetan, “une apropo-
sa da margolariaren ibilbidea 
berrikusi, haren gaiak aztertu 
eta laga zigun obraren alder-
di garrantzitsuenetako batzuk 
berraztertzeko, alor horretan 
azken urteetan egin diren be-
rrikuntzei erreparatuta”.

Argazkian ikusten dituzuen 
eibartar hauek urtero-urtero 
joan ohi dira Iruñera, …eta 
kitto! aldizkaria lagun dutela, 
San Fermin jaiak bertatik 
bertara bizi eta ospatzera. 
Honezkero tradizio bilakatu 
d u t e n  o h i t u r a ,  b a i n a , 
hautsi egin behar izan dute 
oraingoan, beste askok bezala. 
Koronabirusaren kutsatzeak 

sa ihesteko  San  Fermin 
jairik ez ospatzea erabaki 
dutela ikusita, plana aldatu 
eta, herritik irten barik ere, 
primeran ospatu zuten San 
Fermin eguna Asola Berri 
elkartean. Umorerik ez zaie 
falta, gainera, entzierro bariko 
urte honetan “Azitaingo 
izkuen erretratu ofiziala” egin 
eta bidali digute eta!

Ignacio Zuloagaren bizitza 
eta obra aztertu dituzte bere 
jaiotzaren 150. urteurrenean

Iruñera joan barik, aurtengo 
sanferminak Asola Berrin ospatu 
dituzte Azitaingo lagunek
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EIBAR KLISK BATEAN

Kalean libre? MAITANE CAMPOS
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DENBORAPASAK

Kalean libre? MAITANE CAMPOS
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ZERBITZUAK

• Pilar Suarez Vide. 95 urte. 2020-7-1.
• Jesus Arrieta Agirre. 96 urte. 2020-7-2.
• Maria Unanue Zubimendi. 96 urte. 2020-7-3.
• Josefa Novoa Prol. 86 urte. 2020-7-4.
• Victor Arranza Criado. 88 urte. 2020-7-4.
• Timotea Etxaniz San Martin. 88 urte. 2020-7-5.
• Fernando Ogiza Gizazola. 69 urte. 2020-7-7.
• Tomas Carral Amorrortu. 95 urte. 2020-7-7

Hildakoak

• Mikel Rodriguez Ruiz. 2020-6-24.
• Ziad Er Raghay Driouich. 2020-6-25.
• Nikole Jauregi Goikoetxea. 2020-6-19.
• Gorka Ceballos Molina. 2020-6-29.
• Aukan Mutiloa Fuentes. 2020-6-30.
• Asier Astiazaran Sanchez. 2020-7-4.

Jaiotakoak

BARIXAKUA 10
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ZAPATUA 11
EGUNEZ | Mendinueta (Urkizu, 6)

DOMEKA 12
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

ASTELEHENA 13
EGUNEZ | Zulueta (San Agustin, 5)

MARTITZENA 14
EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

EGUAZTENA 15
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

EGUENA 16
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

BARIXAKUA 17
EGUNEZ |  Barandela (Z. Agirre, 4)

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

ETXEKOEN
ZORION- 
AGURRAK 
bidaltzeko:

publizitatea@etakitto.eus

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus• Mikel Rodriguez Ruiz. 2020-6-24.

• Ziad Er Raghay Driouich. 2020-6-25.
• Nikole Jauregi Goikoetxea. 2020-6-19.
• Gorka Ceballos Molina. 2020-6-29.
• Aukan Mutiloa Fuentes. 2020-6-30.
• Asier Astiazaran Sanchez. 2020-7-4.
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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. 
Zorion-agurrak etakitto.eus webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Euskara Elkartea

Izen-abizenak .......................................................................................................................................................Helbidea ............................................................................................................................  

Tfnoa / emaila...............................................................................................................................................................................................................NAN ...................................................................................  

Jaiotze data ............................................................................................................K/K zenbakia ................................................................................................................................................................  

Urkizu 11
943 20 09 18 - 943 20 67 76
elkartea@etakitto.eus

Zorionak, NAIA, 
domekan 8urte 
beteko dozuz-eta. 
Musu haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez. Jarraittu 
horrela, alai eta 
zoriontsu!

Zorionak, MIKEL, 
domekan 11 urte 
beteko dozuz-eta! 
Musu haundi bat 
etxekuen partez!

Zorionak, ALAITZ, 
gaur 7 urte betetzen 
dozuz-eta. Musu 
haundi bat asko maite 
zaittuen famelixaren 
eta, batez be, Naiaren 
partez.

Zorionak, ANER!!! 
Domekan 10!!! 
Jarraittu hain alai eta 
jator izaten. Milla kilo 
musu; berezixena, 
Urkoren partez!!!

Zorionak, MAIA!!, 
bixar 8 urte beteko 
dozuz-eta. Jarraittu 
horren alai eta 
jatorra izaten. Laztan 
haundixak famelixa 
guztiaren partez!

Zorionak, MARKEL, 
bixar 4 urte beteko 
dozuz-eta. Aitxitxa, 
amama, zure 
arreba Aitana 
eta lehengusiña 
Maialenen partez.

Zorionak, MALEN, 
gaur 4 urte betetzen 
dozuz-eta! Patxo 
potolo-potolo bat 
famelixa guztiaren 
partez!!!

Zorionak, UXUE Askasibar (domekan 10 urte 
beteko dozuz) eta OINATZ (abuztuaren 9xan  
7 urte egingo dozuz).
Oso ondo pasa zuen egunak. Etxekuen partez.

Zorionak, LUR eta IZARO, hillaren 2xan 11 urte 
bete zenduezen-eta. Besarkada haundi bat 
famelixa guztiaren eta, batez be, Miren, Malen 
eta Lierren partez.

Bazkidetza edo ekarpenak egiteko

NORK EKARPENA ERRENTAN 
ITZULKETA

BENETAKO
KOSTUA

Umeak (16 urtetik 
beherakoak)

5 E 1,5 E 3,5 E 

Ikasle, langabetu, 
jubilatuak

15 E 4,5 E 11,5 E

Langileak 45 E 13,5 E 31,5 E

Beste ekarpen batzuk 160 E 45 E 115 E
* Urteko kopuruak dira

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko
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MERKEKITTO

1. ETXEBIZITZA
1.2. Errentan
 • Etxea hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Tel. 631-141454.

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Garajea hartuko nuke Urki-Txaltxaze-
lai inguruan. Tel. 645-007388. Jasone.

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

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Mutila eskaintzen da nagusiak zaintze-
ko. Esperientzia eta . Tel. 610-067042.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Esperientzia. Tel. 
602-852095.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Interna. Tel. 631-259997.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko eta garbike-
tak egiteko. Interna. Tel. 604-149786.

 • Neska eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko eta garbiketak edo 
sukaldeko lanak egiteko. Tel. 654-
247655.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak zaintzeko. 
Baita asteburuetan ere. Externa. Tel. 
635-189294.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko (titulazioarekin) eta garbi-
ketak egiteko. 8 urteko esperientzia. 
Tel. 603-514085.

 • Neska euskalduna eskaintzen da 
umeak zaintzeko. Haur Hezkuntza-
ko formakuntzarekin. Tel. 689-618820.

 • Neska euskalduna eskaintzen da uz-
tailean arratsaldez umeak zaintzeko. 
Tel. 688-628235.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko. Interna. Tel. 643-115699.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak edo umeak 
zaintzeko. Externa. Tel. 632-820091.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 643-474612.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak edo umeak zain-
tzeko. Tel. 632-415374.

 • Emakumea eskaintzen da edozein 
lanetarako. Interna. Tel. 631-611201.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita gauez ere. Esperien-
tzia. Tel. 631-121148.

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

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Ordutegi malgua. Tel. 632-044001.

 • Mutila eskaintzen da nagusiak zain-

tzeko eta mendian edo eraikuntzan 
lan egiteko. Tel. 662-415709.

 • Mutila eskaintzen da pintore lanak 
egiteko. Tel. 602-108724.

 • Neska eskaintzen da uztailean eta 
abuztuan umeak zaintzeko. 649-
025614.

 • Neska eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Esperientzia. Tel. 632-776998.

 • Neska euskalduna eskaintzen da uz-
tailean umeak zaintzeko. Tel. 610-
395225.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Ordu-
ka. Tel. 643-278344.

 • Neska euskalduna eskaintzen da irai-
letik aurrera umeak zaintzeko. Tel. 
665-733162.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Baita 
asteburuetan ere. Esperientzia eta 
erreferentziak. Tel. 602-800266.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Es-
perientzia. Tel. 634-437852.

 • Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, mendian edo baserrian lan egi-
teko eta eraikuntzan jarduteko. Tel. 
602-188264.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Tel. 
631-470600.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 638-963048.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
688-735551.

4.2. Langile bila
 • Kamarera/o behar da Tiro Pitxoi jate-
txerako. Autoa izatea ezinbestekoa. 
Bidali curriculuma Eibarko 46 posta-
kutxatilara.

 • Astebururako zerbitzaria behar da 
mahaiak zerbitzeko. Esperientziare-
kin. Tel. 620-810120.

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • LH, DBH, Batxilergo eta selektibita-
terako klase partikularrak ematen 
dira. Aurrez-aurre zein on-line. Tel. 
678-937827 eta 943-584166.

 • Matematika, Fisika eta Kimika klase 
partikularrak ematen dira DBH, Ba-
txilergo eta Selektibitate prestakun-
tzako ikasleei. Antzeko ezaugarriko 4 
laguneko taldeak gehienez. Gainditu 
dutenen indize handia. Urte askotako 
esperientzia. Tel. 615-705945..

 • 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
 • Ohea salgai. “Tren-motako” bi ohe-
litera, konposizio politean, lau kaxoi 
eta armairuarekin. Egoera onean eta 
merke. Tel. 670-497038. Esther.

Iragarki laburrak 688 62 76 89
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.

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

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko






