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Tijuana,
Mexiko

Konsu Zuazua
Konsu Zuazua duela 42 urte joan
zen Ermutik, gizon mexikar
batekin ezkondu zelako. Egun,
Tijuanan bizi da, Mexikoko
laugarren hiri handienean.
- Erabaki erraza izan zen?
Erabakia hartzea ez zitzaidan bat ere kostatu. Hala ere, hemengo eta hango
bizitza guztiz ezberdinak dira, eta hasierako garaia izan
zen zailena.
- Nola imajinatzen zenuen
leku hura?
Egia esan ez nuen aurreiritzirik izan. Mexikon aurretik egon nintzenez banekien
zelakoa zen. Herrialde osoa
goiz ezagutu nuen, eta zoragarria iruditu zitzaidan.
Aniztasun handia duen herrialdea da.
- Zerbaitek jo zizun arreta
bereziki?
Hasieran janaria apur bat
kostatu zitzaidan, baina ez
nuen moldatzeko arazorik
izan, berehala egokitu nintzen. Ohiturak ezberdinak
dira, adibidez, haiek lagunekin etxeetan biltzen dira.
Heldu berri nintzenean ezkontza batera gonbidatu

gintuzten eta bada arreta jo
zidan ohitura bat. Emakumeak ezkontzako gizon guztiekin dantza egitera irteten
dira eta baita gizonezkoak
emakume guztiekin ere. Orduan, gonbidatu guztiek ezkonberriei billete bat jartzen diete arropan orratz
batekin.
- Bertan gaztelaniaz hitz
egiten duten arren, hitz
egiteko era oso ezberdina
da?
Hizkuntza berdina izan
arren, hitz askoren esanahia
ezberdina da. Hitz egiteko
modua ere ezberdina da: nire senarrak haren lagunei
esaten zien ez negoela haserre baizik eta horrela hitz
egiten nuela. Gu haiek baino askoz ere zakarragoak
gara.
- Zerbait botatzen duzu
faltan?
Gero eta gauza gehiago
botatzen dut faltan, urtee-

OKINDEGIA
GOZOTEGIA

kin nostalgia areagotzen
da. Hasieran ez, gaztea
nintzen eta gauza asko ezagutzen ari nintzen, hazten
nengoen. Lehen urteetan
ez nuen ezer ez faltan botatzen, askotan itzultzen
nintzen. Orain, nire lurra,
nire jendea botatzen dut
faltan, nire odolean ditudalako.
- Nolakoa da zure egun
arrunt bat?
Orain arte eskola batean
aritu naiz lanean zuzendari
bezala, goizez lan egiten
nuen. Nire auzoa kostaldean dago, eta arratsaldetan

malekoira joaten nintzen
paseatzera. Orain jubilatu
berri naiz, eta egin dudan
lehenengo gauza Ermura bidaiatzea izan da.
- Ermura bizitzera bueltatuko zarela uste duzu?
Ez, baina ez da ez dudalako nahi, asko gustatuko litzaidake Ermuan bizitzea.
Baina bi alaba ditut eta Tijuanan bizi dira nire bilobekin, haiek dira nire familia.
Nire alabak noizbait Ermura
joango balira, ni ere joango
nintzateke, baina ez dut uste, bizitza eginda dutelako.

Libe Solozabal

AMAIA
HARATEGIA

AIZ
Garraioak, S.L.
 636 95 83 39 (JULEN)

Izelaieta, 40

Tel. 17 00 63

Drogetenitturri, 284 zk.

Bertoko Okelak

IKASTOLA

Probaleku 5
Tfnoa. 943 17 05 84
Ermua

1968tik Ermua
euskalduntzen

Eladia Zubizarreta Churruca, raketista:

“Pilotan jokatzen
asko disfrutatu dut”
Pilotarien familia izan da Zubizarreta Churrucatarrena: sei anaiarrebetatik, lauk pilotan jokatu zuten, Ignacio eta Fernandok
zesta-puntan eta Rosario eta Eladiak raketan. Azken honek
96 urte ditu eta Sevillan bizi da; bere ahotik eta alaba Pilarren
testigantzatik osatu dugu hurrengo orriotakoa.

erreportajea

Eladia eserita eta bere ahizpa Rosario tente, euren raketekin erretratatuta.
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ladia 1923ko apirilaren 6an jaio zen Ermuko
Artekaleko
11. zenbakiaren bigarren solairuan. Aitxa,
Juan Cancio Zubizarreta
Unamuno, ermuarra zen eta
mallabitarra ama, Cornelia
Churruca Amesti, Useleta
baserriko alaba berau. Plazan bertan zegoen eskolara
joaten zen Eladia; atsedenaldietan eta eskolatik irtetean, eskolapean gustatzen
zitzaion jolastea, frontoi gisa erabilitako horma hartan,
ze gogoan duenez “plazako
handia okupatuta egoten
zen goizean goiztik palistengatik”.
Egunik zoriontsuena
Kontatzen duenez “neukan raketa zaharra zen, pilota gainera astuna eta
gehiengoetan ez zuen boterik egiten. Baina ni zoriontsua nintzen eta izugarri
maite nuen jolastea!”. Egun
baten, Felix Izagirre palistak, bere akorduz “trenbi-

2019ko abendua
deetako langile baten semea
eta txapelduna izan zena”,
raketa bat oparitu zion.
Hark haren baten plazako
bere etxeko balkoitik ikusiko
zuen neskatoa, jo eta jo,
honen pilotari sena nolabait
sumatuz. Raketa bat! Bere
hitzetan, “nire bizitzako
egunik zoriontsuena izan
zen, zoratu egin nintzen, ze
jolastea besterik ez neukan
buruan!”.
36ko gerra zibilak pertsona askoren bizitza eten
zuen, tartean euren aitarena: Juan Zubizarreta 1937ko
urtarrilaren 4an hil zuten
Bilboko Larrinaga kartzelari
egindako zoritxarreko erasoan. Gatazka amaituta, gerrako umezurtz bezala, interna eraman zuten Bilboko
Zabalbide kaleko Ángeles
Custodios ikastetxera. Bertan urtebete eman zuen, harik eta “ahizpa bila etorri
zen eta handik atera ninduten, etxean nire premia zutelako”.

Ermutik Eladiari bidalitako plaka oroigarria, raketista bezala egindako
ibilbidea eskertuz.

“Kantxan bizkorra eta
oso bizia zen, beti zekien
pilota nora zihoan”

Madrid frontoiko iragarkia.
Madrilgo Chiqui frontoirako sarrera.

Amak Erdikokalean estanko bat zeukan, Corneliana.
1964 inguruan Marcelino Menéndezek erosiko zion eta
honen familiaren eskuetan
jarraitu du gaur egunera arte. Jatorrizko eraikina uda
honetan bota dute eta handik plazako frontoira bide
zuzena zabalduko dutela entzuteak ilusioa egin zion Eladiari, berak ezagutu zituen
Ermuko leku eta pertsonen
berri izateak sortzen dion
ilusio berbera.
“Ermua II”
Norberaren jaiotetxearen
leiho batzuk frontoi baten
zabalera emateak zeresana
ote du ofizioa eta afizioa
aukeratzerakoan? Gauza da
Eladiak raketista bezala jokatzen eta prestatzen jarraitu zuela eta bera baino
nagusiagoa zen Rosario

ahizpak ere horretan ziharduela. Hau, pilota munduan, “Ermua I” izango zen
eta Eladia “Ermua II” bezala emango zen ezagutzera,
Salamankako Tormes frontoian debutatuz 16 urteko
gaztetxoa zela. Bartzelonan
gero hilabete t´erdi jokatuko zuen, baina denbora
gehien Madrilen emango
zuen, profesional mailan jokatuz, harik eta 21 urterekin ezkondu zen arte. Kapitalean jokatu zuen bi frontoietatik, Madrid eta Chiqui, bere iritziz azken hau
hobeto zegokion. Zergatiaz
galdetuta, aipatzen digu
agian zela Ermuko eskolapeko hura gogora ekartzen
ziolako, bere lehen pilotakaden lekuko. Bere ahizpa
gazteenak, Begoñak, gogoan du lau anai-arreba pilotarien joko berezitasunak

OSASUNA * ESTETIKA
EDERTASUNA

degi bat
Ile-apaginehiago!!
baino
Egokitutako burua
garbitzeko konketa
943 17 28 09 · Goienkale 12
Drogetenitturri, 284 zk.
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2019ko abendua
eta Eladiaren gainean aipatzen du “kantxan bizkorra
eta oso bizia zen, beti zekien pilota nora zihoan”.
Raketisten artean ohikoa
zen irabazien zati bat familiari bidaltzea, euren
gastuetarako lainekoa gorde ostean; diru-iturri horren gainekoa, ondoko berbekin laburtzen du berak:

“Orduan egiten zen: jokatu, dirua irabazi eta amari
bidali”.
Frontoirik frontoi
Bere gizona izango zena,
Lucas Zamarriego García pediatra eta poeta segoviarra,
frontoian ezagutu zuen, edo
hobeto esanda beronek bota
zion begia, lagunekin partiduak ikustera joaten zene-

Artekale, gaur Erdikokale 11, Eladiaren jaiotetxea.

“Nahiz eta 80 urte izan Ermutik
irten zuela, Sevillan oraindik ea
euskalduna den galdetzen diote”
an. Madrilen bertan ezkondu
ziren 1946ko abenduaren
30ean eta, raketisten artean
ohikoa zen bezala, bere lanbidea utzi zuen familiari buru-belarri dedikatzeko. Cabra, Kordobako probintzian,
bikotearen lehen destinoa
izango zen, bertan jaio zirelarik Carmenchu, Cristina
eta Pilar alabak. Laugarrena, Eladia, Sevillan jaioko
zen, urteak beranduagotik
aurrera familiaren bizileku.
Eladia Zubizarreta hiri hispalensean bizi da, zoriontsu
bere alaben arrimura eta
pozak zoratzen bere 11 biloba eta 12 birbilobekin. Nahiz
eta 80tik gora urte izan bere
lurrotatik irten zuela, ahaztu barik ditu euskarazko
abesti batzuk eta Sevillan
oraindik ea euskalduna den
galdetzen diote, berbetan
iparraldeko esamolde eta
musikalitatea mantentzen
dituelako. Gozatu egiten du
alabekin Internet bidez Ermuko antzinako argazkiak

ikusten, lekuak eta aurpegiak errekonozitzen edo urte haietako anekdotaren bat
gogoratzen.
Auñamendi Euskal Entziklopediaren bertsio digitalean sarrera bat dago bere
izenean. “Zubizarreta, Eladia. Pilotaria. XX. mendeko
40. hamarkadan Madrid
frontoiko emakumeen taldeko kidea izan zen”. Ermuan
2003ko abenduaren 26an ospatutako IV. Pilota Egunaren
ostean, plaka oroigarri bat
helarazi zitzaion, ondo gordeta eta estima handitan
duena: “ELADIA ZUBIZARRETA, jaso ezazu Ermuar danon
esker ona, raketista munduan egin duzun ibilbide luze eta emankorragaitik”.
Hori da Eladia, jaso gure
errekonozimendua eta esker
ona, eta hor doa musu fresko-fresko bat, jaio zinen Ermuko Erdikokaleko etxe paretik, hartu zintuzten Sevillako lur epel horietaraino!

Estibalitz González

Komunitateak

San Pelay o
Aholkularitza
juridikoa

Tel. /Fax. 943 17 15 65 / 943 17 25 04
San Pelaio 6-A (Eroski gainean) 46 P.K. - Ermua

ZUZENBIDE
KONTUAK
Lege eta
kontu aholkularitza
Izarra Centre eraikina
Tel: 846080080
Mugikorra: 688885435
zuzenbidekontuak@gmail.com

Pintxoak · Razioak · Kaxolak · Plater konbinatuak · Ogitartekoak
Probaleku z/g (Ermua) 699 292 043 · 636 549 154
Drogetenitturri, 284 zk.
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2019ko abendua

Asier Tejado, 2019ko Bizkaiko eta Euskadiko txapelduna car crossean slalom modalitatean:

“Ez nituzke aldatuko car crossak
ematen dizkidan sentsazioak”
Dimakoa da, baina azken 6 urteak
Mallabiko Goita auzoan eman ditu Asier
Tejadok. 12 bat urte daramatza kotxeei
lotuta. Rallyetan, mendi igoeretako autolasterketetan eta slalometan parte hartu
izan du kotxe ezberdinekin. Car cross
batekin dabil egun, Demoncar batekin,
slalom modalitatean. Eta ez edonola.
Bizkaiko eta Euskadiko Txapelketak
irabazi ditu azaroan.
- Aspaldidanik zabiltza
kotxeen lasterketetan?
Bai. Beno, kotxeekin hasi
baino lehen, enduroko motorrarekin ibiltzen nintzen
mendian. Gero lagun batek
kotxea oparitu zidan lasterketetan hasteko baldintzarekin, Peugeot 205 bat, eta
horrekin hasi nintzen slalometan. Aspertu edo bete
nintzenean, BMW325 bat
erosi eta nik prestatu nuen.
Lauzpabost urte ibili eta gero, car crossa probatu nuen,
eta aldatzea erabaki nuen.
- Zer nolako ezaugarriak
ditu car cross batek?
300 kiloko pisua dauka,
eta 100CVko indarra. Pisu
eta potentziaren arteko harremana oso altua da: zaldi
bat 3 kiloko. Esan zidaten
car crossa probatzen banuen, hura nahiko nuela. Eta
hala izan zen. Duela 4 urte
bat erosi nuen.
- Zergatik gustatzen zaizu?
Oso txikia eta oso arina
delako. Ematen dituen prestazioak, indarra eta sentsa-

zioak ez nituzke ezergatik
aldatuko. 0tik 100era 3 segundotan heltzen da, eta gidatzeko eran, estres puntua
dauka. Pultsazioek gora egiten dute, eta 147ra heldu
naiteke lasterketa batean.
Ulertzeko, bizi egin behar
da. Bizitzeko modua da.
- Alde txarrik badauka?
Daukan arazo bakarra da
ez duela atzera-martxa, eta
zirkuituko bihurgune batean
kotxea joaten bazaizu, bi
aukera dituzu: edo aurrerantza zuzendu, ahal baduzu, edo baten batek bultza
egitea.
- Duela hilabete baino
gutxiago bi txapelketa irabazi dituzu slalomean,
Bizkaikoa eta Euskadikoa.
Sasoian zaude...
Txapelketako lasterketa
guztiak irabazita, eta hori
ez da erraza! Hau izan da nire urterik onena, edo onenetarikoa.
- Nola lehiatzen da diziplina horretan ?
Bakarka egiten da, asfal-

toan paperez marraztutako
eta konoz betetako zirkuitu
batean, zeinek arinen eta
ondoen ibili, errakuntza
egin barik. Abilezia proba
da.
- Eta non entrenatzen
duzu?
Errioxan badaude lur gaineko zirkuituak, eta batzuetan kuadrillan joaten gara
egun pasa, bazkaldu, bakoitza bere martxan ibili, entrenatu...
- Kirol garestia da?
Ez da batere merkea. Edozein konponketa, dirutza da,
baina horrez gain inbertsioa
egin behar duzu: suaren
kontrako arropak, kaskoa,
zama ez apurtzeko sistema,
baketak, arnesak, su-itzalgailuak egunean... Eta erro-

berak zer esanik ez! 20 bat
minutu irauten dute, eta
100¤ balio du bakoitzak.
Pentsa! Eta urteko lizentzia,
karreretako izen-ematea...
- Baduzu babesle edo dirulaguntzarik?
Ez. Eduki izan ditut, eta
gustura ibili naiz, baina ez
dut gastatu nahi nirea ez dena. Ez diot inori azalpenak
eman nahi. Nire baliabideen
neurrian ibiltzen naiz.
- Nazio mailako txapelketetan parte hartu nahiko
zenuke?
Gustatu bai, baina ezin
dut denbora eta diruagatik.
Neure neurrian ibiliko naiz
beti, gehiago edo gutxiago,
baina ez naiz inoiz kotxeetatik bajatuko.

ZERMIK INGENIERIA S.L. mikrokontrolatzaile
bidezko diseinu elektronikoak garatzen
espezializatua dagoen ingeniaritza-enpresa da.
Horrez gain, LabVIEW-ren bitartez sistema
industrialen kontrola eta monitorizazioa
bideratzeko gaitasuna ere badu.

Drogetenitturri, 284 zk.

Dorleta Vidal

www.zermik.com
Usaetxe plaza 6-8, behea
Arrasate-Mondragon (Gipuzkoa)
Telf: 943 23 10 12
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2019ko abendua

AZAROAK 25, ALDARRIKAPEN
EGUNA ESKOLAN

GABONETARAKO EGITARAUA
Abenduaren 22an, igandea
16:30 Zinema, Kontzejuzarrean.
Antolatzailea: Futbito taldea.
Abenduaren 24an, asteartea
18:30 Olentzero eta Mari Domingi, plazan.
Antolatzailea: Zaparrada Kultur elkartea.
Abenduaren 27an, ostirala
18:30 Skimetraje Play Pyrenees: Pirinioetako eski eta
snow-eko film laburren jaialdia, Kontzejuzarrean.
Antolatzailea: Mallabiko Udala.

Azaroaren 25ean, Ermakumeen Indarkeriaren
Kontrako Nazioarteko Egunean, ohi bezala jai giroaz eta hausnarketarako proposamen desberdinetaz
baliatu zen eskola umeen artean gaiaren inguruko
kontzientzia lantzeko. Hasiera emateko adinaren
araberako ekintza desberdinak burutu ziren, esaterako, zergatiak komentatzea, ipuin bat entzutea
edota bideo bat ikustea. Gero emakumeenganako
biolentziaren kontrako lemak landu ostean, haiekin
apaindu zituzten eskolako hormak. Minutu bateko
ixilunea ere egin zen, ilunetan, kandelen argipean,
hildako eta erasotutako emakumeak gogoan.
Azkenik, udaletxe parera trikiti-soinuz lagundutako
kalejiran abiatu ondoren, manifestua eta harekin
batera ikasle eta familiek egindako aldarrikapen
lemak irakurri ziren, urtero abesten diren bertsoekin amaituz.

FRONTENIS TXAPELKETA MISTOA
EGINGO DA URTARRILEAN
AD Mallabia FT Elkarteak eta Mallabiko Udalak frontenis txapelketa mistoa antolatu dute urtarrilaren
4rako. Mallabiko frontoian jokatuko dira partida
guztiak eta hainbat sari banatuko dira: txapela eta
200 euro irabazlearentzat, kopa eta 150 euro bigarren geratzen den bikotearentzat, eta kopa eta
oparia hirugarrenarentzat. 669028718 telefonoan
eman beharko da izena, eta bikote bakoitzak 16
euro ordaindu beharko ditu.

Abenduaren 28an, larunbata
15:30 Mallabiko pilota eskolako partiduak.
Antolatzailea: Pilota taldea.
18:00 Pilota partiduak herriko frontoian.
-Nesken gomazko paleta partidua:
Arrizabalaga-Naroa Martinez (Mallabia)
// Maialen-Rodriguez (Gasteiz).
-Binakako promozio txapelketa:
Elordi-O. Etxebarria // Alberdi-Salaberri.
Antolatzailea: Mallabiko Udala.
Abenduaren 29an, igandea
12:15 Antzerkia: Bakean dagoena bakean utzi!
Kontzejuzarrean. Gazte eta helduentzat.
Antolatzailea: Mallabiko Udala.
16:30 Zinema, Kontzejuzarrean.
Antolatzailea: Futbito taldea.
Urtarrilaren 2an, osteguna, eta 3an, ostirala
11:30-13:30 // 16:30-19:30
Haur-parkea frontoian: puzgarriak…
Antolatzailea: Mallabiko Udala.
Urtarrilaren 4an, larunbata
10:00 Frontenis txapelketa mistoa herriko frontoian.
Antolatzailea: Futbito taldea.
Urtarrilaren 6an, astelehena
17:30 Zinema, Kontzejuzarrean.
Antolatzailea: Futbito taldea.
OHARRA: Olentzero eta Mari Domingirentzako gutunak
liburutegian, eskolan eta Udaletxeko buzoian jasoko dira.

T

XALAPARTA

ABERNA

etan
Eta astebuaru
riak
fa
,
k
a
pintxo tak!
eta boka
Erdikokale 13
(Ermua)

- Itsaskabra pudina.
- Txipiroiak.
- Piper beteak: okela
edo onddoak.
- Fritoak: urdaiazpikoa
edo onddoak.
- Redondo saltsan.
- Sagar tarta.
- Gazta tarta.
- Tortila patata...

enkarguak
943 030 299
Drogetenitturri, 284 zk.

10 MOTZEAN
GABON KANTAK
PLAZARA
Gabon kantak abesteko aukera
izango dute abenduaren 24an,
21:00etan, Patxi plaza ingurura
gerturatzen diren herritarrek.
Mota guztietako ahotsez osatutako abesbatza herrikoi honetan parte hartzeko abesteko
gogoa bakarrik eskatzen da.
Kantu-paperak bertan banatuko dira eta ordu laurdeneko
iraupena
izango
du.
Gonbidatuta zaude!

MARTXAN DAGO
INAUTERIETAKO
KARTEL LEHIAKETA
2020ko inauteriak iragarriko
duen kartela aukeratzeko
lehiaketa abiatu du Ermuko
Udaleko Kultura Sailak. Parte
hartu nahi dutenek urtarrilaren
29a baino lehen aurkeztu
beharko dituzte euren proposamenak Lobianon. Irabazleak
500 euroko saria jasoko du.
Ermuko Udaleko webgunean
daude eskuragarri oinarri guztiak.

KRIS NIETOK SARIA
JASO DU PAMPLONA
TATTOO EXPON
Azaroan
burututako
II.
Pamplona Tattoo Expon saria
lortu zuen Ermuko KD Tattoo
estudioko Kris Nieto ermuarrak. 100 tatuatzaile baino
gehiagok parte hartu zuen
lehiaketan, nazionalak eta
nazioartekoak, eta errealismoaren kategorian nabarmendu
zen Krisen lana. Horri esker,
2020ko urrian burutuko den
XXIII. Barcelona Tattoo Expoko
sailkapen fasean parte hartzeko aukera izango du.

2019ko abendua

Andoni Isusi Espainiako txapeldunorde izan
da lur gaineko txakur krosean
Abenduaren 7an eta 8an burutu zen Boborásen (Ourense)
Espainiako Lur Gaineko Mushing Txapelketa, eta bertan
Andoni Isusi ermuarrak parte hartu zuen, bere txakur
Baltorekin batera. Isusiren esanetan, zilarrezko dominak
zapore ezinhobea utzi dio. Hezetasuna dela eta, txakurrentzako lasterketa gogorra izan zela azaldu du, eta lehia bizian
egon arren, bide eta aldapetan aurrera egiten joatea lortu
zuten. Proba honetan 300 kirolarik hartu zuten parte, 4
modalitate ezberdinetan aritu zirenak.

320 ikaslek hartu zuen parte “Don’t be
dummy” bide-hezkuntza programan
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren “Don’t
be Dummy | Zuk ez duzu ordezkorik” izeneko
ekitaldi ibiltariek trafiko-istripuak prebenitzeko
helburua daukate, eta Euskadiko ikastetxe ez
unibertsitarioetako gazteei zuzenduta daude.
Jaurlaritzako kanpaina honetan, 15 eta 20 urte
bitarteko gazteek hartzen dute parte.
Abenduaren 4an aurkeztu zen programa hau
Ermuan, eta Institutuko, San Pelayo Ikastetxeko eta Oinarrizko Lanbide Heziketako
320 ikaslek eta 14 irakaslek hartu zuen parte. Ekitaldian zehar hiru lagunen testigantza pertsonalak entzuteko aukera egongo zen: Ermuko udaltzain batena, suhiltzaile batena eta bizkarrezur-muineko lesioa duen Alaitz Arbilla gaztearena.
“Lehenengo pertsonan kontatutako testigantza horien bitartez gazteen barnea mugitzea lortzen da; bizipen horiek oso hunkigarriak izaten dira eta gazteengan inpaktu
handia edukitzen dute”, diote ekimenaren antolatzaileek.

DanobatGroupen lehiaketak badu irabazlea
“Batzen gaituen esentziak izan dezala presentzia” lemapean Danobatgroup kooperatiba taldeak bi lehiaketa antolatu zituen Euskararen Eguna
ospatzeko, bata bertako langileei zuzendutakoa eta bestea
kooperatibak dituen herrietako gizarteari zabaldutakoa.
Langileei zuzendutako lehiaketan, Garazi Lertxundi eta
Nerea Galarzak osatutako taldea suertatu da irabazle.
Gizartera zabaldutako ekimenean parte hartzeko
DanobatGroupek bere eguneroko lanean erabilienak diren
hitz teknikoz osatutako hiztegian hainbat kontsulta egin
behar ziren eta hiztegian sartzeko hitz berriren bat proposatu. Parte hartzaile guztien artean Basque Culinary Center-en
eskutik bi lagunentzako 360ºko esperientzia gastronomikoa
izateko aukera zozkatu da eta Maddi Mendibil elgoibartarra izan da irabazlea.

LEIRE MAYORA

PODOLOGOA
Erdikokale 1, 1. A
48260 Ermua

 943 17 47 44
Drogetenitturri, 284 zk.
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2019ko abendua

140 lagunek eman dute izena
Berbalagun egitasmoan
2019-2020 edizioa abian da,
eta Ermua eta Mallabiko 140
berbalagunkidek osatuko
dituzte ikasturte honetako
Berbalagun taldeak. Izan
ere, 17 taldetan banatuta
arituko dira, horietako 15
Ermuan eta 2 Mallabian.
Herri honetan, talde arrunt
eta Gurasolangun bana egongo dira. Ermuan, berriz, 9 talde
arrunt eta 6 Gurasolagun sortu dira (bat eskola bakoitzeko, eta
2 San Pelayo ikastetxean). Egitasmoaren koordinatzaile den
Juanmi Bravok azaldu duenez, edizio honetako berbalagunkideen batezbesteko adina 45 urtekoa da, eta generoari dagokionez,
aurreko edizioetan bezala, emakumezkoak dira nagusi: 105
emakume eta 32 gizonezko. Gainera Ermua eta Mallabian badago datu bat beste herri gehienetatik ezberdintzen gaituena:
bidelagun eta bidelarien arteko oreka. Euskara lehen hizkuntza
dutenen 61 bidelagun daude, eta euskara modu naturalean erabiltzeko bidean dauden 76 bidelari. Bestalde, Bravok aurreratu
duenez, ekintza berri batean parte hartzeko aukera eskainiko
diete aurten berbalagunkideei. “Gure helburuetako bat izan ohi
da talde ezberdinetako kideek elkar ezagutzea, eta horretarako
BerbaLagun ezkutua egingo dugu datoren urteko lehen hilabeteetan. Kide bakoitzari beste kide baten izena eta adina emango zaio, eta horrentzako oparitxoa erosi beharko du. Gero,
ordubeteko ekitaldi bat egingo dugu plazan, oparitxo horiek
banatzeko aitzakiarekin euskarazko harreman berriak
sortzeko”. Horrez gain, urtarrilean zehaztuko dira urteko
ekintzak, baina iazko arrakasta ikusita, “sagardotegira
irteera ziurtatuta dago”,
aurreratu du Bravok.

TXABI ARNALEK LIBURUA
KALERATU DU
Muelles izenburupean, 4 urtetik gorako orori zuzendutako albuma kaleratu du Txabi Arnal idazle ermuarrak
(La Guarida Ediciones).
Berak idatzi du katu bat
protagonista duen liburu hau, eta Carlos Vaz
de Carvalho ilustratzaile
portugaldarra marrazkiez arduratu da.

KALTXANGO AEK EUSKALTEGIKO
IKASLE ETA IRAKASLEEK “LAU
TEILATU”REN BERTSIOA GRABATU DUTE
Umeen minbizia izan da EITB maratoiaren ardatza aurten, eta horri ohiartzuna emateko “Zure bertsiorik
onena” ekimena abiatu zuen EITBk. “Lau teilatu”
abestiaren 1.500 bertsio
baino
gehiago
jaso
zituzten, horietako bat
Ermuko Kaltxango AEK
Euskaltegian grabatutakoa. Ermuko Udaleko
webgunean ikusi daiteke
bertsioaren bideoa.

150 LAGUN BILDU ZIREN ALBOKA
MUSIKA ESKOLAKO BAZKARIAN
Hainbat ekitaldi antolatu ditu Albokak bere 25 urteurrena ospatzeko. Horien artean, bazkari herrikoa
nabarmentzen da. 148
ikasle
eta
irakasle
(egungoak eta ohiak),
zein guraso bildu ziren,
eta ederto pasa zuten,
karaoke eta photocallez
ere gozatu baitzuten.

Ermua eta Mallabiko herri-aldizkaria

Aldizkaria doan
jaso nahi duzu?
943 179350
688 632876
drogeten@gmail.com

AUTOS AMEDI
Zearreko buelta eraikina 3, L8 pab.
Telefonoa 943 17 04 14
Drogetenitturri, 284 zk.
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2019ko abendua

Mugartea, 25 urte pintzel
eta margo artean
1994ko martxoan sortu zen
Mugartea, margotzeko zaletasuna
zuten hainbat ermuarrek bultzatuta.
Pintura elkarte honek Lobiano
Kultur Guneko ganbaran du
egoitza, asto eta mihisez betetako
txoko lasai eta lasaigarrian

E

txean
margotzea
baino, hona etortzea
nahiago dugu —diote
elkarteko lehendakaria den Yolanda Capelok
eta Pedro Valiente diruzainak—. Etxean leku falta egoten da, disolbatzaileen usaina jasangaitza izaten da eta,
gainera, gure ideiak eta kezkak partekatzeko aukera dugu hemen”. Hori dela-eta Lobianoko azken pisua Mugartea elkarteko kideen oasi bilakatu da.
Baina ez dira beti bertan
egon. Elkartea sortu zenean,
Ongaraiko Gure Etxea erakinean biltzen ziren. Ondoren,
Torretan eman zuten urte
pare bat; eta Lobiano atondu
zenetik, bertan dituzte euren margo eta pintzelak. Bidaia honetan Udal Pintura Es-

Drogetenitturri, 284 zk.

kola izan dute beti ondoan,
Mugartearekin inolako zerikusirik ez duen arren.
Yolandak eta Pedrok diotenez, ez dago jada bazkide
sortzailerik, baina gorabeherak gorabehera, taldekide
kopuruari eustea lortu dute
urteak aurrera joan ahala,
eta 30 margozale inguru daude egun euren zerrendetan.
Haien batezbesteko adina 50
urtetik gorakoa da, eta emakume eta gizonen kopurua
berdin-berdina da. Baina talde anitza da. Askok Pintura
Eskolan formatu, eta Mugarteara egin dute salto. Beste
batzuk, aldiz, autodidaktak
dira. “Talde irekia da, eta
edozein egin daiteke kidea,
eskatzen dugun gauza bakarra da oinarrizko ezagutzak
izatea. Hemen laguntzeko

Yolanda Capelo, makurtuta gonarekin, eta Pedro Valiente, atzean.

prest gaude, baina ez gara
irakasleak”, diote.
Helburuaz galdetuta, argi
daukate: elkarteari jarraipena ematea eta artea herritarrei helarazi. “Orain arte Mugartea ez da oso ezaguna
izan, eta horri buelta eman
nahi diogu”, diote biek. Eta
25. urteurrenean kalera irtetea erabaki dute. Erakusketa
egin zuten azaroaren bigarren hamabostaldian, eta
baita anaitasun bazkaria,
non aspaldiko eta egungo
bazkideek bat egin zuten.
Eta azkenik, umeei zuzendutako zenbait tailer eskaini zituzten, material eta erreminta ezberdinak ezagutzera
emateko.

Horrez gain, urtero egiten
dituzten ekimenei eutsi dizkiete. Mugartea ekimen pribatua da, Udalak diruz lagundua, eta horren truke elkarteak Aire Zabaleko Lehiaketa antolatzen du urtero.
Halaber, herriko kultur zentroekin kolaboratzen dute,
eta beste herri batzuetako
margo elkarteekin hartuemanak dituzte. Gero eta
gehiago. Baina elkartea norabide egokian doala ematen
duenean, zalantzak agertzen
dira bat-batean. “Gure arazoa da gutxi saltzen dugula,
eta astiro ez bagoaz koadroak pilatzen zaizkigu...”, dio
Valientek barrezka.

Dorleta Vidal
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Conchi Etxeberria, elkartasun tonbolako jostuna:

“40 panpinentzako
jantziak egin ditut aurten”
Ermura ezkondutako Lizartzako
emakume honek 3 urte daramatza
elkartasun tonbolarekin kolaboratzen.
Berak sortuak dira Erdikokalen
dagoen tonbolan irabazi daitezkeen
panpinen arropak. Denboraz eta
mimoz josiak.
- Noiztik josten duzu?
Jantzi-denda neukan Eibarren, eta konponketa txikiak
egiten nituen, gauza handirik ez. Erretiroa hartu nuenean, duela bi urte, josten
ikasten hasi nintzen Bilbon,
faltan botatzen nuelako patroiak egiten jakitea. Nire
ustez etxe guztietan egon
beharko litzateke josteko
makina bat, garrantzitsua
iruditzen zaidalako oinarrizkoena egiten jakitea.
- Bada tonbolako panpinak
ikusita, ez du ematen hasiberri baten lana denik…
Hasieran tonbolako poltsak egiten nituen. Baina
egun batean, Mari Karmen
Urkidik panpinen arropen
patroiak egin zizkidan, horretan hasi nintzen, eta gustua hartu! 100 bat panpina
egin ditut dagoeneko!
- Estilo ezberdinetan jantzita dauden panpinak
ikusi daitezke tonbolako
erakusleihoan…
Bai, tonbolan dena aprobetxatzen dugu, eta ematen
dizkiguten oihal zati guztiak
erabiltzen ditugu. Horregatik

arropa klasikoarekin jantzita
dauden panpinak badaude.
Dena den, baserritar jantziak
egiten ditut batik bat. Eta
panpinak jantzi eta gero,
izena jartzen diet: Enrike,
Anbrosia, Jesusa, Bixente,
Martin, Fermina… Nik gonak,
azpikogonak, alkandorak, zapiak, txapelak eta abarkak
egiten ditut, eta beste batek
artilezko galtzerdiak eta tokillak egiten ditu.
- Zenbat panpina jantzi
dituzu tonbolako edizio
honetarako?
40 panpina prestatu ditugu, baina batzuk saldu egin
dira jada. Jendeak eskatzen
zizkigun, eta saltzen hasi
gara, 40¤tan.
- Nondik ekartzen dituzue
panpinok?
Mari Angeles Irustak erosten ditu Valentzian, oporretara doanean, eta guri ekarri gero. Batzuetan oparitu
egiten dizkigu.
- Zenbat denbora eramaten dizu jantzi oso bat egiteak?
Ez dakit, gehienetan bizpahiru batera egiten ditut,

eta zaila da kalkulatzea.
Esango nuke, oihalak prest
baditut eta horretara bakarrik dedikatzen banaiz, egunean bat egin dezakedala.
- Panpinez gain, besterik
egiten duzu tonbolarako?
Bai, momentuan nik egindako 30 bat kuxin egongo dira, poltsikoak husteko erretilutxoak, poltsak...
- Urte guztian zehar biltzen zarete sari hauek
prestatzeko?
Bai, astean behin biltzen
gara. Baina lan gehiena etxean egiten dugu. Hala ere, guk
egindako gauzez gain, dendek eta norbanakoek emandakoak ere badaude.
- Abenduaren 12an zabaldu
zenuten tonbola, Goxo Goxo

kafetegiaren aurrean. Lan
handia da berau prestatzea?
Bai, lauzpabost emakume
ibiltzen gara batez ere, eta
nik askotan esaten diet gu
zaharrak garela lan guzti hau
egiteko. Eta bizitzako sasoi
honetan nik ez dut nahi obligazio handirik, baina... ez
daukagu erreleborik.
- Zein da tonbolaren helburua?
Dirua biltzen dugu Caritasi
eta herriko misiolariei emateko: Hortensia Perosanz,
Mireia Suárez eta Niko Urretari, Senegal, Kolonbia eta
Txilen dituzten proiektuak
hauspotzeko.
Kolaboratu
nahi dutenek boletoa erosi
dezakete, euro 1ean.

Dorleta Vidal

Drogetenitturri, 284 zk.

ESKLorenzo
OLENeskolako
TXOKOalbisteak
A
16 San

2019ko abendua

Lorenzotxoko agertu
zaigu Euskararen Egunean
Aurtengo Euskara Eguna berezia izan da guretzat. Alde batetik, eskolako ume
guztiek parte hartu duten “altxorraren bila” burutu dugu. Jolas hau auzoko dendekin batera antolatu dugunez, ikasleek irakasleen laguntzaz auzoan zehar pistak jarraitu eta puzzle erraldoi baten piezak lortu behar izan dituzte.
Honez gain euskal ginkana ere egin dugu. Ginkanako proba guztiak zuzen eginez gero, talde bakoitzak puzzlearen beste pieza lortzen zuen.
Hara zer nolako ezustea puzzle erraldoi hau osatu dugunean: Lorenzotxoko
agertu da!
Euskara asko maite duenez, gure hizkuntza bultzatzeko asmoa azaldu digu.
Horretarako, ikasturtean zehar iharduerak, jolasak eta euskara sustatzeko kanpainak antolatuko ditu.
Ongi etorri Lorenzotxoko!!!

Olentzero eta Mari
Domingiren zain
gaude

Emakumeenganako
Indarkeriaren
Aurkako Eguna
ospatu genuen

Abenduaren 20an, Olentzerok eta Mari Domingik bisita egingo digute. Gela guztietatik pasako dira umeak
agurtzeko eta oparitxoren
bat uzteko. Hori dela eta,
urtero bezala, Olentzeroren
panpin dotorea egin dugu
ikasleekin batera. Egun

hauetan gurekin daukagu,
baina laster autopistako sarreran egongo da. Gabonetako giroan murgilduta, aurreko egunean eskolako jaialdia
ospatuko dugu. Bertan mailaka prestatutako gabon
kantak eta dantzak eskainiko
dizkiegu gurasoei.

Azaroaren 25ean, Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Eguna ospatu genuen eskolan. Astean zehar eskolako
txirrinaren bitartez emakumea aldarrikatzen duten kantak
jarri ditugu, eta maila guztietan gai hau landu ondoren,
umeek egindako marrazkiak leihoetan jarri eta patioan mural bat ezarri dugu. Horma-irudi honetan puntu more erraldoi batekin batera geletan landutako indarkeria honen kontrako leloak idatzi ditugu.

solozabal
tabakoak
torrekua 1
tel./fax: 943 17 07 33
Drogetenitturri, 284 zk.
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Pedro eta Ganix, hiru
txirloetan aritu eta adituak
Pedro Gómezek eta Ganix
Rodríguezek hainbat gauza dituzte
komunean. Nabarmenenak:
eibartarrak direla, Ermura ezkondu
zirela eta txikitatik hiru txirloen
munduan murgilduta ibili direla.
Gaur egun ere bolatokietatik
aldendu ezinik dabiltza.

B

iek aitortzen dute
bolatoki batean hazi
direla. Pedroren aitak Matxarian zegoen Asola Berri baserria erosi
zion Felix Sarasketari, eta
baserri hark taberna eta bolatokia zuen. “Han ibiltzen
ginen anai guztiok jokoan”,
gogoratzen du Pedrok. Eta
gerora, Mahasti elkartea sortuko zuten bertan. Ganixen
aita, aldiz, Karmeliten elizatik gora zegoen baserri batean bizi zen, Iparragirren, eta
bertan ere bolatoki bat zuten
ondo-ondoan, beraz, etxekoen zaletasuna ia berez sortu
zen. Horrez gain, hainbat bolatoki prestatzen zituen aitak, tartean Arrate eta Elorriokoa, eta oraindik ere batzuk atontzen ditu.
1962an Asola Berri elkartea sortu zuten Eibarko hiru
txirlo zaleek, eta handik gutxira haren egoitza Arrateballera aldatu zuten (Tekniker
azpira). Gaur egun ere bertan jarraitzen du, eta bai Ganix bai Pedro bertako kideak
dira. “Txikitan igandero joaten ginen elkartera —gogoratzen du Ganixek—. Bertan

bazkaldu, eta bolo-jokoan
pasatzen genuen eguna”.
Gipuzkoan kirol ezaguna
den arren, ermuarron artean
ez da batere ohikoa. Eta
deigarria da, sasoi batean
hemen ere hiru txirloetara
jokatzen zelako. “Hanbreko
tabernako atzeko aldean,
gas-biltegia dagoen lekuan,
bolatokia zegoen lehen; Batzoki ondoan ere beste bat
omen zegoela esan didate;
eta Mallabiko San Juan elkarte ondoan ere bolatokia
dago. Ni arduratzen naiz berau jaietarako prestatzeaz”,
dio Pedrok.
Txapelketak
Eta nola jokatzen da? Bada hiru txirlo jartzen dira
bata bestearen atzean (metro bateko aldearekin gutxi
gorabehera), eta bolo batekin (egurrezko bola batekin)
haiek lurrera bota behar dira. Botaldia ontzat emateko, ibilbidearen hasieran dagoen ohol estu bati jo behar
zaio. Jo ezean, ohol-huts
esaten zaio, eta botaldia baliogabetzen da. Jarraian, 19
eta 23 metro bitarteko luze-

ra duen lurrezko kanal batetik joan behar da boloa,
txirloetara heldu arte. Txirlo bakoitzak puntu bat balio
du, eta hiru botaldi direnez,
9 puntu lortu daitezke
gehienez. “Eta bolatokiaren
arabera, indarra edo abilezia da garrantzitsuagoa puntuak lortzeko”, diote.
Hainbat auzo eta herritako
jaietako botaldietan parte
hartzen duten arren, urria
eta azaroa bitartean burutzen den Euskadiko txapelketari eta apirila eta ekaina bitartean burutzen den Gipuzkoakoari begira egoten dira
biak. Eta garai horretan txapelketok daukate lehentasuna beste gauza guztien gainetik. “Etxean haserreak sortu daitezkeen arren, ez dugu
barkatzen”, diote aho batez.
Zaletasun horrek bere fruituak eman ditu. Gipuzkoako
Txapelketa irabazi zuen Pe-

drok 1986an, eta 1993an Euskadiko Txapela lortu zuen,
bere alaba jaio zen egun berean. Ordutik hainbat txapel
irabazi ditu txapelketa txikiagoetan. Ganix, aldiz, bigarren postuan trabatzen da
gehienetan. “Aurten bigarren izan naiz Gipuzkoako
txapelketan. Eta duela 3 urte, irabaztekoa nintzen, eta
azken proban Bergaran ermuar batek irabazi zidan,
txapeldunen txapelduna den
jokalaria”, damutzen da.
Mundu txikia da, eta bolari
berdintsuak ibiltzen dira bolatokiz bolatoki. 70-80 lagun
inguruz osatutako taldea da,
baina “azkenaldian gazteak
ere hurbiltzen joan zaizkigu
zorionez”, diote. Bizkaian
txapelketa sortzekotan daude egun, beraz, dirudienez,
hiru txirloek badute etorkizuna.

Dorleta Vidal

PUB YOMY
Zubiaurre
kalearen
bihotzean
Drogetenitturri, 284 zk.
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Egun baikorra
gunero bezala etxetik irten
eta lantokira abiatu naiz.
Gabonetako argiak jarrita
daude jada, geltokiko
markesinetako iragarkiak eta telebistakoek “zoriontasuna” saltzen
digute. Baina trenera igo eta jendearen aurpegiek errutinaren eta
bete gabeko ametsen begirada
bueltatzen didate. Hurrengo geltokian, portal batetik bikote bat irten
da, elkarri garrasika, euren alabatxoaren begiradapean. Albotik,
ume-aulkitxo bati bultzaka doan
emakume bat igaro da, estutasun
begiradarekin, eskutik helduta daraman beste semea negarrez ari
den bitartean. Neska bat ikusi dut,
nerabe bat, zebra igarobidetik pasatzen, negarrez, zotinka, mugikorretik hitz egiten duen bitartean.
Ingurura begiratzen dut, eta sufrimendu asko ikusten dut. Bizitzak urratutako aurpegiak ikusten
ditut, kezkek zaildutako bekokiak,
lanak higaturiko esku eta begira-

E

“

dak, eguneroko borrokaren hortz
estutuak.
Eta errealitate honek talka egiten du ikusten ditudan markesinetan iragartzen diren bizitzekin,
edo aldizkarietan eta telebistan
ikusten ditudan zoriontasun, gozamen eta perfekzio ereduekin.
Gabonetan denok zoriontsuak
izan behar gara. Nola da posible
talka hain izugarria izatea? Nola
heldu gara saltzen diguten edertasun faltsu hori sinestera eta
errudun sentitzera gure bizitzak
ez direlako holakoak, gure gorputzek ez dutelako zerikusirik erakusten dizkiguten horiekin, ez garelako bizi etengabeko irribarre
batean? Faltsuak dira gabonak.
Faltsua da edertasun hori, eta ez
dauka zerikusirik benetako bizitzarekin.
Benetako bizitzan sufrimendua
ikusten dut, baina La Pollaren
abesti bat gogoratuz: “Voy a encarar el día con actitud positiva,

Trenera igo eta jendearen aurpegiek
errutinaren eta bete gabeko ametsen
begirada bueltatzen didate

”

Jabi Vidal
Luce el sol y cantan los pajarillos…” trenetik jaitsi eta ume batzuk ikusi ditut jolasten, barrezka, asfaltoan lore bat hazten ikusi dut eta tren geltokitik Anbotoko
puntan hodei desberdinak ikusi
ditut. Eta orduan pentsatu dut
baietz, existitzen dela benetako
edertasuna, lore, ume eta hodei
horietan antzeman dezakeguna,
edo besarkada batean, elkartasun
keinu batean, muxu zintzo batean, ondo egindako lanak eragindako poztasunean, neguko eguzkipean berotzen den azalean… Eta
edertasun hori ez da sartzen publizitate markesina batean; ez da
telebistan irtengo eta bai, aurrera
egitea merezi duela erakusten digu. Zuhaitza jartzera noa. Urte
berri on!

Udal Euskaltegia
Teresa Murga Eraikina
Goienkale z/g 2. solairua
ERMUA · 943 170 925
ermukoudaleuskaltegia@gmail.com

Proba-Leku
Ileapaindegia - Estetika

Probaleku 3, 1A
Tel. 943 17 05 42
Drogetenitturri, 284 zk.

Pub SCORPIO
Zubiaurre, 21
ERMUA

Goienkale kalea (Ermua)
Tel: 943 172 454
sehiga.proteccionlaboral@gmail.com

SALEROSKETAK ETA AGURRAK 19

2019ko abendua

LAN ESKAINTZA
Basondartza eskolarako
2019-2020 ikasturterako
bidelagun bila gabiltza.
Hezkuntza arloko
ikasketak edo interesa
duzuenok bidali
Curriculuma helbide
honetara:
basondartza@gmail.com

Abenduaren 18an
Zorionak zure
9. urtebetetzean.
Zelako handia egin
zaren bat-batean.
Musu handia Alaia,
Aimar, izeko Laura
eta osaba Joseren
partez.

Abenduaren 11n
Zorionak Urko.
12 urte txapeldun!!
Asko maite zaitugu.

Abenduaren 16an
Zorionak Gorka zure
4. urtebetetzean.
Muxu handi bat
familia guztiaren
partez.

LAN BILA

Maier, abenduaren 2an
Aiora, abenduaren 19an
Aiur, urtarrilaren 28an
Zorionak hirukote,
primerako eguna pasa!
Patxo pilo zuentzat!

Nagusiak zaintzen
(gauez) eta garbiketak
orduka.  662 012 834.
Zazpi urtetako
esperientzia eta Eusko
Jaurlaritzako
titulazioak dituen
emakumea eskaintzen
da nagusiak zaindu edo
garbiketak egiteko.
Orduka, gauez zein
egunez.
 603 514 085.
Neska eskaintzen da
nagusiak edo umeak
zaintzeko, edo
garbiketa lanak
egiteko. Astelehenetik
ostiralera. Orduka.
 681 310 989.

Urtarrilaren 2an
Zorionak Laida!!
5 urte beteko dituzu
laster, printzesa!
Musu handi bat
Inhar, aita eta
amaren partez.

Abenduaren 8an
Zorionak Naia 9 urte
bete dituzulako.
Patxito handi bat
Izaro, Eder, Nico eta
Vanesaren partez.

Abenduaren 29an
Zorionak txorizo
planplona! Ondo
pasa zure urtebetetzean. Muxu handi
bat Marimatraken
partez. Asko maite
zaitugu; Lucía, Libe
eta amatxo.

Abenduaren 4an
Zorionak Ane, 13
urte !!!!!! Musu
handi bat familia
osoaren partez!!!
Muuuuuaaak!

Iragarkia edo
zorion-agurra
kaleratzeko,
bidali mezua:
drogeten@gmail.com

helbidera.
Azken eguna:
Urtarrilaren 22a

Hamburguesería

TITANIC

FOTOKOPIAK
KOLOREZKO FOTOKOPIAK
HANDIPENAK - TXIKIPENAK
PLANOAK - AZALEZTAPENAK
FAX PUBLIKOA
INPRIMAKETAK KAMISETATAN

Komentukua, 6 behea 48260 ERMUA TEL. / FAX 943 17 42 89

ARRIETACORDEVI
Etxetresna elektrikoak,
telebistak,
musika-ekipoak…
…prezio eta kalitate
ezin hobean.

Pintxo dastaketa
poteoan

VI. Centenario kalea, 5 - ERMUA

Kantabria 2 • Tlf: 17 67 83
Drogetenitturri, 284 zk.

20 ANTZINAKO ARGAZKIAK

2019ko abendua

MALLABIA

1955

Argazki hau Eibarko Optica Foto
Plazaolak ateratakoa da 1955eko
maiatzaren 8an. Txurrukatarrak
elkartu zien despedida baterako.
Bertan agertzen dira: Catalina
Churruka, Carmen … ( Antonio
Churrukan emaztie), Conchita
Churruka, Isidora Churruca, Felisa
Churruca, Marichu Churruca,
Angelita Churruca, Mari Luz
Churruca, Maria Gerrikabeitia,
Juliana Uzuriaga, …, Ines …
(Gernikakoa), Justina …
(Beranogoitikue) eta Elena
Churruca.
* Argazki honetan izen-abizen batzuk falta dira. Norbaitek datu horiek baditu,
jakinaraztea eskertuko genuke: drogeten@gmail.com edo 943179350.

ERMUA

1938

Olaetxea Arriaga ahizpak: asto
gainean, ezkerretik hasita,
Mª Esher, Lorea eta Kepe;
astoa trallatik oratzen dagoena
Ana Mari da. Mallabiko Artixe
baserrikoa zen astoa eta egun
horretan euren Oletxe baserrira bisitan etorri zitzaien
Artixeko tia Julirekin batera.
Soineko zuri eta buruko larrosetak ez ziren arroparik aproposenak asto-saren gainera igoteko, baina bai ordea erretraturako. Pozarren guztiok; txakurra da itxuria, harantz eta
honantz lekua topatu ezinik
dabilen bakarra.

Drogetenitturri, 284 zk.

SAREAN GALDEZKA ETA KOMIKIA 21

2019ko abendua

Urtebete igaro da Euskaraldia burutu zenetik, 2018an, eta urtebete falta da ariketa
erraldoi honen II. edizioan buru-belarri sartzeko (2020ko azaroaren 20an).
Atzera begiratu, ondorioak atera, eta aurrera begira jartzeko unea heldu da.
Baina… iazko Euskaraldiak balio izan zuen zure hizkuntza-ohiturak aldatzeko?

?

Bai: 36 boto.
Ez: 20 boto.
Ez, %36

Abenduaren 4tik 11ra egon da inkesta honetan parte hartzeko aukera, eta guztira 56 boto jaso dira Euskal Biruseko Facebooken.

Bai, %64

Tasio eta Sabino

burdindenda
 Etxea

 Giltzak

 Tresneria
 Brikolajea

 Sarrailagintza
 Kit altzariak

Ileapaindegia
Estetika

 Errailak
Zeharkalea 8

Tel: 943 17 65 61

ERMUA

Tel: 943 03 17 56

Diputazio, 5

ERMUA

Drogetenitturri, 284 zk.

22 URTARRILEKO AGENDA
ZINEA
Hilaren 4tik 6ra
Hilaren 11tik 13ra
Hilaren 18tik 20era
Hilaren 25etik 27ra
Zehaztu gabeko filmeak.
Ermua Antzokian.
Hainbat ordutegi.

ZINE-KLUBA
Hilak 2
Hilak 9
Hilak 16
Hilak 23
Hilak 30
Zehaztu gabeko filmeak.
Antzokian. 20:30ean.

UMEENTZAKO
ZINEA
Hilak 5
Hilak 12
Hilak 19
Hilak 26
Zehaztu gabeko filmeak.
Antzokian. 20:30ean.

ANTZERKIA
Hilak 24
“Ocaña”, La dramática
errante taldea.
22:15ean. Ermua
Antzokian.
Sarrera: 10¤

2019ko abendua

MUSIKA
Hilak 25
Blues kontzertua:
Big Dani Pérez Band.
20:00etan. Lobiano
Kultur Gunean.
Sarrera: 10¤
Hilak 31
Kontzertua: Noche
sabinera, Sabinaren
benetako banda.
22:15ean. Antzokian.
Sarrera: 12¤

UMEENTZAKO
EKITALDIAK
Hilaren 4ra arte
Gabonetako haur
parkea: puzgarriak,
ohe elastikoak, ludoteka
bideo-konsolak, jumping,
tailerrak…
11:00etatik 13:00etara
eta 16:00etatik
20:00etara.
Sarrera: 2¤
Hilak 3
Haurrentzako ikuskizuna:
“Goazen 6.0”,
Pausokaren eskutik.
17:00 eta 19:00etan.
Antzokian. Sarrera: 6¤
Hilak 5
Errege Magoen
kabalgata (kalejira).
18:00etatik. Sallabente
ikastetxetik hasita.

ERAKUSKETA
Hilaren 15tik
otsailaren 2ra:
404 Markos Gimeno
Vesga. 18:00etatik
20:00etara.
Asteburuetan, 12:21tik
02:20 PMtara. Lobianon.

BESTELAKOAK
Hilak 26
Extremadurako
txarri-boda.
10:00etatik aurrera.
Extremadurako zentroan.
Patxi López

PRO

arraindegia

TXINDURRI
TALDEA
Tokian
tokiko
Drogetenitturri, 284 zk.

ITSASKIAK
ARRAIN FRESKOAK
ETA IZOZTUAK

Zubiaurre, 21
943 17 16 96
ERMUA

- Akordeoia
- Klarinetea
- Biolina
- Panderoa
- Biolontxeloa
- Perkusioa
- Bonbardinoa
- Pianoa
- Flauta
- Saxofoia
- Kantua
- Trikitrixa
- Gitarra
- Tronboia
- Gitarra elektrikoa - Tronpeta
MUSIKA
- Gitarra baxua
- Txistua
ESKOLA
- Lengoaia musikala
Tel. 943 17 12 98 / 943 17 18 00 • albokamusikaeskola@hotmail.com

GREMIOEN
GIDA
ERROTULAZIOA

ITURGINTZA

ITURGINTZA, GAS ETA KALEFAKZIOA

LUIS VALLE
Bainugelen
erakusketa
943 17 15 56
Tailerra
943 17 23 56
Goienkale z/g

PERTSIANAK

ELEKTRIZITATEA

ETXETRESNAK

A RGIZTAPENA
ELEKTRIZITATEA
• Proiektuak • Kalefakzioa
• Instalazioak • Gaueko tarifa
• Erreformak • Erradiadore elektrikoak

Diputazio, 13

ETXETRESNA ELEKTRIKOEN
S A L M E N TA E TA K O N P O N K E TA

Diputazioa 7 (Ermua) · 943 17 66 08

943 17 65 25
689 23 31 71

Gremioen Gidan publizitatea jarri nahi baduzu...
943 17 93 50 / 688 63 28 76 / drogeten@gmail.com

