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Eibarren
Erdian bizitzeko,

baina espazioaz inguratuta

GGaarraajjee  iittxxiiaakk  2255..000000€€--ttiikk
Sarrerak Bidebarrieta eta Bista Eder-etik

1, 2 eta 3 logelako etxebizitzak 105.000€-tik hasita
11..  FFaasseekkoo  aazzkkeenn  eettxxeebbiizziittzzaakk

etxebizitzak    garaje plazak    lokal komertzialak

B i z i e r a  b e r r i  b a t



...eta kitto!  11/XII/29  
788 zkia.

II JJ II-- AAJJAA  //  II JJ II  TTAA  AAJJAA  IIBB IILL LL II ..-- Parrandan, jai giroan ibili. “Goizabarra izan
arren, hantxe ebizen itturri onduan iji ta aja”.
II JJ OO..-- Ixo, eixo, eho, garauak birrindu. ‘‘MMoolleerr ’’. “Hartu kaferrotia ta ijo kafia”.
IIKKAARRAA  EEGGIINN..-- Mugitu, normalean ezezko forman erabili ohi da. Batzutan
alpertsuan egotea ere esan nahi du. “Bonben zaratiakin hormiak ikara egin
dau”. “Kerizpian ikararik egin barik egongo dok hori egun guztian”.
IIKKAARRAA  EERRAAGGIINN..-- Mugiarazi. “Lau lagunen artian sakatu arren, ez zetsen
ikara eragin”. “Kerizpian jarritta daguanari ikara eragitterik ez dago”.
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asteko HHEEMMEERROOTTEEKKAA esaldiak
“Donostian asko amorratzen nau dagoen giroen eta le-
kuen ablazioa. Europako edozein hiritan ikusten dituzu
aulki eta mahai zaharrak, diferenteak ere bai taberna
beraren barruan. Ez dute dena bota zaborretara zer-
bait faltsua eta imitaziozkoa ekartzeko. Erabateko utzi-
keria dago Donostian denarekin, bere burua erakutsi
eta bere burua begiratu zale den hiri batean”

(Harkaitz Cano, idazlea)

“Politikari batek baietz dioenean, akaso esan nahi du;
bestalde, akaso esaten badu, ezetz besterik ez dio; eta,
ezetz badio, orduan bai, orduan politikaria izateari la-
ga dio. Dama baten kasuan, ordea, berak ezetz dioe-
nean, litekeena da akaso esan nahi izatea; akaso ba-
dio, orduan seguru baietz esan nahi duela; eta, baietz
badio, ez gaude dama baten aurrean”

(Sebastian Piñera, Txileko presidentea)

ERREDAKZIOAREN OHARRA
Datorren astean ez da alerik izango eta 2012ko lehen alea urtarrilaren 13an

jasoko duzue zuen buzoietan. Ondo amaitu urtea eta hobeto hasi berria.

EESSKKUUTTIITTZZAAKK

Etzirako, urteroko moduan, Urkora igoera antolatu dugu …eta kitto! Euskara Elkarteak eta Klub Deportibo-
ak. Eta urteroko moduan Ixua jatetxeak egun horretan banatuko dugun hamarretakoa prestatzeko laguntasun
guztia eskainiko digu. Hori dela eta, gure eskerrik beroena Ixuako arduradunei eskainitako guztiarengatik. 

Aurten, gainera, gurekin egingo dute bat Asola-berri elkartekoek eta Armeria Eskolak, euren urteurrenak di-
rela eta. Eskerrik asko eurei ere; berdin Eibarko Udalari.

Eibartar guztiak gonbidatu nahi ditugu, urteko lehenengo ekimen honekin bat egin dezaten. Aurten, gaine-
ra, nahi duenak, goizeko 8.30etan Deporretik irtengo den taldearekin bat egiteko aukera izango du, elkarrekin
igotzeko.

Urtea ondo amaitu eta hobeto hasi.
. . .eta ki t to!  Euskara Elkartea

UURRKKOO  IIGGOOEERRAAKKOO  LLAAGGUUNNTTZZAAIILLEEEEII  EESSKKEERRRRIIKK  AASSKKOO
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- Aldezle izendatu zaituzte
EHUn. Zein izango da zure
zeregina?

Unibertsitatean sor daitezke-
en gatazkak aurreikusten eta,
posible bada, ebazten ahale-
ginduko naiz. Ararteko moduko
bat izango naiz, baina uniber-
tsitate barruan.
- Lehen aldia da EHUk horre-
lako kargu bat duena. Beraz,
zu zara bidea irekitzen due-
na. Erantzukizun handiagoa
zuretzat?

Bai, baina baita ohore eta
erronka handiagoa ere. Izan
ere, ez ditut gauzak eginda to-
patzen, eta nik nahi ditudan
edo hobea pentsatzen dudan
moduan egin ahal izango ditut.
Orduan, erronka polita da.
- Zer suposatzen du zuretzat
kargua hartzeak?

Erantzukizun handia, baita
beldur eta bertigo pixkat ere,
lehenengo aldia delako EHUk
Aldezlea daukana, horren ingu-
ruan ez delako ezer egin orain
arte eta jendeak nigan oso kon-
fidantza handia jarri duelako.
Orduan, horri erantzun ona
eman behar diot, baina nik kon-
fidantza handia daukat nigan
lana ondo egiteko. Hala ere,
beldur pixkat bat ematen du,
urtero txosten bat aurkeztu be-
har izango baitut Klaustroan
eta ea zer esaten duten. Orain

arte babes handia jaso dut, bai-
na gero ikusiko da, orain niri to-
katzen zaidalako konfidantza
horri erantzutea.
- Irakaslea izan zara orain ar-
te EHUn. Lan hori lagako du-
zu orain?

Karguak liberazioa dakar,
baina doktoretzako kurtsoekin
jarraituko dut, ordu gutxi direla-
ko eta ez dudalako hori galtze-
rik nahi. Irakaskuntza gusta-
tzen zait. Beste mailetan egiten
nuen irakasle lana utziko dut,
baina Doktoretzan eta ikerkun-
tzan jarraituko dut, beste errit-
mo bat duelako eta hori Aldez-
lea izatearekin bateragarria da,
espero dut behintzat.
- Badaude Aldezleak edo an-
tzeko karguak Euskal Herri-
ko eta Espainiako beste uni-
bertsitateetan?

Euskadin ez dago, baina Na-
farroako Unibertsitate Publiko-
an bai. Gero, Espainia mailan
unibertsitate gehienek daukate
horrelako figura bat. Pentsa-
tzen nuen Gaztela Mantxan fal-
ta zela, baina beste egunean

ikusi nuen badaukatela. Beraz,
behar bada gu izan gara azke-
nak. Gertatzen zena zen horre-
lako zerbait onartzeko behar
zen botuen kopurua oso altua
zela, nahiz eta orain ere altua
den (klaustrora doazenen bi
herena behar da; eta lehen
klaustroaren bi herena behar
zen, joan edo ez). Gure uniber-
tsitatea, gainera, nahiko konpli-
katua da, 100dik gora departa-
mendu daudelako, politikoki
konplikatua delako… Beraz,
orain arte ez da lortu, baina
oraingoan hainbat faktore batu
dira eta horrela irten da, bitxia
izan da.
- Aldezlearen beharra ikusi
zen?

Gauzak ondo egiteko beha-
rra bai, baina bestela ez zego-
en behar handirik ere. Kontua
ez zen gauzak oso gaizki ziho-
azela, baizik eta aspaldi bete
behar zen hutsune bat zegoen
eta orain ikusi da betetzeko au-
kera zegoela. Lortu da eta
nahiko errez.
- Nora joan ahal izango da
arazoa duen ikasle, irakasle
edo langile bat zugana?

Orain dena antolatzen hasi

behar naiz, baina asmoa da
edonor nigana etortzea bai in-
ternet bitartez (webgune bat
egingo dugu eta inprimaki bat
jarriko dugu han bakoitzak bere
eskakizuna egin ahal izateko.
Hori izango litzateke modu sin-
pleena, zuzenena, ez dut buro-
krazia gehiagorik nahi), bai te-
lefonoz, edo nire bulegora zu-
zenean etorriz. Horrela hasiko
ginateke eta arazoen arabera
ikusiko genuke nola aurre egin.
- Nolako kasuak tratatzea es-
pero duzu orokorrean?

Denetarik. Adibidez, ikasle
batek arazoak dituenean matri-
kulazioarekin edo azterketa ba-
tekin. Kasu larrienak jasarpe-
nak izango lirateke: jasarpen
sexualak, lanean jasarpenak,
moralak… Horiek izan daitezke
larrienak, zailenak eta serioe-
nak, baina konponduz gero po-
litenak.

“Unibertsitateko
Ararteko antzekoa
izango naiz”

ITZIAR ETXEBARRIA,
EHUko Aldezlea:

ELKAR
HIZKETA
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Orain arte egon ez den kargua estreinatuko du
Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU) Itziar 
Etxebarria eibartarrak. Psikologia fakultatean 
irakaslea izan da orain arte Etxebarria, baina
orain ikasle, irakasle, eta administrazio eta 
zerbitzuetako langileen defendatzailea izango da.

Sail berrian antolaketa lanak hasi berri ditu Etxebarriak.

“Betebehar
honetan kasu
larrienak dira,

konponduz gero,
politenak”

“Beharbada,
gu izan gara

azkenak estatuan
horrelako figura
bat izendatzen”
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ELKAR
HIZKETA
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- Nola eta noiz jakin zenuten
UEUri partida izendun osoa
kenduko ziotela?

Azaroan eman ziguten horren
berri. Orduan, aurrekontuen
emendakina jartzea aholkatu zi-
guten, baina atzera bota ziguten
joan den ostiralean eta aurrekon-
tuak bere horretan onartu zituz-
ten. Orduan, honen berri ematea
pentsatu dugu, ez dagoelako
atzera bueltarik.
- Zeintzuk dira erabaki hori
hartzeko arrazoiak?

Arrazoia krisi ekonomikoa de-
la esan digute, beste barik, ez
digute beste arrazoirik eman
partida izendun osoa kentzeko.
Ulergarria zen murrizketaren bat
egitea, beste arlo batzuetan egin
den moduan, baina partida izen-
dun osoa kentzea kolpe gogorra
izan da.

- Zenbatekoa da kendutako
partida? Zuen aurrekontuan
zelako pisua izan du partida
honek?

Pisu handia dauka. Partidak
gorabeherak izan ditu, milioi bi
pezetarekin hasi ginen, baina
2011an 177.000 eurokoa zen,
aurrekontu osoaren laurdena.
Horrez gain, beste dirulaguntze-
tatik eta deialdietatik jasotzen
dugunarekin finantziatzen ditugu
proiektuak. Dirulaguntza izendu-
na galtzea oso garrantzitsua da,
ez bakarrik kopuruagatik (handia
dena), ez bakarrik gutxiestea da-
karrelako (aitortza kentzen digu-
lako), baita ere funtzionamendu-
rako erabiltzen genuelako, ale-
gia, bulegoko langileen soldatak
ordaintzen genituelako neurri
handi batean. Orduan, beste
hainbat egitasmo burutu ahal
izateko, langileak ordaintzeko di-
ru barik geratzen da UEU. Horre-
gatik da hain larria guretzat diru-
laguntza hau galtzea.
- Eragina izango du dirulagun-
tzaren kentzeak UEUren urte-
roko martxan?

Duda barik. UEUren jarduna
mantendu egingo dugu, kontutan
hartuta UEUk jardun asko dituela
eta horietariko asko borondatean
oinarritzen direla. 200dik gora
ikastaro ematen ditugu urtean,
2.000 pertsonatik gora mugitzen
dugu, unibertsitateko sorkuntza
munduko 12 liburu argitaratzen
ditugu, sorkuntza sustatzeko pol-
tsak bideratzen ditugu… asko di-
ra ditugun egitasmoak eta zehar-
ka guztietan eragingo du. Gerta-
tzen dena da, zuzenean langileen
lanaldiaren murrizketan eragingo
duela eta lanpostu batzuk galdu-
ko direla. Horrek, noski, gure jar-
dunean eragina izango du.
- Diru-iturri berriak lantzeko
asmorik daukazue?

Bai eta horretan gabiltza buru-
belarri. Honek iraun ezkero, UEU
pikutara doa zuzenean. Formula

berriak lantzen dihardugu. Horre-
tarako, harremanetan ari gara,
Batzar Nagusia aurreratu dugu
gaia aztertzeko… Baina zalan-
tzarik ez dago galdu dugun hori
ez dugula berreskuratuko, eta
are gutxiago krisi ekonomiko ho-
netan, murrizketak alde guztieta-
tik datozenean. Diru-iturri berri
bat eta gainera horrelako kopu-
rukoa, oso nekeza da lortzea.
- Albistea honezkero ezaguna
da. Zuen inguruan nolako ha-
rrera izan du?

Kezka, ustekabea, animoak ja-
so ditugu alde guztietatik, lagun-
tza, babesa, jendeak hasierako
harridura pasa ostean esan digu
argi dagoela erabaki politikoa de-
la eta ez dugula amore eman be-
har… Ekarpenak egiteko gure
kontu-korrontearen zenbakia
esateko ere hurbildu zaigu jen-
dea, baina lasai aztertu nahi du-
gu, irtenbide posibleak zeintzuk
diren ikusi eta, bide batez, esker-
tu guzti-guztiei: kide, ezagun,
bazkide, elkarte, kaleko jende, al-
derdi… babesa eta animo berbak
besterik ez ditugu jaso.

“Langileak ordezkatzeko diru barik
geratzen da UEU azken erabakiarekin”

LORE ERRIONDO, UEUko zuzendari-ohia:

Joan den barixakuan
eman zuen berria
UEUk: Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak partida izendun
osoa kendu die 2012ra
begira. UEUko 
zuzendari izandako
Lore Erriondorekin
egon gara egoera
honen aurrean
dituzten asmoen,
dirulaguntza kentzearen
zergatien eta ondorioen
gainean berba egiteko.

Lore Erriondo eskuman,
Irati Iciarrekin.

“Babesa eta
animo berbak
besterik ez dugu
jaso egunotan”

“Honek iraun
ezkero, UEU 
pikutara doa 
zuzenean”
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Gabonetako
KATALOGOA

Etorri opari zerrenda egitera.  Egunero, ...eta kitto! Euskara Elkartearen bulegoan (Urkizu, 11)

ASTELEHENETIK BARIXAKURA, 10.00etatik 13.00etara / 16.30etatik 19.30etara

IKUSI, AUKERATU eta EGIN ENKARGUA!

SOKADUN
ESKUMUTURREKOA:
11,80 euro

EH ZINKILIKARIOA:
23,60 euro

KATEA:
9,45 euro

LAUBURU
ZINKILIKARIOA:
15,80 euro

AMANTALA
(LAUKIAK):
T: 1, 2, 3, 4

NAGUSIENDAKO
KAMISETAK (S-M-L-XL-XXL):
25 euro

UMEENDAKO
KAMISETAK (4 URTETIK 12RA):
20 euro

BABEROA:
15 euro

ZIBA:
7 euro

KITTO-AMANTALA:
10 euro KITTO-AMANTALA:

15 euro

ARGAZKI MARKO ERTAINA:
14 euro

ARGAZKI MARKO HANDIA:
16,50 euro

PELLO ZABALA HIGROMETROA:
33,50 euro

ABANIKOA:
5 euro
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ASTELEHENETIK BARIXAKURA, 10.00etatik 13.00etara / 16.30etatik 19.30etara

IKUSI, AUKERATU eta EGIN ENKARGUA!

DISKA ETA DVDAK

ATERAKO ALFONBRA: 12 euro

Katalogoak dituen irabaziak
euskera sustatzen 
erabiliko ditugu

TIRAGOMA:
3 euro

MAHAI-GAINEKOA:
11,60 euro

KATILU TXIKIA:
7 euro
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AZKEN 
BERRIAK

DATORREN URTERA ARTE ITXARON BEHARKO DUGU OLEN-
TZERO BERRIZ ERE GURE ARTEAN IZATEKO. Zapatu arratsal-
dean udaletxean egon zen, gutuna idatzi zioten umeetako batzuei
oparia zuzenean ematen eta, lan hori amaituta, herriko kaleetan
kalejiran ibili zen Pantxika astoak, Kaleetan Kantuz abesbatzak eta
J.B. Gisasola Musika Eskolako soinu ikasleek eta trikitilariek lagun-
duta eta oraindik ere gauean etxerik etxe opariak banatzen joateko
denbora izan zuen, bere baserrira atseden hartzera joan aurretik.

ZAPATUAN, URTARRILAREN
31-N, ITXIKO DITU ATEAK
ARMERIA ESKOLAN MAR-
TXAN DAGOEN Guai gabone-
tako haur parkeak. Parke
iraunkorrean 2-12 urte bitarte-
koentzat jolasak, zezen meka-
nikoa, Wii-a, puzgarriak eta
beste hainbat prestatu dituzte,
umeek ondo baino hobeto pa-
satzeko. Horrez gain, eskulan,
irrati, makilaia, eskulan eta he-

ziketa bialaren inguruko taile-
rrak ere badaude eta Eibar
Ezagutzen lehiaketan parte
hartzeko aukera ere izango du
nahi duenak. Parkea 11.00-
etatik 13.30etara zabalduko
dute goizetik eta arratsaldean,
berriz,16.00etatik 20.00etara
(31n 19.00etarako itxiko dute).
Egun bakarrerako txartelak
bertan erosi daitezke, 3,5 eu-
rotan.

8

Olentzero joan zaigu

ASTELEHENEAN INAUGU-
RATU ZUTEN GABONETAKO
JAIOTZEN INGURUKO ERA-
KUSKETA Untzagako jubilatu
etxean (aretoan). Erakusketan
hainbat elementu batu dituzte.
Batetik, Francisco Pérez Gue-
nagak sortutako 6 jaiotza pano-
ramiko, tartean bueltaka dabilen
bat eta Eibarko hainbat toki eza-
gun batzen dituen beste bat iku-
si daitezke. Bestetik, La Salle-
Isasiko ikasleek birziklatutako
materiala erabilita egindakoak
ere ikusgai ipini dituzte. Horrez
gain, Elgoibarko jaiotza mekani-
koa erakusten duen bideoaren

proiekzioa ikusteko aukera da-
go. Eta erakusketa biribiltzeko,
bisitan doazenen laguntzarekin
inprobisatutako jaiotza osatzen
joango dira. Horretarako bisita-
riei hainbat material lagako zaie
(irudiak, betetzeko materialak,
umeendako ebakigarriak, mar-
goak…) eta nahi duenak etxetik
ekarri ditzake jaiotza osatzeko
material eta elementuak (gero
bueltatuko zaizkie). Erakusketa
urtarrilaren 6ra arte egongo da
ikusgai, astelehenetik barixaku-
ra 19.00etatik 21.00etara eta ur-
tarrilak 6an, berriz, 12.00etatik
14.00etara.

Guai zapatuan itxiko da

Jaiotzen inguruko erakusketa

BARIXAKUAN ESKAINI ZUTEN GABONETAKO KONTZERTUA
SOSTOA ABESBATZAK, JON ZARRABE ORGANISTAK LA-
GUNDUTA, eta eurekin batera jardun zuten baita ere Juan Bautista
Gisasola Musika Eskolako hainbat taldek, hala nola Eibarko Koru
Gazteak, Akordeoi Orkestrak, J.B. Gisasola Koruak, Ganbara orkes-
trak, Akordeoi Taldeak eta Triki Taldeak. San Andres elizan eskainita-
ko errepertorioan urte sasoi honetan ohikoak diren doinuak nagusitu
ziren, baina beti ere talde bakoitzak emandako ikutu pertsonalarekin.

Gabonetako kontzertu ikusgarria
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AZKEN
BERRIAK

OHITURARI JARRAITUTA, AURTEN ERE URTE BERRIARI ON-
GIETORRIA EMATEKO URKORA IGOERA ANTOLATU DUTE
…eta kitto! Euskara Elkarteak eta Klub Deportiboak, Udalaren lagun-
tzarekin. Aurten, baina, bada berritasunik Urkorako igoeran: batetik
Armeria Eskolak eta Asola Berri elkarteak ekitaldian kolaboratzaile
izango dira, lehenengoaren sorreraren mendeurrenaren eta bigarre-
naren sorreraren 50. urteurrenean. Eta bestetik, taldean igo nahi du-
tenentzat, 08.30etan Depor parean geratuta daude hainbat lagun,
handik elkarrekin Urkora abiatzeko. Horientzat zein beste guztientzat
salda beroa doan banatuko dute Ixuan, 10.00etan hasita.

URTARRILAREN 5-EAN,
URTEROKO HITZORDUA-
RI KALE EGIN BARIK,
MELTXOR, GASPAR ETA
BALTASAR gure artean
izango dira. Baina kabalgata
hasi aurretik, ohikoa den
moduan, Ipurua dantza ga-
raikide taldekoek, Ipurua
gimnasia erritmikakoek eta
Eibarko Balletekoek egun horretarako prestatu dituzten dantzak
eskainiko dituzte. Azken urteotan Astelena frontoian izan den ikus-
kizuna, baina, aurten Ipurua kiroldegian izatea erabaki dute, iaz
frontoia txiki geratu zelako. Beraz, 17.00etatik aurrera dantza ikus-
kizuna hartuko du Ipurua kiroldegiak eta erregeak ere handik irten-
go dira, Lambretta gainean, 19.00etan kabalgatari ekiteko.
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Erregeak,
kiroldegitik 
eta Lambretta
gainean

Urte Berriari ongietorria Urkon

ASTE HONETAN EGINDAKOAREN BI-
DETIK, EGUAZTENEKO MERKADILLOA
tokiz aldatuko dute aste honetan eta baita
hurrengoetan ere (urtarrilaren 4an eta 11n),
egunotan Urkizun eta Eibarko Txikiton dau-
den barrakak direla-eta. Beraz, asteroko
azoka Eibarko Txikito kalean izan beharre-

an Toribio Etxebarria kalean izango da eta
Urkizu Pasealekuan izan beharrean, berriz,
Bittor Sarasketa kaleko plazoletan (aparka-
lekuan) egingo dute. Toki aldaketaren on-
dorioz, martitzenean 00.00etatik aurrera,
debekatuta egongo da Bittor Sarasketa ka-
leko aparkalekuan automobila aparkatzea.

Merkadilloa tokiz aldatuko dute barrakengatik

Arregi - Dominguez ARRAINDEGIA

Mariskoak
Arrain freskoa eta izoztua
Enkarguak hartzen ditugu 

Ondarruko arraina

Bidebarrieta, 4

943 20 11 38

Ego-Gain, 9

943 20 32 09

Zorionak

Urte Berri On

Arregi - Dominguez ARRAINDEGIA
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AZKEN 
BERRIAK

DEBABARRENEKO MANKO-
MUNITATEKO JUNTAK AU-
RREKO ASTEKO EGUAZTE-
NEAN onartu zituen ahoz batez 2012rako aurrekontuak. Manko-
munitatean ordezkaritza duten PSE, Bildu eta EAJ alderdietako ki-
de guztiek 11,1 milioi euro inguruko aurrekontua onartzearen alde-
ko botoa eman zuten. Eibar, Ermua, Elgoibar, Deba, Mutriku, Sora-
luze, Mendaro eta Mallabiko Udalak ordezkatzen 17 zinegotzi dau-
de, PSEko 7, Bilduko beste 7 eta EAJko 3. Aurrekontu horren zati-
rik haundiena, 10ʼ4 bat milioi udalerriek ordaindutakoekin osatuko
da eta gainontzeko 700.000 bat euroak, berriz, Mankomunitatearen
diru-iturrietatik zuzenean ailegatuko zaizkie.

AURREKO ASTEAN EGINDA-
KO AGERRALDIAN, ENEKO
ANDUEZAK EAJ-K POLO
TEKNOLOGIKOAREN INGU-
RUAN izandako jarrera kritikatu
zuen, "Teknikerrek eta Eibarko
Polo Teknologikoak 2012an mi-
lioi bat euroko diru-laguntza jaso
zezan sozialistek Batzar Nagu-
sietako aurrekontuei aurkeztuta-

ko zuzenketa babestu ez izana-
gatik". Anduezaren ustez, "EAJk
Teknikerri eta Polo Teknologiko-
ari babesa erakusteko aukera
bikaina" galdu du. EAJk ez zuen
sozialisten zuzenketa babestu
eta bere aldetik Foru Aldundian
onartu duten 100.000 euroko
beste zuzenketa bat aurkeztea
erabaki zuen.
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Mankomunitateak 
11’1 milioiko 
aurrekontua 
onartu du

JUAN SAN MARTIN LIBURUTEGIAK ADITZERA EMAN DUENA-
RI JARRAITUTA, Euskal Liburutegi Digitala orain Hispanan, inter-
neten Artxibo Irekiak ekimenaren baitan dauden artxibategi, liburu-
tegi eta museoen bilduma digitalak batzen dituen webgunean ere
badago eta, beraz, Juan
San Martin Liburutegiko
digitalizatutako fondoa
ere bertan kontsultatze-
ko aukera dauka intere-
sa duen edozeinek.

Bestalde, eibartarren-
tzat oso berezia den on-
dare bibliografikoa ba-
besten dihardute Juan
San Martin liburutegian eta, horren harira, ondare hori katalogatze
prozesuan dagoela eman dute aditzera, Kultura Ministeritza eta
Euskadiko Erkidegoko hitzarmen bati esker. Helburua Espainiako
Ondare Bibliografikoaren Katalogo Kolektiboa aberastea da.
1907an sortutako Eibarko liburutegiaren funtsa oso zabala dela
kontuan izanda, Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntzari es-
ker bertako 3 lan aukeratu eta zaharberritzeko aukera izan da.

PSE-EE Polo Teknologikoaren gainean

Euskal Liburutegi Digitala 
orain Hispanan

Urkizu,  18         943 120194

URTE BERRI  ON!

Sozialistek Untzagako egoitzan egindako agerraldiaren irudia.
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KIROLAK

2012-2013 DENBO-
RALDIRAKO ABO-
NOAK BERRITZEKO
SASOIA HASI DELA-
ETA, Eibar Kirol Elkar-
teak ekimen berria sor-
tu du abonatuen kopu-
rua handitzeko asmoz.
Kanpainak urtarrilaren
12ra arte iraungo du
eta, foball taldeak es-
kaintzen duen aukeraz
baliatuz, abono berria doan izan dezake-
zue: horretarako, bakoitzak aurkezten
duen abonatu berri bakoitzarengatik baz-
kide berriaren herena deskontatuko zaio,
modu horretan bazkide lagunekin abono
guztia deskontatu arte (esaterako, men-
debaleko tribuna goleko abonoa izanez
gero -209 eurokoa- eta tribuna horretara-
ko lagun bat ekarrita, zuri 70 euro deskon-

tatuko dizute). Esandakoa: zu moduko hi-
ru bazkiderekin, zure abonoa doan irtengo
zaizu. Prezioak, bestalde, honakoak dira:
tribuna nagusiko eta Ipar Erdiko kasuan,
helduak (297 euro), 25 urtera arteko jube-
nilak (179), 16 urtera arteko infantilak
(132) eta pentsionistak (177); ekialde eta
mendebaldeko golean, bestalde, infantil
berezien kasuan (20 euro) 

EIBARKO TXIRRINDULARITZA ELKARTEAK EGINDAKO ZOZKE-
TAN, LEHEN SARIA AGERTU EZ ZENEZ, azkenean 897 zenbakiko ja-
beak eraman du Oberena harategian erosteko 300 euroko balioa duen
balea. Argazkian agertzen da Roberto de los Toyos irabazlea, Ion Kru-
tzelaegi Club Ciclista elkarteko ordezkariarekin. Bestalde, txirrindulari el-
karteak bazkaria eskaini zien urteko ekimenetan laguntzen dietenei: be-
rau Casa Cantabrian egin zen, azken hauekin sukaldari lanetan.
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Bazkideak egiteko kanpaina zabaldu du Eibar-ek

EIBARKO KLUB DEPORTIBOAK ANTO-
LATZEN DUEN PROBAN federatuen
mailako Gipuzkoako txapelketak izango
dira jokoan oraingoan. Olabeko zelaian fe-
deratuen mailako lau lasterketa jokatuko
dira, emakumezko zein gizonezkoetan,
eta beste lau eskola mailetakoak. Eiba-
rren 2002an eta 2003an jaiotako neska-
mutilentzat kilometro bateko proba ere jo-
katuko da.

Txistorra Eguneko saria banatu da

Bolunburu Memoriala
urtarrilaren 15ean

jokatuko da

Ondo pasau!

DEBA BEHEKO ELKARTEA
ESKUALDEKO BATZORDE ERAGILEA

Sindikatua zuen zerbitzura

Isasi, 2 - 1. -EIBAR- 
� 943 82 07 82

Faxa. 943 82 04 09

Urte berri on!
ZORIONAK

“Denon Sindikatua”

DEBABARRENA
UROLA KOSTA

OREKA
TERAPIA  ZENTRUA

ESKU TERAPIAK. ARIKETA POSTURALAK.

JJaavviieerr  AAzzppiilliikkuueettaa..  EEsskkuu  tteerraappeeuuttaa..
Osteopatia estrukturala, Kirol masajea, 
Esku terapeutika, Masaje reflexogenoa 
eta Terapia kraneo-sakralean diplomatua.

METABOLISMOAREN AZTERKETA. DIETA 
PERTSONALIZATUAK. PISUAREN KONTROLA.

SSiillvvaannaa  HHuueegguunn..  NNuuttrroollooggooaa.. �� 665566  7711  6611  1199
Dietetika eta Nutrizioan tituloduna Nafarroako 
Unibertsitatean; Naturopatian diplomatua.

MEDIKUNTZA NATURALA. AKUPUNTURA ETA HOMEOPATIA.

RRiiccaarrddoo  AArrrriioollaa..  MMeeddiikkuuaa..
Akupuntura eta Homeopatian diplomatua. 
Sendabelarrekin tratamenduak.

Urki, 17-19
Tfnoa. 943 20 86 06
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KIROLAK

TALDE NAGUSIAK, 1. ERREGIO-
NALEAN JOKATZEN DUENAK,
PREFERENTERAKO igoera fasea
jokatuko du urtarriletik aurrera, jubenil
eta kadete mailetako talde biek mo-
duan, biak ere Ohorezko mailara igo-
tzeko borrokan. Infantil mailako lehen
taldeak txapeldunen fasean dago ho-
nezkero, jokatutako neurketa guztiak
irabazi ondoren; infantil txiki mailako-

ak, bestalde, Kopari ekingo dio. Nes-
ken taldeei dagokienez, infantil maila-
ko A taldeak ere partidu guztiak iraba-
zi ditu eta txapeldunen arteko lehian
izango da; B taldeak txapeldunen fa-
sea jokatzeko aukera du.

Bestalde, Urkik zozketatutako pro-
duktuetan, hauek dira zenbaki sarituak:
1574 (arrantza ekipoa), 1376 (Eroski lo-
tea) eta 0631 (Andiako urdaiazpikoa).

URTARRILAREN 1-EAN, DOMEKAN, JAIALDIA
IZANGO DA ASTELENAN. Partidu nagusian, binaka-
ko txapelketako 3. jardunaldiko neurketa izango da:
Aspe enpresako Aritz Lasak eta Zubietak osatutako bi-
kotea nor baino nor jardungo du Asegarceko Bengoe-
txea VI.a eta Apraizen aurka. Jaialdia hasteko, Retegi
Bi-Cecilio eta Ezkurdia-Pascual bikoteek neurtuko di-

tuzte indarrak.
Eta, amaitzeko,
Jaunarena eta
Peñagarikanok
Mendizabal III.a
eta Ladis Galar-
zaren aurka jo-
katuko dute.
Partidu nagusi-
rako pilota au-
keraketa gaur
egingo da, goi-
zeko 11.30etatik
aurrera Astele-
nan bertan.
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Pilota urteberri egunean

Urki foball taldeek bikain agurtu dute urtea

Monica Martín Fonseca 
DOKTOREA
644 kolegiatu zkia. 

Tel. / Faxa: 943 03 33 03

clinicacalbeton@euskaltel.net

Fermin Calbeton, 6 - 1. Acalbetón hagin klinika

protesiak
inplanteak
ortodontzia
periodontzia
endodontzia

PADI-ren azterketak
DESKONTU BEREZIAK eskaintzen dizugu

Zure HORTZ-KLINIKA

Infantil mailako taldeak orain arte jokatutako partidu guztiak irabazi ditu.

Aritz Lasa.
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Urteroko moduan, Azittain aldian
San Anton jaixak ospatu zittuan
eta Erregien kabalgatia eta au-
rretik umiak eskintzen dittuen
dantza-ikuskizunak jendetza batu
eben. Eibarrek Madrilgo Zientzia
Ikerkuntzarako Kontseillu Gore-
narenaren "Zientziaren eta Be-
rrikuntzaren Hiria" izendapena
jaso eban. Urtiarekin batera abia-
tutako telebista saio bittara ei-
bartar bana juan zan:  Maialen
Delgado Pita "El Conquistador"-
en lehiatzera eta Maialen Araola-
za OT-n klasiak emotera. Urtarri-
llian izan genduan lehelengoz ge-
rora ezaguna egingo jakun Ger-
nikako Akordioa izenekuaren
barri. Eta urtarrillaren 27rako
Greba Orokorra deittu eben sin-
dikatu nagusixak, pensiñuen
erreformarako gobernuaren pro-
posamenaren kontra protestatze-
ko. Lagun Taldeak urteroko ikus-
kizuna eskindu eban eta Danbo-
rradaren Kontzertua be ospatu
zan. Hilliari agur esan aurretik,
Euban auto istripuan hil ziran
andra-gizonak.

“ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZA HIRIA” TITULUA JASO ZEBAN EIBARREK

LAPIKOTXIKI KANTU TRADIZIONALEZ OSATUTAKO LANA AURKEZTU ZAN

OLAIA MARTIN
“Euskaldunak ez gara

ausartzen gure illiarekin”
DATUA

2.082 biztanle gutxiagorekin
ekin detse Eibar eta Ermuak

hamarkaldiari
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ARDANTZAKO TREN GELTOKI BARRIXA INAUGURATU ZAN

KOKO-JANTZIEN JAIAN KATALUNIATIK ETORRITAKO TALDEA IZAN ZEN

Untzagan eta Urkizun wifi in-
terneterako duaneko konexi-
ñua eskintzen hasi zan Udala.
Herriko seme ezagun bi, Ja-
vier Zubiarre enpresa-gizona
eta Jenaro Garate ekonomi-
larixa, otsaillian hil ziran. Hille-
bete honetan izendatu eben
Karmen Baroja eibartarra
ETBko informatibuetako edito-
re. Eibarrek 27.523 bizilagun
zittuala jakin genduan, Sosto-
ak eta beste hainbatek Santa
Agedari koplak kantatzen de-
tsen hillian. Eibar Factoring
neguko merkealdixa ipiñi eben
martxan dendarixak. Arrate
erreskate-txakur unidadia
sortzeko lehelengo pausuak
emoten hasi ziran eta Estazi-
ño kalian tren geltokixa za-
harbarritzeko biharreri ekin
zetsen. Roberto Etxeberria
diseñadoriak bigarrenez
eruan eban sarixa Cibeles pa-
sarelan. Eta basarririk baserri
kalejiran ibilli ziran koko-dan-
tzarixak eta koko-marruak
Aratostiak iragarri eben. 

IGONE LAMARAIN
“Aldarrikatzia baiño,

euskaraz egittia da kontua”

� Errekuperazio
funtzionala

� Fisioterapia
ariketak

Eibarko 
Patronatua

EE RR RR EE HH AA BB II LL II TT AA ZZ II OO   ZZ EE NN TT RR UU AA

� Osakidetzarekin                 
konkordatutako Zentrua

� Mutua eta Aseguru      
guztiekin egiten dugu lan

UUrrkkiizzuu  99    //     TTeell..  994433  1122  1122  8800    //    FFaaxxaa..  994433  1122  0033  5588    //    ppaattrroonnaattoorreehhaabbii@@tteerrrraa..eess

DATUA
55 egun itxoin bihar

dira Mendaroko Ospittalian
operaziñuetarako
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MARTXOA16

Paulino Larrañaga artistiak hi-
llebetia hastiarekin batera esan
zeskun agur, 92 urterekin eta Ur-
ki kalian aldamixotik behera
eroritta hil zan 38 urteko bihargi-
ña. Martxuan hasi ziran 34. An-
tzerki Jardunaldixak. Eta lan
munduan bardinttasuna eskatze-
ra urten eben andrak Martxua-
ren 8xan. Larrialdi zerbitzueta-
kuak greban egon ziran hainbat
egunetan eta Nuestra Señora de
Begoña funerarixakuak be pro-
testan ibilli ziran eta gauza bera
egiñ eben Haurreskoletako
bihargiñak. Luis Eduardo Aute-
ren kontzertua antolatuta martxa
betian hasi ziran Jai Produc-
tions enpresakuak. Txirrindula-
ri Elkartiaren 85 urtiak Portalean
ikusgai egon zan erakusketan la-
burbildu eben. Arrazakerixaren
kontrako flashmob-a grabau zan
eta Abontzako Itturrixak uda-
berrixari ongietorrixa emoteko
jaixa antolatu eban. Eta Armeri-
xa Eskolako ikasle-ohiak urtero-
ko martxiari helduta batzarra eta
bazkarixa egiñ eben.

ANTZERKI JARDUNALDIXEN HASIERAN IZAN ZIRAN OHIKO GIZA IRUDIXAK

ABONTZAKO JAIXETAN UDABERRIXARI ONGIETORRIXA EGIN ZETSEN

943 12 15 62 Bidebarrieta, 60

ILEAPAINDEGIA

Bidebarrieta, 46 - behea
311 postakutxa       20600 EIBAR 

Tel. eta Faxa: 943 20 86 12 

egokopsll@euskalnet.net

FOTOKOPIAK - LASER - KOLOREA

PLANOEN ERREPRODUKZIOA

ENKUADERNAZIOA - PLASTIFIKATUAK

FAX ZERBITZUA - CD-TIK INPRESIO

DIGITALA Z/B - PEN-DRIVE-TIK

INPRESIO DIGITALA Z/B

ROBERTO L. ETXEBERRIA
“Nere abiapuntua

joskintza klasikua da beti”
DATUA

636 proiektu aztertzen dihardue
Diputaziñuan, krisiari aurre
egitteko laguntza-planian



...eta kitto!  11/XII/29  
788 zkia.

APIRILA 17
KANPOKO IRABAZLIAK IZAN ZITTUAN TORIBIO ETXEBARRIA SARIXAK

“DESAPIYUA”: ZEZEN PLAZAN ANTOLATU DAN AZKEN EKITALDIXA

Errepublikia gurian lehelengoz
aldarrikatu zala 80 urte betetzen
zirala-eta, hainbat ekitaldi berezi
preparau zittuen, tartian Teatro
Interior taldekuak estreiñekoz
taularatu eben "Republicados"
antzezlana. Haur Liburuaren
Naziñoarteko Egunarekin bat
egiñ eban liburutegixak. Eta be-
rrogeitaka urtietako etenaldixa-
ren ostian, Usartzako erromeri-
xia atzera be ospatu eben. Ibur-
Errekako enpresetakuak inguru-
ko obrekin hasarre agertu ziran.
Eta Errebalerako eredu billa
Errenteriaraiño juan zan gure he-
rriko ordezkaritza bat. Antxon Ira-
olagoitia alkate-ohiari omenaldi-
xa egin zetsen Eibarko Pedru-
cho Zezenzalien Alkartekuak.
XXI. Toribio Etxebarria Sarixak
banatu zittuen eta Gaztetxe
Eguna ospatu zan hillaren
amaieran. Jose Luis Irigoienek
irabazi eban Eguen Zuri argazki
lehiaketia. Hillebetiotan martxan
eguan Errebalgo parkiña asfal-
tau eben. Pazko Astian zabaldu
eben Indianokua gaztelekua. 

Ibarkurutze, 5
943 20 37 15

www.muebleskarlos.com

altzariak
eta 
koltxoiak

ANTXON IRAOLAGOITIA
“Udala herriko taillarrik

garrantzitsuena da”
DATUA

540.000 euro gastatuko
dittugu 2011n eskillara

mekanikuen mantenimenduan
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MAIATZA18

Deporreko Argazkilaritza Taldia-
ren eskutik "Argazkilaritza
Maiatzean" egin zan. Nagusi-
xen Hamabostaldixak XVIII.
ediziñua bete eban. Iñaki Zubilla-
gak eruaten eban Ayerbe liburu-
dendak mende erdittik gorako
historixiari agur esan zetsan.
ELA sindikatuak ekitaldi berezi-
xak antolatu zittuan sindikatuaren
jaixotzaren mendeurrenian. Eibar
eta Ermua, barriz, zezen-plazan
"desapiyuan" ipiñi zittuen Anjel
Alkaiñek. Santa Kurutz jaixak
ospatu zittuen izen bereko ermi-
tta eta inguruan. Eta jaixak ospa-
tu zittuen baitta be basarrittarrak,
San Isidro patroia goguan eta As
Burgas Galiziako Etxekuak, Dia
das Letras Galegas-ekin. San-
juanetarako danborradan joteko
ensaiatzen hasi ziran. Asun An-
guera kantarixa hil zan. Eta Es-
kolarteko Antzerki Erakustaldi-
xak 27. ediziñua bete eban. KZ-
gunea Karmen kaletik Portalera
aldatu eben. Eta PSE-EEk iraba-
zittako udal hauteskundietan in-
dartsu sartu zan Bildu. 

EUSKAL JAIXAN HERRI-BAZKARIXA ETA AFARIXA AURTEN BE

UDALERAKO HAUTESKUNDIAK IZAN ZIRAN AURTENGO LEHELENGUAK

www.ccoo-euskadi.net

CCCCOOOO --ee kk   EE uu sskk aa dd ii nn
ee ll kk aa rrrr ii zzkk ee tt aa   ssoo zz ii aa llaa rree nn

ee tt aa   nnee gg oo zz ii aa zz ii oo   
kk oo llee kk tt ii bb oo aa rree nn   
aa ll dd ee   ee gg ii tt ee nn   dd uu

Ifar kale, 1   Tel. eta faxa. 943 20 84 35  eibar@euskadi.ccoo.es

EERROOSSII   MMOODDAA  PPUUNNTTOOAANN
PUNTOAN JANZTEKO 
AUKERA:
– Aparteko kalitatezko 
artileak: ingelesak, 
alemaniarrak, italiarrak, etb.
– Mertzeria fina
– Osagarriak: mangafandak, 
bufandak, poltsoak, 
txano bereziak, ... 

WWW.ARTILEPUNTO.COM
INFO@ARTILEPUNTO.COM

Bidebarrieta, 18     943-207227

ASIER GOZATEGI
“Musika alaixa daka

berez euskeriak”
DATUA

444 umek emon dabe
izena Oporrak Afariketan

programaren azken ediziñuan
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EKAINA 19
AZITTAIÑEN IZANDAKO ISTRIPUAN ZORTIA IZAN ZEBAN KAMIOILARIXAK

JAIXAK HERRIXAK HERRIXANDAKO-K LIPDUB-A EGIN ZEBAN

Kanpoko igerilekua zabaldu
eben, udako sasoiarekin haste-
ko. San Pedro eta San Juan go-
guan, jaixak ospatu genduazen.
Korta Sarixa jaso eban Lorenzo
Beltrán Eibarko igogaillu enpre-
saren sortzailliak. Arrate Kultur
Elkarteak, egoitza zaharbarritze-
ko biharrak amaittuta, martxa be-
tian ekin zetsan programaziñua
eskintziari. Hainbat musikarik,
barriz, Musikeibar izeneko al-
kartia sortu eben. Udalbatza ba-
rrixa osatuta geratu zan. Euskal
Aktorien Batasunak Juan Orte-
gari sarixa emon zetsan. Eta Jai-
xak Herrixak Herrixandako alkar-
tekuen ekimenez lip-duba gra-
bau zan. Saharako errefuxiatue-
ri laguntzeko 4.100 kilo elikagai
batzia lortu eben Elgoibar eta Ei-
barren. Gaixorik eguan Miguel
Diego kirol patronatoko zuzen-
darixa hil zan. Azittain aldian trai-
lerra jausi zan autopistako zubi-
ttik behera. Atzegikuak fameli-
xen topagunia ospatu eben gu-
rian eta Urki aldian be bete-be-
tian ospatu zittuen jaixak.

EEEEgggguuuunnnneeeerrrrooookkkkoooo
ooooggggiiiiaaaa

� 943 20 40 66 (Errebal, 9) � 943 20 36 06  (Legarre Gain)

PUBLIZITATE ARLOKO eta

ENPRESETAKO OPARIAK
- Pin-ak 
- Metxeroak 
- Kamisetak 
- Boligrafoak...

� eta faxa: 943 70 14 97

Armagin 3 - behea

Publi.resa@euskalnet.net

NAOMI HASSON
“Hilzorixan daguana ezin
da sendatu, bai zaindu”

DATUA
2.796 euro ordaintzen

da metro karratuko
gure herrixan



EIBARKO KIROL SARIEN XVII. edizioa
EEttzzii,,  zzaappaattuuaa,,  aabbeenndduuaakk  3311,, dagoeneko ohitura denez, ...eta kitto! astekariak antolatzen 

duen Eibarko Kirol Sarien edizio berri batek bere zita izango du Eibarko kirol munduarekin. 

Hamazazpigarrena izango da biharkoa. PPoorrttaalleekkoo  AArreettoo  NNaagguussiiaann,,  ggooiizzeekkoo  1122..0000eettaann

hasiko den ekitaldian, modalitate bakoitzean izendatutako kirolariek euren saria jasoko dute; 

modalitateei dagokienez, 25 sari banatuko dira eta, horiez gain, sustapen saria (lehenengo

aldiz banatuko dena) eta ohiko sari berezia eta euskarakoa banatuko dira. Guztira, beraz, 28.

Izango da ere errekonozimendurako tartea, aurten laga diguten JJUUAANN  LLUUIISS  UULLAAZZIIAA

eta MMAANNUUEELL  LLÓÓPPEEZZ kirolari handiekin. Lerro hauetatik, eibartarroi ekitaldira joateko gonbitea

egiteaz gain, parte hartu duten kirol talde guztiei eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen.

Zorionak irabazleei! Eta baita gure herriko kirol taldeei, urte guztian egiten duten lanarengatik.

HIRU TXIRLO

Arkaitz Rodríguez
Asola Berri

HERRI KIROLAK

Amilcar Dos Santos
Casa Galicia

ESKUBALOIA

Pablo Aranzeta
Eibar Eskubaloia

ESKIA

Pello Osoro
Eibarko Klub Deportiboa

AUTOMOBILISMOA

Iñaki Narbaiza
Escuderia Eibar

ERRUGBIA

Ainara Letona
Eibar Rugbi Taldea

ATLETISMOA

Asier Cuevas
Eibarko Klub Deportiboa

ARKU TIRAKETA

Aitzol Oiarzabal
Arkulariak

FOBALLA

Haritz Albisua
Eibar Kirol Elkartea

GIMNASIA ERRITMIKOA

Andoni Laskurain
Ipurua Gimnasia Erritmikoa

ARETO-FOBALLA

Ina Alberdi
Askasibar Areto-Foballa

SARI BEREZIA

Miguel Diego
Eibar Kirol Patronatoa

11/XII/29  ...eta kitto!
788 zkia.



WU-SHU

Mikel Astigarraga
Ttatt Gimnasioa

WATERPOLOA

Alain Moya
Urbat-Urkotronik

TXIRRINDULARITZA

Izaro Lasa
Debabarrena-Kirolgi

TIRO OLINPIKOA

Iñaki Zubizarreta
Club Tiro Dinbi-Danba

TRIATLOIA

Alberto Agirre
Eibar Triatloi Taldea

TENISA

Imanol Argüeso
Unbe Kirolgunea

SQUASH

Oscar Ferreiro
Eibarko Klub Deportiboa

PILOTA

Ander Agirresarobe
Eibarko Klub Deportiboa

SASKIBALOIA

Adolfo Málaga “Fito”
Katu Kale

MENDIA

J. Antonio Elkoro “Juse”
Eibarko Klub Deportiboa

KARATEA

Sergio Rivas
Ipurua Kiroldegia

IGERIKETA

Nekane Tejedor
Urbat-Urkotronik

JUDOA

Adrian Riaño
Judo Kalamua

abenduak 31, 
zapatua, 

12.00etan, Portalean

...eta kitto!  11/XII/29  
788 zkia.

XAKEA

Xake Eskola
Klub Deportiboa

EUSKERA SARIA

Asola-Berri
Hiru-Txirloko Elkartea

SUSTAPENA

Urkotronik
Igeriketa-Waterpoloa



11/XII/29  ...eta kitto!
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UZTAIILA22

Urtietan Eibarko Artisten El-
karteko presidentia izan zan
Juan Serrano 85 urterekin hil
zan hillebete hasieran. Lante-
gi Eskolaren proiektua kolo-
kan ipintziarekin batera, ha-
mar bihargin kaleratu zittuen
eta Envasak, barriz, beste 31
bihargin kalian laga zittuan.
Amañan eta San Kristobalen
(Lambretten konzentraziñua
barne) jaixak ospatu ziran giro
paregabian. UEUk, urteroko
moduan, udako ikastaruak
antolatu zittuan eta ikastarue-
tako asko Markeskua Jauregi-
xan eskindu zittuan. Eta EH-
GO-ko musikarixak udarako
preparatzen egun batzuk
emon zittuen Hezkuntza Es-
parruan. Napoka Iriak “Leher-
tarazi edifizioak” disko barrixa
kaleratu eban arrakasta haun-
dixarekin. Udako merkealdi-
xak ipiñi zittuen martxan Eibar
Merkataritza Gune Irekiaren
ekimenez. Untzaga jubilauen
etxia haunditzeko biharrak
hasi zittuen. 

FAKTORING UDAKO MERKEALDIXA KALERA URTEN ZAN BESTE BEHIN BE

MEDINA AZAHARA TALDIAK JO ZEBAN SANKRISTOBALGO JAIXETAN

UUNNTTZZAAGGAA PPLLAAZZAA,,  1100
2200660000  EEIIBBAARR

Giro alaiaGabon Zaharrean!

IÑAKI PERURENA
“Euskaldunok harrittik

kirola egin dogu”
DATUA

27 terraza ipintzeko
lizentzia emon zittuan

Udalak udarako



ABUZTUA 23
GIZON TALDIA NAGUSITTU ZAN OINGUAN AZITTAINGO JAIXETAN

HERRIXA ERDI HUTSIK, BISITARIXAK BE IZAN GENITTUAN ABUZTUAN

Apirillian itxi bihar izan zittuen
Hilbehera eta Ryder tabernak
zabaldutako bidiari jarraittuta,
San Andres pasialekuan za-
balik geratzen zan bakarrak,
Bost-ek be atiak itxi zittuan.
Udako oporretatik bueltan,
Estaziño kaleko geltokixa
barriztatzeko biharrengaittik
paradia modu probisionalian
tokiz aldatuta eguala topau
eben askok. Beste batzuetan
baiño obra gitxiago egin bazi-
ran be, ur sarea barriztatzeko
biharrekin aurrera segidu
eben Gipuzkoako Urak-
ekuak. Vicenta Berriozaba-
lek Kaiku Sarixa jaso eban
Egogain gerontologikuan ur-
tietan sukaldari moduan egin-
dako biharra eskertu nahixan.
Lisker musika taldeko Josean
Salado hil zan abuztuaren
4ian. Hillaren azken egune-
tan, bestalde, gaztiak Cade-
nas Iris lantegixa izandakua
ʻokupauʼ eben eta gaztetxe
barrixa zabaltzeko biharrian
hasi ziran bertan.

...eta kitto!  11/XII/29  
788 zkia.

F. Calbetón, 22-24
Tf. 943 200 012

Mob. 690 610 715

HHEELLBBII
DDEE

BBEERRRR II
AA

MIREN NARBAIZA
“Ederra da instrumentu
barrixak deskubritzia”

DATUA
1.800 autotik gora

eruaten dittu garabixak
gure herrixan urtero
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IRAILA24

J.D. Arratek agur esan ze-
tsan 64 urteko historixari, klu-
bak zorrari aurre egitteko mo-
durik ez eukitzian. Oporrak
amaittuta, 4.444 ikaslek ekin
zetsen herriko eskoletan
2011/12 ikasturtiari. Trio Laz-
pitako Juan Lazpita hil zan
90 urterekin. Eguzkixa lagun
izan eben aurten Arrateko
Amaren jaixak eta jai-giruak
jarraipena izan eban Arratetik
kanpora be, beste batzuetan
baiño jai gehixago ospatu
genduazen-eta: Galiziaren
Euskadiko Egunak jende
mordua erakarri eban gurera
hillaren 22tik 25era bittartian.
Urtiotan ospatu bariko Lega-
rreko jaixak be jende asko
batu eben eta Barrena alde-
kuak be kaleko jaixak ospatu
zittuen. Eta Karmen kalia Ipa-
rragirre kaliarekin batzeko
igogaillua martxan ipiñi
eben. Barriztatzeko biharrak
amaittuta, Untzagako Jubi-
lau Etxiak atiak zabaldu zi-
ttuan atzera be.

CADENAS IRIS LANTEGIXA IZANDAKUA HARTU DABE GAZTETXEKUAK

ARRATE IZENEKUAK AURTEN BE EZ ZEBEN GALDU BATZEKO AUKERIA

GAUR
ELEKTRIZITATEA

Zuloagatarren 9, behea           carmen@egaur.com
Telefonoa 943 20 62 40          Faxa 943 05 69 23

Instalazio eta 
konponketa 
elektrikoak

Atezain 
automatikoak eta
bideo-atezainak IFAR KALE 8

Tel. eta Faxa. 943 20 67 17
20600 EIBAR

Laguntza Teknikorako 
Zerbitzu Ofiziala

Elektrodomestiko txikien mikrouhinen
konponketa, musika kateak,
sukaldeko menajea,
elektrodomestiko txikien piezak,
eta abar…

ALBERTO CORTEZ
“Iñun ez nago eszenatoki

baten baiño hobeto”
DATUA

3.000 bidaiarik erabiltzen
dabe egunero Eibar eta
Ermua arteko tranbia
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URRIA 25
KULTURA ANIZTASUNAREN ALDEKO JARDUNALDIXA EGIN ZEBEN

SAGARDO EGUNAK, EGURALDIXA LAGUN, HARRERA BIKAIÑA IZAN ZEBAN

Egun batzuk lehenago mendi
istripuan hil zan Juan Luis Ula-
ziari azken agurra emoteko eki-
taldixak jendetza batu eban
Txaltxa Zelaixan. Hilleko lehe-
lengo zapatuan ospatu gen-
duan Sagardo Eguna barriro
be arrakastatsua izan zan.
Beste ikasliak baiño pixka bat
gerotxuago, Esperientzia Es-
kolakuak 8. ikasturtiari ekin ze-
tsen. 156 perretxiko moeta ez-
bardin batu zittuen Klub Depor-
tibokuak antolatutako XIII. Jar-
dunaldi Mikologikuetan. Urte-
roko zitari jarraittuta, Liburu
eta Diskoen Azokia hartu
eban Untzagak. AP-8 autobi-
dian Azittain gaiñetik doian zu-
bittik kamioia jauzi eta gidarixa
hil zan. Hillaren 22xan abiatu
zan munduko abesbatza one-
netako batzuk gure artera eka-
rri zittuan XIX. Musikaldixak.
Goi maillan ibillittako Patxi Uso-
biagak, barriz, eskaladari agur
esaten zetsala emon eban adi-
tzera. Eta Su Ta Gar taldiak lan
barrixa emon eban argittara.

– Lora eta landare natural   
eta lehorrak

– Ezkontzetarako lorak

San Juan, 1 Tel. 943 20 33 29

LORADENDA

ERA GUZTIETAKO ASEGURUAK
AA LL BB EE RR TT OO   FF EE RR NN AA NN DD EE ZZ

San Juan, 7    � 943 203 413    Faxa: 943 200 324

MAPFRE

ANTHONY BLAKE
“Ez dakat botererik,
trebetasuna baiño”

DATUA
10 millioi euro
pagatzen jakoz

Mankomunidadiari urtian
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AZAROA26

Azaruaren 20xan urteko biga-
rren hauteskundiak egin ziran,
oinguan estadu maillakuak.
Asier Cuevasek Gipuzkuako
atleta onenaren sarixa jaso
eban. Arrate Hotelak atiak itxi
zittuan hillaren amaieran, berta-
ko bihargiñak kobrau barik
egonda be biharrian segidu
arren. Herritarrak Diputaziño-
ko arduradunen ahotan, zuze-
nian aurrekontuen barri jasotze-
ko aukeria izan eben Armerixa
Eskolan egindako billera ireki-
xan. Ehiza sasoiarekin bat egi-
tten daben Krabelin jatetxiak
antolatutako maridaje jardunal-
dixetan Hector Barrenetxe eta
Rosa Gisasola omendu zi-
ttuen. San Andres jaixen ingu-
ruan, bestiak beste, Rosendok
eskindu eban kontzertuan go-
zatzeko aukeria euki genduan
eta egunian bertan, jaixaren ar-
datza dan azokiak jendez gai-
ñezka egiñ eban. Txema Cor-
nago, Juan Ortega, Iñaki Orbe-
gozo eta Cuevas izendatu zi-
ttuen kofrade barri.

ARRATE ELKARTIAK LEITZAKO PERU-HARRIRA EGINDAKO TXANGUA

UNTZAGAKO JUBILATU ETXIAN URTERO EGITTEN DABE MODELO DESFILIA

Julian Etxeberria, 14-16                 Tel. 943 70 15 90

Super BM IFA taldea,

zure eguneroko erosketa

JJOOSSEE VVIICCEENNTTEE PPEERROOSSAANNZZ
MMaa LLUUIISSAA SSOORROOAA
MMAARRTTAA VVAALLEERRAA
IIRRAATTXXEE UURRIIBBEEZZUUBBIIAA

UUrrttzzaaiillee,,  11 20600 EIBAR   egurenyasoc@sarenet.es

TEL. 99 44 33   22 00 44   11 99 44
FAXA. 99 44 33   88 22 00   00 00 66

ANA BORDERAS
“Kulturak garrantzi gitxi
euki dau hedabidietan”

DATUA
27.000 euro aurreztuko dittu
Udalak jaixo barrixendako

domiñak oparitziari lagatzian
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ABENDUA 27
EUSKARAREN EGUNAK HAINBAT ALKARTEKO JENDIA BATU ZEBAN

PAILLAZUEN EMONALDIXAK LAU SAIUAK BETETZEKO GAUZIA IZAN ZIRAN

Indianokua gaztelekurako lo-
gotipua aukeratzeko lehiake-
tan nagusittu zan irudixa eza-
gutzeko aukeria euki genduan.
Aurretik emon biharreko ema-
naldixa bertan behera geratu
ostian, hillaren erdialdian euki
genduan Markos Untzeta
“Mississippi” lanik barrixena
zuzenian presentatzen ikuste-
ko aukeria. Eztabaida ugari
piztu daben autua izanda be,
plenuan aldeko 11 eta kontra-
ko 10 botorekin ospittal barri-
rako orubea 4.954.000 eurotan
erostia onartu zan. Etxe-ba-
rruan diharduenen bihargi-
ñeri eragingo detsen dekretua-
ren barri emoteko jardunaldi-
xak hartu zittuan Portaleak.
Hezkuntza Esparrua kolorez
bete eben Pirritx, Porrotx eta
Marimototsek. Eta Abontza al-
dian, urteroko moduan, Abon-
tzatomasak ospatu zittuen.
Ibon Muñoaren lehelengo
olerki liburua presentau eben
presuak egindakuak batu zi-
ttuan erakusketan.

Euskal Okela
salmentarako

harategi
baimendua

Harategia-Urdaitegia
OBERENA
Bidebarrieta, 20

943 20 16 69

OSKAR ARANTZABAL
“Hobeto biziko ginateke
E.H. independientian”

DATUA
8.442.616 eurokoa da

Eibarko Udalaren
gaur egungo zorra
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EIBARTIK
KANPO

28

URTARRILA: Tunisiako presidentea ihes egitera behartu zuten

MARTXOA: Japoniako lurrikarak istripu nuklearra eragin zuen

MAIATZA: Osama Bin Laden Al Kaedako burua hil zuten AEBk

OTSAILA: Mubarak dimisioa ematera behartu zuten Egipton

APIRILA: 15 hildako Marrakexeko turismo guneko leherketan

EKAINA: Greziak murrizketa eta pribatizazio plana onartu zuen

EEiibbaarrtt iikk  kkaannppoo  
eerree  ggeerrttaattuu  

ddiirreenneenn  aarrtteeaann  
bbaaddiirraa  hhaaiinnbbaatt
ggaauuzzaa  aaiippaaggaarrrrii..
HHoonnaa  hheemmeenn  

hhoorriieettaakkoo  bbaattzzuukk
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EIBARTIK
KANPO

29

UZTAILA: Ultraeskuindar batek ia 100 biktima eragin zuen Oslon

IRAILA: Kutxa Bank sortzeko ados BBK, Kutxa eta Vital

AZAROA: Gehiengo osoa lortuz, Raxoi Espainiako gobernuburu

ABUZTUA: Gazteen erreboltak larrialdia sortu zuen Londresen

URRIA: ETAk armak lagatzeko erabakia jakinarazi zuen

ABENDUA: Erresuma Batua Europako batasun berritik kanpo
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EUSKERA30

- ANTXON NARBAIZAK “Hiz-
kuntza eskakizuna Eibarko hi-
rian 1900-1936” LIBURUA aur-
keztu zuen. XX. mendearen le-
hen hereneko giro politiko-ideo-
logikoa aztertu ondoren, Eiba-
rren lanpostu publikoa eskura-
tzeko zeuden hizkuntza eskaki-
zunak ikertu zituen.

- ESTIBALIZ GONZALEZek
LAPIKOTXIKI kantu tradiziona-
len liburu eta DVDa kaleratu
zuen. 38 abesti batu eta abeslari
ezagunek eman zien ahotsa.

- Eibarko Hizkuntza Eskola Ofi-
zialak (HEO) 20 URTE bete zi-
tuen eta, horrekin batera, Hiz-
kuntza Eskolak sortu zirela 100.
urteurrena bete zen.

- ITZIOKO ikasleak izan ziren
NARRUZKO ZEZEN SARIE-
TAN nagusi. Eurak izan ziren sa-
ri gehienak eskuratu zituztenak.

- “HARTZEKO PRONTO,
EMATEKO TONTO” esaldiare-

kin Esaera Zaharren lehiaketa
irabazi zuten JAVIER ZIARAN,
ARRATE ARRIOLA ETA ITSA-
SO IZAGIRREK.

- Udalak ʻKANTU KANTARI
KANTA  ̓liburuxka musutruk es-
kuratzeko aukera laga zuen. 21
euskal kantu batzen ditu libu-
ruxkak.

- Maiatzean HITANO ikastaroa
antolatu zuten  Udalak, Udal
Euskaltegiak eta Badiharduguk.

- Apirilaren 13an, 21.07etan,
KORRIKA iritsi zen Eibarrera.
Herria kalera irten zen euskera-
rekin korrika egitera eta eran-
tzun arrakastatsua izan zuen
gaua iritsi bazen ere.

- Gipuzkoako 2010eko
ERRENTA AITORPENA EUS-
KARAZ egiteko kanpaina egin
zen herrian. Herritarrei jakina-
razi zitzaien euskaraz egiteko
aukera zegoela.

- Maiatzean, urtero ohikoa den
moduan, IPURTERRE sariak
banatu ziren. 17. edizioa izan
da aurtengoa.

- EUSKAL JAIAK 46. edizioa
bizi izan zuen aurtengoan. Egu-
raldia lagun, goizetik gauera
gozatzeko aukera egon zen:
kalean jolasak, Gozategiren

kontzertua, dantza jaialdia, he-
rri-bazkaria, kantu-afaria, arti-
sauen azoka, eta abar.

- BERBETAN egitasmoko kide-
ak BILBORA joan ziren egun
pasa egitera maiatzaren 21ean.

Bizkaiko hiriburuan bisita gida-
tua egin, eta bapo bazkaldu eta
abestu zuten. Ekainean, berriz,
ELIZONDON egon ziren MIN-
TZA EGUNEAN.

- …eta kitto! Euskara Elkarteak
antolatuta EUSKARAREN
TRANSMISIO MINTEGIA egin
zen maiatzean. Bertan, Euskal

Korrika apirilaren 13an izan zen Eibarren.

Gurasoak Berbetan-ekoek hainbat ekitaldi egin dituzte aurten ere.

Ipurterre sari banaketa ekitaldian parte-hartze handia izan zen.

Narbaizaren liburu aurkezpena.

MMAARRIIAA BBAASSKKAARRAANN AAZZPPIITTAARRTTEE
2011ko abenduaren 24an hil zen, 78 urterekin

FAMILIAREN IZENEAN, eskerrik beroena 
gure nahigabean lagundu diguzuen guztioi 

eta hileta-elizkizunera joan zinetenoi.

Euskera bizirik gurean



RPS: 124/10

“Aldaz Hortz Klinikak 
eta bertoko profesional-taldeak 

gabon zoriontsuak
opa dizkizue” 

ESTUDIOA + ERRADIOGRAFIA
+ AZTERKETARAKO MODELOA

D O A N

ORTODONTZIA

120 € hilero
sarrerarik gabe

24 hilabeteko ortodontziarako

Arazoak 
hortz hagin 
ordezkoarekin
edo hortz bat
edo besteren
faltarekin?

egun
batean

SSaann  BBaarrttoolloommee,,  2222  ((EEllggooiibbaarr))
Ola kalea, 10 (Lasarte-Oria)

994433  336666  337777 www.dentalaldaz.com

SOLUZIO FINKOA:
hortz bat edo gehiago 
jartzea metal-zeramikan
SOLUZIO FINKOA:
hortz guztiak metal-zeramikan 
jartzea 6 inplanterekin
SOLUZIO MUGIKORRA:
ordezko hortz hagin osoa erretxinan
jartzea 2 inplanterekin gutxienez

2012. urterako prestatzen dihardugu. Beti ere gure pazienteen
ongizateaz arduraturik, hortzetako osasuna inork alde batera utzi ez dezan
ahalegintzen gara. Hornitzaileekin dugun harreman zuzenari esker,
tratamendu guztietan kalitatea/prezioa doitzen ditugu, datorren urtea
guztiontzat errazagoa izan dadin gure aportazioa eginez. Gure paziente
guztiei gugan jarritako konfidantza eskertu nahi diegu. 2012 zoriontsua. INPLANTEA

+ HORTZA

...eta kitto!  11/XII/29  
788 zkia.

Herri osotik etorritako irakasle,
euskara teknikari, Euskara El-
karteetako teknikari eta euskal-
gintzan lanean diharduen jen-
dea etorri zen. 

- GURASOAK BERBETAN eki-
menean parte-hartzen dutenak
ARRATEN izan ziren maiatze-
an. Eguraldia lagun, jolasteko,

bazkaltzeko eta ondo pasatze-
ko aukera izan zuten.

- Urriaren 9an KILOMETROAK
egin zen AZPEITIAN eta Eibar-
tik 9 AUTOBUS irten ziren,
inoiz baino autobus gehiago.

- ʻEUSKARA FAMILIAN / FA-
MILIA EUSKARAN  ̓ kanpaina

jarri zen martxan urrian HIZ-
KUNTZAREN TRANSMISIO-
AN sentsibilizatzeko eta gaia-
ren inguruan ahalik eta INFOR-
MAZIO GEHIEN emateko.

- Juan San Martin LIBURUTE-
GIA EUSKAL LIBURUTEGI
DIGITALEAN dago azaroaz
geroztik. 87 monografia, 20.146
orrialde, euskarri digitalera pa-
satu dituzte.

- Abenduaren lehen asteburuan
EUSKERAREN EGUNA egin
zen. Jende ugari bildu zen Un-
tzagan egin zen MINTZODRO-
MOAN eta, baita, …eta kitto!
Euskara Elkarteak antolatutako
GURASOAK BERBETAN EGU-
NEAN.

- ALDATZE ikastetxeak EUS-
KAL ASTEA antolatu zuen
azaroaren 28ko astean.

Azpeitiko Kilometroak-era joateko bederatzi autobus bete ziren Eibarren.

EUSKERA 31

Euskararen Transmisio Mintegia egin zen maiatzean, Euskal Herri osoko parte-hartzaileekin.
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- Zein ezberdintasun dauka
krisi honek aurretik egon di-
renen aurrean (29ko cracka,
70. hamarkadakoa…)?

Aurretik komeni da esatea
gaur egunean dugun sistema
ekonomiko hau sozialdemokra-
ziarekin konponduta dagoela
moduren batean esatearren,
ezkerreko alderdiekin eta abar.
Sistema injustoena da hau,
daukanak asko daukalako eta
hori horrela izateko beste as-
kok ez dutelako ezer. Bestetik,
sistemak duen beste kontu bat
da, gertatzen dena gertatzen
dela, edozein egoerara molda-
tzen dela. Egia da orain arte
emaitza onenak eman dituen
sistema dela, bestela begira
nola amaitu zen ekonomia zen-
trala. Orain Txina dago hor, es-
kubiderik uzten ez dutela euren
herrialdean, baina ekonomia
bakarrik ikusiko bagenu, dema-
seko herrialdea da. Zein alde
dagoen krisi honen eta besteen
artean? Liburutegi osoak dau-
de hori aztertzen dutenak. Sis-
temak bere gain eramaten du
krisia. Gora eta behera doa,
eta orain beheruzkoan gaude.
Ezin da besteekin konparatu,
behin gauza batengatik gerta-
tzen delako eta bestean beste
batengatik. Berriz ere arazo
hau konponduko da, sistema
pikutara ez badoa, egoera be-
rrira moldatuko delako eta au-
rrera jarraituko du horrela. Ge-
ro, denborarekin, berriz ere
gertatuko da krisia, ʻziklo eko-
nomikoakʼ deritzona gertatzen
direlarik.
- Non eduki du jatorria kri-
siak?

Amerikako Estatu Batuetan
(AEB) hasi zen. Jendearen
gehiengoarentzat dirua da ba-
liorik handiena duen gauza, or-
duan, gero eta diru gehiago
edukitzeko erdi-asmakizun ba-

tzuk egin zituzten han. Horrela,
etxeak eta abar erosteko mai-
leguak eman zizkien dirurik eta
soldatarik ez zutenei.
- 2008an gertatu zen krisia-
ren eztanda. Ordutik, urteak
pasa dira eta egoera urtero
okerrera doala ematen du.

Pentsatzen dut kazetari eta
egunkariek zeresan handia du-
tela hor. Euren artean argi da-
go albistea ez dela txakurrak
gizonari hozka egin diola, bai-
zik eta gizonak egin diola hoz-
ka txakurrari. Txarra den hori
da hedabideetan arreta gehien
lortzen duena. “Krisian gaude”,
“zor handia dago”, “pikutara jo-
ango gara”… esaten digute, or-
duan jendea beldurtu egiten
da. Hori bai, egunkari asko sal-
duko dira, liburu asko salduko
dira eta irratia jende askok en-
tzungo du. Beste batzuk pasa
diren bezala, krisi hau ere pa-
satuko da. Noiz pasatuko den?
Inork ez daki.
- Euroa edukitzearen onura
kolokan jarri da azken aldian.
Zer iristen diozu?

Eurotik kanpo izotz asko da-

go, hotz asko, eta inork ez du
nahi hortik kanpo gelditu. Ba-
rruan kontrol asko dago, Ale-
manek agintzen dute, baina
herrialdeek hor barruan jarraitu
nahi dute. Ez dago inor hortik
kanpo iraungo zuenik. Beste
gauza bat Erresuma Batua da,
eurak euroa edukitzearen aur-
ka egon direlako, munduaren
buru izan direlako eta AEBren
lagun minak izaten jarraitu nahi
dutelako. Baina Europak euroa
behar du, zergak batu behar di-
ra, zerga berdinak ipini behar
dira, eta abar.
- Liburu asko egin dira krisia
azaltzeko, errezetak eman di-
ra krisitik irteteko. Zein da
zure errezeta?

Sistema bera egokituko da
egoerara, ez dago errezetarik.
Ekonomia zaila da berez, ez da
zientzia bat eta gauzak ez dau-
de garbi. Ekonomiaren barruan
denen erabakiak sartzen dira,
eta denok erabakitzen badugu
pisuak erostea, pisuak salduko
dira eta alderantziz. Orduan,
bakoitzaren erabakiek zeriku-
sia daukate ekonomiaren ibile-
ran. Zergatik doaz orain au-
rrezkiak handitzen? Jendeak
beldurra duelako. Baina he-
men jendearen %60ak ez du
krisia nabari, hori bai, harrapa-

tzen duenak etorkizun beltza
dauka. Beldurrarengatik inork
ez du inbertitzen eta dirua gor-
de egiten dute.
- Eta ez inbertitze horrek eko-
nomia blokeatzen du?

Bai. Gero, bankuek maile-
guak errez ematen zituzten,
behar zena baino gehiago, bai-
na nondik zetorren dirua? Eu-
rak zorrak egin zituztelako Eu-
ropa mailan. Orain, zorrak
bueltatu behar dira eta ban-
kuek ezin dute.
- 2012ra begira nola ikusten
duzu ekonomiaren egoera?

Gaizki, buelta barik. Euskal
Herriko ekonomiak autoen in-
dustriarekin zerikusi handia
dauka. Harrituta nago Bizkaian
gertatzen denarekin, Ontzigin-
tza industria ia desagertu baita.
Beistegi enpresa ere desagertu
da, Bergarako San Antonio
ere… enpresa asko ari da de-
sagertzen eta gauza asko pa-
satzen ari dira. Hala ere,
250.000 lanpostu daude indus-
trian EAEn eta Espainian por-
tzentai altuena duen autono-
mia da.

“Aurrekoak bezala, 
KRISI HAU ERE PASATUKO DA”

KARMELO URDANGARIN, ekonomilaria:

ELKAR
HIZKETA

32

“Sistemak bere
gain eramaten 
du krisia”

“Eurotik kanpo
hotz asko dago;
izotza ere bai”
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ELKAR
HIZKETA
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- Krisi ekonomikoa gero eta
sakonagoa dela ematen du
eta hainbat estatuetako go-
bernuetan teknokratak dire-
lakoak sartu dira. Zer dira,
baina, teknokratak?

Teknikoak dira. Arlo horietan,
ekonomikoetan, profesionalak
dira. Esperientzia askodun jen-
dea da, kargu garrantzitsuak
izan dituztenak euren lan-bizi-
tzan, adibidez, Europako Ban-
ku Zentralean (EBZ).
- Espainian Gobernu berria
ezarri berri dute eta Luis De
Guindos izendatu dute eko-
nomia ministro. De Guindos
Lehman Brotherseko Euro-
pako aholkularia zen eta krisi
ekonomikoa justu Lehman
Brothersek 2008an izan zuen
lur-jotzearekin hasi zela esan
daiteke. Italia eta Grezia be-
zalako herrialdeetan tekno-
kratek hartu dute estatuen
ardura. Zein iritzi duzu honen
gainean?

Krisi honetan merkatuak ga-
rrantzia asko dauka eta Raxoyk
pentsatu du ministro moduan
ipintzea merkatuen gainean ja-
kintsua den bat. De Guindos
Lehman Brothersen egon zen,
baina baita beste leku askotan
ere. Azkenean, Lehman Brot-
hersen gertatu zena, beste
banku askotan gerta zitekeen.
De Guindos teknokrata da, tek-
nikoa eta merkatuak oso ondo
ezagutzen dituena. Aurretik ze-
goena, Elena Salgado, ez zen

teknikoa ekonomia arloan. De
Guindos, bestetik, Aznarren go-
bernuan ere egon zen Ekono-
mia Idazkari bezala. Zer irudi-
tzen zaidan? Azkenean, Gold-
man Sachs eta halakoak dira
ekonomiaren kontrola dutenak:
eurek sortzen dituzte krisiak eta
eurek ematen die konponbidea.
Banku handiak dira krisiaren
errudunak, argi dago, eta orain
krisia bideratzen dihardute, hori
da paradoxa. Azken finean, Es-
painiako Gobernua eskuindarra
da, liberalak dira, eta baita
hauek ere. Beraz, logikoa da.
- Krisia 2008an hasi zen eta
ordutik enpresa asko itxi di-
ra. Nolako egoera bizi du in-
dustriak hemen inguruan?

Hemengo industriak Frantzia
eta Alemaniarekin egiten du lan
batipat. Alemania nahiko ondo
ibili da eta herrialde honekin
lan egin dutenak ez dira oso
txarto ibili. Frantziak, bestetik,
krisi handia izan du, ez Espai-
niakoa bezala, baina bai han-
dia. Alemaniak ere nabari izan
du krisia, orduan, ez die hain-
beste eskari egin hemengo en-
presei. Hemengo industriak
beste problema handi bat dau-
ka: bankoak ez daude dirua
ematen. Likidezia krisia dela-
koa daukate. Zergatik? Ban-
kuek daukaten arazo garrantzi-
tsu bat da ez daukatela dirurik
lagatzeko, orduan, dirua ez da
gure ekonomiara ailegatzen.
Ez dute dirua ematen ez etxe-
ak erosteko, ez enpresak finan-
tziatzeko… Krisia gainditzen
hasteko dirua guregana (parti-
kularki eta enpresa mailan) ai-
legatu beharko litzateke, hori
da garrantzitsuena niretzat.
- Badago modurik hori horre-
la izateko?

EBZ bankuei diru asko eman
berri die, bankuetako kontuak
ez daudelako argi eta dirua be-
har dutelako hori konpontzeko.
EBZk esaten die euren arazo-
ak konpontzeko eta ekonomia
errealean likidezia injektatzeko,
baina bankuek ez daukate kon-
fidantzarik enpresetan momen-
tu honetan (“dirua bueltatuko
didate?”). Orduan euren zorrak
tapatzen dituzte eta geratzen
den diruarekin zor-publikoa,
bonoak edota Altxorraren Le-
trak erosten dituzte, eta horre-
kin finantziatzen dute. Gauza
da, EBZk %1ean ematen diela
dirua bankuei eta hauek zor-
publikoan, bonoetan edota Al-
txorraren Letretan inbertitzen
dute diru hori %3-4an ordain-
duz. Horrela, %2-3aren iraba-
ziarekin geratzen dira ban-
kuan. Hori konpondu behar da
eta dirua ekonomia errealera
iritsi behar da, bestela ez dago
konponbiderik. Murrizketez as-
ko egiten da berba eta egin be-
har dira (diru asko gastatu bai-
ta), baina murrizketekin baka-
rrik ekonomia ez da haziko.

- Nola eragiten die krisiak
instituzio publikoei?

Ekonomian aktibitaterik ez
dagoenez, zergak asko jaitsi
dira. Udalek, bestetik, lurra-
ren bitartez lortu dute azken
urteotan dirua, baina etxebizi-
tzaren krisiarekin hori amaitu
egin da.
- 2012ra begira nola ikusten
duzu ekonomiaren egoera?

Aldaketa asko ikusiko ditugu
2012an. Nahiko gogorra ikus-
ten dut urtea. Lehen seihilabe-
tea latza izango da, baina en-
presa eta herritarrengana dirua
ailegatzen bada, hobekuntza
ikus daiteke. Bestetik, Alema-
nia nola doan garrantzitsua da
guretzat, eta eurek saltzen ba-
dute, guk saldu ahal izango du-
gu. Adibidez, Txinara autoak
saltzen badituzte (Volkswagen,
Audi, Mercedes…), hemengo
enpresei ondo datorkie, autoen
enpresa horiei autoendako
osagaiak saltzen dizkien en-
presa asko dagoelako hemen
inguruan.

“Dirua ekonomia
errealera ailegatu
arazi behar da”

TOMAS ETXALUZE, finantza aholkularia:

“Krisiaren
errudunek krisia

bideratzen
dihardute orain:
hori paradoxa”

“Murrizketekin
bakarrik

ekonomia ez
da haziko”

“Aldaketa asko
ikusiko ditugu

2012an”
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KALEKO
INKESTA

34
Irakorri al dozu zer diñuan zure horoskopuak
2012xan gertatuko jatzunaz? Seguro
entzungo zenduala maya indixuak 2012xan
munduaren amaieria iritsiko zala kontatzen
dan istorixia. Ea ba zer diñuan bolatxuan
etorkizuna ikusten daben aztiak.

Iragarpenetan 
siñisten dozu?

AADDEELLAA TTRREENNAADDOO
3355  uurrttee
eettxxeekkooaannddrriiaa

Esaten dabenan arabera siñisten
dot edo ez. Egokixa dala begi-
ttantzen bajata, kaso egitten de-
tsat, baiña irakortzen dotena ez
bajata gustatzen, ez detsat jara-
monik egitten.

MMAARRIIFFEE OOTTXXOOAA
3399  uurrttee
aaddmmiinniissttrraattzzaaiilllliiaa

Ez, nik ez detset kasorik bez
egitten iragarpeneri. …eta kitto!-
ko horoskopua irakurtzen dot,
baiña ez dot siñesten han ipin-
tzen dabena (barriak). Ohitturia
dakat horoskopua irakortzeko,
beste barik.

IIÑÑAAKKII CCAARRRRAASSCCOO
3388  uurrttee
gg iiddaarriixxaa

Ez, nik ez detset halako gauzerik
jaramonik egitten. Ez dot pentsa-
tzen beteko diranik, holan, ez di-
ttut begiratzen horoskopuak eta
halako iragarpenak egitten di-
ttuan kontuak.

DDAANNIIEELL SSAALLAAZZAARR
3366  uurrttee
ffuunnttzziioonnaarriixxuuaa

Egixa esan ez dot aurreikuspene-
tan, ez egitten diren zerrendetan,
ez horoskopuan siñisten. Badago
jendia holako gauzeri kaso egiñ
eta horrek siñisten dittuana. Nik
ez behintzat.

Ana Oiarzun Zabaleta

Blas Etxebarria 2 - behea
Telf. 943 20 08 20          Mobila. 635 74 62 50

PSIKOLOGIA – SEXOLOGIA

BIKOTEA: gatazkak, 
dibortzioa, ...

FAMILIA:
gurasoak/seme-alabak, ...

AHOLKULARITZA 
eta BITARTEKARITZA
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Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen 
dizugu.  Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki 
bikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).
Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.

...eta kitto!  11/XII/29  
788 zkia.

zziinneeaa CCoolliisseeooaann

30ean: 22.30 (1 Aretoan)
1ean: 20.00 (Antzokian)
2an: 17.00 (1 Aretoan)
eta 20.30 (Antzokian)

30ean: 22.30 (2 Aretoan)
1ean: 20.00 (2 Aretoan)
2an: 17.00 (2 Aretoan)
eta 20.30 (2 Aretoan)

1ean: 20.00 (1 Aretoan)
2an: 20.30 (1 Aretoan)

””UUnn  ddiiooss  ssaallvvaajjee””
Zuzendaria: RRoommaann  PPoollaannsskkii
Aktoreak: JJooddiiee  FFoosstteerr,,
KKaattee  WWiinnsslleett,,  CChhrriissttoopphh
WWaallttzz,,  JJoohhnn  CC..  RReeiillyy

Hamaika urteko ume bik elkar jo dute
parkean. Ume bien gurasoek bilera
egitea erabaki dute arazoa konpondu
eta gehiagora joan ez dadin. 
Hasierako giro ezinhobea ez da oso
iraunkorra izango eta guztiak hankaz
gora amaituko du…

””EEll  nniiññoo  ddee  llaa  bbiicciicclleettaa””    
Zuzendaria: DDaarrddeennnnee  aannaaiiaakk
Aktoreak: CCéécciillee  DDee  FFrraannccee,,
TThhoommaass  DDoorreett,,  JJéérréémmiiee
RReenniieerr,,  FFaabbrriizziioo  RRoonnggiioonnee

Cyril-ek hamabi urte baino ez ditu.
Aitak umeendako behin behineko
harrera-etxe batean laga zuen.
Cyril-ek aita aurkitzea nahi du;
Samantha ezagutzen duenean,
hau erabiliko du…

””UUnn  mmééttooddoo  ppeelliiggrroossoo””
Zuzendaria: DD..  CCrroonneennbbeerrgg
Aktoreak: KKeeiirraa  KKnniigghhttlleeyy,,
VViiggggoo  MMoorrtteennsseenn,,  MMiicchhaaeell
FFaassssbbeennddeerr,,  VViinncceenntt  CCaasssseell

Carl Jung psikiatra gazteak bere
irakasle Sigmund Freu-ekin eta
Sabina Spielrein-ekin duen harremana
ezagutzeko aukera ezinhobea.
Harreman horren amaieran,
bakoitzak bere bidea egingo du eta
pentsamendu modernoa aldatu…

30ean: 22.30 (Antzokian)
2an: 17.00 (Antzokian)

””EEll  RReeyy  LLeeóónn””  33DD
Zuzendaria: RRooggeerr  AAlllleerrss
Pertsonaiak: SSiimmbbaa,,  EEdd,,
TTiimmoonn,,  SSccaarr

Disney etxeko klasiko bihurtu den
filma hau 3D sistema erabilita ikusteko
aukera dago gaur egun. Simba gaztea
izan behar zen errege ohianean,
baina bere osaba Scar-ek bestelako
asmorik du. Erreinutik kanpo, lagun
berriek erakutsiko diote bidea…

Zorionak, EGOITZ,
bixar 26 urte beteko
dozuzelako. Patxo
haundi bat Iñaki, Loli
eta Paularen partez.

Zorionak, MIKEL,
urtarrillaren 1ian
11 urte egingo
dozuz-eta.
Etxekuen partez.

Zorionak, JON, gaur
urtia betetzen dozu-
eta. Patxo potolo bat
etxekuen partez.

Zorionak, MIKEL,
atzo urte bi bete 
zenduazelako. Patxo
pillua famelixaren eta,
batez be, Nora, Jon
eta Keparen partez.

Zorionak, JULE
Olabegogeaskoetxea
Azpiazu, etzi, hillaren
31a, zure eguna
izango dalako.

Zorionak, tio IÑIGO eta IKER,
urtarrillaren 5ian eta 11n urtiak
beteko dozuezelako. Laztan
haundi bana eta ondo ospatu.

- Maria Baskaran Azpitarte. 78 urte. 2011-XII-24.
- Aniceto Caño García. 90 urte. 2011-XII-26.

HHIILLDDAAKKOOAAKK

JJAAIIOOTTAAKKOOAAKK
- Xabier Nicolas Rivera Salazár. 2011-XII-6.
- Naia Navarrete Zulet. 2011-XII-18.
- Nizar Amezian. 2011-XII-22.
- Ekhi Carballo Cabello. 2011-XII-24.

Zorionak, UGAITZ,
atzo urte bi egin
zenduazelako. Muxu
haundi bat zure
arreba Alaitz, guraso
eta aitxitxa-amamaren
partez. 

22001122kkoo  pprreezziiooaakk::  55’’55  eeuurroottiikk  44  eeuurroottaarraa  jjaaiittssiikkoo  ddaa  ((33DD--kkooeettaann,,  77’’55eettiikk  55  eeuurroottaarraa))

Zorionak, ASIER, atzo
sei urte bete zendua-
zen-eta. Muxu haundi
bat amatxo, aitatxo
eta Malenen partez.
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Eguena 29
MMOONNOOLLOOGGOOAA
2222..3300..-- Umore-
monologoa, Gonzalo
Jímenez-en eskutik.
Laurel&Hardy tabernan.

Eguaztena 4
IIKKAASSTTEENN
1111..0000..-- Kafe-tertulia:
Espiritualitatea eta erlijioa,
José Domingorekin.
Untzagako jubilatu etxean.

Eguena 12
IIKKAASSTTEENN
1100..0000..--  Grafologia,
Magdalena Ezkurrarekin.
Armeria Eskolan.

Zapatua 31
KKIIRROOLLKKIITTTTOO
1122..0000..-- Kirolkitto urteko
kirolari onenei saria emateko
ekitaldia. Portalean.

SSAANN  SSIILLVVEESSTTRREE
1166..1155..-- San Silbestre
lasterketa. Aixolako urtegian.

Domeka 1
UURRKKOORRAA  IIGGOOEERRAA
0088..3300..-- Urkora Urte
Berriko igoerarako irteera,
Klub Deportibotik.
1100..0000..-- Salda doan,
Ixuan.

Eguena 5
EERRRREEGGEE  KKAABBAALLGGAATTAA
1177..0000..-- Dantzak, Ipurua
dantza garaikidea, Ipurua
gimnasia erritmikoa
eta Eibarko Balletaren
eskutik. Ipurua kiroldegian.
1199..0000..-- Errege kabalgata,
Kiroldegitik hasita.

AARRIIEESS
Iritsi da 2011. urteari agur esateko
unea. Bizitzan ahaztu ezingo dituzun
gauzak gertatu zaizkizu eta bihotzean
ondo gordeko duzu urte hau.

TTAAUURRUUSS
Urteroko moduan urte berrian egin
beharrekoen zerrenda idatzi duzu,
baina astroek adierazten duten
bezala, berriz ere ez dituzu beteko.

GGEEMMIINNII
Beranduegi konturatu zara. Lehenago
hasi beharko zinateke urtea ondo
aprobetxatzeko asmo horrekin.
Ea, urtarrilaren 1ean hasi zaitez!

CCAANNCCEERR
Urte berezia izan da zuretzat,
ahaztezina! 2012an ere gauza
zoragarriak pasako zaizkizu eta,
batez ere, zoriontsua izango zara.

LLEEOO
Urte berria ez duzu oso ondo hasiko,
baina hilabeteak aurrera joan ahala
egoera hobetu egingo da guztiz.
Lasai, ez zaitez gehiegi kezkatu.

VVIIRRGGOO
Aldaketa handiak biziko dituzu urte
berrian, 2011n pentsatzen ere ez
zenituen aldaketak. Garrantzitsuena
da aldaketak onerako izango direla.

LLIIBBRRAA
Zaila ematen badu ere, gero eta
pozago izango zara urteko lehen
hilabeteetan. Uda aldeko gorabeherak
ez dira kezkatzeko modukoak izango.

SSCCOORRPPIIUUSS
Urte garrantzitsua izango da 2012a,
erabaki handia hartu behar izango
baituzu; zure etorkizuna benetan
baldintzatuko duen erabakia.

SSAAGGIITTTTAARRIIUUSS
Krisi ekonomikoa gora eta behera…
lasai, diru aldetik oso urte oparoa
izango baita zuretzat 2012a. Ea
beste dena horrela irtetzen zaizun.

CCAAPPRRIICCOORRNNIIUUSS
Gogoratzen duzu nola hasi zenuen
2011? Hori aldea urte amaierarekin,
ezta? Imajina ezazu nola amaituko
duzun orain hasiko den urte berria…

AAQQUUAARRIIUUSS
Urteetan amestutako bidaia bete
ahal izango duzu 2012an. Hori bai,
hainbat sakrifizio egin beharko dituzu
aurretik; bestela, akabo abentura!

PPIISSCCIISS
Lagunak zeinen garrantzitsuak diren
konturatuko zara datorren urtean.
Euren laguntzarekin une txarrak
ia arazo gabe pasako dituzu.

Zapatua 7
KKOONNTTZZEERRTTUUAA
2222..0000..-- Jaime Urrutia
"Al Natural". Sarrera: 13
euro (aldez aurretik) eta 16
euro (lehiatilan). Coliseoan.

Astelehena 9
IIKKAASSTTEENN                  
1166..0000..--  Sendabelarren
foroa: lupulua eta estevia.
Portalean.

Eguaztena 11
IIKKAASSTTEENN
1100..1133..--  Mendi ibilaldia:
Berriz-Areitio-Ermua-Eibar.
Irteera Estaziñotik
(Ardantzatik, 1100..1155etan).

Martitzena 10
IIKKUUSS--EENNTTZZUUNNEEZZKKOOAA
1199..3300..--  "Aizkora hotsak
goi mendietan", Ernesto
Ezpeleta "Bihurri" eta Alex
Txikon. Sarrera: 3 euro.
Coliseoan.
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eegguurraallddiiaa (EUSKALMET.NET)

eerraakkuusskkeettaakk
– Urtarrilaren 6ra arte
JAIOTZEN inguruko erakusketa.
Untzagako jubilatu etxean.

– Urtarrilaren 8ra arte
EIBARKO ARTISTEN ELKARTEAren erakusketa.
Portalean.

– Urtarrilaren 27ra arte
KOKO-MARRUAK.
Armagintzaren Museoan.

– Urtarrilaren 6tik 15era
ARGAZKILARITZA TALDEAren erakusketa.
Topalekuan.

ffaarrmmaazziiaakk
2299,,  eegguueennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
3300,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
3311,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4))
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
11,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
22,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
33,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
GAUEZ UUrriizzaarr (J. Etxeberria, 7)
44,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ AAzzkkuuee (T. Etxebarria, 4)
GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)
55,,  eegguueennaa
EGUNEZ BBaarraannddeellaa (Z. Agirre, 4)
GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)
66,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ LLeekkuunnbbeerrrrii (Isasi, 31)
GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)
77,,  zzaappaattuuaa
EGUNEZ IIrraauunnddeeggii (Sostoatarren, 10)
GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)
88,,  ddoommeekkaa
EGUNEZ EElloorrzzaa (J. Gisasola, 18)
GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)
99,,  aasstteelleehheennaa
EGUNEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
GAUEZ LLaass  HHeerraass  LLaarrrraammeennddii (Calbetón, 19)
1100,,  mmaarrttiittzzeennaa
EGUNEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
GAUEZ MMeennddiinnuueettaa (Urkizu, 6)
1111,,  eegguuaazztteennaa
EGUNEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
GAUEZ GGooiikkooeettxxeeaa (Ibarkurutze, 7)
1122,,  eegguueennaa
EGUNEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
GAUEZ ZZuulluueettaa (S. Agustin, 5)
1133,,  bbaarriixxaakkuuaa
EGUNEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)
GAUEZ MMaannddiioollaa (S. Agustin, 3)

37AGENDA

SSOOSS  ddeeiiaakk ................................................111122
PPeeggoorraa ..........................................................001100
UUddaalleettxxeeaa ..................994433  7700  8844  0000
PPoorrttaalleeaa ........................994433  7700  8844  3399
UUddaallttzzaaiinnggooaa..........994433  2200  1155  2255
MMaannkkoommuunniittaatteeaa994433  7700  0077  9999
DDeebbeeggeessaa....................994433  8822  0011  1100
KKIIUUBB ..................................994433  2200  3388  4433
EEppaaiitteeggiiaa ....................994433  0033  3344  0000
IIbbeerrddrroollaa ....................990011  2200  2200  2200
NNaattuurrggaass ......................990022  1122  3344  5566
DDYYAA  LLaarrrriiaallddiiaakk..994433  4466  4466  2222
GGuurruuttzzee  GGoorrrriiaa....994433  2222  2222  2222
MMeennddaarroo  oosspp.. ........994433  0033  2288  0000
AAnnbbuullaatteeggiiaa ............994433  0033  2255  0000
TToorrrreekkuuaa ......................994433  0033  2266  5500
EErrrreeppiiddeeaakk ................990022  1111  2200  8888
EErrttzzaaiinnttzzaa ..................994433  5533  1177  0000
EEuusskkoo  TTrreenn ..............990022  5544  3322  1100
PPeessaa ..................................990022  1100  1122  1100
TTaaxxiiaakk..............................994433  2200  3300  7711
..................................................994433  2200  1133  2255
AAllkkoohhooll..AAnnoonn.. ....662299  1144  1188  7744
AAll--AAnnoonn//AA llaatteeeenn 665500  2266  5599  6633

telefono jakingarriak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Lanegunak: 07.00eta-
tik 9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30eta-
ra orduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik
20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,
12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DDOO--
NNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 07.00, 07.30etatik
14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etara
orduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,
08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.
Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,
19.30, 21.00 eta 22.00. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Lanegun eta zapatuak:
06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-
etatik 21.40etara orduro. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Lanegu-
nak: 06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu eta
jaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.
EEIIBBAARR--GGAASSTTEEIIZZ.. Lanegunak: 07.00etatik
21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta
18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.
GGAASSTTEEIIZZ--EEIIBBAARR..  Lanegunak: 06.30etatik 20.30-
etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegu-
nak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30. 
EEIIBBAARR--IIRRUUÑÑEEAA.. Lanegunak: 07.45 eta
13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IIRRUUÑÑEEAA--EEIIBBAARR..  La-
neguna: 11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.
EEIIBBAARR--AARRRRAATTEE.. Egunero: 15.30. Zapa-
tuak: 14.15. Jaiegunak: 09.00, 10.00, 11.00,
13.00 eta 18.00. AARRRRAATTEE--EEIIBBAARR..  Egunero: 16.00.
Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30, 10.30, 11.30,
13.30 eta 18.30. 
EEIIBBAARR--EELLGGEETTAA.. Lanegunak: 13.30 eta
20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. EELLGGEETTAA--EEII--
BBAARR..  Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:
12.30 eta 19.30. 
EEIIBBAARR--MMEENNDDAARROO.. Lanegunak: 06.20 eta
07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:
07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:
08.00etatik 21.00etara orduro. MMEENNDDAARROO--EEIIBBAARR..
Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta
21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45eta-
ra orduro eta 21.55.

autobus ordutegiak

EEIIBBAARR--DDOONNOOSSTTIIAA.. Egunero: 08.13etatik
22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:
baita 06.13 eta 07.13. DDOONNOOSSTTIIAA--EEIIBBAARR..  Egunero:
07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. La-
negunak: baita 05.47 eta 06.47. 
EEIIBBAARR--BBIILLBBOO.. Egunero: 08.13etatik 22.13-
etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita
06.13 eta 07.13. BBIILLBBOO--EEIIBBAARR..  Egunero: 06.57eta-
tik 20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:
baita 05.57.

tren ordutegiak

lleehhiiaakkeettaakk
– TToorriibbiioo  EEttxxeebbaarrrriiaa  SSaarriiaakk..
Gaia: Enpresa ideiak eta proiektuak.
Informazioa eta lanak aurkeztea: 2012ko urtarrilaren
7ra arte, www.bicberrilan.com helbidean.

– ““AArraattoosstteeaakk  22001122  EEiibbaarrrreenn””  kkaarrtteellaa..
Informazioa eta lanak aurkeztea: 2012ko urtarrilaren
19ra arte, Pegoran.

– NNaarrrruuzzkkoo  ZZeezzeenn  SSaarriiaakk..
Gaia: Antzez artikuluak eta gidoiak. 
Informazioa eta lanak aurkeztea: Hezkuntza Esparruan
(Egoitza Zentroan), 943208444 telefono zenbakian.



1. Etxebizitza

– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko. Tel. 675-
007271.
– Emakumea eskaintzen da
umeak eta nagusiak zaintzeko.
Tel. 669-068439.
– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak eta umeak zaintzeko. Tel.
671-742142.
– Neska eskaintzen da umeak
eta nagusiak zaintzeko eta gar-
biketak egiteko. Tel. 690-
861846.
– Emakumea eskaintzen da gar-
biketa lanetarako eta nagusiak
zaintzeko. Tel. 638-338816.
– Neska euskalduna eskaintzen
da nagusiak zaindu eta garbike-
ta lanetarako. Tel. 617-571210.
– Emakumea eskaintzen da edo-
zein lanetarako. Tel. 689-
798284.
– Emakumea eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko.
Tel. 618-050902.
– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko. Baita gauetan
ere. Tel. 650-386345.
– Emakumea eskaintzen da
etxeko lanak egiteko. Esperien-
tzia. Tel. 680-526228 eta 943-
531516.
– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko: orduka, aste-
buruetan... Tel. 618-052967.
– Emakumea eskaintzen da
etxez-etxeko laguntzarako eta
garbiketak egiteko. Tel. 633-
205039.
– Emakumea eskaintzen da
umeak edo nagusiak zaintzeko
asteburuetan. Tel. 628-789789
eta 943-208261.
– Pertsona nagusia eskaintzen
da nagusiekin lan egiteko. Erre-
ferentziak. Tel. 680-973549.

– Tableta grafikoa salgai. Wa-
com Intuos 4L, berri-berria. 340
euro. Ezaugarriak: wacom.eu
orrian. Tel. 943-121891. Gaizka.

6. Denetarik
6.1. Salgai

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik. 
Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak: 
alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan, 

12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.

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

3. Lokalak

1.1. Salgai
– Eibarko Txikito kalean pisua
salgai. 2 logela, egongela, sukal-
dea eta komuna. 56 m2. Igogai-
lua. 168.000 euro. Tel. 672-
622774.
– Jardiñeta kalean pisua salgai.
3 logela, egongela, jangela, su-
kaldea eta komuna. Kalefakzio
zentrala etxe guztian. Sartzeko
prest. Eguzkitsua. Tel. 688-
873807.
– Pisua salgai Eibarko erdialde-
an. 3 logela, egongela, sukal-
dea, komun bi eta trasteroa. Igo-
gailua. Guztiz berriztua eta argi-
tsua. 130 m2. Tel. 626-203838.
– Pisua salgai Barrena 7, 1. so-
lairuan. 2 logela, egongela, su-
kaldea eta bainua. Egin berria,
estreinatu barik. 150.000 euro.
Bidark Arkitektura. Tel. 662-
086738.

– Garaje itxia salgai Bittor Saras-
keta kalean. Tel. 685-710962.
– Garajea salgai San Pion. Tel.
943-702231.

3.1. Salgai

5. Irakaskuntza

1.2. Errentan
– Pisua hartuko nuke alokairuan
Eibarren. Tel. 609-901546.
– Pisua alokagai Amañan. 3 lo-
gela, egongela txikia, sukaldea,
komuna eta balkoia. Jantzita.
Eguzkitsua. Tel. 627-819186 eta
600-436615.
– Pisua alokagai Ermuan. Bi lo-
gelakoa. Igogailua. Prezio one-
an. Tel. 661-653160.
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4. Lana
4.1. Lan bila

– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko, garbiketak egi-
teko etabar. Tel. 695-180539.
– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko, tabernak gar-
bitzeko etabar. Tel. 679-910991.
– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak zaintzeko, garbiketak egi-
teko etabar. Tel. 646-778839.
– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak edo umeak zaintzeko eta
garbiketa lanetarako. Tel. 634-
887814.
– Neska eskaintzen da nagusiak
zaintzeko eta etxeko lanetarako.
Tel. 659-037882.
– Mutila eskaintzen da kamarero
jarduteko, pintore moduan edo
funerarian tanatoprakto lanak
egiteko. Tel. 647-898016.
– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak edo umeak zaintzeko eta
etxeko lanetarako. Tel. 635-
555040 eta 943-127018.
– Emakumea eskaintzen da
etxeko lanak egiteko eta nagu-
siak zaintzeko. Tel. 638-338816.
– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak eta umeak zaintzeko, ka-
marera jarduteko eta sukaldari
laguntzaile moduan. Tel. 608-
376387.
– Emakumea eskaintzen da na-
gusiak eta umeak zaintzeko. Tel.
608-474923.

– Irakaslea behar da akademia
baterako. LHtik Batxilergo arteko
klaseak emateko. laneskaintza
akademia@gmail.com
– Akademiarako irakaslea behar
da. Tel. 652-763264.

5.1. Eskaerak

– Pegoran jartzeko 17 buzoiko
lotea oparitzen da. Egoera one-
an. Marroi kolorekoak. Tel. 617-
688311.

6.2. Eman

– Honda CBF 500 motorra sal-
gai. 2007 urtekoa. 12.700 km.
3.500 euro. Tel. 943-530667.

2. Motorra
2.1. Salgai

– Garaje itxia alokagai Ardan-
tzan (Arrate Bide, 2). Handia eta
berria. 95 euro. Tel. 647-952677.
– Marradun garajea alokagai Ar-
dantzan (Arrate Bide, 2). Handia.
75 euro. Tel. 647-952677.

– Bateria klaseak ematen dira.
Lokal egokitua. Material ugari.
Tel. 650-242368.
– Klase partikularrak (Matemati-
ka, Ingelesa, Euskara) ematen
dira. Kurtsoaren jarraipen oroko-
rrak. Talde berriak urtarrilean.
Tel. 620-720953.
– Kitarra elektrikoko klaseak
ematen dira. Metodo erraza eta
dibertigarria. Adin guztietarako.
Merke. Tel. 679-740061.

5.2. Eskaintzak

– Domekan Bidebarrieta-Urkizu
inguruan PSP makina galdu zen.
Aurkitu baduzu, deitu. Tel. 616-
379390.
– Pirritx eta Porrotx pailazoen
saioetako batean peluxezko har-
tza agertu zen. Jabeak ..eta ki-
tto!-tik pasa daitezke.

6.3. Galdu/Aurkitu

– Lokalak alokagai Ubitxa kale-
an. Behe solairuan eta kanpora
begira. 80, 100, 150 eta 200
m2koak. Tel. 617-688311. Maria.

3.2. Errentan



UUNNIIVVEERRSSIITTYY of CCAAMMBBRRIIDDGGEE
ESOL Examinations

INFORMAZIO ETA MATRIKULAK:

ARRASATE: Parlance 943 77 06 83
Mondragon Lingua 943 71 20 55

BERGARA: Espolon School of English 943 76 03 53
EIBAR: Anglo-American 943 20 64 57

Link Idiomas 943 20 39 59
ERMUA: Akerlei 943 17 66 32
ELGOIBAR: Kensington School of English 943 74 02 36

Key Academia de Inglés 943 74 30 44
OÑATI: Mondragon Lingua 943 71 60 00
DEBA: Akabi 943 19 16 79
DURANGO: San Jose Maristak 94 681 00 58
MENDARO: Akabi 943 75 50 55
MARKINA: Chatterbox 94 616 96 39
ELORRIO: Ontrack Hizkuntza 94 658 46 73
BERRIZ: Speak up 94 622 52 94
ZUMAIA: Golden Gate 943 86 50 20
MUTRIKU: Gogoz 943 60 43 58
ONDARROA: Academia Howdy 943 82 23 79

AAZZTTEERRKKEETTAAKK
EEIIBBAARRRREENN eta DDUURRAANNGGOONN

MMAATTRRIIKKUULLAAKK::
Urtarrilaren 9tik 19ra

OTSAILA/MARTXOKO DEIALDIA

-AZTERKETA DATAK-

F.C.E.F.C.E. AZTERKETA OSOA Otsailak 25, larunbata

C.A.E.C.A.E. IDATZIZKOA Otsailak 16, osteguna

C.A.E.C.A.E. AHOZKOA Otsailak 25, larunbata

F.C.E.F.C.E. AZTERKETA OSOA Martxoak 10, larunbata

C.A.E.C.A.E. AHOZKOA Martxoak 10, larunbata

C.A.E.C.A.E. IDATZIZKOA Martxoak 17, larunbata

C.P.E.C.P.E. AZTERKETA OSOA Martxoak 10, larunbata

CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS CENTRE ES438

Authorised Centre ES 438 - Deba Durangaldea

Computer 
Based

Computer 
Based
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masajea OOPPAARRII
ssaaiiooaa  3355  eeuurroo

Bidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547

--  KKOOIIPPEE  GGUUTTXXIITTZZEEAA  
--  ZZEELLUULLIITTIISS  GGUUTTXXIITTZZEEAA
--  AAZZAALL  IINNDDAARRTTZZEEAA09.00-13.00 / 14.30-20.00        Zapatuetan: 09.00-13.00

lehen orain

AAAA uuuu rrrr pppp eeee gggg iiii     tttt rrrr aaaa tttt aaaa mmmm eeee nnnn dddd uuuu aaaa kkkk
BBeerreehhaallaakkoo  
eerraaggiinnaa  dduueenn
GGAAZZTTEETTZZEE
TTRRAATTAAMMEENNDDUUAA

--  KKOOIIPPEE  GGUUTTXXIITTZZEEAA  
--  ZZEELLUULLIITTIISS  GGUUTTXXIITTZZEEAA
--  AAZZAALL  IINNDDAARRTTZZEEAA

ezpaina .............................. 10 €
begitartea............................. 10 €
kokotsa / patillak ........................ 30 €
besapeak ...................................... 35 €
izterrondoak ................................. 40 €
izterrondoak sartuta .....................50 €
izterrondoak + besapeak ............ 70 €
alba lerroa .................................... 15 €
hanka erdiak ................................ 70 €

hanka erdiak + izterrondoak .. 100 €
hanka osoak ..................... 120 €
hanka osoak + izterrondoak .. 150 €
besoak ................................ 70 €
bularra + sabelaldea .......... 65 €
bizkarra + lunbarra ............. 65 €
sorbaldak ............................ 35 €
ipurmasailekoak ................ 35 €

RRRR aaaa dddd iiii oooo ffff rrrr eeee kkkk uuuu eeee nnnn tttt zzzz iiii aaaa

GGEELL  AATTZZAAZZKKAALLAAKK
MMIIKKRROOPPIIGGMMEENNTTAAZZIIOOAA

BBEETTIILLEE  LLUUZZAAPPEENNAAKK
MMAASSAAJJEEAAKK ((OOSSTTEEOOPPAATTIIAA))

SSEENNDDOOTTZZEE  TTRRAATTAAMMEENNDDUUAAKK aauurrppeeggiiaann  eettaa  
ggoorrppuuttzzeeaann::BBEESSOOAAKK

lleehheenn                                oorraaiinn

EESSTTRRIIAAKK

lleehheenn                                oorraaiinn

KKKK aaaa bbbb iiii tttt aaaa zzzz iiii oooo aaaa

ZZIIMMUURRRRAAKK
((BBEEGGII EETTAA AAHHOO IINNGGUURRUUAAKK))

5 s a i o r a k o  B O N OA



Bista Eder Hortz Klinika
Bista Eder, 19 - behea -EIBAR-

943 70 00 82 / 943 20 84 75


