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BEASAIN

� laser depilazioa

� aurpegiaren gaztetzea

� peeling-ak, betetzeak

� toxina botulinikoa: zimurrak

� aurpegi eta gorputzeko mesoterapia

� gizentasuna, zelulitia, masajeak

� azal azpiko terapia: LPG

Medikuntza eta  zirugian lizentziatuak:
I. Fdez Ornaburu Dra.

(Medikuntza estetikoan masterra)
A. Ramirez Baigorri Dra.
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Ataria

Sarriegikin gu jo eta ke
kantatu eta kantatu
guri hainbeste la eman eta
saioa ezin bukatu
horretan bizioa
da nere desioa
ta behar det deklaratu
bertsolaritza gauz ona dela
hori ezin da ukatu. (bis)

Ostiralero bertso eskola
Ordizira amarekin
bosterditako Barrenan gaude
gu bilduta elkarrekin
lehenago da agurra
eta gero izurra
gaiak eta lau oinekin
baina hoi dena konpontzen degu
guk umore onarekin. (bis)

Doinua: Iparragirre abila dela

BERTSOTAN Bertso eskola

Joseba Agirrezabala
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Iritzia

Bazen behin beste asko bezalako bai-
lara bat, mendien noizbaiteko altzo-
an eta erreken nolabaiteko lerroan

hainbat herri eta gero eta industria gune,
merkataritza zentro eta garraiobide gehiago
biltzen zituena.

50.000 bat lagun bizi ziren bailara har-
tan, gehientsuenak ondasun materialez
oparo, gutxienak eskasian. Beste bailara as-
kotan bezala bizi ziren: ‘helduen’ artean
soldataren trukeko lanean egiten zuten
gehienek egunaren zatirik handiena; sari-
peko enplegurik ez zutenek, berriz, haren
bila; bazen, halaber, batere soldatarik ko-
bratu gabe egun guztian lanean jarduten
zuen andre saldo bat –eta gizon bakan ba-
tzuk–. Jakina, ume eta gazte jendea ere bi-
zi zen, eta jakinmina galtzen irakasten zu-
ten zentroetan pasatzen zituzten orduak eta
orduak. Zahartuta lanetik erretiratzen zituz-
tenek paseatzeko astia zuten hainbeste ur-
tetako obligazioaren sari.

Astialdia izeneko gauza preziatu bat ere
bazuten; era beteko edo besteko lanean
igarotzen ez zuten denbora apurrari esaten
zioten hala. Baina laburra izanagatik ere
bete egin behar zuten astialdia, ohitura fal-
tagatik hain aztoragarria gertatzen zitzaien
denbora tartea. Beste bailara askotan beza-
la asmatua zuten nola aurre egin momentu
huts horiei: kirola egiten zuten laneko larri-
tasuna kanporatzeko; kirolari profesionalen
azañei begira ikusten zuten barne ametsen
kanpo isla; telebistako reality-etako haserre
fiktizioei beha baretzen zituzten barne ha-
serreak. Merkataritza zentroetan goraino
zamatutako karroekin betetzen zuten ba-
rrena, eta zarata paretak bezain gotor zen
tabernak aukeratzen zituzten besteengana
iritsi gabe barruak husteko. Astialdiko epe
luzeetan –oporrak esaten zieten– postalez-
ko bidaiak egiten zituzten kanpokoa eza-
gutzeko.

Oro har, beste bailara askotan bezala,
kanpotik ematen zietenarekin asetzen zu-
ten barrena, eta eurek aukeratutako aginta-
riek hartan laguntzen zieten.

Baina beste bailara askotan bezala, har-
tan ere bazen jende diferentea. Aintzina
‘xelebreak’ esaten zieten; diglosia iritsi ze-
nean ‘colgaos’, eta ‘freaky’ triglosiarekin.

Xelebreek ere ez zuten multzo bakar
bat osatzen, era askotakoak zeuden haien
artean, baina bazuten antzeko egiten zituen
berezitasun bat: barruari kaso egiten zioten;
euren baitakoak ziren.

Batzuek dantzan adierazten zuten ba-
rrena; beste batzuek kantuan. Antzerkia,
pintura eta eskultura, zinea, bertsoak… zi-
ren beste xelebre batzuen adierazpideak.
Gehien-gehienek soldatapeko lana amaitu
ondoren heltzen zioten barne zaletasunari,
bizimodu bikoitza praktikatuz. Ausartenek,
xelebreetan xelebreenek, barnea aberaste-
ko nahi zuten denbora guztia, eta ariketa
zailak egin behar izaten zituzten bizimo-
duan irauteko.

Egun batean –aspaldian gogoratzen zen
negurik gorrieneko hotzenetako bat zen–,
barnea literaturarekin betetzen zuten baila-
rako xelebre talde bat elkartu zen. Molde
askotako xelebre idazleak: adinez, helduta-
sun bete-betekoak batzuk; gaztetasunaren
muga doi-doi pasatakoak bestetzuk, eta tar-
tean bazen dagoeneko erretiroarekin ame-
tsetan hasitakorik. Zenbait, bailaratik kan-
pora sona eta sari asko jasotako idazle kon-
tsagratuak ziren, eta justu-justu aurreneko
poemak zirriborratzen hasitakoak bildu zi-
ren haien babesera. Pentsatzeko zein esate-
ko moduan, berriz, bakoitza bere amaren
alaba edo seme. 

Baina hain diferenteak izan arren, el-
kartu egin ziren eta normalean bakoitzak
bere txokoan gordetzen zuena elkarrekin
eta aditu nahi zien guztiekin partekatzea
erabaki zuten. Besteak beste, desberdinta-
sunen gainetik guztien barnean mintzo zen
hizkuntza diglosiaren aroa hasi aurretik es-
kualdean nagusi zen euskara zelako. Baila-
rako herri handienean egin zuten hitzor-
dua. Bilgunerik ezean, beste xelebre talde
batek utzi zien beren etxea, Gaztetxea ize-
nekoa.

Eta elkarketa majikoa gertatu zen: xele-
bre idazleak ez ezik, xelebre literaturzaleak
agertu ziren hitzordura (70 bat), eta ba-
tzuen barrenetik atera zena besteengan
txertatu zen, adin eta pentsakera mugarik
gabe. Otsaileko gau hotza epel bihurtu zen
eta Gaztetxearen horma pobreak inongo
barrunbe goxoenaren bilgune.

Hala eta guztiz ere, bailarako herri han-
dieneko kultur agintariek ez zieten xelebre
idazleei 1.200 euro eman nahi izan ekitaldi
hartan bozgora irakurritakoak argitalpen
xume batean bildu eta jende gehiagorenga-
na iritsarazteko; ez eta, errezitaldia horma
ederragoko areto batera eramateko.

Eta hala bazan eta ez bazan, sar dadila
kalabazan, eta atera dadila Errekarte Haun-
diko plazan. 

Amaiera garratzeko
ipuin eztia

Idurre Eskisabel
Larrañaga
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LIBURUA
“Legea eskuan. Zelan
erabili zure eskubideak
ingurumenaren alde?”
Ekologistak Martxan. Eus-
ko Jaurlaritzaren dirula-
guntzarekin argitaratutako
gida honetan, hiritarrek in-
gurumenaren defentsarako
dituzten aukera legalak az-
tertzen dira.

JAKIN BEHARREKOAK
Etxe blokeetako hiri in-
guruneek urbanizazioek
baino energia gutxiago
gastatzen dute: Nafarroa-
ko Unibertsitateko ikerketa
baten arabera eraikitako
metro karratu bakoitzean
kontsumitutako energia bi
aldiz handiagoa da familia
bakarreko eta adosatutako
etxeetan, etxebizitza ko-
lektiboetan baino. Blokee-
tako etxebizitzak dituzten
hirigune konpaktoek urba-
nizazioek baino gastu
energetiko gutxiago dutela
diote eta baita azaltzen du-
te hiritar askok urbaniza-
zioak bizitza kalitatearen
adierazletzat hartuak dire-
la, horrela  Europar hiriak
eredu amerikarra imitatzen
ari direla, eredu horretan
etxe bakarrek eta adosa-
tuek lurzorua inbaditzen
dutelarik. Hala ere, adituek
diote urbanismo berri ho-
rren ingurumen inpaktoa
nabaria dela. Ikerketak
kontsumo energetikoa
kontabilizatzen du, bai
eraikuntzan zein urbaniza-
zioan, nola erabilitako ma-
terialetan.

Landar Lan taldeak egindako orrialdea  Taldean parte hartu edo gairen bat aportatu nahi baduzu: � 943 16 12 44

Ingurugiro txokoa

Azken abenduan, Europar
Batasunak Eskualde Atlan-
tikoko Natura 2000 Sarea
onartu du. Horren barruan,
Goierriko hiru naturagune
aurkitzen dira: Aizkorri,
Aralar eta Oria Garaia, ja-
danik Eusko Jaurlaritzak
Garrantzi Komunitarioko
Lekutzat izendatuta zitue-
na. Hori dela eta, daukagu-
na gehiago ezagutu beha-
rrean gaude, alegia, natu-
ragune horiek zer gorde-
tzen duten jakin. Ikus de-
zagun, bada, Lurralde An-
tolamendu eta Ingurumen
Sailak argitaratutako  “Na-
turagune paregabeak Eus-
kal Autonomia Erkidego-
an, Natura 2000 Sarea” li-
buruaren arabera, Aralar
naturagunearen balioak
zeintzu diren:

“Aralar Euskal Autonomi
Erkidegoan hobekien kon-
tserbatzen den mendialdee-
tako bat da. 

Gipuzkoa eta Nafarroa-
rekiko mugan kokatua, sei
udalerritako (Abaltzisketa,
Amezketa, Ataun, Lazkao,
Tolosa, Zaldibia) eta Enirio-
Aralar mankomunitateko lu-
rrak hartzen ditu bere bai-
tan. Babestutako espazioa
berriz, Altzania-Lizarrusti
Mendilerroaren iparraldeko
isurialdeak, Ataungo domo-
ak eta Enirio-Aralar guneak
osatzen dute. 

Arrezife-jatorria duten
kareharriek Aralarreko er-
liebe nagusia osatzeaz gain
(Txindoki, Ganbo, Ataungo
domoa), hainbat fenomeno
karstiko ere sortzen dute:
dolinak, lapiazeak, iturbu-
ruak, kobazuloak...lurpeko
sare hidriko garrantzitsu bat
eratuz. Honekin batera,  az-
pimarragarriak dira glaziar-
jatorria duten erliebe eta se-

dimentuak, Arritzaga baila-
ra, adibidez.

Baso naturalek, babestu-
tako espazioaren herena
baino gehiago estaltzen du-
te, pagadi zabalekin gune-
rik garaienetan, eta neurri
txikiagoan, harizti, artadi
eta erkameztiekin behekoe-
tan. Bestalde, gutxi izan
arren, azaltzen duten kon-
tserbazio-balio nabariagatik
aipatzekoak dira leku sakan
batzuetako haritz, astigar
eta ezkien baso mistoak, eta
haltzadiak.  

Berezko basoetan, ugaz-
tun haragijaleek (lepahoria,
basakatua, ipurtatsa, azko-
narra, katajineta), hegazti
harrapariek (mirua, zapelatz
liztorjalea, arrano sugeza-
lea, hontza ertaina), okilek
(okil beltza, okil txikia), sa-
guzarrek (baso-saguzarra,
gau-saguzarra, arratoi-bela-
rri txikia, belarri handia) eta
interesa duten hainbat or-
nogabe, arkanbele eta ka-
kalardok  dute bizilekua.

Enirio-Aralar mendigu-
nearen goietan, artzantza-
ohitura handia duen lurral-
de bati dagokion bezala,
mendi larreen eta landen
azalera zabala dago. Gune

hauetan, landare arraro edo
interesgarriak eta banaketa
murriztua duten fauna-es-
pezieak (lursagu elurtarra
bezalakoak)  biltzen dira.
Behealdetik, zelaiek eta la-
borantza atlantikoek bete-
tzen dituzte bailaren hon-
doak eta herrien inguruak.

Aralar aldean, goi-men-
dietan berezkoak diren es-
pezieak eta beste inon bizi
ez den kantabriar-piriniar
espezie ugari dituen landa-
redi mota aurki daitezke.
Ibai askoren iturburu ere
bada Aralar (Agauntza, Zal-
dibia, Ibiur, Amezketa).
Ibai-ibilgu, iturburu, urma-
hel eta jariotzaile ingurue-
tan, interes handiko flora
eta fauna nabaria dago,  ha-
la nola haltzadi atlantikoak,
mehatxatuta dauden orno-
gabeak, ibai-karramarroa
kasu, edo loina bezalako
arrainak, eta ornodunak,
mutur luze piriniarra, ur-sa-
titsua edo bisoi europarra
bezalako ugaztun erdi-urta-
rrak. Aparteko arreta eta
gogoan hartzekoa da azken
hau, bisoi europarra, desa-
gertze zorian baitago mun-
du osoan”.

Edurne Huesa

Aralar Parke Naturala,
Natura 2000 sarean

Berezko basoetan, ugaztun haragijaleek, hegazti
harrapariek, okilek, saguzarrek eta interesa duten
hainbat ornogabe, arkanbele eta kakalardok dute

bizilekua.
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Gipuzkoan urte oso batean
jasotako zaborraz Anoetako
Estadioa bete daiteke. Gi-
puzkoako etxeetan sortzen
diren zaborren %80 baino
gehiago hondakindegira
botatzen jarraitzen dugu.
Goierrin, datu hau zertxo-
bait baxuagoa da, 2004. ur-
tean %25,7 birziklatu bait
zen.

Gipuzkoako Hiri Hon-
dakinak kudeatzeko 2002-
2016 plan orokorraren au-
rrerapenean, Sasietako hon-
dakindegiak 2009ra arte du
erabilgarritasuna. Eta gero
zer?

Kasu gehienetan herri-
tarrak ez gara jabetzen sor-
tzen dugun zabor piloaz.
Goierrin egunean pertsona
bakoitzak 1,25 kg sortzen
ditugu. 1995. urteko datue-
kin alderatuz pertsona ba-
koitzak egunean ia kilo er-
di gehiago sortzen dugu
eta urtean 142,5 kg gehia-
go.  Konponbide gisa hon-
dakinak murriztea, birzi-
klatzea, berrerabiltzea eta
gero azken tratatamendua
ematea da. Alabaina, lehe-
nengo hirurek herritarren
hezkuntzarekin eta kultu-
rarekin dute zerikusia. Le-
henik eta behin gure kon-
tsumoaren erantzule izan
behar dugu, hondakin ho-
riek murrizteko eta gero
gure hondakinak bereizte-
ko.

Garbi dago erostera go-
azenean ez dela batere erre-
za izaten poltsa, kartoi, pa-
pel, plastiko...  gabe buka-
tzea. Ahalegin bat egin be-
har dugu hala ere. Beharba-
da, egunen batean, horren-
beste bilgarri erabiltzea ga-
leraziko dute. 

Hondakinak bereiztu
Gure eskualdean gero eta
gehiago birziklatzen dugu.
Gaikako bilketa aurrera era-
mateko ontzi desberdin
ugari daukagu.

2004an, Sasietako Man-
komunitatean, 117,3 kg
bildu ziren gaika biztanle-
ko. Horrek esan nahi du
sortutako hiri-hondakinen
kopuru osotik %25,7 be-
rreskuratzen dela, hots, au-
rreko urtean baino %5
gehiago.

Beste lurralde-eremue-
tan gertatu moduan, gaika-
ko bilketak eta birziklape-
nak etxeetako hondakinen
ondoko frakzio hauetan du
eragin handiena: papera-
kartoia (35 Kg/bizt./urte),
beira (29,2 Kg/bizt./urte),
eta ontzi arinak (9,8
Kg/bizt./urte). 

Norberak hartu beharre-
ko ardura da hondakinena:
murriztu, birziklatu eta
berrerabili, denok esker-
tuko dugu.

Agenda 21

Urtean sortzen ditugun
hondakinekin Anoetako
estadioa bete dezakegu
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URTEA KG/BIZ/URTE KG/BIZ/EGUN
1995 313 0.85
1999 423 1.1
2000 440 1.2
2001 411 1.2
2002 458 1.2
2003 460.4 1.26
2004 455.5 1.25

Sasietako datuak.

URTEA 2003 2004
Gaikako bilketa (kg/urte) 6.034.000 7.669.215
Zabortegira botatakoa (kg/urte) 24.075.000 22.122.640
Guztira sortutakoa (kg/urte) 30.109.000 29.791.855
Sortutakoa (kg/bizt/urte) 460,4 455.5
Sortutakoa (kg/bizt/egun) 1,26 1,25
Berreskuratze portzentaia 20,0% 25,7%
Sasietako datuak.

Zaborrak murrizteko
aholku batzuk
� Produktu antzerakoak
erosterakoan, aukera eza-
zu ontzi eta bilgarri gu-
txien daukana. Enpaketa-
tuegiak dauden produk-
tuak eragotzi itzazu. Kon-
tuan har ezazu ontzi
hauek ere ordaindu egi-
ten dituzula, kasu akotan,
gainera, ontzien prezioa
produktuarena  baino
handiagoa izaten da.
� Normalean paper edo
kartoi eta beirazko on-
tziek kalte gutxiago sor-
tzen dituzte. Produktu
desberdinen  artean auke-
ratzerakoan ez ezazu hau
ahaztu.
� Erosketak egitera zoa-
zenean eraman ezazu
erosketak egiteko karroa
edo poltsa. Azken aukera
bezala, berrerabil ezazu
eman dizuten poltsa.  Be-
har ez duzun poltsari uko
egin iezaiozu, oparitzen
dizutela esaten badizute
ere.
� Ahal duzun guztietan
eros itzazu inguruan
ekoiztu diren produktuak.
Garraioan eta bilgarrietan
aurreztuko duzu.
� Ez itzazu erosi kortxoz-
ko bandeja txurietan dau-
den elikagaiak.
� Gure iturrietako ura ka-
litate onekoa da, ez eza-
zu, ahal bada behintzat,
botilako ura erosi.
� “Brics”-ak eta plastikoz-
ko ontziak, ahal duzun
neurrian, ez itzazu erabili.
� Ez itzazu aluminiozko
papera eta biltzeko plasti-
koa buru gabe erabili.
Ahal duzunean berrerabil
itzazu.

Zergatik erabili plastikozko poltsak
erosketak egiteko?

Eraman ezazu telazko bat
Maiatzaren 30 etik Ekai-
naren 5-era Goierrin os-
patuko den “Aste Ber-
dea 2005”eko ekintzen
barruan poltsa berrera-
bilgarriak izango dira
eskuragarri ostiral arra-
tsaldean Ordizian  iza-
ten den azokan.
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SUKALDEAN Entsalada epela mariskoarekin

Juan Manuel Garmendia
Kattalin jatetxea

Beasain

Osagaiak 
(lagun batentzat):
- Letxuga buru bat
- Tomatea zortzi zati
eginda
- Tipula txikituta
- Azenarioa txikituta
- 12 ganba azala kenduta
- 3 txipiroi zatituta
- 12 almeja
- Eskukada bat gula
- Oliba olioa
- Baratxuria txikituta
- Gatza
- Perrexil txikitua

Letxuga garbitu eta platere-
an jarri, plateraren erdian.
Tomatea garbitu eta moztu
zortzi zatitan eta plateraren
inguruan jarri. Horretaz
gain, lehendik txikituta
dauden tipula eta azenario
pusketak gainetik bota. 

Lan horiek egin ondo-
ren, zartagi bat hartu eta
oliba olio pixkat bota ber-
tan. Olioa berotu ondoren,
baratxuria, txipiroiak eta
ganbak bertara bota. 

Horiek guztiak sutan
eduki ondoren, azkeneko
momentuan almejak bota
zartagira. 

Aurretik prestatuta dau-
kagun platerean eskukada
bat gula bota. 

Zartagian ditugun alme-
jak ireki direla konturatzen
garenean, bertan dauden
osagai guztiak entsalada
daukagun platerera bota.
Orain, esan beharreko ba-
karra hauxe da: on egin!

Gustokoak izaten ditu jen-
deak landareak etxe ba-
rruak zein atariak apaintze-
ko. Landarare igokariak eta
zuhaiska erakoak sarritan
ikusten dira balkoietan. Ho-
ri dela eta,  batzuen aipa-
mena egin nahi dut ingu-
ruan atseginak izango dire-
lakoan. 

Lantana
Landare gogorra da Lantana
eta tamaina ederra hartzen
du. Izan ere, metro bat edo
bi metroko altuera izatera
iris daiteke. Landare honen
loraldia udaberriaren
amaieratik udazkenaren ha-
siera bitartean izaten da.
Gainera, lore izugarri poli-
tak ditu landare igokari ho-
nek. Hala nola, borobil for-
mako lore hori eta laranjak
ateratzen zaizkio. 
Tenperatura atsegina be-
har izaten du Lantana lan-
dareak denbora luzez irau-
teko. 15 gradutik 25 gradu
bitartean mantentzen da ho-
beren. 
Ureztapenak ez du lan
handirik ematen. Izan ere,

hamabost egunean behin
ura botatzearekin nahiko
izaten du. 
Kimuak moztu behar iza-
ten zaizkio landareari. Urte
guztian zehar bi edo hiru al-
diz kimatuz gero edertasu-
na mantentzen lagunduko
diogu. 
Lur organikotan landatzea
abertatsa izaten da landare
honentzat. Baina, lur xehe-
tan ere nahiko ongi man-
tentzen da Lantana. 
Abonua astean behin bota-
tzearekin aski da. 
Ontzi handietan landatu
daiteke landarea. Hala ere,
lorategietan jartzea aberatsa
izaten da landarearentzat
eta hesi itxura emateko au-
kera uzten du. 

Mandrilla
Landare igokaria da hona-
koa eta bost metroko luzera
hartzera iritsi daiteke. Uda
partean ateratzen zaizkio
loreak. Txuri kolorea izaten
dute liliek eta usain handia
botatzen dute. 
Tenperatura goxoa gusta-
tzen zaio Mandrillari. Udan

zehar izaten diren gradue-
tan ongi mantentzen da,
baina, ez da eguzkitan edu-
ki behar itzaletan baizik. 
Ureztapena sarritan egin
behar zaio landare igokari
honi. Astean zehar maiz
ureztatzen saiatu behar da. 
Ontzi handietan landatzen
saiatu behar da. Leku han-
dia behar izaten du landare
honek. Era berean, oso
egokia da lorategietan lan-
datzea. 
Igotzen laguntzeko hor-
man zerbait jartzea lagunga-
rria izaten da. 

Leptos-permun
Landare honek ez du tamai-
na handirik izaten. Zuhais-
ka erakoa da, eta lore gutxi
eta txikia izaten du. Landa-
reak hartzen duen itxuraga-
tik, egur asko duela ematen
du eta udaberrian landatzea
komeni da.
Tenperatura goxoan oso
ongi mantentzen da landare
hau. Eguzkiak asko ematen
duen lekua izaten du gusto-
ko eta babesa dagoen lekua
ere eskatzen du. 

Ureztapena sarritan egin
behar zaio urtean zehar.
Ahal baldin bada, ura maiz
botatzea komenigarria iza-
ten da. 
Kimaketa egitea ez da be-
harrezkoa zuhaiska erako
landare honetan. 
Lur berezia behar du landa-
re honek. Garraztasuna be-
har izaten du eta horregatik
ez du lur karetsua nahi iza-
ten. 
Gaixotasun oso gutxi iza-
ten ditu. 

Zuhaiskak eta landare igokariak AHOLKUA

Miren Etxezarreta
Muguet loradenda
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Kate motzean

Gipuzkoako txapeldun zarete, zein modalitatetan?
Ehiz praktikoa modalitatean. Txakurrak eperrak aurkitu be-
har ditu, nola aurkitzen dituen, trebakuntza eta arrazaren
ezaugarriak betetzea hartzen dira kontutan.
Zein da txapelduna, zu ala Xol?
Xol dudarik gabe. Gainera, lehiaketa honetan ez da nirekin
joan, hezitzaile batekin baizik.
Nolakoa da Xol? 
Pasio handikoa da, usaimen bikaina du, bilatzaile ona da
eta setter ingeles arrazaren ezaugarri onak ditu.
Zenbat urte daramazu txakurrak hezten?
Nik txakurrak hezi baino gehiago hazi egiten ditut eta orain
dela 12 bat urte hasi nintzen.
Zenbat hezi dituzu?
Asko. Gure txakurrek hainbat dotoretasun lehiaketa irabazi
ditugu. Eta adibidez, gure etxean jaiotako txakur bat Mun-
duko nesken San Huberto modalitateko txapeldun izan
zen.
Zenbat txakur dituzu?
Normalean 6 inguru izaten ditut. Baina hori jaiotza bakoi-
tzeko kopuruaren arabera izaten da.
Zer da txakurra zuretzat?
Oilagorretan ibiltzen naizenez, ehizarako guztiz beharrezko
laguna.
Txakurrak txapelketetarako hezten dituzu edo bene-
tan ehizarako?

Ehizearako txakur on asko dago. Zaila txapelketetarako
txakur egokiak heztea da, horiek oso gutxi izaten dira. De-
na dela, nik txakurrak ehizari begira hezten ditut. 
Zer behar du txakur on batek?
Batez ere ehizarako zaletasuna. Horrez gain, hainbat ezau-
garri: abiadura azkarra izatea, karakter sendoa, usaimen
ona, arrazaren ezaugarriak izatea...
Eta hezitzaile on batek?
Batez ere pazientzia handia eta ordu asko sartzea. Txaku-
rrak errepikatzearen poderioz ikasten du. Une batean zer-
bait gaizki eginerz gero, aurretik egindako lana pikutara jo-
an daiteke.
Hezitzaile ona ehiztari ona izaten al da?
Badira txakurrak heztea gustatzen ez zaien ehiztariak. Bai-
na, normalean biak batera joan behar dira.
Ehizean egiteko leku bat:
Hemen ehiztari gehiegi  dago eta gu Huescara joaten gara.
Ehizatzeko hegazti bat:
Oilagorra
Jateko hegazti bat:
Agian haragia nahiago: basurdea.
Amets bat:
Egindakoarekin gustura sentitzea.

Txakur onak
batez ere
ehizarako
zaletasuna izan
behar du”

Jon Mujika, txakur hezitzailea

“
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Elkarrizketa
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Argentinarrak dira Gabirian txo-

txongiloak egiten aritzen diren la-

gunak. Artisauak dira eta horreta-

tik bizi dira baina luxu handirik gabe. Bi

urte daramatzate Goierrin bizitzen eta oso

gustora daudela agertu dute. Era berean,

artisau azokak beheraka doazela nabar-

mena dela azpimarratu dute eta horren

aurrean zerbait egin behar dela adierazi

dute Sergiok eta Pamelak. 

Sergio eta Pamela,

Gabirian bizi diren Argentinarrak:

“Txotxongiloekin
komunikatzea

errazagoa egiten da”

Intxausti eremua, 14G-14H nabeak
� 943 80 10 66   ZEGAMA

SALMENTA PUNTUAK:
Beasain: Zuhaizpe, Oskarbi, Osiña, Natxo dietetika. Ordizia: Garmendia,
Sabino, Muño, Osasun eta Gorosti. Lazkao: Lasa, Viaña eta Ainhoa dietetika.
Legorreta: Dorronsoro. Zegama: Kooperatiba eta Maria Jesusen denda.
Segura: Erosle. Idiazabal: Ahizpak. Ormaiztegi: Iñaki Erosle.
Zumarraga: Rueda dendak. Legazpi: Jabi harategia, Izkuntza eta Patxo..

Eskuz egindako ogi naturala

HORTZ KLINIKA

CAMPAGNOLE Doktorea
Zirujau dent ista

473 zki. kolegiatua

Nafarroa etorbidea, 8 - 1.A               BEASAIN

� 943 085 229

Odontologia, haur eta helduentzako ortodontzia,
periodontzia eta hortz inplanteak jartzen ditugu.
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Nola egiten dituzue txo-
txongiloak?
Txotxongiloak egiteari bu-
ruz azpimarratzea gustatuko
litzaidakeena guztia birzi-
klatutako materiala erabil-
tzen dugula esatea da. Hau
da, guk ez dugu ezer eros-
ten. Goma-aparra kuxineta-
tik edota koltxoietatik atera-
tzen dugu. Ezagunek bota
behar dituzten materialak
hartzen ditugu. 

Prozesua honakoa da:
kuxinetako goma-aparra za-
titu, moztu, garbitu eta gero
lehortzen eduki behar da.
Behin lehortutakoan, gurai-
zeekin goma-aparrari forma
ematen joaten gara egin
nahi dugun irudia lortuz.
Ondoren margotu egiten
dugu. Arropak egiteko
oihala ere jendeak emanda-
ko materialarekin egiten
dugu. Oihalak saltzen dituz-
ten dendek ere ematen diz-
kigute soberan dituzte za-
tiak. Aipatu behar da goma-
aparrekin egindako aurpegi
horiek egiteko era ezberdi-
nak erabili daitezkeela. 
Noiz hasi zineten txo-
txongiloak egiten?
Lehendik egiten genituen
horrelako gauzak baina, Ar-
gentinan bigarren mailako
gauza bat bezala geneukan.
Gainera, Argentinan pape-
rezko lanak egiten genituen
gehienbat, izan ere, hori
zen han gehien saltzen ge-
nuen produktua. 

Euskal Herrira etorri gi-
nenean ordea, asko aldatu
ziren gauzak. Zarautzen
egindako azokara paperez-
ko lan asko eta txotxongilo
batzuk eraman genituen.
Eta erantzuna ez zen guk
uste bezalakoa izan. Hemen
txotxongilo guztiak saldu
genituen eta paperezko la-
nek ez zuten arrakastarik
izan. Orduan, paperezko la-
nak ia alde batera utzi geni-
tuen eta txotxongiloekin la-
nean hasi ginen. Beraz, txo-
txongiloak egiteko teknika
Euskal Herrian bizitzen gau-
dela landu dugula esan dai-
teke. 

Zer egin daiteke txotxon-
gilo batekin? Zer erabile-
ra eman diezaioke per-
tsona batek?
Txotxongiloaren benetako
jokoa txotxongiloa erabil-
tzen ikastea da, mugitzen
jakitea. Jendeak txotxongilo
bat erosten duenean, oina-
rrizko gauzak erakusten
dizkiegu eta gainerakoa be-
raiek ikasteko uzten diegu.

Baina jolas bat izateaz
gain, beste erabilera batzuk
baditu. Hala nola, komuni-
katzeko arazoak dituzten
haurrek, txotxongilo bat
hartzen dutenean aldaketa
bat izaten dute. Txotxongi-
loaren atzean ezkutatzen di-
ra eta txotxongiloari ematen
diote bere bizia. Horrela,
komunikazioa lantzen du
baina lotsarik pasa gabe.

Panpina bat bezalakoa da
eta zu izateari uzten diozu
eta zuri egitea lotsa ematen
dizuten gauzak egiten ditu-
zu. Hau guztia, helduetan
baino hobeto ikusten hau-
rretan baina helduek horre-
tan lagundu behar diote
haurrari. 
Gaur egun hori lortzea ez
al da zaila? 
Bai, ez da berdina guretzat
txotxongilo batek zuen esa-
nahia eta egun haur bati
iruditzen zaiona. Egun, ma-
kinen konpetentzia dago,
norberaren erronka egitea
asko kostatzen da. 

Gaur egun jostailuak ak-
tiboak dira eta haurrak aldiz
pasiboak. Guretzako irizpi-
de hori oinarrizkoa da bai-
na egun ez dago garai bate-
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Artisautzaren beherakada
Jendeak prezioari asko
begiratzen dio
Nahiz eta Euskal Herrian
artisauekiko jokaera oso
ona dela aitortu duten Ser-
giok eta Pamelak, artisau-
tza, jarduera ekonomiko
bezala jaisten ari dela na-
barmendu dute. 

Jende askok prezioari
begiratzen diola aipatzen
dute eta ez artisauak egin
duen lanari. Ondorioz, bes-
te herrialde batzuetatik
ekarritako produktuak
erosten dituztela adierazi
dute. 

Bien arteko ezberdina-
tasuna azpimarratu dute
Gabirian bizi diren arti-
sauek. “Artisauak beren es-
kuekin egiten dutenarekin
bizi dira eta horretatik ba-
karrik”, gogoratu dute ar-
gentinarrek. Gainera, arti-
sau horiek Euskal Herrian
bizi direla adierazi dute:
“Bertako prezio eta pro-
duktuekin bizi gara, eta ez
Txinan edo beste edozein
lekutan”. 

Produkzioa ezberdina
da, ez da makinekin egiten

eta hori kontuan izateko
elementu bat dela ere azpi-
marratu dute. 

Ekoizle txikiak
Mundu honetan ekono-
miak asko markatzen duela
diote Gabiriako artisauek,
eta ondorioz, ekoizle txi-
kiak ezkutuan gelditzen di-
rela aipatu dute: “Badirudi
ekoizle txikiak ez garela
existitzen gizartean”. Gizar-
tean kontzientzia sozialik
egongo ez balitz, ekoizle

txikiak ez liratekela egongo
uste dute. 

Euskal Herrian darama-
tzaten bi urteetan, nabar-
men konturatu dira artisau
azokak jaisten ari direla eta
hori azaltzeko bere lagun
batzuen adibidea jarri dute:
“Guk ezagutzen ditugun ar-
tisau askok eta askok bere
betiko lanaz egiteaz gain,
beste alternatiba bat bilatu
behar izan dute bizitzan
aurrera egiten ahal izate-
ko”.

Egun jostailuak aktiboak dira eta
haurrak aldiz pasiboak.
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an zegoen pentsaera berdi-
na.
Lan hauek azoketan ba-
karrik saltzen al dituzue?
Bai, normalean artisau azo-
ketan saltzen ditugu txo-
txongiloak. Baina, hala ere,
zerbait berezia nahi izanez
gero eskatzea badago.
Behin baino gehiagotan
egin dizkigute enkarguak
eta eskaera horietatik ideia
berriak ere sortu zaizkigu. 

Hala ere, guretzat ga-
rrantzitsuena azokak dira.
Izan ere, bertan jendearekin
hartu emana izaten dugu
eta jendea ezagutzen joaten
gara. Gainera, azoka zalea
baldin bazara behin eta be-
rriz elkartzen zara artisau
berdinekin eta erlazio bere-
zia sortzen da. 

Horretaz gain, artisauen
elkartean, Gabiltzan, sartuta
gaude eta horrek ere artisau

ezberdinekin harremanak
izaten lagundu digu eta
merkatua hobeto ezagutzen
ere bai. 
Honetaz bizitzerik ba al
dago?
Biziraun daiteke. Euskal
Herriko ekonomia berezia
da, hau da, soldata altuak
dira beste leku batzuekin
alderatuta, baina bizi maila
ere altuagoa da. Andaluzia-
tik etortzen diren gure la-
gun artisau batzuk esaten

dute hemen ikaragarri ira-
bazten dela. Baina noski,
guk irabazten duguna ber-
tan bizitzeko da, eta beraiek
irabazten dutena Espainia
hegoaldean gastatzeko da
eta erdiarekin nahikoa dute.
Guztiz ezberdina da. 

Egia esan, gu luxurik ga-
be bizi gara eta horrela bizi-
tzeko adina diru irabazten
dugu. Kontuan izan behar
da, adibidez,  ez dugula au-
torik.

Zer behar da artisaua iza-
teko?
Guk badaukagu negozioan
pentsatzea eta beste zerbait
egitea. Baina tematia izatea-
ren eta usteak edukitzearen
artean gaude. Euskal He-
rrian ere tematiak zaretela
esango genuke. Izan ere,
hemen baserriekin jarraitze-
ko eta bizi irauteko ideia
ere badago. Ideia hori dela
eta, hemengo parte bezala
sentitzen gara eta oraindik
gustorago egoten gara. 

Hala ere, orain guri bizia
aldatu zaigu pixka bat hau-
rraren jaiotzarekin eta hain-
bat gauza aldatu behar izan
ditugu. Beste lan batzu aur-
kitu behar izan ditugu. 
Zuen lana nolakoa da?
Gure lanarekin ez dakizu
zer gertatuko den eta nola
joango den salmenta. Azo-
ketara joaten gara astebu-
ruetan eta itxaroten egoten
gara ea nola joaten den
eguna. Oso ezberdina da
artisauak bezala bizitzea
edota bestelako lan batean
egotea eta ziurtasuna eduki-
tzea. 

Era berean, aipatu behar
da, ekoizteaz gain, beste lan
batzuk baditugula. Izan ere,
azokak, datak eta horrela-
koak guk bilatu eta jarri be-
har izaten ditugu.
Euskal Herrian bakarrik
egiten al dituzue azokak?
Bai, ia denak. Euskal Herri-
ko herri askotan egiten dira
azokak eta hori ez da edo-
zein lekutan gertatzen. Erki-
dego batzuetan urtean hiru
edo lau azoka bakarrik egi-
ten dira eta horrekin baka-
rrik ezin gara aurrera atera.
Hori dela eta, bertako azo-
ketan bakarrik ibiltzeko au-
kera daukagu guk. 
Azoketan arazorik izaten
al da?
Bai, gero eta gehiago etor-
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Bizirauteko adina diru ateratzen dugu
baina egia esan, 

luxurik gabe bizi gara.

Ezkontzak, jaunartzeak,
bataioak...
era guztietako
ospakizunak

� 943 88 00 02
OLABERRIA
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tzen dira beste herrialde ba-
teko produktuen salmenta
egiten dutenak. Hau da, he-
rrialde bateko produktuak
erosi eta hemen saltzen di-
tuztenak. Hori guretzat oso
txarra da. Horiek ez dira gu-
reak bezala eskuz egindako
lanaren ondorio eta gainera
merkeagoak izaten dira.
Ondorioz, diruari begira-
tzen dion jendeak beraiei
erosten dizkie gauzak. Arti-
sautza azokako berezitasu-
na ez baldin bada, artisauek
askoz gutxiago saltzen du-
gu. 
Artisau azoka batean par-
te hartzeko zer behar da?
Artisauen txartel bat dauka-
gu. Hala ere, Gipuzkoako
Foru Aldundiak bertako ar-
tisauen zerrenda bat dauka
eta horrek produktu horiek
artisau batenak direneko
bermea ematen du. Paper
batzu eta curriculuma aur-
keztu behar dira. 

Hala ere, zaila da dena
kontrolpean izatea eta asko-
tan artisauak ez diren per-
tsonek artisau azokan parte
hartzea lortzen dute. 
Foru Aldundiaren diru la-
guntzarik jasotzen al du-
zue?
Ez. Egia esan, gure ekoizpe-
nak ez du behar handirik.
Gabiriara etorri ginenean,
Goieki-ra jo genuen eta ber-
tan zertan inbertitu geneza-
keen galdetzen ziguten. Or-
duan, josteko makina bat
erosi genuen eta ordudanik
ez dugu beste ezeren beha-
rrik izan.

Argentinarrak Gabirian
Argentinarrak zarete. Noiz etorri zineten hona?
Euskal Herrira duela bi urte etorri ginen, baina aurretik, urtebetez Bartzelonan egon
ginen bizitzen. 
Zer dela eta etorri zineten Euskal Herrira?
Argentinan geundela, artisautzan ibiltzen zen jendearekin hasi ginen harremanetan
internet bidez. 500 email edo bidali genituen leku ezberdinetara eta erantzuna eman
zigun aurreneko pertsona Euskal Herriko bat izan zen. 
Entzuna al zenuten Euskal Herriari buruzko zerbait?
Aurretik ez geneukan ideia handirik Euskal Herria zer zen. Argentinan geundela he-
rrialde batera gentozela uste genuen, Espainiara. Baina, hona etorri ginenean kontu-
ratu ginen guk uste genuena erabat ezberdina zela honekin, ez dauka zerikusirik. He-
men oso gustora gaude eta ez genuke ezergatik aldatuko. 
Zergatik joan zineten Kataluniatik?
Katalunian bizitzen geundela konturatu ginen artisau azoka gehienak iparraldean egi-
ten zirela eta hona etortzeko asmoa geneukan. Horretaz gain, gure lehenengo artisau
azoka Zarautzen ospatutakoa izan zen eta guztiz liluratuta gelditu ginen inguruare-
kin, paisajearekin eta baita jendearekin ere. Zarautzen egindako azoka horretan gai-
nera anekdota bat izan genuen. Izan ere, uda horretan euri izugarri egin zuen eta gu
kanpin denda batean egoten ginen. Artisau azoka horretan parte hartu genuen arti-
sau guztiak busti-busti eginda amaitu genuen eta bertako jendea oso ondo portatu
zen gurekin. Hala nola, herritar batzuk arropa lehorra ekarri ziguten eta gurekiko so-
lidaritate handia erakutsi zuten. 

M a r i a r a t s  1 0  B e a s a i n

T f n o a   9 4 3  8 8  8 6  8 4

Gurpil lanak,
alineazioa,
aluminiozko llantak

Filtroak, olioa,
engrasea

Frenu pastilak, tubo
eskapeak, bateriak

Harezko txorrotadak

MICHELIN zerbitzu ofiziala

Errota Poligonoa  IDIAZABALgo sarreran  � 943 18 72 57
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‘Oiangu publikoa eta bizirik plataforma’:

“Proiektua gelditzea
oraindik
posible da”

P roiektua gelditzeko itxaropena

daukatela adierazi dute ‘Oiangu

Publikoa eta Bizirik’ platafor-

mako kide Edurne Huesak eta Iban Al-

berdik. Parkea ordiziarrentzat leku

garrantzitsua dela azpimarratu dute

eta naturgunea babesteko eskaera

egin dute. Paisajearen balioa eta libre-

ki aisiaz gozatzearen garrantzia gorai-

patu dituzte. Bestalde, Udalean erre-

kurtso bat aurkeztu dute proiektua be-

rriz ere aztertzeko eskatuz. Erantzu-

nik jaso ezean, prozedura administra-

tiboetara jotzeko asmoa azaldu dute. 

� 9 4 3  8 8 8  7 0 2

O r i a k o  P a s e a l e k u a , 2 0

B E A S A I N

I Ñ A K I  A R I N
Aseguruak

BAINUKO OSAGAIAK
BEROGINTZA ITURGINTZA GASA

Tel.: 943 161 277  Faxa: 943 160 933
Nafarroa Etorbidea, 27
BEASAIN

Tailerra:
Okorro, 6
ORDIZIA
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Plataforma bat sortu du-
zue. Nola hasi zen hau
guztia? 
Komunikabideetatik jakin
genuen Ordiziako Udalak
proiektua onartu zuela. Jen-
dea elkartzen hasi ginen eta
talde bat sortzea erabaki ge-
nuen eta horrela sortu ge-
nuen plataforma. Hala ere,
aipatu behar da albistea ko-
munikabideetan entzun on-
doren, herriko gazte talde
bat mobilizatzen hasita ze-
goela jada. Gazte horiek
udaletxera joan ziren eta al-
katesari informazioa eskatu
zioten. Datuak jaso ondo-
ren, beren kabuz sinadurak
biltzen hasi ziren. Herrita-
rrengana hurbilduz joan zi-
ren, eta horrela, jende
gehiago animatu ginen mo-
bilizatzera. 
Helburua izaera publikoa
mantentzea da. Zer egin-
go duzue horretarako?
Informazioa zabaldu dugu,
hainbat bilera egin ditugu
ikastetxeekin eta Bustuntza
eta Altamira auzoetako he-
rritarrekin. Udalarekin ere
hitz egin dugu eta Oiangu-
ko proiektu hau egokia de-
la pentsatzen jarraitzen du.
Hala ere, onartu dute in-
paktuko azterketaren arabe-
ra aldaketak gerta daitezke-
ela. Gainera, Plan Berezia
eta Ingurumen Inpaktuko
Azterketa onartu arte ezer
berririk ezingo dutela egin
onartu dute zinegotziek. 

Errekurtso bat aurkeztu
dugu. Erantzunik ez badu-
gu jasotzen, prozesu admi-
nistratiboari ekingo diogu
administrazioarekiko auzi-
epaitegiak erabakia eman
dezan. 
Eta kontzesioari buruz
zerbait aipatzeko?
Abokatuekin hitz egiten ari
gara, izan ere, kontzesioa
nola egin den ere aipatu be-
har da. Enpresa bati eman
zaio kontzesioa, Ikenari,
baina proiektua martxan
jartzeko beste enpresa bat
sortu behar dute, Ikengu.
Kontzesio hori ez dela zu-
zena esan digute aboka-

15

Plataformaren manifestua
‘Oiangu Publikoa eta Bizirik’ plataformaren aldeko manifestua:
‘Oiangu Publikoa eta Bizirik’ plataforma hainbat ideologiatako eta arlotako pertsonek
osatzen dugu (hezkuntza, kultura, kirola, ingurumena, enpresa, gazteria, osasun pu-
blikoa, etab.). Aipatu plataformako kideok idazki hau plazaratu dugu ordiziarren eta
goierritarren atxikipena lortzeko, eta horrekin, Ordiaziako Udalak Oiangu parke pu-
blikoa ustiatzeko onartu duen proiektuari ezetz esateko. Laburbilduta, gure iritziz
proiektuaren inguruko egoerak eta helburuak zergatik diren ezegokiak, eta udalaren
arduragabekeria larria nola geratzen den agerian azalduko dugu.
� Kontzesio-prozedura akatsez beterik dago: Proiektuaren garapen eta ontze-proze-
sua (hainbat urtetik hona landua) ezkutuan egin da. Udalak ez du halako proiektu
batek beharko lukeen gardentasunik erakutsi; prebarikazioaren mugetan ibili da. Ho-
rren adirazleetako bat dugu halako proiektu batek, nahitaez, eta indarrean dagoen le-
gediaren arabera, behar duen Plan Berezia (ingurumen eraginaren azterketa, arau
subsidiarioak aldatzea, etab.) onartu gabe ere jarduerari hasiera eman nahi izatea. 
� Onura publikoaren kontrakoa da: Proiektuaren helburuan ez zaio lehentasunik
ematen onura publikoari. Parkearen %50 inguru pribatizatuko da, eta ezarriko diren
aisi aukerez gozatu ahal izateko (igerilekua, paintball, golf) ordaindu egin beharko
da. Beraz, orain arte parkeaz dohainik eta libre gozatzeko aukera izan dutenek au-
rrerantzean aukera hori murriztua izango dute. 
� Balio negatiboak sustatzen ditu: Parkean ‘paintball’ izeneko jokorako eremu bat
egongo da (gerraren itxura hartzenduen jokoa). Jarduera horrek bortizkeriaren kul-
turarekin lotutako balioak bultzatzen ditu. Errespetuan, bakean, elkartasunean... oi-
narritutako kultura helarazi nahi diegu. 
� Garapen jasangarriaren kontrakoa da: Ez ditu Udalak ingurumen hezkuntza eta
parte hartzea (Agenda 21) bultzatzearen alde hartutako konpromisoak errespetatzen.
Aitzitik, ura ondasun publiko eta urria izan arren asko erabiliko da proiektu horre-
tan. Bestetik, zuhaitzak botako pista eta aparkaleku berriak egiteko. Kalte handia era-
gingo duen proiektua da. 

Horregatik, idatzi honekin bat egitea eskatzen dizugu parkeak publiko eta natu-
ral izaten jarraitzea seguratuko duen proiektu berri bat landu dezaten. 

‘Oiangu Publikoa eta Bizirik’ plataformaren aurkezpena egin zuten Barrena 
Kultur Etxean hainbat herritarrek eta Udalak onartutako proiektuaren 

aurkako arrazoiak aldarrikatu zituzten.
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tuek. Hori dela eta, errekur-
tso bat sartu dugu Udalean
berriro proiektu hori azter-
tzeko eskatuz. 
Sinadura bilketa bat egi-
ten ari zarete. Zer egingo
da sinadura horiekin?
Errekurtsoarekin batera aur-
keztu genituen bildutako
3000 sinadurak. Martxoko
plenoan Udalak onartu
zuen herria aurka baldin
badago proiektua gelditze-
ko aukera badagoela. Bai-
na, kontua da berarentzat
herria zer den. Hala ere, us-
te dugu sinadura gehiago
bilduta Udalak kasu gehia-
go egingo digula. Aipatu
behar da 3000 sinadura ho-
rietatik 400 inguru ez direla
ordiziarrenak baina horiek
ere jasoko ditugula. 
Ordiziarrentzat leku ga-
rrantzitsua da Oiangu?
Bai, oso garrantzitsua. Jen-

de asko joaten da Oiangura,
bai familiak, bai gazteak eta
baita jendea bakarrik ere.
Parkean gauza asko egiten
ditu jendeak: argazkiak ate-
ra, irakurri, jolastu, merien-
da egin, eguzkitan egon,
txoriak behatu… Gainera,
ikastetxe batzuk ere etor-
tzen dira haurrekin basoaz
ikastera. Beraz, hori guztia
kontuan hartzekoa da. 

Oiangu babesteko eska-
tzen dugu. Balio natural as-
ko dituen gunea da Oiangu-
ko parkea landareri, fauna
eta paisaje aldetik. Beraz,
bere garrantzia duenez ba-
besteko eskatzen dugu. Aisi
gunea mantentzea eta ater-
pearekin jarraitzea ere eska-
tzen dugu. 

Hasieratik proiektu hau
gelditzeko eskaria egin du-
gu eta parkearekin zer egin
erabakitzerakoan talde des-

berdinen iritzia eskatu be-
harko litzatekeela defenda-
tzen dugu.
Udaletxeak proiektuaren
inguruan izan duen jarre-
rari buruz zer irudipen
duzue, ezkutuan ibili di-
rela?
Bai, zalantzarik gabe. Albis-
tea komunikabideetatik ja-
kiteak mugitu gaitu zerbait
egitera. Udalekoek betiko
bidea jarraitu dutela esaten
dute. Baina, gure ustez, 40
urterako proiektu batetaz

ari garenean beste bide ba-
tzuk jarraitu behar dira. 

Gainera, Udala Plan Es-
trategiko bat egiten ari da
Ordiziak hurrengo urteetan
izango dituen proiektuak
agertzen direna eta plan ho-
rretan ez da proiektu hau
agertzen. Beraz, horrek ere
haserrea eragin digu. Are
gehiago, Ordiziako Udala
Tokiko Agenda 21 proiek-
tuaren barruan egonik eta
partaidetza bertako ezauga-
rri nagusia dela jakinik. 

Arartekoarekin bilera
Arartekoarekin bilera bat egin zuten ‘Oiangu Publikoa
eta Bizirik’ plataformako kideek. Iñigo Lamarcarekin
bildu ziren eta atsegin handiz eta interesez hartu zituz-
tela jakinarazi dute plataformakoek. 

Udaletik jaso duten dokumentazio guztia eraman
zioten Lamarcari eta sinadurak ere eraman zizkioten
jende asko proiektuaren aurka dagoela baieztatzeko.
Arartekoa bileran bi atalekin harrituta gelditu zela jaki-
narazi dute plataformakoek. Alde batetik, harritu egin
zen Ordiziako Udalak, Tokiko Agenda 21-en barruan
egonik, nola onartu duen horrelako proiektu bat herri-
tarren iritzia eskatu gabe. Bestalde, paintball-a izan zen
harritu zuen beste gauza bat. Izan ere, leku publiko ba-
tean gisa horretako “indarkeriazko” jolas bat martxan
jartzea arraroa iruditu zitzaion. 

Orain, Arartekoak informazioa eskatuko dio Udala-
ri eta guztia aztertuko dute. Balorazioa egin ondoren,
Udalak egoki jokatu duen edo ez adieraziko dute eta
Udalari gomendioak emango dizkiote plataformakoek
aipatu dutenaren arabera.

Oiangu babesteko eskatzen dugu
daukan balio naturalagatik eta baita

bertan bizi den faunagatik ere. 

Oianguko tabernan aurtengo udan iaz eskaini zituzten
zerbitzuak ematen jarraituko dute. Hala ere, argi utzi

dute oraindik parkean ezin direla ezer egiten hasi. 

Iturgintza - Berogintza - Gasa

Carrefour
merkatalgunea

Tel. - faxa:
943 88 19 87
676 178 488
OLABERRIA

San Inazio, 14 BEASAIN
� 943 889 390

Garagartza pl., 1 ORDIZIA
� 943 805 327

San Franzisko, 8 TOLOSA
� 943 650 239 Lurrindegia eta opari gaiak
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Proiektu hau gelditzeko
itxaropenik ba al dauka-
zue?
Bai. Jende asko proiektu
honen aurka dago eta gai-
nera dagoeneko nahiko
erreta daude. Udalak nola
jokatu duen ez zaie gustatu.

Igeldoko Herri Kontsei-
luarekin harremanetan jarri
garela azpimarratu behar
da. Izan ere, Igeldon golf
eskola bat martxan jartzeko
proiektua zegoen eta Foru
Aldundiak proiektua atzera
bota zuen. 
Zein da proiektu honen
egoera orain?
Udalak onartu du proiektua
baina ez da erabateko era-
bakia. Orain Plan Berezi bat
egin behar dute Oianguren
erabilerak aldatuko direlako
eta Ingurumen Inpaktuaren
Azterketarekin batera Foru
Aldundira bidali behar da
guztia. Aldundiak aztertu
ondoren, baiezkoa edo
ezezkoa esango du. 

Bitartean, Plan Berezia
egin ondoren, guk alegazio-
ak aurkezteko eskubidea
daukagu eta gero Aldundia-
ri ere bidali diezaizkiokegu
gure proiektuaren aurkako
arrazoiak. Igeldoko Kon-
tseiluak Aldundiari kontra-
ko arrazoiak aurkeztu ziz-
kion eta Aldundiak onartu
egin zituen proiektua geldi-
tuz. Aukera hori hor dago
eta itxaropena badaukagu. 
Ordiziarrei eta goierrita-
rrei zer eskatuko zenio-
kete?
Lehendabizi eskertu behar
dugu era desberdinetan jaso

dugun sostengu eta elkarla-
na, baina aurrera jarraitzeko
dirua behar dugu. Izan ere,
argi eduki behar da orain
arte egin ditugun gauzetan
diru asko gastatu dela. Hori
dela eta, Kutxan kontu ko-
rronte bat ireki dugu nahi
duenak borondatea sartze-
ko: 21010073100011594967.
Sinadurak bildu diren le-

kuetan itsulapikoak jarri di-
ra baina diru hori guztia
gastatu da. Bestalde, sina-
durak ere eskatzen ditugu,
batez ere ordiziarrei, baina
goierritarrei ere bai. Azke-
nik, jendearen laguntza es-
katzen dugu bileretara eto-
rriz eta proiektuaren aurka-
ko ekintzetan lagunduz eta
parte hartuz.  Horretaz gain,

jendeak informazioa nahi
izanez gero oianguplatafor-
ma@yahoo.es helbide elek-
tronikoan eskatu dezake. 
Aurrera begira zer dauka-
zue pentsatuta?
Ekainaren 5ean Ingurume-
neko Nazioarteko Eguna da
eta Oianguko parkean ibi-
laldi gidatuak eta beste
ekintza batzuk egiteko as-
moa daukagu. Beraz, Oian-
guren aldeko eguna ospatu-
ko dugu. 

Bestalde, Goiekirekin
harremanak hasteko asmoa
daukagu. Izan ere, Oianguk
Goierri osoari zerbitzu bat
ematen diola uste dugu eta
ondorioz, Goiekiri gure al-
darrikapenak azaltzeko as-
moa daukagu. 

Jende asko dago proiektu honen 
aurka eta denon artean hau gelditzeko

itxaropena daukagu. 

Ekainaren 5ean Ingurumenaren Nazioarteko Eguna da eta Oianguren aldeko 
eguna antolatu dute plataformako kideek. Ekintza ezberdinak egin ahalko dira

Oiangu Parkean, ibilbide gidatuak besteak beste. 

GARAJE INDUSTRIA ETA FAMILIARTEKO
ETXEBIZITZETARAKO ATE METALIKOETAN

ESPEZIALDUA, ESKUZKOAK ETA AUTOMATIKOAK
E-mail: ondoeta@ondoeta.com          www.ondoeta.com

� 943 88 31 02 - 943 88 74 51 Faxa: 943 88 08 72
201 Industrialdea, 18. pabilioia OLABERRIA

ondoeta KOL.oZka:o649ooRPS:o144/02
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Gazteleku
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E lkartrukea, harremanak eta au-

zolana bat egitea lortu dute Ze-

rainen egun hauetan. Frantzia-

ko Dordonia departamenduko gazteak

Goierriko herri txiki honetara etorri

dira astebete igarotzera. Bertan, lana

egiteaz gain, elkar ezagutza eta aisira-

ko denbora ere izan dute. Zerain eta

Legazpi garai batean lotzen zituen gal-

tzada edo bidea berreskuratzeko lane-

tan aritu dira. Horretaz gain, Euskal

Herriko kultura, ohiturak eta txokoak

ezagutu ahal izan dituzte Champagnac

de Belair-eko gaztetxoek. 

Zeraingo galtzada berreskuratzeko lanak

Elkartrukea egin dute Zeraingo
eta Dordoniako gazteek

LSOLOZABALAUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

� 943 88 72 76

Mota guztietako gi-
da-baimenak

OSTEOPATIA
Jose Gisasola Dr. 

� LUNBAGO, ZIATIKA,
HERNIA DISKAL

� ZERBIKALGIA, ZEFALEA,
MIGRAINA, ARTROSIS.

� TENDINITIS, KIROL
LESIOAK.

Eskatu ordua: � 629 45 20 53
Andra Mari, 13 behea ezk.

BEASAINR.P.S. 213/97

PSIKOLOGI KLINIKOA
Jose Ramon Pato Prieto

Psikologian lizentziatua
Elkargokide zenbakia: E-2644

RPS: 420/01

Helduen,
umeen,

bikoteen eta
sexologi

tratamenduakAURRE ZITA � 943 887 221  � 610 020 041
JM Arana, 1 - 2. esk. esk.     BEASAIN

A R A N D I A
G a r a j e a

AUTOEN KONPONKETASsang Yong

N-1, z/g  
Iurre Auzoa 

OLABERRIA

� 943 88 09 47
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Duela lau urte hasi zuen
Frantziako Dordoniako de-
partamenduak elkartruke
proiektua eta dagoeneko,
zortzi aldiz etorri dira Fran-
tziako gaztetxoak Zeraingo
herrira. Izan ere, urtean bi
aldiz bertaratzen dira 12-16
urteko gazteak Zeraingo
gazte taldearekin egotera.
Orain arte, dordoniarrak
Goierrira etorri direnean,
bidaia turistikoak egin izan
dituzte Zeraingo taldearen
ordezkariek, Aldabe koope-
ratiba elkarteko kideek,
adierazi dutenaren arabera. 

Dordoniako kideak au-
rrera eramaten ari diren
proiektu horrek aurten du
amaiera. Eta proiektuaren
azken lana hemengo onda-
re historiko bat berreskura-
tzean finkatu dute. Hori de-
la eta, Zeraingo taldearen
ordezkariek garai batean
Zerain eta Legazpi batzen
zituen galtzada garbitzea
eta berreskuratzea pentsatu
zuten. Horretan aritu dira
halaber bost egunez Fran-
tziako gazteak.

Galtzada berreskuratze-
ko lanetarako beharrezkoak
diren instrumentuak ekarri
zituzten Frantziatik elkartru-
keko gazteek. Palak, sarde-
ak eta gainerako lanabesak
izan dituzte lagun. Eta txu-
kun aritu dira lanean. Orain
behintzat, galtzada nolakoa
zen ikusten da eta bertatik
igarotzeko bidea erraztu
dute. Harrizkoa da galtzada
eta garai bateko espaloi an-
tzeko bat dauka alde bate-
an. Espaloi hori, gurdiak bi-
detik ez ateratzeko erabil-
tzen zen garai hartan.
Oraindik lan guztia ez dute
amaitu eta abuztuan berriro
etorriko dira Zeraingo on-
dare historikoetako bat be-
rreskuratzen bukatzeko. 

Dordoniako gazteek el-
kartrukea ez dute Zeraingo
taldearekin bakarrik egiten.
Bretainiako talde batengana
ere joaten dira. Hori dela
eta, proiektu horren amaie-
ra festan, Bretainiako, Dor-
doniako eta Zeraingo gazte-
ak bilduko dira. Ziurrenik,
Zeraingo jaietan elkartuko
dira hiru taldeak eta bukae-
ra emango diote lau urteta-
ko proiektuari. 

Proiektuaren sorrera
Zeraingo mehatzeak berres-
kuratzeko proiektu bat jarri
zen martxan orain dela ha-
mar urte. Baina, horretara-
ko, diru laguntzen beharra
zegoen eta Europara jo zu-
ten laguntza bila. Bruselan
egindako bilerei esker, baz-
kideak lortu zituzten Ze-
raingo ordezkariek. Fran-
tziako eta Greziako depar-
tamendu batean kideak lor-
tu zituzten eta ondorioz, he-
rrien arteko elkartruke
proiektua sortu zen. Mar-

txan dagoen proiektua bu-
katzen ari da baina dagoe-
neko aurrera begira daude
Aldabeko ordezkariak. El-
kartrukearekin jarraitzeko

asmoa dute eta datozen ur-
teetako proiektua berriro
ere lotzen saiatuko direla
agertu du Aitziber Makatza-
ga Aldabeko ordezkariak. 

Antzekotasunak
Herri txikien arteko 

elkar-ulertzea
Harreman estua eta ona lortu dute  Frantziako
Champagnac de Belair herriko kideek eta Zerain-
go gazteek, Aldabe kooperatibak jakinarazi due-
nez. Lotura horren arrazoiaren zati garrantzitsu
bat herrien arteko antzekotasunekin lotu dute Al-
dabeko kooperatibakoek. Halaber, bi herriak txi-
kiak baitira.

Goierriko Zerain herriak biztanle gutxi ditu
eta Dordoinako herria ere txikia da, nahiz eta Ze-
rainen baino biztanle gehiago izan. Bi herriek an-
tzeko egoerak bizi izan dituztela aipatu zuten Al-
dabeko kideek. Izan ere, Zeraingo gazteak bi al-
diz joan dira Dordoina aldera eta bertako herri
txikietako egoera ikusi ahal izan zuten eta antze-
kotasunak ikusi zituzten. 

Elkartrukearen ordezkariek, Frantziako herri
txiki horietan bizi izan dituzten historioak ezagu-
tu zituzten bertan egin zuten egonaldian. Eta biak
herri txikiak izanik antzeko egoerak bizi izan di-
tuztela azpimarratu zuten, hala, elkarrekin hobe-
to ulertzen dira. 

KARROZERIA

N-1 errepidea

Iurre auzoa

OLABERRIA 

� 943 88 43 01

Joan Iturralde, 5
943 160 120
Beasain

psikopedagogia zerbitzuak
Ikasketa oztopoak
Diagnosia eta tratamendua
� Test-ak, Frogak      � Tailerrak
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Harremanen arduradunak 
Aldabe Kooperatiba Elkartea:
2003ko otsailaren 19an sortu zen Aldabe Kooperatiba Elkartea eta hiru dira enpresa ho-
rretako bazkide eta langileak, Oihana Berasategi, Aitziber Makatzaga eta Miren Maka-
tzaga. Baina kooperatiba hori ez zuten ezerezetik sortu. Izan ere, lehendik bazuten lau
urteetako esperientzia, baina, Aldabe Ondare Elkartean. 

Hiru bazkideek turismo alorrean egiten zuten lan eta kooperatiba sortzearekin ba-
tera, beraien lan eremua zabaltzen hasi ziren. Hasiera batean, Zerain Parke Kulturala
kudeatzeaz arduratzen ziren, baina kontaktuak handitzen joan ziren. Denbora igaro
heinean, lan eremua zabaldu zuten eta egun askotarikoak dira Berasategik eta Maka-
tzaga ahizpek egiten dituzten lanak. 
� Zerain Parke Kulturalaren kudeaketa. Azken urteetan parkeaz arduratu dira eta egu-

nero informazio bulegoa eta herri museoa irekita mantendu dituzte gerturatzen di-
ren bisitariei ondarea erakusteko. Parke kulturalaren barruan Turismo bulegoaz, Ze-
raingo produktu turistikoez (herri museoa, kartzela, Aizpeko meategiak...), Ze-
rain.com web orrialdearen diseinuaz eta denda birtualaz eta aterpetxeaz arduratu di-
ra. 

� Bisita gidatuen antolaketa. Goierriko eskualdean egin daitezkeen eskaintza ezberdi-
nak antolatzen dituzte. Goierriko museoak eta interes turistikoa duten tokiak bisita-
tzeko aukera ematen dute. Hala ere, eskualdetik kanpo bisitaren bat egiteko eska-
tuz gero ere zerbitzuak ematen dituzte. 

� Elkartruke lanak. Herri ezberdinekin harremanak lortu zituzten eta Zeraingo haurrek
eta beste herri batzuetakoek elkartrukea egin eta ondarea berreskuratzen eta ingu-
rugiroa zaintzen erakusten lagundu dute. 

� Bidai agentzientzat  eta enpresentzat gida lanak. Egun baterako zein egun gehiago-
tarako gida lanak egiten dituzte bidaietan. Bestalde, enpresentzako ere lan egiten
dute, lantegi barruko zein Goierriko inguruak erakutsiz. 

� Ordiziako Turismo bulegoa. Ordiziako bulegoan harrera lanak egin izan dituzte.
� Stand-etako harrera. Turismo alorreko hainbat azoketan stand-etan egon dira harre-

ra lanak egiten. 
� Goierriko auto karabanarekin Euskal Herriko azoketan informazioa banatu dute. 

Oihana Berasategi, Miren Makatzaga eta Aitziber Makatzaga dira Aldabe
Kooperatiba Elkarteko kideak eta beraiek egiten dituzte bi herrialdeen arteko

bitartekari lanak: elkartrukeak antolatu, lotu eta aurrekontuak prestatu. 

Frantziako kideekin oso
harreman ona eta estua sor-
tu dela jakinarazi du Maka-
tzagak. Baita, Greziako de-
partamenduarekin hartu
emana galdu zela ere. Eta
neurri handi batean, Gre-
ziako taldearekin harrema-
na galtzea diru arazoek
ekarri dutela aipatu du.
Izan ere, Makatzagak azpi-
marratu duenaren arabera,
Frantziako gazteek diru la-
guntza “asko” jasotzen di-
tuzte eta hemen aldiz la-
guntzak lortzea “oso zaila”
da. Ondorioz, Zeraingo tal-
deak Greziara joan nahiko
baluke, bidaian bakarrik,
gazteen gurasoek diru kan-
titate “garrantzitsuak” gasta-
tu beharko lituzketela ager-
tu dute Aldabekoek. 

Euskal Herrian dagoen
antolakuntza eta Frantzian
dagoena “oso ezberdinak”
direla gaineratu zuen Maka-
tzagak. Bere ustez, Fran-
tziako erakundeek lan asko
egiten dute gazteekin. Hala
nola, Frantziako gazte
hauek herrian etxe bat du-
tela argitu du eta etxe ho-
rrek futbol zelaia, bizikletak
eta hiru pisuko liburutegi
bat dituela berretsi du. 

Ekintza bereziak
Gazteek lana egiteaz gain,
beste hainbat ekintzetan
hartu dute parte. Aisialdira-
ko denbora ugari izan dute
eta Goierriko eta Euskal
Herriko txoko asko ezagu-
tzeko baliatu dute. 

Ekintzetako bat Tomas
Ugartemendia eskulturgile-
aren lana ezagutzea izan
da. Frantziako gazteak ha-
rrian eskulturak nola egiten
dituen ezagutu ahal izan
dute Makatzagaren arabera.
Horretaz gain, aipatu beha-
rra dago Frantziako gazteek
mosaikoak eta eskulturak
egin dituztela elkartrukeari
buruz. Eta lan horiei amaie-
ra emateko, Ugartemendia
Frantziara joango dela hila-
betez euskal kultura eskul-
tura batean errepresenta-
tzera. 
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Maiatzaren 11n hil zen
Arantzazun Aita Julian
Alustiza. Gabiriako Aztiria
auzoko Etxetxo baserrian
jaio zen 1913ko urriaren
30ean. Auzoaren izena
erabili izan zuen bere ida-
tzi gehienak sinatzeko:
‘Aztiri’.

Oso gazterik joan zen
Arantzazura. Espainiako
Gerra zibilaren bezperan,
1936ko uztailaren 12an,
apaiztu zen. Lehenengo sei
urteak Valladoliden eman
zituen. Ondorengoak, Erri-
berrin, Bilbon eta Tolosan
egin zituen, berriro Arantza-
zura itzuli arte. 1955etik ho-
na Arantzazun egin zuen bi-
zitza, Zarautzen eman zi-
tuen bi urteak kenduta.

‘Arantzazuko sermoilari’
Sermoilaria eta misiolaria,
ahots sakon eta lasaikoa.
“Hizlari dotorea” definitu
izan dute. “Hitz-jario ede-
rreko sermoilari oparoa
eta euskara aberatseko
idazle dotorea”. Euskaraz
ez ezik gaztelaniaz ere
predikari erakargarria izan
zen Julian Alustiza.

Herrietako ibilaldietan
gertutik ezagutu ahal izan
zituen herritarren kezkak
eta minak; eta horiek jaso
eta erabili izan zituen sarri-
tan bere aldizkaritako ida-
tzietan.

Ikertzailea ere izan zen.
Euskal herrietako bere
apostolutza eta misio-lane-
tako ibilerak baliatu izan
zituen herri-literaturako
apurrak (bertsoak, kantak,
ipuinak, herri-esaerak, za-
harrak eta berriak) eta he-
rritarren lanbideak eta ohi-
turak bilatzeko eta biltze-
ko. Ikertzailearen landa-
oneko horien ondorio zi-
tuen bere bi liburu etno-
grafikoak, hizkera xamu-
rrez idatziak eta herri lite-
raturako aipu ugariz horni-
tuak: ‘Lihoaren penak eta

nekeak’ eta ‘Euskal base-
rriaren inguruan’. ‘Garai
batean...’ sail honetarako
gaiak lantzeko balio han-

dikoak zaizkigun liburuak
hain zuzen ere.

Iaz kaleratu zuen ‘Bizi-
nahiaren arnasa’, olerki,

oroitzapen eta istorioz osa-
tutako liburua. Bertatik ja-
so dugu ondoko koadroko
kontakizuna. 

Aita Julian Alustiza ‘Aztiri’ hil da

Garai batean...

21

Zegamako ahunzkia
Gure arreba Mariak euskara jatorra du oso.
Izan ere euskara-irakasle onak izan ditu
beti. Aztirian, Etxetxo gure jaiotetxean, Jo-
akina Alustiza, gure birramona, bere ondo-
an zeukan beti. Mutiloako Mendizabal-az-
pikoa alaba zen gure Joakina zena. Txiki-
tan, zortzi urterekin edo, behin joan omen
zen kaleko eskolara. Eta bere anaia geldi-
tu zen bazkaria eramatekotan. Ahaztu egin
zitzaion, ordea. Eta goserik eman omen
zuen gaixoak egun osoa. Eta gehiago ez
zuen zapaldu eskolarik. Ez zekien, bada,
erdararik. Ezta tutik ere. Aparteko euskara
zuen, ordea. Nik ere berarekin egin nuen
solasaldi gozorik. Nekez aurki zezakeen
gure Mariak ‘andereño’ hoberik.

Geroago Anjel Izagirrerekin ezkondu
zen eta Gabiriako Igeribar errotan jarri zi-
ren bizitzen. Eta hango aiton-amonak ere
euskara aberatsa eta oparoa zuten bene-
tan. Eta ez dago hori bezalako ikastolarik:
baserriko ikastola. Auskalo noizko mende-
etatik aberasten eta hornitzen datorren hiz-
kuntza paregabea. Horregatik esan izan
dut nik: horietako zahar bat hiltzen zaigu-
nean euskal liburutegi bat daramala bere-
kin. Eta orain da garaia zerbait bederen ja-
sotzeko; bihar beranduegi izango da.

Gure arreba Mariari askotan entzun
nion nik esamolde hau: “Egunen batean
‘Zegamako ahunzkia’ gozatuko zaizue zuei
ere”. Hiru neskato zituzten ezkontzatik, eta
jateko gauza bati muzin egiten ziotenean
hori zen beti bere dotrina.

Eta behin batean zera galdetu nion nik:
  – Zer da Zegamako ahunzkia delako

hori?
Eta berak, bertatik:
– Zer izango da ba!
Zegamako baserri batean, dirudienez,

ahunzkia omen zuten sarritan bazkaltzeko.
Eta aspertuxea zegoen behintzat umeteria.
Eta neskatorik zaharrenak esan ere egiten
omen zion bere amari:

– Gaur ere ahunzkie bazkaltzeko. Beti
ahunzkie!

Neska hori, 16 urte bete zituenean, or-
duko baserriko ohiturari jarraituz, Tolosa
aldera eraman zuten neskame bezala. Ez
zuen soldata handirik jasoko, baina zerbait
gehiago ikasiko zuen beti... Eta gainera or-

duko baserrietako familia luze haietan aho
bat gutxiago izango zen jateko ere.

Dena den, sei-bat hilabete edo neska-
metzan igaro ondoren, bueltatxo bat egin
zuen Zegamako bere baserrira, gurasoak
eta senideak agurtu eta ikusteko asmotan.
Eta bere amak sukaldean ikusi zuenean,
besarkada bero eta luze bat eman ondo-
ren, zera esan zion bertatik:

– Ume –garai hartan hogei urtetik be-
herako alabei ‘ume’ esaten zitzaien–, ondo
suerte txarra daukazu ba...

– Zer gertatzen da ba?
– Gaur ere ahunzkia daukagula eguer-

dian bazkaltzeko –amaren erantzuna.
Eta alabak bertatik:
 – Ahunzkia egunero jango nukena ja-

rrita nago ni ere... –etxekoandre xurra
zuen nonbait!

Eta hortik dator gero euskal esamolde
jator hori. Umeek jaki bati muzin egiten
bazioten, laster gogoratuko zien gure arre-
ba Mariak: “Egunen batean Zegamako
ahunzkie goxatuko zaizue zuei ere!”.

“Zahar bat hiltzen zaigunean euskal
liburutegi bat darama berekin. Eta

orain da garaia zerbait bederen
jasotzeko; bihar beranduegi izango da”.



Goierritarra 281  [ 2005-5-20 ]22

Non zer?

Idiazabal
Egitarau zabala

Maiatzak 21, larunbata:
19:30ean: San Adriango Pilota Txapelketarako fina-
lak jokatuko dira Igarondo pilotalekuan. 
20:30ean: Jubilatuen Elkarteko urteko batzarra ospa-
tuko da jubilatuen elkartean. 
22:30ean: Macrea Clarken “Bakearen eta umorea-
ren autobusa” ikuskizuna izango da Kultur Etxean.
Macreak, Urretxun bizi den irlandarrak, Euskal He-
rriaz duen ikuspegi umoretsua bildu du ikuskizun
honetan. Euskal Herriko 40 herritan egingo du
emankizuna. Azkena Ipar Irlandan egingo du, Derry
hirian. 

Maiatzak 22, igandea:
07:00etan: Otzaurterako autobusa abiatuko da. Ber-
tan joan nahi dutenak maiatzaren 20an, ostiralean,
13:00ak baino lehen eman beharko du izena udale-
txean. 
12:00etan: San Adriandik bueltan datozen herritarrei
harrera egingo die txistulariek herri sarreran. Parro-
kiara arteko ibilbidea egingo dute. 
18:00etan: Euskal jaia ospatuko da herriko plazan.
Herri kirolak, dantzariak eta bertsolariak egongo dira.
Nahikari Gabilondo, Iker Zubeldia eta Iñigo Izagirrek
kantatuko dituzte bertsoak. Horren guztiaren ondo-
ren, ardoa eta txistorra banatuko dira plazako arku-
pean. 

Maiatzak 27, ostirala:
20:00etan: Kantu emanaldia ospatuko da herriko pa-
rrokian. Musikagile klasikoen lanak entzuteko aukera
izango da. 

Ezkio
Igartubeiti museoa

Museoen Nazioarteko Eguna
Maiatzaren 21ean ospatuko dute Ezkioko Igartubeiti
Baserri Museoan Nazioarteko Eguna. Hori dela eta,
museoaren ateak irekiko dituzte eta nahi duenak ba-
serria bisitatzeko aukera izango du doan. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Igartubeiti Baserri
Museoa XVI. eta XVII. mendeetako zurezko arkitek-
tura tradizionalaren adibiderik onenetarikoa da. Be-
raz, eraikin horren xarmaz gozatu nahi duen orok
bertaratzeko aukera izango du. Goizean eta arratsal-
dean izango da bisitak egiteko aukera: 10:00etatik
14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara. Baina bisitaldi
gidatuak ere egingo dira eta horiek 11:00etan,
12:30ean eta 17:30ean izango dira. 

OVER Taldea

Kale Nagusia 42, behea   BEASAIN 
Tel./Faxa: 943 80 40 15  urraki@over.es www.over.es

Zure bidai ajentzia

Beasain-Zumarraga, 46 Km.a  BEASAIN
www.anzizar.com   � 943 88 17 00   Faxa.: 943 88 48

Autoen salmenta
Mekanika eta 
elektrizitatea
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Ordizia
Henna tatuajeen 

ikastaroa
Ekainaren 6an, hennazko tatuajeak egiteko ikastaroa
egingo da Ordizian. Hitzaro euskara elkarteak eta
Udal Aholku Batzordeak antolatu dute eta hamasei
urtetik gorakoei zuzendua dago. 

Ikastaroan gehienez 15 pertsona onartuko dira eta
maiatzaren 27ra bitartean dago irekita izena emateko
epea, Hitzaro elkartean edota Mujika liburudendan.
Ikastaroa hiru orduko saio bakarra izango da eta
17:00etatik 20:00etara egingo da. 

Irati Ibañez eibartarra izango da ikastaroko irakas-
lea. Ibañezek henna nola egiten den irakatsiko die
bertaratzen diren herritarrei. Izan ere, bere ustetan,
nahiz eta henna salgai egon, “ez da guztiz naturala”. 

Legorreta
XXVII. Herri krosa

Maiatzaren 28an XXVII. aldiz ospatuko da Legorretan
herri krosa. Goizeko 11:30ean hasiko da lasterketa
baina ordubete lehenago, parte hartu nahi duenak,
izena eman beharko du udaletxean.

Ibilbide luzea da, 7,5 kilometrotakoa zehazki. Las-
terketan, lehenengo hiru gizon-emakumeei garaipen
ikurrak emango zaizkie. Lasterketa amaitzerakoan al-
diz, sariak oparituko dira lasterketan parte hartu du-
ten guztien artean. Korrikalari guztiei hamaiketakoa
eskainiko zaie eta dutxa zerbizua ere izango da.

Lazkao
Oskorriren emanaldia 

Maiatzaren 24an Euskal Herrian oso ezaguna den Os-
korriren emanaldia izango da ikusgai Lazkaon. Osko-
rriren The pub ibiltaria ikusi ahalko da Maizpide Eus-
kaltegiko zinema aretoan, 21:00etan. 

Zegama
IV. Zegama-Aizkorri

mendi maratoia
Maiatzaren 29an ospatuko da Zegama-Aizkorri mendi
maratoia. Aurtengoarekin laugarren urtea da maratoia
egingo dena eta oraingoan ere, iaz bezala, munduko
koparako baliagarria izango da. 

Denbora gutxi da mendi maratoi hau egiten hasi
zirela, baina, lorpen handiak egin dituzte epe motze-
an. Urtetik urtera gero eta ezagunagoa da Zegamako
maratoia eta munduko leku ezberdinetako jende uga-
ri bertaratzen da parte hartzera. Goierriko, Euskal He-
rriko eta beste herrialde batzuetako pertsona asko di-
ra proba honetarako prestatzen aritzen direnak. Urte
guztian zehar entrenamendu ariketak egiten dituzte.
Izan ere, mendi maratoi hau ez da edonolako proba. 

Era berean, daukan zailtasuna kontuan izanik, as-
ko dira proba hau antolatzen aritzen diren lagunak
eta guztia behar bezala izaten dute prestatuta. Hala
ere, horrekin ez da nahikoa izaten. Izan ere, proba
ezaguna denez, asko dira maratoia ikustera joaten di-
ren herritarrak eta horiek ere kontrolatu behar izaten
dira. Ondorioz, antolatzaileen esanei kasu egiteko go-
mendioa ematen zaie bertaratzen diren ikusle guztiei.

K. Nagusia 35   BEASAIN

� 943 88 77 58

Elosegi, 14   LAZKAO

� 943 88 72 79

Sta. Maria, 19   ORDIZIA

� 943 16 00 44

“Eguneroko ogia, ogi bereziak
eta pastel ezin hobeak”berriz

BEASAIN                                     DONOSTIA

AMAYA ARZUAGA
MIRIAN OCARIZ

ISABEL MARANT
PAUL & JOE

HOSS
MISS SIXTY

FRENCH CONNECTION
DIESEL
FOR ALL MANKIND
ANTIK BATIK
EARL JEANS
SCOOTER
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Debaldeko iragarkiak

BESTELAKOAK

salgai
Peliser errepideko bizikleta
salgai, berdea. Shimano RX100
kanbioak, 24 abiadura. 150 eu-
ro. 943722898. Aritz.
BMWren aluminiozko
llantak salgai, kubierta eta
guzti. 205/60/RIS. Egoera oso
onean. 510 euro. 667711074.
Gurdi denda bat salgai dago
oso egoera onean. Comanche
markakoa da. Interesatuek
deitu 669644727 telefono
zenbakira. 

ANIMALIAK

salgai
Aharia salgai dago, gaztea eta
ona. 943885102. 

GALDUTAKO
OBJEKTUAK

Telefono mugikorra galdu
dut Lizarrusti eta Kaxeta bi-
tartean. 943886610.

ETXEBIZITZAK

salgai
Atikoa salgai Beasaingo erdi-
gunean. Guztiz berritua dago.
60 m2, 2 logela, sukalde ameri-
kar muebleztatua, bainugela
eta trastelekua. 144.242,90 eu-
ro. 660836723. 
Legorretan, etxebizitza be-
rritua salgai, trastalekuarekin
eta garajearekin. 660095263.

errentan eman
Donostian (Antiguon) etxebi-
zitza bat alokatzen da uztaile-
an, abuztuan eta irailean. 2 lo-
gela, dena konpondua. Onda-
rretatik 10 minutura,
943377292 (gauez deitu,
21:30eatik 22:30eara). .
Ordizian etxebizitza bat alo-
katzen da. 665736062.
Zarautzen, etxebizitza bat
alokatzen da, udarako, astebu-
kaerako, zubietako... Hondar-
tzatik gertu dago. 685718454.
Ezkarain, etxebizitza aloka-
tzen da, udan.  678344604.

elkarbanatzeko
Pisukide bat behar da, Tolo-
san, alokatutako pisua osatze-
ko. 659766795.

Debaldeko iragarkiak:
943 88 96 12

goierritarra@topagunea.com

KARROZERIA

Tel.:
943 887 048

Faxa:
943 882 801

Telleri z/g

ORMAIZTEGI

Tel.: 943 887 946
Zelaeta-berri plaza,4    BEASAIN
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LANA

eskaerak
Zerbitzariak, sukaldariak,
garbiketarako jendea, so-
korristak eta administrari
laguntzaileak behar dira uda
partean lan egiteko Goierriko
zonaldean. 635752398.
Neska gazte bat behar da
kotxeak garbitzen diren Bea-
saingo leku batean lan egiteko.
Interesatuek 943161847ra 
deitu.
Ileapaindegirako laguntzai-
lea behar da Beasainen, aste-
buruetarako. 943881442.
Asteburuetarako neska be-
har da tabernan lan egiteko.
Esperientziaduna. 605772623.

eskaintzak
Gauez lan egiteko eskain-
tzen da pertsona helduekin lan
egiteko. 616889923.  
Emakume bat banaketan
edota neska batek laguntzaile
bezala egin dezakeen edozein
lan egiteko prest dago.
678781985. 
Neska bat gauez lan egiteko
eskaintzen da, zerbitzari bezala
edota pertsona heldukin ego-
teko. 
Neska euskalduna, adminis-
traria, goizez lan egiteko es-
kaintzen da. 652737157. 
20 urteko mutil bat peoi be-
zala lan egiteko eskaintzen da.
Esperientzia dauka eraikuntzan.
678781985. 

Emakume bat pertsona hel-
duak zaintzeko eskaintzen da.
Autoa daukat mugitzeko.
678781985. 
23 urteko neska euskalduna
prest dago dendari bezala lan
egiteko. 649928356. 
Neska eskaintzen da orduka
lan egiteko, etxeetan edo osta-
laritzan. Esperientziaduna.
617792722. 
Edozein lan egiteko prest da-
go neska bat. Batez ere goizez.
650389586.
Kontabilitatea, fakturak, no-
minak, zergak edo bankuko
tramiteak egiten dizkiet auto-
nomoei eta enpresa txikiei.
685720279.

IBILGAILUAK

salgai
Ssang Yong Musso 4x4 sal-
gai. 1998. urtekoa. Oso egoe-
ra onean. 943187706 (gauean
deitu). 
Aprilia SR 50 salgai. dago
eta egoera oso onean dago.
Interesa dutenek 646535174
telefono zenbakira deitu de-
zakete.
Honda CBR 600 salgai.
2000. urtekoa. Egoera onean.
Paperak mugatuak. Latigiloak,
karbonozko ihes-tutua, estri-
boak, kutxarentzat euskarria.
6.000 euro. 659694233.
Suzuki GSX 1100 F moto-
rra salgai. Maletarekin. SS-AG.
50.000 km. Beltza. Zaindua.
2.000 euro. 670324885. Mikel.
Ford Mondeo 1.8 salgai. 16
balbula, CLX, 115 zaldi.
81.000 km. Oso egoera one-
an. 685762213.
Suzuki DR,  350, enduro
motorra salgai. 4 aldi, egoera
onean. 2.100 euro. Onena,
ikustea. 649911320.

Jose Agustin Jauregi

Tel. eta Faxa: 943 886 558
Poltsikoko tel.: 616 698 288

Zubi-Erreka Industrialdea, 42
LAZKAO

toldosagustin.com
auxkin@toldosagustin.euskalnet.net

abokatuak
Kale Nagusia, 2

BEASAIN
Tel.: 943 16 21 92

Faxa. 943 88 36 33
gertu.asesoria@terra.es
www.gertuasesores.com

AHOLKULARITZA JURIDIKOA

ENPRESA ZERBITZUAK

ASEGURUAK

Zubierreka,9    � 943 16 25 23    LAZKAO

Erretegi bezala
zabalik

� Eguneroko menuak

� Karta zerbitzua
� Ospakizunak

� Plater konbinatuak

� 943 889 296

Faxa: 943 887 952

N-1 errep. 419 Kma

BEASAINBikar, S. A.

irakaskuntza zerbitzuak

ESKOLA LAGUNTZA
� Azken azterketak
� Maila guztiak: LH, DBH,
batxilergoa ,unibertsitate-
maila, moduloak...

� Talde txikiak eta arreta
pertsonalizatua 

UDA IKASTAROAK
Uztaila eta abuztua
� Errekuperazioak
� Udako lanak
� Datorren ikasturterako prestaketa
� Ingelera
� Tailerrak: ikasketa teknikak,
irakurmena/idazmena,
matematika/kalkulua

Goierriko akademia integrala hezkuntzako profesionalen esku

INFORMATIKA-GELA
� Ikastaro berriak:

� Mekanografia
� Word , acces ,excel...
� Internet
� Ingelera

Joan Iturralde, 5
solairuartea
943 160 120
Beasain

ikaskide@ikaskide.net

www.ikaskide.net
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Argazki zaharra

Pazko bigarrena Astigarretan
Garai batean Pazko egunean jai handia ospatzen zen Beasaingo Astigarreta auzoan. Pazko bigarrenean ere jai egi-
ten zuten San Gregorioko ermitan. Aloña Oruezabalek utzitako argazki hauetan, 1953 eta 1966 urteen arteko paz-
ko bigarreneko jaiak ikus daitezke. Jai hau denborarekin galdu egin zen eta pazko egunekoa berreskuratu badute
ere, pazko bigarrenekoa galduta dago.

26

ESTIBALIZ JUAREZ ALDANONDO
602 Zbki. KOLEGIATUA

RADIOGRAFI PANORAMIKO ETA ZEFALOMETRIAK

ODONTOLOGIA OROKORRA: HAUR ETA HELDUAK

JOAN ITURRALDE, 3   BEASAIN
� 943 88 46 28

TOLARE
SAGARDOTEGIA

� 943 65 21 76

ABALTZISKETA

A r r a i a k  p a r r i l a n

OZ Hir igo ien,  8A       LAZKAO
943 087 913

Oinetakoak
Zunzunegi

Bazkari, afari eta edozein ospakizun

ingurune paregabean 

Larraitz bidea             GAINTZA
� 943 88 98 48
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TITULAZIOA:
Erizaintzako laguntzaile-teknikaria.

IRAUPENA:
1.400 ordu (ikasturte bat eta erdi),
lantegietan egiten den prestakuntza
barne (400 ordu).

LANBIDE ETORKIZUNAK:
� Ospitaleko erizain laguntzailea.
� Lehen artapenetako laguntzailea.
� Kontsulta pribatuetan.
� Zaharren egoitzetan.
� Hortz-kliniketan laguntzailea.
� Gaixoen zaintza.

J.M. Iparragirre B.H.I.
Santa Barbara Bidea z/g.

Urretxu 20700
Tel./Faxa: 943 721413- 943 721403
E-posta: jmiparragirre@edunet.es
www.ibdinternet.com/iparragirre

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA    Erizain laguntzailea
Osasun familia.

A-D ereduetan

OIANGUREN BHI
ORDIZIAKO IKASTETXE PUBLIKOA

HAUR HEZKUNTZA
(GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA)

Iraupena 2000 ordu (2 ikasturte)

� Haurren mundura gerturatzen.

� Jolasen bidez ikasten.

� Etorkizunerako prestakuntza ezin hobea
jasotzen:

� Lan mundua: Irakaskuntza,
Haurtzaindegiak, Ludotekak...

� Unibertsitatea: Hainbat lizentziatura
eta diplomaturako sarbide zuzena.

Altamira Auzoa z/g   ORDIZIA
Tfnoa.: 9438 880 862     Faxa: 943 164 121

012282aa@hezkuntza.net

AURREMATRIKULA EPEA: Ekainaren 1etik 8ra

Izen ematea:
ekainaren 1etik 8ra arte




