
308. zenbakia      2006ko urriak 6

Izaro Garmendia ‘Potxin’

IRRIBARREAREN
ARTISTA



Goierritarra 308 [ 2006-10-6 ]2

Z E N T R O  M E D I K U A

www.kursal.es
943 88 22 51

Garmendia Otaola, 7 - behea

BEASAIN
Medikuntza eta  zirugian lizentziatuak:

I. Fdez Ornaburu Dra.
(Medikuntza estetikoan masterra)

A. Ramirez Baigorri Dra.

R
.P
.S
.:3
2/
04



Goierritarra 308 [ 2006-10-6 ]

Ataria

3

Kosta aldean hainbat protesta
baina alperrik gehienak
kamioi batek beste hiru jo
orain ezdazkit izenak
modu honetan ibiltzen dira
burutik jota daudenak
baina halere hauen aldean
ez al dira okerrenak?
lagun moduan dauzkagunak ta
merke saltzen gaituztenak.

Zerutik edo erori diren
hoietaz nahi nuke mintza
pausoa ondo hartuta duten
bi hankako ehun artista
ardi mutur beltz ta mutur gorri
a zer artalde anitza
erdi artzain den sarjentu batek
bideratzen die hitza
euren eskortan kabitu ezinda
gure larretan dabiltza.

BERTSOTAN Militarren maniobrak

IIbbaann  UUrrddaannggaarriinn

Itsasondoko udala

Goierritarra
diruz laguntzen duten
erakundeak:

HAMABOSTEKARIA
Argitaratzailea:

Goierriko Hedabideak S.L:

Urbialde plaza, 7 - behea

BEASAIN

Posta elektronikoa:
goierritarra@goierrikohitza.info

Telefonoak:

Erredakzioa: 943 16 00 56

943 88 96 12

Publizitatea: 647 319 757

Harpidetzak: 902 820 201
Zuzendaria: Loinaz Agirre
Maketazioa: Mikel Albisu
Inprimaketa: Gertu (Zubillaga
9. Oñati)
ISSN: 1132-0907
Lege gordailua: SS-926/89
Frankeo kontzertatua: 37/76

Goierritarrak ez du bere
gain hartzen derrigorrez,

aldizkarian adierazitako esanen
eta iritzien erantzukizunik.

AURKIBIDEA

4. Iritzia: Rufino Iraola.

5. Ingurugiro txokoa: Partaidetza
aukera gehiago ingurumenaz.

6. Errezeta: ‘Arama dorrea’.
Aholkua: Enpresa berri bat
sortzeko.

7. Kate motzean: Saroi Jauregi.

8. Erreportajea: Nagusilan:
borondatezko laguntza.

12. Erreportajea: Iñaki Agirrezabala:
saskigintzaren ofizioari eutsiz.

16. Elkarrizketa: Izaro Garmendia
‘Potxin’.

19. Gazte leku: Gorka Elustondo:
Realean jokatzea amets.

22. Non zer.

24. Iragarki laburrak.

26. Argazki zaharra.

12

16

19



Goierritarra 308 [ 2006-10-6 ]4

Santa Fe Eguna da gaur: Zaldibiko
festak. Niretzat, egia garbi aitortze-
ko, iraganeko zerbait dira festak.

Gaur egun ez diet ikusten festei funtzio
edo betekizun sozial handirik. Sasoi ba-
tean, bizitzaren parte ziren; gaur, aldiz,
zerbait sinbolikoa dira, antzina zuten ba-
lio naturala sinbolizatzen dute. Zerbait
izatekotan, iraganaren oroipena dira. 

Erro-errotik aldatu da festaren izaera.
Garai batean, egunerokotasuna eteteko
egiten zen festa. Gaur, festa bera bihurtu
da egunerokotasun. Adibidez, lehen, erli-
jioaren mendetik atera eta sentimenduak
libratzeko sasoia zen festa-garaia. Esamo-
dua onartzen badidazue, alberdanian ibil-
tzeko eta ‘bekatu’ egiteko aroa zen. Bazen
lanaldi luzea, argitik argirakoa, bertan be-
hera utzi eta obligazioez ahanzteko teno-
rea ere. Transgresioa eta ‘desordena’ ziren
ikur. Nolabait esateko, tokian tokiko inau-
teri bihurtzen ziren; jendea zeharo trans-
formatzen zen.

Gaur egun, urte osoan daukagu erli-
jioa bazterrera utzia, eta noiznahi dago
‘alberdanian’ aritzeko aukera ona. Esan
genezake urte osoa dela inauteri. Denbo-
ra librea bihurtu zaigula ohiko eta arrunt.
Ordea, gezurra badirudi ere; inora iritsi
ezinik bizi gara. Autorik bizkorrenek ere
ez digute konpondu arazoa. Festek ez du-
te mantsotuko gure abiada. Ez al da ha-
rrigarria? Hala ere festak egin egingo dira,
lehengo festen sinbolo eta parodia gisa.
Ongi etorriak ingurutzen zareten guztiok.

Zaldibira hurbiltzen zaretenok, iaztik
aurtena, aldaketa batzuekin egingo duzue
topo: batzuk urbanistikoak; besteak, poli-
tikoak. Urbanistikoen artean, Zela base-
rriaren atarian, errotonda berria aurkituko
duzue. Hobeto esan, errotonda berritua,
gain-gainean trikuharria duela. Gomendio
bat egin nahi dizuet: kontuz ibili, Zaldibi-
tik Ordiziara zoaztenean, nahiko arrisku-
tsua dago; ez nik esaten dudalako, baizik
eta ‘Zaldibia’ jartzen duen seinalea da ho-
rren lekuko; auskalo zenbat aldiz jo, eta
bota, duten!

Bigarren berrikuntza urbanistikoa ‘ba-
riantea’ da, Biloretik Goiko Bikarioetxera
doana. Mesede handia izango da kaleak
libratzeko, baina hor ere, sarreran, kontuz
ibili, oraingoz arraro samar geratu da-eta.
Uste dut gerora beste moldaera bat izan-
go duela. Ordiziatik zatozela, ez dago zu-
zenean bariantean sartzerik, baizik eta he-
rritik datorrenari utzi behar zaio lehenen-
go pasatzen. Larraiztik Ordiziara zoazte-
nean ere, berdin. 

Bestea politikoa dela esan dugu: tre-
goa. Hori ere nobedadea da. Horrek ere
izan beharko luke bere isla festetan. Go-
rabehera dezente dabilen arren, uste dut
itxaropentsu jarraitu behar dugula. Har
ezazue gogoan datu hau: ni ez naiz seku-
la optimista izan tregoaren aurrean, ezta
Lizarrako akordiokoan ere, baina oraingo-
an banaiz, arrazoiak emateko unea hau ez
bada ere. Eta ohitura on bat berreskuratu
dugu tregoarekin. Aspaldi utzi genion ta-
berna eta lagunartean politikaz hitz egite-
ari, eta orain, ostera ere, ausartu egiten
gara. Iruditzen zait aurtengo festetan, ba-
tez ere ordu txikietan, asko hitz egingo
dela politikaz, elkarri txanda eman ezinik
arituko garela, mundua konpontzeko ga-
rai eta egoera politak izaten baitira. Poza
ematen du. Zalantza gehiago dut bertso-
tan egingo ote dugun, oraingoak ez baiti-
ra lehengo festak. 

Iritzia

Lehengo festen sinbolo eta
‘parodia’ gisa egiten dira

oraingoak

Rufino Iraola Garmendia

Bazen lanaldi luzea, argitik argirakoa, 

bertan behera utzi eta obligazioez ahanzteko

tenorea ere.
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Landarlan taldeak egindako orrialdea
Taldean parte hartu, gairen bat aportatu 
edo albisteren bat bidali nahi baduzu:
☎ 943 16 12 44 - landarlan@yahoo.es

Ingurugiro txokoa

Urriaren 8an, Hegaz-
tien Munduko Eguna
Urdaibain eta Txingu-
din ospatuko dute, he-
gaztien garrantzia ezagu-
taraziz eta arriskuan dau-
den espezieak babesteko
eta haiek kontserbatzeko
dagoen beharra azpima-
rratuz.
Aldaketa klimatikoa eta
nekazaritza baliabide-
ak: Mundu osoan eragiten
ari den aldaketa klimati-
koaren prozesuak nekazal
eremuen produktibitatea
gutxitzearekin mehatxa-
tzen du. Prozesu hau,
neurri handi batean hirie-
tako kutsadurak eragina,
basoak moztu izanaren
ondorio ere bada. Elika-
gai produkzioan jaitsiera
nabarmenak ondorio la-
rriak izango lituzke eten-
gabeko hazkuntzan dago-
en populazio batengan.
FAO-ren arabera geroz
eta nekazal landare mo-
ta gutxiago daude. Espe-
zie barietateak %75 galdu
dira. Industria agrokimi-
koarentzat  errentagarrita-
sun handien duen barieta-
teak inposatzen dira. Izu-
rriteek erraz erasotzen
diete eta hazi hauekiko
menpekotasuna sortzen
da. Bertako haziek ordea
gaixotasunen aurrean ho-
beak dira eta lurrari hobe-
ki egokitzen dira.

OHARRA
Orrialde hau betetzen la-
gundu nahi diguzu? Bada
bidali landarlan@ya-
hoo.es helbidera nahi di-
tuzun albiste, gogoeta,
kritika, artikulua, e. a.

JAKIN BEHARREKOAK

Nahiz eta komunikabidee-
tan gutxi aipatua izan den,
herritarron partaidetza es-
kubidearentzat oso interes-
garria den lege berria onar-
tu dute Espainiako Gorteek
joan den ekainaren 29an,
bertan ingurumen alorreko
informazioa, partaidetza
publikoa eta prozedura ju-
dizialetarako sarbiderako
eskubideak arautzen direla-
rik, honela Aarhuseko Hi-
tzarmena lege bihurtuz.
Aarhus legea oinarrizkoa
denez gero, administrazio
guztiek bete beharko dute:
estatu, autonomia, udal
mailan, e.a.

Aarhuseko Hitzarmena
1998. urtean Danimarkako
Aarhus hirian sinatu zen,
“ingurumen alorreko infor-
mazio eskuratze, erabaki
hartzean partaidetza publi-
ko eta justiziarako sarbide-
rako hitzarmena”. Nazioarte
mailako hitzarmen hau, Na-
zio Batuetako Europar Ba-
tzorde Ekonomikoak (UNE-
CE) onartu zuen eta 2001.
urtean indarrean sartu zen,
jadanik 40 herrialdek sinatu
dutelarik. 

Aarhus Legea
Informazioa eskuratzeari
dagokionez, Legeak inguru-
men alorreko informazioa
eskatzeko eskubidea aitor-
tzen du eta orain arte inda-
rrean dagoen legeriaren
epe eta edukina baino exi-
jentzia handiagoa suposa-
tzen du administrazioaren-
tzat. Gainera, administrazio
publikoek herritarrentzat
garrantzitsua izan daitekeen
informazioa zabaltzeko du-

ten betebeharra ezartzen
du, berau eskatua izan be-
harrik gabe.

Honela, agintari publi-
koek informazioa azkarta-
sunez emateko obligazioa
dutela azpimarratzen du, hi-
labeteko gehienezko epe
batean, izaera orokorreko
kasuetan, eta bi hilabetean,
gaia konplexutasun handi-
koa izan daitekeenean. Ha-
laber, teknologia berrien al-
deko apustua azpimarra-
tzen du eta ingurumen alo-
rreko informazioa banatu
beharra, osasuna edo balia-
bide naturalekiko meha-
txuzko kasuak izan daitez-
keenean.

Legeak erabaki publiko-
etako prozesuetan herrita-
rren parte-hartzea ere ber-
matzen du, proposamenak
egiteko epe nahikoak kon-

tenplatuz, eta administra-
zioek herritarrek aurkeztu-
tako oharrak kontuan har-
tzeko duten betebeharra
xedatuz. Gainera, Gober-
nuz Kanpoko Erakundeei
ingurumen alorreko gaietan
eragina duten prozesu ad-
ministratiboetan interes ko-
lektiboen titular gisa parte
hartzea aitortzen zaie. 

Justiziarako sarbideari
buruz, testuak ingurumen
alorreko erabaki adminis-
tratiboetan gerta daitezkeen
informazio eta parte-hartze
eskubideen urraketaren au-
rrean, publikoak berauen
kontra egiteko duen esku-
bidea aitortzen du, bereziki
ingurumena defendatzeko
helburua duten Gobernuz
Kanpoko Erakunde eta ira-
bazi-asmorik gabeko per-
tsonen aldeko herri-akzioa
aitortuz.

1998. urtean Aarhuseko
hitzarmena onartu zenetik
erakunde ekologistek eten-
gabe eskatu dute lege
bihurtzea. ‘Ecologistas en
Acción’ erakundeak, lehe-
nengo unetik, legearen
idazketan parte hartu due-
na, lege honek suposatzen
dituen aurrerapen eta hobe-
kuntzak aitortu ditu, baina
era berean adierazi du, in-
gurumen alorreko benetako
partaidetza ez dela ziurta-
tzen lege honen bidez.

Edurne Huesa

Partaidetza aukera gehiago
ingurumenaz

Aarhus legea herritarron

partaidetzarako aurrerapen eta

hobekuntzak suposatzen ditu.
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SUKALDEAN ‘Arama dorrea’

Junkal Elorza
Aramako taberna

Arama

Osagaiak (2 lagunentzat)

- 75 gr makarroi espiralak
- 200 ml. esnegaina
- 100 gr tipula
- 100 gr haragi txikitua
- 100 gr kalabazina
- 100 gr piper morroia
- 2 lata tomate frijitu
- Ahuntz gazta puska bat
- 3 urdai azpiko xerra

Makarroiak egosi, urari ga-
tza eta olio pixka bat bota-
ta.

Zartagi batean oliotan ti-
pula, kalabazina eta piperra
jarri. Ondo egiten denean
haragi txikitua gehitu eta
ondoren tomate frijitua.

Plater batean maka-

rroiak jarri eta erdian urdai
azpikoa duela dorre forma
borobila eman ondoren, er-
dian tomatea bota. Gainean
gazta jarri eta labean sartu
grill moduan.

Bitartean esnegaina be-
rotu eta labetik ateratakoan
inguruan bota.

Zeure enpresa propioa sor-
tu nahian bazabiltza, nahiz
autonomo gisa nahiz beste
bazkideren batekin elkarla-
nean sozietateren bat sor-
tuz, lehenbiziko pausoa,
ideia horren azterketa sako-
na burutzea da. Horretara-
ko, aditua den profesional
batengana jotzea gomenda-
garria da oso, bere lagun-
tzarekin bideragarritasun
plan bat osatu dezazun.

Bideragarritasun plane-
an sakonduko ditugu beste-
ak beste: 
● Garatu behar den jardue-

ra.
● Gure produktua edo zer-

bitzua zuzenduko dugun
merkatuaren izaera. 

● Ezarriko den marketing
politika. 

● Zein izaera juridiko har-
tuko dut.

● Hilero ordaindu beharre-
ko gastu orokorrak.

● Burutu beharreko inber-
tsioak.

● Lor litezkeen laguntzak.
● Finantzaketarako diru itu-

rri ezberdinak 

Zertan laguntzen du
bideragarritasun planak? 
Ideia bat bideragarria den
edo ez ikusarazteaz gain,
ideia bera sakondu, nego-
zio bat martxan jartzeko be-
harrezkoak diren baldintza
eta puntuak aztertu eta ida-
tziz jartzen lagunduko digu.
Era berean dirulaguntzak
lortzeko behar-beharrezkoa
gertatuko zaigu eta are
gehiago, gure hasierako
‘plan estrategikoko’ ardatz
bihurtu genezake. 

Behin proiektua bidera-
garria dela ikusi eta aurrera
jarraitzeko erabakia hartu
ondoren, negozioa martxan
jartzen da eta horretarako
hainbat tramite edo izapide
burutu behar dira:
● Notariotza eta merkatari-

tza erregistroa. 
● Udaletxea.

● Foru Ogasuna.
● Gizarte Segurantza.

Izapide orokor hauez
gain, jarduera motaren ara-
bera (osasungintzan, turis-
moan....), beste hainbat ges-
tio ere gauzatu behar dira.

Behin enpresa osatu eta
alta eman ondoren, hainbat
zerga betebehar sortzen di-
ra. Zerga betebehar hauen
inguruan ongi informaturik
egotea eta zuzen betetzea
beharrezkoa da, inolako
arazorik izan ez dezagun.

Betebehar guzti hauek
aurrera eramateko, Bidera-
garritasun plana egiten la-
guntzeko nahiz enpresa ba-
ten gestioaren inguruko for-
makuntza jasotzeko badira
egun hainbat programa
martxan, guztiz dohakoak.
Hauen artean, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren laguntzaz
martxan den ‘Txekin’ pro-
grama eta Jaurlarintzaren la-
guntzaz antolatzen diren
formakuntza ekitaldiak.

Pello Barandiaran
Gertu aholkularitza

Nire kontura lan egin nahi dut. Zein pausu eman? AHOLKUA

KRISTALDEGIA
ERAKUSKETA:

Ezkiaga Pasealekua z/g 
☎ 943 88 88 24

BILTEGIA:
Salbatore Industrialdea 

☎ 943 88 60 70

BB EE AA SS AA II NN✆✆ 943 88 77 26   ALTZAGA

Urte guztian
zabalik

Eguneroko menua

Karta

Sagardotegiko meua

Olagi
Sagardotegia
Jatetxea
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Kate motzean

Gustukoen dituzun gai motak:
Bertsolariei planteatzen asmatuz gero, edozein gai izan dai-
teke egokia.
Bertsolaria erosoen sentitzen den gai mota:
Ez dut uste bertsolari bakoitzak gai mota bakarra aukeratu-
ko lukeenik. Uneak, entzuleek, tokiak... asko baldintzatzen
dute bertsolariaren lana.
Eta entzuleak gogokoen duen gai mota?
Gustu guztietako entzuleak daude. Batzuek umorezko gai
arinak nahi izaten dituzte, beste batzuek gai sakonak... bai-
na horretan ere eragina dute tokiak eta uneak.
Bertsolaria gaia entzundakoan larri ikusten baduzu…
Larri baino larriago jartzen naiz ni.
Oholtza gainean zer sentitzen da?
Urduritasuna, poza, emozioa... baina batez ere ardura.
Eta kamara aurrean?
Plazako jarduna baino lehorragoa da. Platoan ez dago, ez
entzulerik, ez bertsolaririk... Emozio gutxiago sentitzen da.
Bertsolari bat:
Entzuteko, bat baino gehiago, unearen arabera. Nire bizitza
konpartitzeko, etxean dudana; ni Goierritik joatearen arra-
zoia.
BEC:
Bertsolaritzaren katedral bihurtu zen iaz. Ederra izan zen,

historikoa, baina eguneroko saio txikiek egiten dute handi
bertso-mundua.
Plaza bat:
Bertso-saio bat entzuteko, plaza asko izan litezke onak.
Arratsaldea pasatzeko, Zaldibiakoa.
Takolo, Pirritx eta Porrotx:
Oholtza gainean trebatzeko aukera eman didan familia.
Euskaraz askotan egiten dugun akatsa eta zuri belarri-
ko mina ematen dizuna:
"Ikusi nizun" esatea. Dena den, belarriko min handiagoa
ematen dit euskaldunak gaztelaniaz hizketan entzuteak.
Musika mota bat:
Kanturako balio duen edozein.
Liburu bat:
‘La herbolera’, Toti Martinez de Lezearena
Zaletasun bat:
Lagunartean egotea.
Zerk sortzen dizu negarra?
Euskal Herriaren eta euskal herritarron egoerak.
Eta barrea?
Gauza askok. Ostiralean, adibidez, gustura egin nuen barre
‘Kutsidazu bidea, Ixabel’ filma ikusten.

Oholtzan
urduritasuna,poza,
emozioa... baina
batez ere ardura
sentitzen da”

Saroi Jauregi, bertso gai-jartzailea

“
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A
dineko pertsonengana laguntza,

berotasuna, goxotasuna eta maita-

suna eramatea dute helburu Nagu-

silaneko boluntarioek. Gustura daude egi-

ten duten lanarekin, baina ez erabat: be-

harrak gero eta gehiago eta konplexuago-

ak direnez, denera ez baitira iristen. Adi-

neko pertsonen bakardadeari arnasa pix-

ka bat emateko, boluntarioak behar-beha-

rrezkoak ditu Nagusilanek. Era berean, gi-

zarte osoaren konpromisoa eskatzen du-

te, adineko pertsonen inguruan sortzen

diren arazoei aurre egiten laguntzeko.

Nagusilan:
borondatezko

laguntza

Erreportajea
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Bakardadean daudenak eta
ahuleziaz jota dauden adi-
neko pertsonak animatze-
ko, kontsolatzeko eta la-
guntzeko prest dagoen bo-
luntario taldea da Nagusi-
lan. Adineko pertsonak dira
Nagusilan osatzen dutenak.
Batez ere, jubilatuak, pen-
tsionistak eta etxeko andre-
ak dira, baina gazteagoak
ere hurbiltzen dira gaur
egungo gizartearen arazoa
bilakatu den bakardadeari
aurre egiten laguntzeko. Jo-
xe Joakin Lasa Beasaingo
Nagusilaneko koordinatzai-
leak zehaztu duenez, “ha-
sieran jubilatuen taldea ize-
na zeukan baina gaur egun
irekiagoa da, ez da jubila-
tuen taldea bakarrik. Gizo-
nezko gehienak jubilatuak
badira ere, emakumezko
gehienak ez dira jubila-
tuak”. 

Gobernuz kanpoko era-
kundea da Nagusilan, inon-
go irabazi asmorik gabekoa.
Apolitikoa eta akonfesiona-
la. Nagusilan gertuagotik
ezagutu nahi duenak, urria-
ren 7an, Beasainen ospatu-
ko den Boluntario egunean,
izango du aukera.

Goierrin 55 boluntario,
Gipuzkoan 600
Beasainen 2000. urtean sor-
tu zen taldea; Ordizian, bi
urte lehenago. Goierrin
guztira, 55 boluntario ari di-
ra lanean, bakoitzak ahal
duen neurrian, beraien den-
bora eta laguntza eskain-
tzen. Gipuzkoan, guztira
600. Ordizian, 28 lagun ari
dira; Beasainen, 27, nahiz
eta momentuan 24 dauden
aktibo. Miguel Calvillo Or-
diziako koordinatzaileak
adierazi digunez, Goierriko
beste hainbat herritan ere
ari dira Nagusilaneko talde-
ak sortzeko ahaleginetan,
beharra, herri txiki nahiz
handietakoa delako.

Laguntzak
Udaleko Ongizate Sailare-
kin harreman zuzenean da-
go Nagusilan, adineko per-
tsonen errealitatea eta beha-

rrak bertan ezagutzen baiti-
tuzte ondoen. “Gainera guk
ez daukagu egitura bat hori
aurrera eramateko”, zehaztu
du Miguel Calvillok.

Laguntza ezberdinak
ematen ditu Nagusilanek.
Beharrak handitzen ari di-
ren neurrian, Nagusilanek
eskaintzen dituen zerbi-
tzuak ere gero eta gehiago
dira. Etxe partikularretan

daudenei, adibidez, enkar-
guak egiten lagundu, pasia-
tzera atera, tertuliatxoa es-
kaini, maitasuna eskaini.
Miguel Calvillok adierazi di-
gunez, “benetako arazoak
etxe partikularretan aurki-
tzen dira. Pertsona batzuk
ez dute esaten, baina kon-
painia behar handia dauka-
te”, gaineratu dute.

Arangoiti eta San Jose

erresidentzietan, Beasaingo
Eguneko Zentroan laguntza
eskaintzen dute, bai anima-
zio eta bai konpainia lagun-
tzak. Beraiekin bingoan edo
kartatan jolastu, Jubilatuen
Etxean ikuskizunen bat edo
festaren bat badago lagun-
du...

Medikuaren kontsultara
laguntzeko aukera ere es-
kaintzen du, Nagusilanek

Boluntario beharrean
Momentuko beharrei ondo samar erantzuten badiete ere, boluntario gehiagoren beha-
rrean dira Nagusilanen. Boluntarioak animatu nahi dituzte beraien denboraren zati bat
beharrean daudenei eskaintzeko. Joxe Joakin Lasak adibide bat jarri du: “Beasaingo fut-
bol zelaiaren bueltan jende asko ikusten dut pasiatzen. Ni Arangoitin, eta hango gale-
rian, gurpildun aulki bat hartu eta atzera eta aurrera nabilenean, futbol zelaian bezala-
xe nabil han ere. Erresidentzian gurpildun aulkian geldi dagoen bat hartu eta galerian
ordu erdi batean atzera eta aurrera ibiltzea, pertsona horri oxigenoa ematea da”. 

Miguel Calvillok gaineratu duenez, “boluntario bakoitzak erabakitzen du zenbaterai-
no dagoen prest, ze konpromiso hartzeko prest dagoen. Astean egun bat, bi egun...”.
“Jende askok guk egiten dugun lana oso ondo ikusten du baina lanerako gutxi apunta-
tzen dira. Jendeak ez du konpromisorik nahi eta ikaragarri kostatzen da. Behin hasita,
jendea gustura ibiltzen da”, gaineratu du Lasak.

Ikastaroak
Boluntarioentzako ikastaro bereziak antolatzen ditu Nagusilanek, adineko pertsonekin
nola jokatu eta ahalik eta maitasunik gehien nola eman jakiteko. Boluntarioen artean
ere hilero egiten dituzte bilerak, bakoitzaren esperientziak, kezkak eta pozak elkarri
kontatzeko.

Parte hartzeko gonbidapena
Nagusilaneko boluntario bezala izena eman nahi duenarentzat, harremanetarako telefo-
no zenbakiak eman dizkigute Calvillok eta Lasak. Ordiziakoa, 943805610; Beasaingoa,
943028049 (Joxe Joakin Lasa) eta 943886908 (bulegoa).

Joxe Joakin Lasa beasaindarra eta Miguel Calvillo ordiziarra.
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bai herriko Anbulatoriora,
Zumarragara edo Donostia-
ra… “Beasainen, eskatzen
dutenak baino askoz ere
gehiago dira medikuarenga-
na joateko laguntza behar
dutenak, baina askotan jen-
deak ez du ezagutzen Nagu-
silanen zerbitzua. Gizarte La-
guntzailearengana joan be-
har da horretarako”, zehaztu
du Joxe Joakin Lasak.

Elikagaien Bankurako
jan bilketa ere izan dute aur-
ten. “Carrefourren jan bilketa
egin izan dugu. Urtean lau
aldiz banatzen dugu jana,
hau ere Udaleko Ongizate
sailarekin elkarlanean”.

Beasainen laguntza bere-
zia ere eskaintzen dute Aran-
goiti adienekoen erresiden-
tzian: hamabostean behin,
Gurutze Gorriaren laguntza-
rekin, kalera ateratzen dituz-
te pasiatzera.

Laguntza behar duen ge-
ro eta adineko jende gehia-
go dago. Horren adierazgarri
da, bai Beasaingo eta bai Or-
diziako Nagusilaneko bolun-
tarioek, gero eta laguntza or-
du gehiago eskaintzen dituz-
tela. Beasainen, adibidez, ia,
5.000 ordutik gora eskaini zi-
tuzten eta Ordizian, ia 6.700.

Ordiziarrak zehaztu due-
nez, “eguneroko lanik ez du-
gu egiten. Beste norbaiti lan-
postua kentzen ari garela
esan dezake norbaitek, bai-
na hori ere ez da. Laguntza
sinplea ematen dugu. Astean
behin edo bitan, berarenga-
na joan, hitz egin, maitasuna
eman… Pertsona batengana

Esker oneko lana
Gertuko harremana sortzen da boluntarioaren eta adineko pertsonaren artean. Joxe Jo-
akin Lasak aitortu duenez, “etxeetara laguntzera joaten hasi ginenean, erreserba gehia-
gorekin hartzen gintuzten. Baina gero eta onarpen gehiago daukagu. Lanik gehienak,
kalera ateratzea eta paseatzen laguntzea izaten da eta zain egoten dira, gehienetan, ka-
lera ateratzen den egun bakarrak, boluntarioarekin ateratzen dena izaten baita”.

Dena den, gertuko harreman horri neurria hartzea ere garrantzitsua da. “Askotan
gehiegi estutzen da harremana. Kontuz ibili behar da, laguntasun horrek gehiegi lotzen
zaituenean, arazoak sortzen dira-eta. Distantzia jarri behar da. Konpromiso bat hartzen
bada pertsona bat bisitatzera joateko, bete egin behar da. Astean zehaztutako orduak
ere bete egin behar dira, bestela  laguntza behar duenak tira egiten du gero eta gehia-
go. Neurtu egin behar da, boluntarioari lotura hori ez zaio komeni”. 

Calvillok eta Lasak aitortu dutenez, “satisfakzio handia jasotzen da. Gu agertzeko de-
siatzen egoten dira. Hitzik egiten ez duenak ere, irribarre egin du. Beste pertsona bati
bizipoza eskaini diozula jakinda, pozgarria izaten da norberarentzat”. Hori bai, askotan,
pertsona bakoitzaren egoeraren arabera, bizipenak ere gogorragoak ere izan daitezke-
ela onartu dute.

Beasaingo Nagusilaneko hainbat boluntario, eta Nagusilanen beharra daukaten
hainbat adineko, San Joan egunean egin zuten bazkariaren ondoren ateratako

argazkian.

☎☎ 99 44 33   88 88 88   77 00 22

O r i a k o  P a s e a l e k u a , 2 0
BB EE AA SS AA II NN

II ÑÑ AA KK II   AA RR II NN
Aseguruak

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA
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ez gara egunero joaten”.
Lasak gaineratu duenez,

“boluntario bakoitzak era-
bakitzen du zenbat eskaini-
ko duen. Astean behin, bi
aldiz… Normalean, gero eta
gehiago  eskaintzen dute”.

Momentuan behintzat,
dauden boluntario kopu-
ruarekin ondo iristen dira
Ordizian behar guztiei eran-
tzuteko; Beasainen, justu-
justu dabiltza.

Behar berriak, 
erantzun berriak
Behar berriak ere sortzen
ari dira etengabe gizartean.
Miguel Calvillok adierazi di-
gunez, Ordizian, “orain es-
katu digute, ijito familia ba-
teko ume txiki batena, egu-
nero egoteko eskaera jaso
dugu. Baina zaila da egune-
roko konpromiso hori har-
tzea. Gaia hor dago eta az-
tertzen ari gara. Etorkinekin
ere antzeko zerbait gerta-
tzen ari da, noizean behine-
rako haurrak zaintzeko es-
kaintzak etortzen zaizkigu.
Oraindik ez gara hasi, baina
aztertzen ari gara. Baina ho-
ri, gizarte osoaren ardura
da”, zehaztu du.

Erakundeen onarpena
Boluntarioaren lana buru-
tzerakoan, hainbat gastu
sortu ohi izan dira. “Erresi-
dentziakoekin irtetzen zara
eta kafe bat hartzen dugu,
edo beste bat Zumarragara
eraman behar baduzu gaso-
lina ere ordaindu egin be-
har da… Boluntarioei hasie-
ratik garbi esan izan diegu,
denbora berak jartzen due-
la, baina hortik aurrerako
gasturik ez”, adierazi du Jo-
xe Joakin Lasak.

Hori dela eta, dirulagun-
tza behar-beharrezkoa iza-

ten da Nagusilanen lana au-
rrera eramateko. “Erakun-
deen errekonozimendua
behar-beharrezkoa dauka-
gu”, gaineratu dute. “Nik
ukatu egin izan dut beti, di-
ru eske joan beharreko lan
hori. Guk egiten dugun la-

na egiteko gu diru eske jo-
an? Aberrazio bat iruditzen
zait hori. Baina beharrak la-
rri samarrak zirenez, iaz
Goierriko hainbat koopera-
tibatan eta enpresatan diru
eske ibili gara. Momentuz,
kooperatibek bakarrik eran-

tzun dute baiezkoa. La Cai-
xarekin ere zortea izan du-
gu”.

Dirulaguntzaz gain, el-
kartearentzako egoitza ere
eskatzen dute, orain, astean
behin baitute egoitza, Kon-
tsumitzaileen elkartean.

Bakardadea da adineko
pertsona gehienen arazo
nagusienetarikoa. Horrekin
batera, etxebizitzetan igo-
gailurik ezak sortzen di-
tuen ondorioak eta herrian
dauden oztopo arkitektoni-
koak dira adineko pertso-
nen arazorik handienak. 

Nagusilanekoek ondo
dakite, boluntarioen lana-
rekin bakarrik ezin direla
adineko pertsonen arazoak
konpondu. “Gizarte arazoa
dela konpromiso sozial
gehiago eskatzen dugu,
boluntarioen eta erakunde-
en aldetik”, azpimarratu
dute Calvillok eta Lasak.

Askotan, lan egin nahi
eta oztopoak ere aurkitzen
dituzte bidean. “Udan adi-
bidez, beroaren gaiarekin
ere egin genuen lan bat.
Baina medikuak ez zigun

zerrenda hori prestatu.
Kontua da, 80 pertsona ba-
daude beroagatik eroske-
tak egitera ateratzerik ez
daukatenak edo eta zer
moduz dauden jakiteko bi-
sitatu behar direnak. Hor
beste ur batzuetan sartzen
gara. Boluntarioak, kritikoa
izan behar du”, zehaztu du
Miguel Calvillok.

Ordiziako azterketa
Ordiziako adineko pertso-
nen egoera ezagutzeko az-
terketa bat egin dute Ordi-
ziako Plan Estrategikoaren
barruan. Boluntarioen la-
nari esker, 2004. urteko
irailetik 2005eko iralera bi-
tartean egin zen ikerketa
eta 66 urtez gorako 502 la-
gunek erantzun zuten in-
kesta. Ordizian, 66 urtetik
gorako 1.683 lagun bizi di-

ra. Migul Calvillok zehaztu
duenez, “gu Agenda
21aren barruan gaude eta
Ordizian Gizarte Ongizate-
aren Kontseilua sortu du-
gu. Caritase, Gurutze Go-
rriak, DYAk, Kimetzek,
Gazte talde batek, Nagusi-
lanek eta Udaleko bi zine-
gotzik osatzen dugu Kon-
tseilua. Arazoak zeintzuk
diren azaldu eta arazoari ir-
tenbidea nola eman azter-
tzen dugu. Boluntario ba-
tek arazoren bat ikusten
badu, transmititu egin be-
har du arazoa konpontze-
ko”. Beraz, boluntarioaren
lana laguntza hutsean bai-
no urrunago joan behar
dela uste du ordiziarrak.
“Boluntarioa ez da aurrean
daukagun lan bat egitea
bakarrik. Arazoak zerk sor-
tzen dituen aztertu behar

Gizartearen arazoari
gizartearen erantzuna

Ordiziako Nagusilan taldeko boluntarioak.

Boluntarioak
denbora jartzen du,

hortik aurrerako
gasturik ez



Goierritarra 308 [ 2006-10-6 ]12
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zion Iñaki Agirrezabalak 27 ur-

te zituela. Ordura arte erremontean
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ziotenez, bere bizitza berbideratu be-

harra izan zuen. Gaztainezko saskiak

egiten ditu, 30 bat eredu ezberdin.

Gustukoen, perretxikutarako saskiak

egiten ditu matxinbentarrak.
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1982 eta 1983. urteak, urte
madarikatuak izan ziren
Iñaki Agirrezabalarentzat.
Erremontean kontraturik ez
zioten berritu, eta txikitan
zigor bezala jartzen zioten
ogibideari, saskigintzari,
heldu behar izan zion. Hu-
rrengo urtean, labeak sua
hartu eta 1983ko abuztuko
uholdeetan, egurra eduki-
tzeko putzuak urez gainez-
ka egin zion. “Material guz-
tia galdu nuen”.

Beharrak eraginda, bere
arbasoen ogibideari eutsi
dio matxinbentarrak, eta ez
da damutu. “27 urterekin,
lanik gabe gelditu nintzen,
emaztearekin eta urtebete-
ko semearekin, eta zorre-
kin, etxea eta kotxea or-
daintzeko”.

Umetako zigorraren on-
dorioz ikasitako ogibidea
du Agirrezabalak saskigin-
tza. “Eskerrak ikasi nuen
ogibidea. Baina hori bai,
mainak eta trukoak, behin
lanean hasitakoan ikasten
dira. Lehenengotik ondo
hasten ez bazara, lana ez
da ondo bukatzen. Orain-
dik ere ikasten ari naiz”.

Familiaren ogibidea
Tradizio handiko ogibidea
da saskigintzarena Agirre-
zabalatarren etxean. “Nire
aitonaren aitak egin zuen
otargintzarako prestatutako
baserria. Bost seme-alaben-
tzat prestatua”. Egurrak
edukitzeko putzuak, labea,
tailerra... Hala ere, bik ba-
karrik jarraitu zuten. Agusti-
na Landa, Iñaki Agirrezaba-
laren ama izan zen, fami-
lian hainbeste urteko tradi-
zioari eutsi ziona. “Etxean,
gure amak eutsi zion ofizio-
ari. Bi anaia bazituen, otar-
gintzan fenomeno omen zi-
renak, baina Afrikara solda-
du joan ziren eta bularretik
gaixotuta etorri eta hil egin
ziren, 22-23 urte zituztela.
Beste anaia bat ere bazuen,
baina hura apaiz joan zen.
Holaxe, amak hasi behar
izan zuen ofizioan, hama-
lau urterekin. 58 urte zitue-
la utzi egin zion, ezindua

Basotik
dendara

Saskia egin aurretik, lan ugari
egin behar izaten du artisauak:
gaztainondoak landatu, egurra
ebaki eta prestatu, saskiak egin
eta ondoren azoketan edo Az-
peitian duten dendan saltzen
du Iñaki Agirrezabalak bere
produktua.

Urtero gaztainondo sail bat
landatzen du Iñakik eta urtarri-
leko eta otsaileko ilbeheran, 6-
7 urte dituen gaztainondo saila
ebakitzen du. Orain ordea, es-
perimentu berria egiten ari da
Salamancako beste otargile ba-
tek gomendatuta: sail bakarra
landatu eta entresaka egiren dio urtero kimu lodienak bakarrik kenduz.

Neurriaren eta erabileraren arabera sortatan sailkatu eta putzuan sartu behar izaten
da egurra. Urez estalita edukitzen dira bertan, gehienera ere, urtebetera arte.  Bi urte ere
iraun dezake. “Urtarrilean eta otsailean ebakitako egurra urte guztirako prestatzen dugu.
Egurra moztu eta lehenengo hilabetean egurrarekin lana egin daiteke, izerdia edukitzen
du-eta. Baina bi hilabetera lehortzen hasten da, pitzatzen, eta putzuan sartu behar da
kontserbatzeko”, zehaztu du Iñaki Agirrezabalak. “Egurrak urez estalita egon behar du,
ur-geldiarekin. Putzuak jarioren bat baldin badauka, bilatu eta konpondu egin behar”,
gaineratu du. 

Uretatik labera
Zumitzak atera aurretik, egurrak duen ura kentzeko, labean sartu behar izaten da egu-
rra. “Ur guztia kendu behar zaie, saskiak egiteko gauza izango badira. Labea bero-beroa
jarri behar izaten da egurrak behar bezala lehortzeko. Labean, bi burniren gainean jar-
tzen dira egurrak. Aldiko 15-20 egur. Eguerdiko 2ak aldean hasi eta iluntzeko 8ak alde-
ra arteko lana izaten da”, zehaztu matxinbentarrak. Egurra zenbat lehortu, puntu hori
hartzea omen da zailena.

Behin labetik aterata, azala askatu egiten zaio. “Labean lehortu ondoren, iho-zumitza
edo tirak atera behar dira, gero limatu egin behar dira, txukundu. Hezetasunarekin utzi
behar da eta puntu hori hartzea da zaila. Urteek ematen duten esperientzia behar da”. 

Gaztainondo gazteak.

Uretan kontserbatzen da urtarrilean eta otsailean ebakitako egurra.
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zegoen-eta. Emakume ba-
tentzat lantegi gogorra da
hau: lepo aldea gogor-go-
gor eginda gelditu zi-
tzaion”, gogoratu du Iñaki
Agirrezabalak. Agusinaren
eskuetan ere nabari zaio.

Agustina Landa Bedaio-
ko Jose Mari Agirrezabala-
rekin ezkondu zen. “Aita ez
zen saskigintza lanbidearen
jakitun, baina hark ere ikasi
zuen. Zazpi seme-alaba
izan zituzten, lau seme eta
hiru alaba. Lau semeei ere
erakutsi zien saskigintza.
“Lau anaiok hasi ginen lan-
tegian, zortzi-bederatzi ur-
terekin. Mutilei bakarrik
erakutsi ziguten ofizioa,
neskei ez, ofizio gogorra
da-eta. Guretzako zigor bat
bezala izaten zen, gurasoek
esaten zigutenean zesta-
egurra egiten hasteko”,
esan du Agirrezabalak.

Baserritik kalera
Emaztea, Lurdes Etxaniz,
ondoan duela, biek ekin
zioten saskigintzari. Xexte-
ria ere ireki zuten Azpeitin.
Lurdesek darama dendaren

ardura; Iñaki, tailerrean ari-
tzen da. Iñakik hasi eta Lur-
desek bukatzen ditu sas-
kiak. Semearen laguntza
ere badute orain.

Iñaki aldaketak egiten
joan da pixkanaka, garai
berrietara egokituz. Batetik,
lan egiteko postura aldatu
du: “nik mahaiaren lanean
egiten ditut saskiak, eta ez
lurrean, nire gurasoek egi-
ten zuten bezala. Postura
behartuagoa da lurrekoa”.

Saskietan eta otarreetan
ere egin dute aldaketarik.
“Nire gurasoek batez ere,
saski handiak egiten zituz-
ten. Baserrietarako, arran-
tzarako, kaminoetarako…
Sagar garaian sagarrak bil-
tzeko egiten zituzten. Nik
dena moldatu behar izan
dut, jendearen eskaeren
arabera diseinuak eginez.
Fruituentzat, arrautzentzat...
zerbitzua eta dekorazioa es-
kaintzen ditu gaur egun
saskiak. Modelo berriak
jendeak eskatzen ditu eta
moldatu behar izaten da”,
zehaztu du Agirrezabalak.

Gaur egun, 30 bat otar

Matxinbentako 
Erdiko Ostatuko semea

Beasaingo Matxinbenta auzoko Erdiko Ostatuko semea da
Iñaki Agirrezabala. Etxe berezia izan da Erdiko Ostatua:
Saskigintzako tailerraz gain, taberna eta denda ere bai bai-
tzeuden bertan. Lan bat baino gehiago egin behar izan di-
tuzte Erdiko Ostatuan. Agustina Landak, astelehenetik osti-
ralera, saskiak egiten lan egiten zuen; asteburua, sukalde-
an pasatzen zuen, bazkariak egin eta zerbitzen. “Ostiral
iluntzetan matantzak egin nituen, oilaskoak-eta…”. Agusti-
na Landak aitortu duenez, “sukaldean gustorago ibiltzen
nintzen, saskigintza lan gogorra da-eta”.

Iñaki Agirrezabalak gogoratu duenez, bere amonak ere
“hiru lan batera egiten zituen: sehaskari eragin, saskiak iho-
tzen jardun eta lapikoa zaindu”.

Saskigileen auzoa izan da Matxinbenta. “Aitak esanda,
garai batean berrogei otargile zeuden Matxinbentan. Nik
hemezortzi ezagutu izan ditut”, dio Agirrezabalak. Gaur
egun, hiruk jarraitzen omen dute.

Auzo berezia
Beasaindarra da Iñaki Agirrezabala, Beasaingo zatiko Ma-
txinbentako auzokoa. Azpeitia, Beasain eta Ezkio-Itsasoko
udalerriena da Mantxinbenta. Erabakiak ere, hiru udalen
artean hartu behar izaten dituzte.
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mota egiten dituzte. “Perre-
txikuetako saskiak dira, es-
timazio handia daukate-
nak”, aitortu du. Gustoren
ere, perretxiku saskiak egi-
ten dituela aitortu digu.

Bionboak, aulkiak... en-
karguz lan egiten dute Ma-
txinbentako Erdiko Osta-
tuan. Azoketara ere joaten
dira beraien lana erakutsi
eta saskiak saltzera. Azoke-
tan “ondo saltzen da”. Azo-
karik gustukoena, gehiena
saltzen dena, Errenteriakoa
omen da.

Saldu ondo egiten dute-
la dio Iñakik, baina bere
saskiak urrutitik ezagutzen
omen ditu. “Bakoitzak bere
saskiak ondo ezagutzen di-
tu, artzainak ardiak bezala”,
azpimarratu du.

Artisautzaren egoeraz
galdetuta, etxebizitzen pre-
zio altuak artisautzan eragi-
nik baduela uste du Iñakik.
“Kapritxoetarako, eta arti-
sautza neurri batean hala
da, diru gutxi dago”. 

Matxin I
17 urterekin, ikasturte amaierako
bidaia Mallorcara egin zuen Iñaki
Agirrezabalak. “Palma de Mallorca-
ko frontoia martxan zegoen eta
Urrestillako Auntxatarrak anaiak ari
ziren jokatzen. Kinielak ari ziren jo-
katzen. Bihotzeraino sartu zitzai-
dan”, aitortu du matxinbentarrak. 

Mallorcatik itzuli zirenean, “Ra-
mon Etxezarretak egunkarian kro-
nika idazten zuen eta zesta punta,
pala, eta erremonteko eskolak ema-
ten zirela idatzi zuen. Azpeitin fron-
toi berria egina zegoen. Erremontea
ez nuen ezagutzen, eta ni zesta
punta ikastera joan nintzen. Baina
erremontean jarri ninduten”. Gero-
ra, argazki batean, bere osaba apai-
za, etxean egindako erremonteko
saski batekin ikusi zuen. “Etxean
egiten omen zituzten erremonteak
eta nik jakin gabe”. Gaur egun, Ga-
larretarako erremonteko saskien
egiturak egiten ditu. Semearentzat
ere egiten ditu.

Gustua hartu zion erremonteari eta 22 urterekin, 1978. urtean, profesionaletan debu-
tatu zuen, Galarretan. “Berandu hasi nintzen, 17 urterekin; anaia 12rekin. Nik indarra
neukan baina anaiak, teknika. Kirol guztietan bezala, teknika sartu zen gerora. Galarre-
tan eta Iruñan jokatzen nuen”, aitortu du matxinbentarrak. “Anaia ere erremontean ibili
zen erremontean. Hark txapelak irabazi zituen”.

Txapelik edo garaipenik ez, baina oroimen ona dauka Iñaki Agirrezabalak erremon-
te garaiaz. “Lagunarte polita osatu genuen”. Tristurak baino poz gehiago eman omen diz-
kio erremonteak: “ondo zabiltzanean ikaragarri gustura ibiltzen zara baina diru asunto-
ak ez badizu konpentsatzen lanean hasi beharrean izaten da. Baina lanean hasitakoan,
pelotan jaitsi. Baina orain konforme nago, gehiago izan baitira eman dizkidan pozak,
tristurak baino”. Erremontean eta lanean batera jardun behar izan zuen urte batzutan,
entrenemanduetarako orduak handik eta hemendik lapurtuz. Azkenean, gurasoen on-
doan bukatu zuen. 27 urterekin utzi zuen erremontea.

Enbor bereko ezpala
Semeari saskigintzako eta erremonteko zaletasuna txertatzen saiatu da Iñaki Agirrezaba-
la. Momentuz, bietan jarraitzen du Igorrek, nahiz eta gogor samarra egiten ari zaion bi
lanak uztartzea.

30 saski
mota egiten ditut.
Perretxikuetako

saskiak dira
estimazio
handienak

daukatenak. 

Altzariak neurrira
Mota guztietako aroztegi lanak

PVC eta aluminiozko leihoen fabrikazioa

Logela, egongela
eta sukaldeko
altzari nahiz
osagarrietan

aukera paregabea

☎☎ 943 16 40 40  -  639 631 640   faxa: 943 16 47 47 
Antzizar-Katea, 5          BEASAIN

KONTABLEA
JURIDIKOA
LABORALA
FISKALA
MERKANTILA
INMOBILIARIA
FINKEN ADMINISTRAZIOA

Tel.: 943 887 129 

Oriamendi 15, behea

BEASAIN 

Tel.: 943 086 420

J.M. Iturriotz, z/g

A S E P L A N  S . L .
A H O L K U L A R I T Z A -  E N P R E S A K
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Elkarrizketa

Izaro Garmendia
‘Potxin’:

“Haurrei galderak eginez eta
beraiek erantzunez

kontatzen ditugu istorioak”

I
zaro Gar-

mendia zal-

dibitarra su-

dur gorria jantzi

eta Potxin bihurtzen

da. Patxinekin batera

Euskal Herri eta ingu-

ruetako haurrak alaituz

ibiltzen da. Aurretik musi-

ka munduan urte askoan ibi-

litakoa da Izaro.

KOL. Zka: 649  RPS: 144/02

☎ 943 18 01 19     ATAUN

KAMIXETA ESTANPAZIOA

FOTOKOPIAK KOLORETAN

✆✆ 943 02 73 58
Faxa: 943 02 79 39

San Inazio, 5
BEASAIN
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Noiztik zabiltza pailazo
munduan?
1997-1998. urtean hasi nin-
tzen, kasualitate hutsez.
Jakin al liteke zein izan
zen kasualitatea?
Pailazo zebilen bati ematen
nizkion trikitixa eskolak.
Uzteko gogoarekin zebilen.
Nik jarraitzea planteatu
zuen, probatxo batzuk egin
eta harrezkero hemen nabil.
Gero aukeratzea egokitu zi-
tzaidan, bi lekutan batera ez
dago egoterik-eta. 
Aukeraketa erraza izan al
zen?
Trikititria jo eta pailazo ibil-
tzea, biak batera, zaila zen,
bietan ere asteburuetan pi-
latzen baita lana. Batez ere,
uda partean. 
Hasieratik Potxin bezala
ibili al zara?
Ez. Nafarroako talde bate-
kin hasi nintzen, ‘Kiki, Ko-
ko, Moko eta Flash’ taldean.
Ni Flash nintzen. Taldea ba-
nandu egin zen eta Koko
eta Flash-ek, Potxin eta Pa-
txin sortu genuen, duela
bost bat urte. 
Potxin eta Patxin izenak
nondik sortu zenituzten?
Hori ere kasualitatea izan
zen. Nik musika munduan
lan egiten nuenean, musika
taldeari ‘Zapotxin’ izena ja-
rri genion. Horrela, ‘Kiki,
Koko, Moko eta Flash’etik
banatu ginenean, kotxean
elkarrekin joaten ginen eta
izena pentsatzen ari ginela,
nik ‘Potxin’ izango nintzela
bota nuen. Nire laguna, Pa-
txi zen, eta ‘Patxin’ bururatu
zitzaion. 
Pailazo talde dezente za-
biltzate.
Niri pailazo hitza ez zait
gustatzen guk egiten dugu-
na definitzeko. Pailazoa zir-
ko munduan egiten dena,
clown munduan egiten de-
na da. Guk zirko munduan
ibiltzen diren zati txiki ba-
tzuk aportatzen ditugu. Ma-
labareak erabiltzen ditugu,
Patxin-ek mimo paperean
egiten du lana, pailazoen
edo clown-en zati bat ere
sartzen dugu, eta ez sudur
gorria daramagulako baka-

rrik. Euskal Herrian ezagu-
tzen den pailazo mota na-
gusitik kanpo gaude. Ez
daukagu, abestien jokorik,
ez daukagu istorio bat abes-
tiekin kontatzeko joera ho-
ri… Guk istorio bat konta-
tzen dugu, mimoa, malaba-
reak… erabiliz, zirkoko
beste elementu batzuk sar-
tuz.
Orduan, nola esan behar
dugu, Potxin eta Patxin…
Nik artista hitza erabiltzen
dut. 
Zuen ikuskizuna beraz,
zirko txiki bat al da?
Beno, bai. Malabareak era-
biltzen ditugu. Bai haurrei
eta bai helduei, iruditzen
zaie malabareak magia dire-
la. Iruditzen zaie, imana
daukatela malabareek, bai-
na ez, malabareak teknika
baten ondorioa dira.
Non ikasi duzue malaba-

reak eta magia egiten?
Orduak eta orduak sartuz.
Magia ondo egiteko prakti-
katu egin behar da, bestela,
magia egiteko erabiltzen
den elementua ikusi egiten
baita. 
Ikuskizunak zeren arabe-
ra antolatzen dituzue?
Oso elementu xumeekin
lan egiten saiatzen gara. Xu-
meak ez, ez dutelako balio-
rik, baizik eta garraiorako
kamioirik ez daukagunez,
saiatzen gara gauzak sartu
behar diren lekua kontuan
hartzen, gauzak jarri eta
desmontatu nahiko bizi
egin nahi ditugu, egun be-
rean bi edo hiru saio batera
egin nahi badira… Askotan
xarma gehien horrek du.

Behin, Beasainen saio
bat egin genuen eta batek
esan zigun, bi emakume ari
zirela komentatzen, bi la-

gun etorri zirela, momentu
batean ipini zituztela…
esan nahi izan zutena zen,
ze gauza gutxirekin egin
zuten saioa. Gaur egun es-
zenatoki handia jarri behar
da, argiak, ez dakit zenbat
watioko soinua… Haurrei
etengabe erakusten ari gara,
zerbait antolatzeko material
asko behar dela. Guk pixka
bat, horren aurka ez dut
esango, baina beste filosofia
bat daukagu. Noiz arte? Ma-
teriala aurkitzen dugun arte.
Gero eta zailagoa da mate-
riala lortzea. Horrekin bate-
ra, ze material daukagun
ikusten dugu. Eta materiala-
ri zukua atera behar zaio.

Urte guztiko lanik gogo-
rrena ikuskizuna prestatzea
da. Orain 3 bat urte, ‘Patxin’
hasi zenak, istripu bat edu-
ki zuen eta nahiko bakarrik
gelditu nintzen. Gurpildun
aulkian gelditu zen eta ikus-
kizunetara etortzeko auke-
rarik ez dauka. Prestatzen
laguntzen dit, baina ez da
berdina. Oraingo lagunak
ere laguntzen dit, baina
ideiak nik botatzen ditut.
Berak lantzeko garaian la-
guntzen dit gehiago.
Nondik lortzen duzue
materiala?

Lasalle-Sanjose ikastetxe ondoan argazkiak ateratzen ari ginela, 
bertako haurrek berehala ezagutu zuten Potxin.

Oso elementu xumeekin lan egiten

saiatzen gara, gauzak sartu behar diren

lekua kontuan hartzen dugu, bizi jarri eta

desmontatu ahal izateko.
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Zailena hori da, hemen ez
baitago. Hemen esaten du-
danean, Euskal Herrian, Es-
painian eta Europan esan
nahi dut. Amerikako Estatu
Batuetatik ekartzen dugu
material asko. Internetez lan
asko egin behar da materia-
la lortzeko. Plater bakoitzak
adibidez, 7.000 pezeta balio
zuen duela 5 urte. Orain de-
la urtebete bila joan eta ez
ziguten saldu nahi izan,
akatsen batekin zeudela eta.
Azkenean, eman egin zizki-
guten. 
Irakaslerik ba al dauka-
zue?
Iaz adibidez, latigo bat era-
biltzen genuen eta bideoak
eta liburuak hartu genituen,
latigoak nola erabiltzen zen
ikasteko. 
Haurrak tranpatxoak ha-
rrapatu zain egoten al di-
ra?
8-10 urte bitarteko haurrak,
askotan, behin 10-12 urte-
koak, baztertuak sentitzen
dira, beste fase batean sar-
tuta daude, eta haur hauek
malabareek erakartzen di-
tuzte. Pentsatzen dute tran-
pa egiten dugula, iruzurren
bat badagoela tartean…
Egia esanda, nahiko azkar
egiten ditugu gauzak, ez da-
go hausnarketarako tarterik.
Denbora gehiegi utziz gero,
despistatu egiten dira. Ez-
berdina da ikastetxe batean
egin, txintxo-txintxo daude-
la, edo festetan egin, puzga-

rriak, barrakak, buruhan-
diak… inguruan direla.
Euskal herri osoan mugi-
tzen al zarete?
Bai. Errioxara, Cantabria-
ra… ere iristen gara.
Gazteleraz beraz ere egi-
ten duzue.
Bai, noizean behin bai. Tris-
tea da, baina Euskal Herrian
bertan ere bai. Baina oso
gutxi.
Asko aldatzen al da eus-
karaz ala gazteleraz egin?
Umorean ere ba al dago
alderik?

Askotan ohitura kontua iza-
ten da. Haurrak berdintsu
ibiltzen dira. Zailena da, he-
men lau saio segidan euska-
raz egin eta gero gazteleraz
egitea. Gainera gustatzen
zait joaten garen lekuko
euskalkia erabiltzea. 
Eta herri txikietatik han-
dietara ba al dago alde-
rik?
Handia ez dut esango, bai-
na badago ezberdintasuna.
Herri txikietan, lotsatiagoak-
edo izaten dira. Herri bate-
tik bestera, erreakzio oso

ezberdinak izaten ditugu.
Askotan pentsatzen egoten
gara, ez ote duten ulertuko
esaten duguna, lotsa ema-
ten ote dien parte hartzea…
Bat, bi, hiru eta lau zenba-
tzeko esan eta batzutan ez
dute esaten, egun on esan
eta ez dute erantzuten…
Agian, beste pailazo mota
batzutara ohituta egongo di-
ra. Baina guk nahi izaten
dugu publikoarekiko gertu-
tasun hori, haurrak jolasera-
ko, erantzuteko… behar di-
tugulako. Behin pelotaleku

Sudur gorria
Pailazoaren sudur gorria erabil-
tzen duzue, nahiz eta ez makila-
tu.
Bai, hori hasieratik. Lehen, ‘Kiki,
Koko, Moko eta Flash’-en margo-
tzen ginen, dezente baina, ‘Potxin
eta Patxin’-ekin erabaki genuen,
margotzeari uztea eta sudur gorria-
rekin jarraitzea. Udan, lan asko iza-
ten dugun garaian ere, izerdiarekin
arazoa izaten da, baina, besterik ga-
be bereiztea erabaki genuen.
Erraza al da haurren irribarrea
lortzea?
Niri ez zait zaila egiten, ez dakit
erraza den ala ez. Egiten duzun ho-
rretan asmatzea da kontua. Zerbait
prestatzen duzunean ez dakizu zein
erantzun izango duzun. Askotan
prestatzen duzunari, saioaren arabe-
ra, buelta ematen diozu, ez da en-
tsaiatu bezala ateratzen. Denborak,
haurrak, erakusten dizu zer esan be-
har duzun. Normalean guk erabil-
tzen dugun teknika, haurren arreta galderen bidez geureganatzea da. Patxin mutua iza-
tearekin, Potxinek istorioa kontatu behar du. Galdera-erantzunen bidez kontatzen du.
Eta gurasoen  arreta erakartzea erraza al da?
Eskoletan ikuskizuna egiten dugunean, haurrak askoz ere arreta handiagoarekin egoten
dira. Gurasoekin daudenean, beste gauza batzuk izaten dira. Denetariko gurasoak dau-
de, ikuskizuna jarraitzen dutenak eta beste batzuk, oilotegian bezala egoten direnak eta
gainera, lehenengo ilaran jartzen direnak. Baina guk ez daukagu lotsarik eta beraiena jo-
an eta disimuloan bidali egiten ditugu ondoko tabernara, kafea hartzera.
Sudur gorria jantzitakoan asko aldatzen al da Izaro?
Egia esanda, aldatu egiten da bai. Haserreak eta egun txarrak denok ditugu eta aldake-
ta segituan egiten du. Gu behin iritsi eta muntatzen hasten garenean, gure lana hasten
da. Gure ikuskizunak zenbat irauten duen galdetzen digutenean, ordubete esaten da,
baina benetan, hiru ordu irauten du. Prestatzen ari garela han egoten dira haurrak eta
bukatutakoan, oraindik eta gehiago. Gustatzen zaie guk erabilitako zapiaren atzean zer
dagoen ikustea…

Baina trikitiarekin ere berdin gertatzen da. Denok ez dugu balio jendaurrean lan egi-
teko. Soinujole oso ona izan zaitezke baina oso gaizki pasatu jendaurrean. Plaza gizona
ez bazara, asko sufrituko duzu.

‘Mendiari so’ eta ‘Herri
tropikala’ DVD-ak
emanaldietan eta

www.potxinpatxin.com
helbidean saltzen dituzte.
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batean, jendea gradatan ze-
goen, eta erantzunik ape-
nas jasotzen genuen.
Zuen emanaldietan in-
probisaziorik izaten al
da?
Publikoak ematen duen
erantzunaren arabera, asko
jolastu behar duzu. Haur
batek astakeria bat esaten
badu, heldu egin behar
zaio. Gure ikuskizunari xar-
ma ematen diona hori da,
momentuko haurraren
erreakzioak. Horri jokoa
atera behar zaio. Saioa bu-
katu eta beti egoten da zer
komentatua. 
Euskal Telebistan, Txirri,
Mirri eta Txiribitonen
saioan ere agertu izan za-
rete tarteka.
Ni ez inoiz izan telebistan
ateratzeko zalea. Esketx ba-
tzuk grabatzen ditugu.
Haiek beste estilo bat dara-
mate eta beraiek aukera-
tzen gaituzte, ezberdinak
garelako.
Telebistak laguntzen al
du?
Ez. Telebistan lan egiten
ohituta dagoen jendeari iru-
ditzen zaio telebistan lanik
ez baduzu egiten, inor ez
zarela. Hori denoi uste dut
gertatzen zaigula: telebistan
ateratzen dena norbait da
eta bestea ez, eta ez gure
lanean bakarrik. Baina guri
ez digu lagundu telebistak.
Beste lan bat da eta ondo
dago. Kalean egiten due-
nak niretzat balore berdina
dauka. 

Musikaria
Sudur gorria jantzi aurretik musikaria zen
Izaro Garmendia. Umetatik hasi zen txis-
tuarekin, herriko dantza taldearekin (ezke-
rreko argazkian, Tere Irastorzarekin bate-
ra, 1993a Zaldibiako jaietan txistua jotzen).
Gero musika ikasketak jarraitu zituen, pia-
noarekin. 14 bat urterekin trikitiarekin ha-
si eta 16-17 urterekin herriz herri hasi zen
trikitiarekin. 1988tik 1998ra bitarteko urte-
ak egin zituen trikititiarekin, Zapotxin eta
Arrasto taldeetan izan zen hori. Orain, tri-
kitia, oso aukeratutakoetan jotzen du.

Trikitixaren egoera asko aldatu da az-
ken urte hauetan eta hori izan zen Izarok
pailazo izatea erabakitzearen arrazoi nagu-
sia. “Nik pailazoetarako aukera egin banu,
neurri batean, publikoaren esker ona jaso-
tzeko egin nuen. Musikan esker onik ez
zegoen, Plaza batera joan, bai trikitriarekin
eta bai berberna taldearekin, eta inor ez
egotea, eta kontratuan 5 ordu jotzea jar-
tzen duelako jotzea, oso gogorra da. Gi-
puzkoako herri batean gertatu zitzaigun,
izugarrizko euri jasa ari zuen, berbena jo-
tzera joaten ginen eta bakarrik egon gi-
nen. Eta inor ez zen etorri esatera, inor ez

zegoela eta etxera joateko. Diruagatik ez
dut lanik egingo publikoa behar den his-
toria batean, horretarako lantoki batera
noa. Guk publikoa behar dugu eta publi-
koak erantzun egin behar du. Publikorik
ez egon eta lan egin beharra oso gogorra
da. Orain, afarietara edo gustuko lekueta-
ra bakarrik joaten naiz. Egia esanda, zaila
daukat biak uztartzea”, dio Izarok.

Bere musikari ibilbidean hainbat abes-
ti konposatu eta grabatu ditu Izarok,
hauek dira esanguratsuenak: Kilometroak
95eko kantua, 97an Kiki, Koko, Moko eta
Flax-en diskoa grabatu eta abesti bat kon-
posatu zuen, urte berean, ‘Osasunkume’
proiektuan ‘Gure mixina’ abestia grabatu
zuen, ‘Mondejujaleen martxa’ ere konpo-
satu zuen, baita Ordiziako Argi Berri el-
karteko 25. urteurrenerako abesti bat ere.
“Jendeak animatzen nau diskoa grabatze-
ra, baina nik zera galdetzen dut: zer egin
behar ditut bi edo hiru abesti oso onak,
eta beste guztiak betelana izan behar du?
Ni horren aldekoa ez naiz. Abestiak beti
egin ditut eta ordenadorean dauzkat de-
nak gordeta. Egunen batean zerbaitetara-
ko aukera badago egingo dut”, azaldu di-
gu Izarok.

PSIKOLOGI KLINIKOA
Jose Ramon Pato Prieto

Psikologian lizentziatua
Elkargokide zenbakia: E-2644

RPS: 420/01

Helduen,
umeen,

bikoteen eta
sexologi

tratamenduak
AURRE ZITA ☎☎ 943 887 221  ☎☎ 610 020 041

JM Arana, 1 - 2. esk. esk.     BEASAIN

kudeaketa

fiskala

kontablea

merkatala

laborala

z e r b i t z u a kTel 943 88 44 00
Faxa 943 80 51 27
www.biokzerbitzuak.com
Ordizia Goierri, 12

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

F
utbolaria da Gorka Elustondo, 19

urteko beasaindarra. Aurreko den-

boraldian 2.A mailara igotzeko zo-

rian egon zen Real Sociedad B taldeare-

kin. Espainiako 19 urtez azpiko selekzioa-

rekin Europako txapelketa irabazi du uda

honetan. Bolada polita ari da bizitzen eta

Realeko lehen taldeko jokalari izatea du

amets. Horretarako lehen urratsak eman

ditu, tarteko lehen taldekoekin entrena-

tzeaz gain, aurredenboraldian lagunarte-

ko partidaren bat jokatu du.

‘Sanse’n
bigarren urtea
du futbolari
beasaindarrak

Gorka
Elustondo: 
Realean
jokatzea

amets

AHOLKULARITZA

zugaztibi@telefonica.net
Tel.: 943 16 23 86 - 943 16 15 58
Faxa: 943 16 15 58
Domingo Unanue plaza, 2 behea
ORDIZIA

●  Laborala

●  Fiskala

●  Kontablea

●  Juridikoa

●  Aseguruak

●  Inmueble

ajentzia

9:30etik 19:00etara

EGUERDIZ IREKITA

KONTSULTORIO
MEDIKU-KIRURGIKOA

Goierritarrentzako
mediku zerbitzu espezializatuak

Ordua eskatzeko tfnoa: 943 08 55 60
Faxa: 943 08 55 61

Nafarroa Etorbidea, 25 - 2.
BEASAIN
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Txikitatik gustatu izan zaio
futbola Gorka Elustondori.
Eskolarteko txapelketetan
jokatzen hasi zen nabar-
mentzen, hori dela eta Se-
gurako futbol eskolan izena
eman eta Aitzgorri taldean
jokatu zuen. Pare bat parti-
du bakarrik jokatu eta Real
Sociedaden deia jaso zuen
proba batzuk egitera joate-
ko. Harrezkeroztik Realean
dabil. 
Beasaindik Segurara joan
zinen. Beasainen ez al ze-
nuen lekurik aurkitu?
Garai hartan, Beasainen ez
zegoen talderik gaztetxo
mailan. Seguran bakarrik
zegoen aukera.
Zenbat urterekin joan zi-
nen Real Txikira?
10-11 urterekin, alebinetan
hasi nintzen. Oso esperien-
tzia polita izan zen. Madri-
len Torneo bat jokatu ge-
nuen. Oso polita izan zen. 
Orain ‘Sanse’n zabiltza.
Bai, aurten bigarren denbo-
raldia izango dut Realaren
bigarren taldean, 2.B mai-
lan.
Realeko harrobian beraz.
Bai, batzuk bidean geldi-
tzen dira baina guk orain
arte zortea eduki dugu.
Iazko denboraldian, San-
serekin 2.A mailara igo-
tzeko zorian egon zine-
ten.
Azkeneko minutuan gola
sartu zigun Las Palmasek,
pena izan zen. Denboraldi
oso ona egin genuen. Baina
bi partidutara jokatzen da
igo ala ez, eta zorte txarra

izan genuen. Baina hura ere
esperientzia ona izan eta
ikasteko ondo etorri zaigu.
Reala erakusleiho ona al
da futbolaren munduan?
Bai, Realak aukera hori
ematen du, eskaparate ona
da. Beasainen geldituta zai-
lagoa da nabarmentzea.
Zortea ere garrantzitsua
izango da.
Bai, lesiorik ez izatea, entre-
natzailearen gustukoa iza-
tea… Entrenatzaile bakoi-
tzak bere gustua dauka eta
zaila izaten da denen gustu-
koa izatea. Orain arte
behintzat, zortea izan dut. 
Ezberdintasun handia al
dago maila batetik beste-
ra?
Jubeniletatik 2.B mailara al-
de handia dago bai. Jende
helduagoa dago 2.B mailan,

esperientziaduna, kalitatez-
koa… Lan fisiko handia es-
katzen du baina behin en-
trenamenduen martxa har-
tuta, ohitu egiten da.
Entrenatzeko modua al-
datu egin al da beraz?
Intentsitatea, erritmoa…
beste exijentzia batzuk dira.
Behe mailetan Realak nor-
malean erraz irabazten du,
baina 2.B mailan denak dira
onak eta aurkari zailak dira.
Entrenamenduak egune-
ro izaten al dituzue lehen
taldekoak bezala?
Batzutan gehiago ere bai.
Aurre denboraldian, goiz
eta arratsalde entrenatu du-
gu, hiru egunetan goiz eta
arratsalde, beste hiru egu-
netan goizez bakarrik…
Egun bat izaten dugu jai.
Dirudiena baina gogorra-

goa da, beraz, futbolaria-
ren lana.
Bere sakrifikazioa dauka,
baina, gustatu egin behar
da. Uztail erditik entrena-
tzen hasi behar da besteak
oporretan dauden bitarte-
an… Baina gustatu egiten
zaigu eta gustura egiten du-
gu.
Ikasketetarako tarterik
uzten al dizu futbolak?
Ahal duguna egiten dugu.
Iaz hasi nintzen ingenieritza
egiten baina utzi beharra
izan nuen. Entrenamentuak,
Espainiako Selekzioarekin
Madrila joan beharra…alde
batera utzi nituen ikasketak.
Aurten, Tolosan, Goi maila-
ko modulo bat egiten hasi-
ko naiz, Administrazio eta
Finantzak. Ahal den bezala
moldatu beharko da. Ikasi

Erdilaria
Beasaindarra. 19 urte.
Erdilaria. 182 zm. 73
kg. Horiek dira bere
datuak eta honela de-
finitzen du bere burua
jokalari bezala: “Er-
dian jokatzen dut.
Taktikoki ondo posi-
zionatzen naizen joka-
laria naizela uste dut,
nahikoa golpe ona
daukat bi hankekin”.
Gaur egungo futbole-
an fisikoak laguntzen
du eta Gorkak ba du
altura ere, “baina al-
tuagoak ere badaude”
aitortzen du.

ETXERAKO OIHAL ETA OSAGAIAK

J. M. Barandiaran plaza   -   Tel.: 943 88 00 84   -   ORDIZIA

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

Autoen salmenta
Mekanika eta 
elektrizitatea



beharra dago, etorkizunean
ez baitakigu zer izango du-
gun, edozein lesio gertatu
liteke...
Espainiako Selekzioare-
kin Europako txapelketa
jokatu duzu, 19 urtez az-
pikoen mailan eta txapel-
dun atera zineten. Zer
moduzko esperientzia
izan zen?
Denboraldi erdialdetik au-
rrera deialdiak egiten hasi
ziren Espainiako Selekzioa-
rekin, Madrila joateko.
Deialdietan sartu nintzen
eta azkeneko deialdian 18
futbolari aukeratu zituzten
eta ni aukeratu ninduten.
Poloniara joan eta irabazi
egin genuen. Esperientzia
polita izan zen.
Zer moduzko giroa aurki-
tu zenuen Espainiako Se-
lekzioan?
Giro polita. Oso giro ona
zegoen aldagelan, madrilda-
rren bat edo beste nabar-
mentzen zen, baina… Nor-
malean giro ona zegoen eta
gustura ibili naiz.
Titular izan al zinen se-
lekzioan?
Ez. Maila txikiagoetatik da-
tozen futbolari asko daude
eta ni aurten lehenengo al-
diz joan naiz. Joatearekin
bakarrik nahikoa nuen. Era-
kusleiho ona da. Hurrengo
urtean Mundiala izango da
eta ea joateko aukerarik
daukagun. Zaila izango da
baina…
Sansen gehienez 4 urte
egiten dituzue. Nola ikus-
ten duzu etorkizuna?
Bigarren urtea dut Sansen
eta gauzak ondo joaten ba-
lira, suposatzen da lehena-
go izango dudala igotzeko
aukera. Baina nire helbu-
rua, aurten ere denboraldi
on bat egitea da, ahalik eta
ondoena jokatzea. Tarteka
joaten naiz lehenengo talde-
koekin entrenatzera, lagu-
narteko partiduren batean
minuturen batzuk jokatu
ere bai…
Realeko lehenengo talde-
ra iristeko ze aukera ikus-
ten duzu?
Hori nahi dugu denok,

etxetik ahalik eta gertuen
gelditu eta ahalik eta gore-
nena igo. Baina badakigu
futbola ez dela talde bat ba-
karrik, kanpora ere joan
daiteke. Zaila izango da Re-
alean bertan gelditzea bai-
na…
Nola bizi duzue jokalari
gazteok, etxeko jokala-
riak kanpora joan eta
etxera kanpokoak ekar-
tzea?
Futbolak buelta asko ema-
ten ditu. Kanpotik ekartzea,
etxekoentzako kaltea da.
Baina lehiakortasun handia
dago eta aurrean egon nahi
da eta ikusten bada etxeko-

ak baino hobeto erantzungo
duela kanpokoak, kanpo-
koak ekarriko dituzte. Baina
nik ikusten dut etxean ere
ateratzen direla jokalariak,
eta aterako direla.
Realean gelditzea al da
zure ametsa?
Bai, txikitatik izan da nire
ametsa, nahiz eta jakin zaila
da. Lana egin behar da, eta
ez dezadala inoiz kezka ho-
ri eduki, ahal nuen guztia
ez nuela eman.
Kanpora joateko aukerari
ez diozu uko egiten.
Ez, ahal bada hemen geldi-
tzea da helburua baina ezin
bada, beste aukera batzuk

ere badaude, bai Espainiako
beste talde batzutara, bai In-
galaterrara… Talde asko
daude eta batean ez bada
bestean izango da lekuren
bat.
Realeko lehen taldean
zuek mirestutako jokala-
riak izango dira. Zein
sentipen izaten da haien
ondoen aritzean?
Guretzat idoloak izan dira
baina mundu honetan zau-
denean, egunero ikusten di-
tuzu eta ezberdina da. Ez
dituzu idolo bezala ikusten,
beste edozein pertsona be-
zala baizik. Baina egia da
beste sentsazio bat dela. 

Laburrean
Jokalari bat:
Asko daude, baina gertuko
bat esateagatik, Xabier
Alonso esango nuke. Rea-
lean hazitakoa da, Liverpo-
olen jokatzen du…
Futbol zelai bat:
Anoeta esango nuke. Gus-
tatuko litzaidake futbol ze-
laian jendea gertuagoa
egotea, baina jokatu duda-
netan sentsazio onenak
Anoetan izan ditut.
Futbol talde bat:
Reala.
Entrenatzaile bat:
Orain arte izan ditudan
guztiak, denetatik zerbait
ikasi dut eta. Bestela, Bar-
tzelonako Rijkaard. Jokala-
ria izan da eta jokalariak
ulertzeko gaitasuna dauka.
Hori oso garrantzitsua da,
egoera asko, hobeto uler-
tzen direlako. Gaur egun,
geroz eta futbolari ohi
gehiago daude entrentzai-
le.
Kirol bat, futbolaz gain:
Tenisa. Baina orokorrean
denak gustatzen zaizkit.
Zaletasun bat:
Hondartzara joatea.
Musika mota bat:
Denetik entzuten dut. Mo-
mentu bakoitzean gorpu-
tzak eskatzen didana.
Sartu duzun golik bere-
ziena?

Iaz, Lezaman, Athleticen
aurka sartu nuena. O-1 ira-
bazi genuen.
Nork irabaziko du Lehe-
nengo Mailako Liga?
Nik uste, Bartzelonak. Bai-
na ezustekoak egon daitez-

ke. Sevilla ondo ibiliko de-
la dirudi.
Bartzelona ere gustatzen
zaizu ezta?
Bai, txikitatik. Realaren on-
doren nire taldea da. Ger-
tutik jarraitu izan dut beti.
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Non zer?

Beasain
V. Boluntario eguna

Urriaren 7an, larunbata, goizeko 10etatik eguerdi-
ko1,30etara, Gernika pasealekuan izango da aurten-
go Boluntario eguna.

Egitaraua
10:00etatik 14:00etara: Haurrentzako jolasak, puz-
garriak.
11:00etatik 14:00etara: Elkarteen materiala eta
produktuak jasotzeko aukera.
11:15ean: Musika eskolako trikitilarien saioa.

Parte hartuko duten elkarteak
Nagusilan, Gurutze Gorria, Txolarte, Goitzat, Esku
Batuak, Minbiziaren Aurkako Elkartea, Taupadak,
Haurralde, Sahararen Aldeko Elkartea, Errretiratu
eta Pentsiodunen Elkartea, Osasun Pastorala, Cari-
tas, Txilibutxof, Herriak Elkarlanean eta Odol-Emai-
leak.

Ordizia
Artisaualdia 2006

Beti Alai pilotalekuan
Orain arte Majori kiroldegian egin bada ere, aurten
Beti Alai pilotalekuan izango da Artisaualdia. Gipuz-
koako artisauen azoka urriaren 12, 13, 14 eta 15ean
egongo da zabalik, goizez 10:30etik 14:00etara eta
arratsaldez 17:00etatik 20:30era. Aurtengo Artisaual-
diaren gai nagusia ‘Artisautza eta etxebizitza’ izango
da.

Beti Alai pilotalekuan 37 artisauen lanak ikusteko
eta erosteko aukera izango da. Gehienak gipuzkoa-
rrak izango dira, nahiz eta Nafarroatik, Bizkaitik eta
Arabatik etorritakoak ere izango diren. Bertaratzen di-
renek, artisauen lanak ikusteaz gain, hainbat zozkete-
tan parte hartzeko aukera izango dute, baita zuzene-
ko musika entzun, bertan jarritako 4 monitoretan
erreportajeak ikusi, hitzaldiak aditu edo taloak jateko
ere.

Tailer eta erakusketak
Batez ere haurrentzat ‘kartoi eta puxikazko eraikuntza
eta dekorazioa’ tailerra emango du egunero Hodei
San Buenaventurak. Arantxa Pascualen ‘Gure etxebi-
zitza artisaua’ eta Karlos Irazuren ‘Marraskiloak’ era-
kusketak egunero izango dira ikusgai eta azken ho-
nek egur taila erakustaldiak ere egingo ditu pilotale-
kuaren kanpoaldean.

Hitzaldia
‘Feng shui diseinua eta habitata’ hitzalida emango du
Iosune Zafra De Juanek, urriaren 13an, ostirala,
18:30ean, Barrena kultur etxean.

JANTZI ZURE ETXEA
EGURREZ

Tfnoa.: 943 67 36 11 Faxa: 943 67 36 55
Cuatrovientos Industrialdea, 1

Txarama Auzoa  20491 LEABURU

Egurrezko
lehioak,

kontraleihoak,
ateak eta
eskailerak
neurrira.

SEGURUEN PROFESIONALAK

Elosegi, 1- behea
Tfnoa.: 943 88 86 20

Tfno. mugikorra: 609 49 14 41
Faxa: 943 88 91 18

LAZKAO

AAsseegguurruu  kkoorrrreedduurriiaa

☎☎ 943 888 254
☎☎ 943 888 266

Faxa: 943 888 105
N-1 errepidea, 419 Km

B E A S A I N
Autowag
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Iragarki laburrak

ETXEBIZITZAK

salgai
Beasaingo erdigunean etxea
salgai. Sukaldea, egongela, bi lo-
gela eta komuna. Oso egoera
onean. Garajea ere aukeran.
645705287.
Idiazabalen etxebizitza salgai.
2 logela, komuna, sukaldea eta
egongelarekin. 638872270 -
653708947.
Ordizian pisu berria salgai:
sukaldea, egongela, 2 logela, 2
komun, terraza eta trastale-
kuarekin. 49.000.000. Deitu.
686959064.
Lazkaon etxebizitza salgai
(Gurutze kalea, 1-8.), herri er-
dian, bista paregabeak, 3 logela,
egongela, sukaldea, komuna,
trastalekua eta balkoi handi
bat, 2 igogailu. 670588470.
Itsasondon etxea salgai, be-
rritzeko. Baratzerako aukera-
rekin.Aukera ona. 696218195.
Segurako erdigunean 72
m2ko pisua salgai. 3 logela, 2
bainugela, egongela eta ganba-
ra.Altzariekin. Garajea auke-
ran. 943801736.
Ataunen pisua salgai, berritu
ondoren estreinatzeko. Sukal-
dea eta bainugela jarrita. Bi lo-
gela eta egongela. Leku onean.
Aukera. Inmoeki: 675705268.

errentan eman
Urretxun pisua alokatzen da.
635714580.

errentan hartu
Ormaiztegin pisua alokatu
nahi dut. Sandra. 616580253.

elkarbanatzeko
Lazkaon logela alokatzen dut
elkarbanatutako pisu batean.
678228031.
Bilboko San Inazio auzoan
neska bat behar da pisua kon-
partitzeko. 667001562 -
685775491.

Iragarki laburrak:

Hemendik aurrera Goierritarrako
iragarki laburrak kobratu egingo dira,

hitz bakoitzeko 0,60 euro.

Horren truke, iragarkia bi aldiz

argitaratuko da Goierritarran, behin

Goierriko Hitzan eta 7 egunez egongo da

www.goierrikohitza.info webgunean.

Harremanetarako:
943 88 96 12

goierritarra@goierrikohitza.info

gh@goierrikohitza.info

BASERRIAK

salgai
Zaldibian, baserria salgai.
943880915.

erosi
Goierrin borda edo baserri
txikia erosiko nuke. Baserri
handi edo inmobiliarik ez.
692115273 - 653743943.

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA

Legazpi kalea, 3        ORDIZIA       ☎ 943 16 03 04

●●  Pintxo hotz eta beroak
●●  Ogitartekoak

MATRIKULA IREKIA
INFORMATIKA
✔ Photoshop
✔ Power point
✔ Web orrien

diseinua
✔ Office
✔ Mekanografia

ESKOLA LAGUNTZA
✔ Lehen Hezkuntza
✔ DBH
✔ Batxilergoa
✔ Unibertsitate maila
✔ Arreta pertsonalizatua
✔ Talde txikiak

INGELERA
✔ Maila guztiak
✔ Haurrak: 6 urtetik aurrera
✔ Azterketa ofizialak prestatzeko

aukera (KET, PET, First Certificate)

TAILERRAK
✔ Ikasketa teknikak
✔ Barreterapia
✔ Erlajazio teknikak
✔ Nola aurkitu lana
✔ Jende aurrean hitzegin
✔ Emozioen kontrola

irakaskuntza zerbitzuak

Joan Iturralde, 5
Beasain

943 160 120
www.ikaskide.net

22000066--22000077  IIKKAASSTTUURRTTEEAA
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IBILGAILUAK

salgai
Ford Fiesta 1.1, gasolina, sal-
gai. 1990. urtekoa. Oso egoe-
ra onean. Oso merke. Garaje-
an gordeta egoten da.
636620182 - 943884535.
Volkswagen Passat 1900
TDI autoa salgai. SS-BK.
645006737.

BESTELAKOAK

salgai
Sutarako pago egur lehorra
salgai. Etxera eramaten da.
615755762.
Duccasa akumuladoreak sal-
gai. 670562800.
Prentsa eta sagarra txiki-
tzeko makina salgai.
943887726.
Eskopeta, superpuesta, sal-
gai. 943801179.
Shoei markako kasko berria
salgai, oso prezio onean.
661276347.Amaia.
Ziklomotorea salgai, Kinko
Dink 5 (500 euro, negoziaga-
rriak). 943160377.

LANA

eskaerak
Lazkaoko taberna batean su-
kaldaria behar da. 685735651.
Pertsona bat behar da Lazka-
oko taberna baterako egun er-
diz lan egiteko. 635747377.
Gaztelekuan asteburuan ari-
tzeko hezitzailea behar da. Be-
harrezkoa begirale titulua eta
Ega. 616806387.
Zerbitzaria behar da Bea-
saingo taberna batean.
676048552. Iza,
Idiazabalen pertsona ardura-
tsua behar da 8-10 urte bitar-
teko bi haur zaindu eta etxeko
lanak egiteko. 649600827.
Zerbitzari euskalduna be-
har da jatetxe baterako. Espe-
rientzia badu hobe.
615745924.
Zegaman, Itzalan tabernari
euskaldunak behar dira. Egune-
roko edo astebukaeretarako
kontratuarekin. 658705331 -
685704619.
Jatetxe batean larunbateta-
ko zerbitzaria behar da.
630402575.
Seguran neska bat behar da
etxeko lanak egin eta umeak
eskolara eramateko. Ibilgailua
beharrezkoa. 943801088.
Begiralea behar du Xapobixi
aisialdi elkarteak, arratsaldetan
lan egiteko. Interesatuek bidali
curriculuma irailaren 22rako.
ioana@gaztesarea.net-era.

Pertsona bat behar da Bea-
saingo tabernan lan egiteko.
943160205.
Akademiak irakasleak behar
ditu gai desberdinetan adituak.
Kurrikulumak honako helbide-
ra bidali: 61 posta kutxa,
20240 Ordizia.
Zerbitzaria behar da erretegi
baterako larunbat gau eta jai
batzuetarako. 615700408.
Mandio tabernarako zerbitza-
ria behar da. 943801705.
Legazpiko taberna batean
pertsona bat behar da taber-
nari lanerako. 659652198.

eskaintzak
Umeak edo adinekoak
zaindu edota garbiketa lanak
egiteko prest nago.
630174103.
Sukaldari laguntzaile bezala
lan egingo nuke. 664266989.
Neska euskalduna eskain-
tzen da umeak zaintzeko edo-
ta klase partikularrak emateko.
Esperientziaduna.
Arratsaldetan, haurrak eta
edadetuak zaindu edo zerbi-
tzari bezala lan egiteko prest
dago neska bat. 650940610.
Emakumea adineko pertso-
nak egunez edo gauez zaintze-
ko prest dago. 616889923.
Informatikan titulatua. Or-
denagailu konponketak egiten
ditu. Oso merke. 676986446.

NEGOZIOAK

leku aldaketa
Jos&Bel. Hemendik aurrera
P21 mertalgunean egongo ga-
ra, Ordizia Osasun Zentroa-
ren gainean.

GARAJEAK

salgai
Lazkaon lur azpiko garaje
itxia alokatzen da Jose Lasa
kalean. 943885574. Iluntzetan
deitu.
Ormaiztegin lur azpiko ga-
raje itxia alokatzen da.
609411811.
Lazkaon 43 m2ko garajea
salgai. 635872270 -
653708947.

L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA

beasain



Argazki zaharra
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Ormaiztegiko 1949. urteko Olea baserriko sendia
Ander Iurritak utzitako argazki honetan Olea baserriko Guerra Agirrebenboa sendia ageri da.
Atzeko ilaran, ezkerretik eskuinera: Joxe Guerra eta Joxepa Gorrotxategi (Andoainera ezkonduak), Bixente
Guerra, Jexux Guerra, Baltasar Guerra, Martzial Guerra, Pakita Guerra, Angeles Mujika eta Alejandro Guerra (Bea-
sainera ezkonduak).
Aurreko ilaran: Kasimira Guerra Bergara (izeba, Arrasatera ezkondua), Maria Agirrebengoa Arregi (ama, izatez Or-
maiztegiko Arandi baserrikoa), Liborio Guerra Bergara (Aita) eta Martzelina Aranburu Arsuaga (izeba, Ormaiztegi-
ko Arandi baserrira ezkondua).

Atal honetan argitaratzeko argazkirik baduzu, deitu 943 16 00 56 telefono zenbakira.  Argazkiak itzuli egiten dira.

2006 URRIA
12 - 13 - 14 - 15

Ordutegia: 10:30 - 14:00
17:00 - 20:30

BETI ALAI
PILOTALEKUA
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