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Ta zorionak berriz Ixabel 
eman nahi nizuke zuri, 
gaur ulertzen e(re) ez baita 
errez egin zenduen lan hori, 
zu zinalako euskera eder bat 
eman zenien askori, 
zuri zorionak ta beste hainbeste 
han ikasi zutenari. (BIS) 

Sankristauaren alaba Ixabel 
oraindik daukat gogoan, 
ikastola bat txiki-txikia 
hor nola ipini zuan, 
gure Patxiko txorrotxailea 
bizirik zegon orduan, 
hasera batez hola egiteko 
lan asko egin zenduan. (BIS) 

Izan liteken garai txarrenez 
zu hasi zinan lanean, 
zuk kezka zendun euskerarekin 
bihotzaren barrenean, 
horregatikan hartzen zaitugu 
guztiok zorionean, 
medaila eder bat merezi dezu 
jubilatzen zeranean. (BIS)

BERTSOTAN Lazkao-Txikik Ixabel Olanori

Lazkao-txiki ren bat-bateko hiru bertso hauek, Beasainen 1990eko maiatzeren 18an
ikastolaren 25. urtemuga zela eta antolatutako bertso-saioan kantatu zituen.
Gaia: Ixabel Olano, irakasle aintzindaria. 
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Iritzia

Zurutuza ez dabil sasiei su ematen. Ez
da gerrazalea. Ez da gerrazalea, ge-
rrak gauza bat eskatzen duelako:

gorrotoa. Egia da, ez dago bizitzerik ezer
gorrotatu gabe. Eta Zurutuzak zer gorro-
tatzen du? Zurutuzak gorrotoari berari dio
gorroto. 

Utopia? Eta zer? Utopia asko behar di-
tu gizakiak. Errealistak zaretela esango di-
dazue. Zer da errealista izatea? Utopian si-
nestea ere errealista izatea da, ez dago
ezer utopia baino “errealagorik”, dena
utopia baita bizitza honetan. Dena iritsi
ezina, dena kokatu ezina. Kokaturik da-
goela dioenak gezurra dio. 

Ez dago kokatzerik, geu mugitzen ez
bagara kokalekua bera mugitzen da eta.
Sekula aurkitu ez duen egiaren bila dabil
gizakia. Hala behar da, zeren eta sekula
ez aurkitzeak ez du esan nahi inguratuko
ez garenik. 

Utopia eguzkia bezala da: ez zaitezte
bertaratu, baina distantzia egokian jarriz
gero, berotu egiten du, bizia ematen du.
Era berean, utopiak ere piztu egiten du,
bizitzeko motibo bilakatzen da, eta medi-
zina guztietan onena bera da. 

Jainkoa utopia bada, bedeinkatua izan
dadila. Utopia horrek zenbat jende egiten
duen zoriontsu mundu honetan, eta zela-
ko indarra duen bizitza antolatzeko; gal-
detu bestela kartujo bati. Zerk eusten dio
bere idealari, utopiak ez bada? Zergatik
da gai bizitza osoa sakrifikatzeko? Edo
zerk ematen dio indarra iraultzaile bati?
Utopiak. 

Utopia ezinbestekoa da, gerra ez. Ge-
rra aihenatu egin behar da. Egia esan, nik
gerra onartuko nuke, ez baneki irabazten
duenak ere galdu egiten duela. Gerran ez
dago irabazlerik, lau deabru-seme izan
ezik: armak egiten dituztenak, botereari
eutsi nahi diotenak... 

Zurutuzak negar egiten zuen txikitan,
pentsatzean hazitakoan gerrara joan be-
harko zuela, orduan gerra bakea baino
ohikoagoa baitzen. 

Gizakia ez da jaio sufritzeko; sakrifi-
zioak egiteko bai, baina berak nahi due-
nean eta berak nahi duen utopiaren ize-
nean, inori kalterik egin gabe. 

Behin batean, utopiaren bila zihoala,
bertsopapera aurkitu zuen. Hura poza
hartu zuen lehenengo bi lerroak irakur-
tzean: 

Ni ez naiz gerraren zale 
baizik bakearen alde.

Gero, ordea, erruz tristetu zen:

zeinek nahi duen galde,
berari tira, dale!
bala bat sartu buruan
isilduko da orduan.

Ez eta ez! Gerrazalea ere onez onean
ekarri behar da sailera. Tiro egiten badio-
zu, arrazoi ematen ari zara. Ez, ez zaio
inori balarik sartu behar buruan, bestela
zeu ere harekin batera hilko zara.

Gerra «justuak», gerra «defentsiboak»...
Erraza da gerra mozorrotzea, baina ez da-
go gerra justurik eta gerra defentsiborik.
Gerra guztiak injustuak dira, gerra guztiak
ofentsiboak dira. Gerrak hankaz gora
ipintzen ditu printzipio etiko guztiak. Eta
munduko kontraesanik handiena da gerra
arautzea, gerra, berez, arau guztien aur-
kako jokaera baita. 

Gerrak madarikatuak dira. Zurutuzak
badaki. «Gerrari gerra» esango du hark.
Gezurra eta martigala dira gerraren osagai
nagusiak. Armatuta dagoenak nahi izaten
du, beti, gerra. 

Ez sinestu ezer gerra justifikatzera da-
torrenari edo gerra jakin hura beharrez-
koa zela “demostratu”·nahi duenari, gerra
guztiak injustuak baitira, inmoralak baiti-
ra.

Sinestu utopian! Bake osorik aurkituko
ez baduzue ere, gerratik aldenduko zare-
te behintzat.

Pello Zuturuza dixit.

‘Si vis pacem, para pacem’

Rufino Iraola Garmendia

Sinestu utopian! 

Bake osorik aurkituko ez baduzue ere,

gerratik aldenduko zarete behintzat.
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Ingurugiro txokoa

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

Mongrague Parke Nazio-
nala izendatu dute. Ex-
tremadurako lehenengoa
da. Hegazti harrapari ugal-
tzaile dentsitate handiene-
tarikoa Europa mailan.
Bertan arrisku larrian dau-
den espezie ugari aurki
daitezke: Zikoina beltza,
Sai Beltzaren 300 ugaltze
bikote, Arrano inperiala,
errege Arrano, erregea
Hontza, besteak beste. 

Argi kutsadura. Zerura
zuzentzen den argia alpe-
rrik xahutzen da eta ez du
ezertarako balio. Argizta-
pen publikoko %60 zerura
doa eta hau saihestuz gero
%25-%40 energia aurreztu-
ko litzateke. Horrez gain
presio baxuko sodio lurru-
na duten lanparak erabilita
erdia kontsumituko lukete
eta gainera ez dira merku-
rio lanparak bezain kutsa-
korrak. Argi kutsadurak
erritmo zirkadiarrak alda-
tzen ditu eta landaretzan
eta animaliengan eragina
du. Madrilen 6.900 astro
begi-bistakotik 50 besterik
ez dira ikusten. Bestalde
Bartzelonako argi haloa
300 km-tara hauteman
daiteke. Kutsadura honek
ingurugiro inpaktoa ez
ezik, instalazioen eragin-
kortasun energetiko kax-
karra agerian uzten du.
CelFosc espainiako argi
kutsaduraren aurkako he-
rritar    erakundea da eta
honi buruz informazio
gehiago aurki dezakegu
beraien web orrian.
www.celfosc.org

JAKIN BEHARREKOAKIbaialde 2007
Ibaialde Ingurumen Hez-
kuntzako programaren  bi-
dez, ingurumen taldeak eta
Lurralde Antolamendu Sai-
lak hurrengoa lortu nahi
dute; Ibaiei lotutako ekosis-
temen ezagutza bultzatu, ja-
rrera errespetagarria lortzea
eta ekosistema  hauen alde-
ko parte hartzea sustatzea.
www.euskadi.net/aztertu
(informazio gehiago nahi
baduzue).

Landarlanetik elkartu
gara, Oria ibaiaren azterke-
ta analitikoa egiteko. (Para-
metro desberdinen neurke-
ta egin dugu, uraren kalita-
tea ezagutzeko).
● Kokapena: Zegamara

abiatu gara goi-erdiko
ibilgunearen mugara, In-
txusti baserriaren eta in-
dustrialdearen artean az-
terketa egitera. Ibaia bi-
deratuta dago partzialki,
horma eta eraikinarekin.
Hodiak ere badaude
errekara zuzenduak.

● Deskribapena: 2-5 m bi-
tarteko zabalera eta 0.5
m-tik beherako sakone-
ra. Ohantzea lohiaz eta
hartxintxarraz osaturik
dago. Abiadura 0.83m/s

● Landaretza: Gu gauden
kokapenetik goialdera
berezko landareria aurki-
tu dugu: haltzak, lizarrak,
zumeak. Sasien artean
Avena sativa, azeri buzta-
na, asuna, bardana, gera-
niazeak, hirusta (Trifo-
lium album), hinojoa ai-
pagarrienak

● Fauna: Atal honetan ga-
rrantzitsuena Bisoi euro-
pearraren aztarnak ikus-
teak baieztatzen du ingu-
ru honetan bizi dela. Da-
kizuenez Bisoi europea-
rra galtzorian dagoen es-
pezie da eta legez babes-
tuta dago. Honezaz gain

oso bioindikatzaile ona
da ekosistemari dagokio-
nez.

Ikusi genituen hegaz-
tiak: txantxangorria, ena-
ra, kaskabeltza eta Martin
Arrantzalea.

Apoa eta sugeak ere
erreka honetan aurkitu
ditzakegu.

Ornogabe bentoniko-
ak: anfipodoa, efemerop-
teroaren larba, trikopte-
roren larba.

Uraren kalitate ona
adierazten digute.

● Errekako uraren parame-
troak: pH, nitrito, nitrato,
gogortasuna, karbonato

gogortasuna, disolbaturi-
ko oxigeno eta tenpera-
tura, neurtu ondoren,
esan dezakegu emaitzak
egokiak izan direla.
Ondorio bezala, ibaia-

ren egoera ona dela esan
dezakegu nahiz eta orain-
dik zabor asko jaso geni-
tuen (hodiak, plastikoak,
kristalak, zapatak,  motore
bat, burnia eta abar).

Argi dago oraindik ez
gaudela guztiz kontzientzia-
tuta. Gure ekosistema eza-
gutu, maitatu eta errespeta-
tu egin behar dugu.

Maribel Zufiaur Ormazabal

Landarlanetik elkartu gara Oria

ibaiaren azterketa analitikoa

egiteko: Ibaiaren egoera ona dela

esan dezakegu.



Maiz antzean nahasten ditugu. Nola behar dute? Ea ondo-
rengo egoerek ulertzen laguntzen duten...

1. egoera: Anek  eta Josunek ezkontza berean egin dute
topo. Elkar ikustean barrez (negarrez ere izan zitekeen)
hasi dira, bataren soinekoa bestearen berdina dela ja-
betzean (bi soineko, berdin-berdinak).

2. egoera: Aneri izugarri gustatu zaio Josunek aurreko la-
runbateko ezkontzara eramandako soinekoa. Anek ez-
kontza izango du larunbat honetan bertan eta Josuneren
soinekoa eraman nahi du soinean. Honek utziz gero,
soineko bera eramango du (soineko bakarra).

Bera hitzak badu, bestalde, beste zeregin bat: aurreko
hitzak adierazten duena azpimarratzea. Horrelakoetan au-
rreko hitzak ere hartzen du deklinabide-marka. Adibideak:

a) Aurreko astean Donostiako alkatea (Odon Elortza) izan
genuen Ordizian. Datorren astean ere bera izango du-
gu. Hau da, alkate bera* (aurrekoan etorri zena) eto-
rriko da atzera.
Eta horrela: Sukalde berean sartu zen (aurrekoan sar-
tu zen sukalde berean, eta ez beste batean), Kale bere-
tik joango gara (aurrekoan joan ginenetik)...

b) Aurreko astean Donostiako zinegotzi baten bisita izan
genuen Ordizian; datorren astean, ordea, alkate bera
(Odon Elortza) etorriko da. Hori ohorea, hori! 
Eta horrela: Alkatearekin berarekin hitz egiteko au-
kera izango da, alkateari berari galdetuko diogu, su-
kaldera bertara sartu da eskalea (sarrerako atea ireki
eta sukalderaino sartu ez da, bada!), kalean bertan sal-
tzen dute droga hori (ez dugu diskoteketara eta horre-
lako lekuetara joan beharrik hori ikusteko)...

* Bera edo berbera!

Euskara txukuntzen

Bera / berdina

Zuzendu, behar izanez gero...

1. Markel kapusai berdina jantzita etorri da aste osoan.
2. Irakasleak beti gauza berdina esaten digu.
3. Hil berdinean ezkondu ziren bi bikote horiek.
4. Pello Errota eta Txirrita alkandora (alkondara) bera

jantzita joan ziren bertso-afari horretara.
5. Goierritik bertatik pasako omen da aurtengo Tour-a.

OHARRA:Azkena izan ezik, denak gaizki! Laugarrenean
bi alkondara gutxienez izango ahal ziren!

Maizpide
euskaltegia
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Ez da gauza bera:

hezur bera... edo

hezur berdina!

SEGURUEN PROFESIONALAK

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

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

LAZKAO

AAsseegguurruu  kkoorrrreedduurriiaa
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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

012282aa@hezkuntza.net
www.oianguren.net

AURREMATRIKULA EPEA: Ekainaren 1etik 7ra
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SUKALDEAN Otarrainxka entsalada

Junkal Elorza
Aramako taberna

Arama

Osagaiak:
- 16 otarrainxka
- 300 gr. zainzuri
- Koloretako bi letxuga
- 2 laranja
- 4 goiladakada laranja

zuku
- Arrain salda litro bat
- Aneta pixka bat
- Goiladakada bat eztia
- 100 gr. maionesa
- Piper hauts beltza
- Gatza

Prestakuntza:
- Salda irakiten jarri, ota-
rrainxkak egosi 2 minutuz
eta zuritu.
- Letxugak garbitu eta julia-
na eran moztu.
- Maionesa, eztia, laranja
zukua eta aneta nahastu.
- Laranjak zuritu eta atalak
bereiztu.

Zerbitzatzeko:
- Ontzi batean otarrainxkak,
letxuga, zainzuriak eta la-
ranjak nahastu.
- Gainetik saltsa bota.
- Piper hautsarekin hautsez-
tatu.

Gaur egun, teknologiak da-
raman abiadurak bi ondorio
ditu: alde batetik prezioak
murrizten edo gutxitzen ari
dira eta bestetik osagaiak
tamainaz geroz eta txikiago-
ak dira, baina, prestakuntza
handiagoak dituzte. Ondo-
rioz, zeinbait kezka sortzen
dizkigute, ordenagailu berri
bat aukeratzeko orduan.

Mahai gaineko ordena-
gailua edo ordenagailu era-
mangarria erosi behar du-
gu?

Bakoitzak dituen berezi-
tasunak onako hauek dira:

1.- Mahai gaineko orde-
nagailua: Lanerako ero-
soagoa izaten da eta
gaur egun TFT pantai-

lak, kablerik gabeko te-
klatuak eta xaguak eta
dituzten kaxa txikiekin,
egia esan ez dute lehen
bezainbat leku bahar.
Prezio berdinean, pres-
takuntza hobeak lortuko
ditugu mahai gaineko
ordenagailu batean, era-
mangarrian baino; adibi-
dez: pantaila, disko go-
gorra, abiadura, memo-
ria, dudarik gabe han-
diagoak izango dira.
Bainan ordenagailu hau
leku batetik bestera era-
mateko ez da batere
erosoa.

2.- Ordenagailu eraman-
garria: Pixu gutxi dute
eramateko, prestakuntza

onak eta asko merketu
dira. Gehienbat alde ba-
tetik bestera eraman be-
har dugunean datorkigu
ondo eta gaur egun ‘wi-
fi’ edo kablerik gabeko
sareak erabiliz gero, on-
do datorkigu etxe osoan
internetera kablerik ga-
be konektatzeko. Erre-
zago hondatzen dira,
kolpeen ondorioz, kon-
tu gehiagorekin erabili
behar dira, eta konpon-
ketak garestiagoak iza-
ten dira.

Orain norberak aukera-
tu dezala ondoen datorkio-
na…. edo biak… lehen ba-
tek balio zuenarekin orain
bi baititugu.

Jose Luis Estala
Informatika teknikaria

Infonet - Ordizia

Ordenagailua: mahai gainekoa ala eramangarria? AHOLKUA

☎☎ 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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Erreportajea

Opor osasuntsuak 
Goierriko familietan

Saharako eta
Bielorrusiako

haurrak 

G
oierriko hainbat familien elkarta-

sunari esker, Saharako eta Bielo-

rrusiako haur talde batek, uda,

Goierrin pasatuko dute. Sahararrak, basa-

mortuko berotik ihesi datoz, uztailean iri-

tsiko dira; bielorrusiarrak erradiaktibitate

kutsaduratik ihesi etorriko dira ekainaren

22an. Guztiak ere, mediku azterketa egin

eta osasuntsu hazten lagunduko diete, ur-

tea, indartsu eta osasuntsu pasa dezaten.

KAMIXETA ESTANPAZIOA
FOTOKOPIAK KOLORETAN

PLOTER LANAK ETA
PLANOEN KOPIAK

✆✆ 943 02 73 58 
Faxa: 943 02 79 39

San Inazio, 5   BEASAIN
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‘Oporrak bakean’ progra-
maren barruan, Goierrira 11
saharar haur etorriko dira
uztailean, bi hilabeterako,
basamortuko berotik ihesi.
Beasaina 3, Lazkaora 3, Zal-
dibiara 2 eta Atauna 3 eto-
rriko dira. Zegamara eta Se-
gurara ere etortzekoak dira,
Urretxuko elkartetik bidera-
tuta. “Gero eta haur gutxia-
go datoz, gero eta familia
gutxiago daudelako”.

Basamortuan izugarriz-
ko beroa egiten du udan,
60 graduraino irits daitezke.
“Itzalik ez dago. Haur batek
esan zigun behin: uda, sa-
hararrek eta sugandilaek
bakarrik jasaten dute kan-
pamentuetan. Harriak ere
puskatu egiten dira egune-
ko eta gaueko tenperatura
kontrasteen ondorioz. Izu-
garria omen da”, Amaia Es-
cudero eta Loli Burgos,
Goierriko Sahararen Aldeko
Lagunak Elkarteko kideek
esan dutenez.

Etorri bezain laster, me-
diku azterketa sakona egin-
go diete haurrei. Medikua-
rengana, dentistarengana
eta okulistarengana erama-
ten dituzte. “Normalean
osasuntsu egoten dira.
Gehienera ere, garrantziarik
gabeko anemia kasuren bat,
baina berehala indartzen di-
ra elikadura zainduta. Eurek
kuxkuxa, zerealak… jaten
dituzte, baina haragia oso
gutxi. Bi hilabetean asko in-
dartzen dira. Izugarria da
egiten duten aldea”, zehaz-
tu dute Escuderok eta Bur-
gosek. Dena den, sahara-
rren lagunek emandako da-
tuen arabera, “geroz eta
okerrago daude. NBEk mu-

rriztu egin dizkiote elika-
gaiak eta aurreko aben-
duan, erreserba-biltegiak
hustuta zeuden. Hemendik
bidalitako karabanarekin
pixka baterako edukiko du-
te. Haurdun dauden ema-
kumeetan anemia ere ager-
tzen hasi da”.

Esperientzia ona
Amaia Escuderoren familia,
duela 3 urte hasi zen, uda-
ko bi hilabeteetan Saharako
haur bat hartzen. Lolik, iaz
izan zuen lehenengo espe-
rientzia.  Aurten Amaiaren
etxera ez da etorriko, fami-
liako arazo batengatik. Lolik
errepikatu egingo du eta
Beñat eta etxeko guztiak,
egunak kontatzen ari dira
Naje etortzeko.

Hasiera gogorra izaten
bada ere, esperientzia abe-
rasgarria dela azpimarratu

dute beasaindarrek. “Ba-
tzuetan luze egiten da, bai-
na merezi du. Ume oso
alaiak dira. Familiako hau-
rrentzat oso aberasgarria
da. Lana eman bai baina
erakutsi ere erakusten dute.
Beraien kultura, ohiturak,
baloreak… oso aberatsa da.
Daukatena banatu egiten
dute”.

Lehenengo zailtasuna
hizkuntzarena izaten da.
“Hizkuntza aldetik, gaztele-
ra ez zekien asko, 8 urte zi-
tuen umeak. Euskara era-
kusten ere saiatzen gara
baina gazteleraz nahiago
izaten dute. Dena berria da
beraientzat: eskilarak, atea,
igogailua, ur beroa atera-
tzea, komuneko bonba…
Ez zuen ulertzen ur beroa
nola atera zitekeen. Janaria
ezberdina da, ohiturak ere
bai...”, diote.

Arropa kontuetan badu-
te bitxikeriarik: “Oso kapri-
txosoak dira. Gurea egune-
ro ia bi aldiz aldatzen zen.
Praka piratak asko gusta-
tzen zaizkie, zaharra ere ez
dute nahi, markakoak… Jo-
ateko arropa ere beraiek

aukeratzen dute. Igerilekua
oso gustuko dute”.

Bakoitzak bere familia-
rekin bizimodua egiten ba-
dute ere, elkarrekin egotea
gustatzen zaie eta familiak
saiatzen dira elkarrekin pla-
nak egiten. Elkartetik ere,
ekintza ezberdinak antola-
tzen dituzte.

Haurrekin, euren fami-
liarekin eta Sahararekin ha-
rreman estua dute Goierri-
ko familiek. “Harremana
mantentzen dugu, umeekin
eta familiakoekin. Oso ha-
rreman estua dugu. Telefo-
nozko harremana. Beraien-
tzako diru iturri bat gara.
Askotan hemendik erama-
ten duten dirua urte osora-
ko izaten dute. Bisitetan jo-
aten direnek ere eramaten
dizkiete sobretxoak. Sobre-
aren zain egoten dira. Hori
bai, bueltan ere, jasotzen
dugu. Guztientzat opari ba-
na bidaltzen dute”.

Saharako kanpamen-
duak ere bisitatu dituzte Lo-
lik eta Amaiak. “Oso pozik
ikusten dira haurrak. Fami-
lia harreman oso estua du-
te”, diote.

Basamortuan izugarrizko beroa egiten

du udan. 60 gradutara iritsi daiteke.

Saharako haurrak
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Elkartea
Haurrak hartzen dituzten
herrietako udalek ordain-
tzen dute haurren hegazkin
bidaia. “Beasaingo Udalak 6
haurreko kopurua jarrita
dauka eta bidaia ordaintzen
diete. Haur bakoitzeko, 550
euro kostatzen da”, argitu
dute.

Dirulaguntzak elkartee-
tara bideratzen direla eta,
Goierriko Sahararen Aldeko
Lagunak elkartea sortu be-
rria da Goierrin. “Orain adi-
bidez, Beasaingo udaletik,
elkarte bezala bidaia gas-
tuez gain, dirulaguntza ere
jasotzen dugu”, azpimarratu
dute. Amaia Escudero Elkar-
teko lehendakaria, Axun
Apaolaza lehendakariordea,
Esther Perez diruzaina eta
Serafin Jaca idazkaria. Sortu
berria da eta proiektuak
sortzen joango direla adie-
razi dute.

Elkartea sortzeko asmo-
tan aspalditik zebiltzan bea-
saindarrak, baina azkenean
aurten sortu dute. “Dirula-
guntzak eta lortzeko beha-
rrezkoa zen. Beasainen as-
palditik geneukan buruan
elkarte bat-edo sortzea.
Beste herrietakoekin harre-
man handirik ere ez geneu-
kan. Iaz, Ataungo alkatea,
Saharara bertara joan zen
eta handik etorri zen elkarte
bat egiteko ideiarekin. Az-
kenean, denon artean sortu
dugu elkartea”.

‘Oporrak bakean’
proiektua aurrera eramateaz
gain, beste ekimen batzuk

ere egiten dituzte elkartetik.
“Elikadura bilketa izan zen
egin genuen lehenengo
ekintza. ‘Oporrak bakean’
programa aurrera eramatea
da helburu nagusia. Ampo-
Poyamen proiektu bat ere
aurkeztu dugu, egunkaritxo
bat sortzea, kanpamenduen
arteko informazioa bildu eta
zabaltzeko”, zehaztu dute.

Elkartearen eta Sahara-
ren inguruko informazioa
zabaltzeko, urrian, Beasai-
nen egingo den Bolontario
egunean parte hartzeko as-
moa daukate.

Goiko argazkian, iaz
Beasaina etorri ziren

haurrak, Beasaingo
euren familiekin. 

Behean, Amaia Escudero
eta Loli Burgos,

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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1986. urtean Chernobilgo
zentral nuklearrean izanda-
ko istripuaren ondorioak
arintzen laguntzeko, hilabe-
te eta erdiko egonaldia egi-
ten dute Bielorrusiako hain-
bat haurrek Goierrin. Istri-
pua gertatu zenean haur
hauetako gehienak, orain-
dik ere jaio gabe bazeuden
ere, kutsadurak kalte ugari
sortarazi dizkie. Hori dela,
Munduko Osasun Erakun-
deak, haur hauek, urtean
gutxienez 40 egun, beraien
herrialdetik kanpo pasatze-
ko gomendioa ematen du,
desintoxikatu eta defentsak
areagotzeko. Chernobilgo
zentral nuklearraren erreak-
torearen leherketaren ondo-
rioz, Bielorrusiako lurren
%23 kutsatuta dago, Monse
Delgado Ongizate zinego-
tziak adierazi duenez.

Bielorrusiako haurrei la-
gundu nahian, Idiazabalen,
zortzi bat urte badira, hila-
bete eta erdirako, haurrak
hartzen dituztela.  Bielorru-
sia eta Idiazabalen arteko
harreman, aguraindarren bi-
dez hasi zen,  bi herrietako
alkateen harremanaren on-
dorioz. 

8 eta 18 urte haurrak
etortzen dira. Aurten 15
haur etorriko dira eta Idia-
zabalgo familietan egongo
dira Izaki Goierri taldearen
eskutik. Ekainaren 22 alde-
ra etorriko dira eta abuztua-
ren 8ra arte egongo dira
Goierriko hainbat familitan,
osasun aldetik, indartzen.
Aurten, aurreko urteetan
baino astebete gehiago
egingo dute. “Luzatzeko go-
goarekin egoten gara, oso
laburra egiten da-eta”.

Familia horietako bat,
Gorka Gelbenzu idiazabal-
darrarena da. Aurten zortzi-
garren urtez, neskato bera
hartu izan dute etxean, Iri-
na. “8 urte zituela etorri zen
lehenengo aldiz. Familiako
bat gehiago da”, zehaztu du

Gorkak. “Hirugarren edo
laugarren  urtean, Luda
ahizparekin etorri zen eta
biak eduki genituen etxean.
Baina ahizpak 18 urte bete
zituenean, ezin zuenez eto-
rri, orain bakarrik etortzen
da”, gaineratu du.

Ekainaren 22a noiz iritsi-
ko zain dira Gelbenzuta-
rrak. “Bera ere gogoarekin
etortzeko dago. Zergatik ez
dugun sarriago deitzen esa-
ten digu. Harremana man-
tentzen dugu”, adierazi du
Gorka Gelbenzuk.

Eguzkia eta
janari osasuntsuak
Onura handia da bielorru-
siar haurrentzat Goierrin
egiten duten egonaldia.
Gorka Gelbenzuk eta Mon-
se Delgadok esandakoaren
arabera, “udako egonaldi
horrekin, urte guztia medi-
kuarengana joan beharrik

gabe pasatzen omen dute”.
Janari garbiak eta eguzkia
dituzte bitamina iturri one-
nak, osasuntsuago izateko.
“Jan garbiak behar dituzte,
nahiko lurra kutsatuta dago-
ela esaten dute. Eta eguz-
kiaren beharra ere bai”, ze-
haztu dute. “Pisuan izuga-
rrizko aldea egiten dute.
Guk beti pisatzen dugu,
etorritako egunean eta joa-
terakoan eta aldea ikaraga-
rria da. Beste kolore bat
hartzen dute…”

Janari kontuetan, gehie-
na zer gustatzen zaien jakin
nahi izan dugu: izozkiak,
tomatea, Coca Cola eta ba-
tez ere fruta. “Han limoia
asko jaten dute. Han letxu-
ga adibidez, ganaduarentza-
ko izaten da eta hemen gu-
ri jaten ikusita, harritu egi-
ten dira”.

Euskal Herrira etorrita-
koan, osasun azterketa egi-

ten zaie bielorrusiarrei.
“Aurten lortu dugu Eusko
Jaurlaritzaren bitartez, den-
tistarengana joateko bonoa
ere”, dio Monse Delgadok. 

Bielorrusiatik ateratzen
diren haurren aukeraketa
eta bideraketa, Independent
Children Aid’s erakundea-
ren bidez egiten du Izaki
Goierrik. Batez ere familia
xumeenak hartzen dituzte
kontuan.

Bidaia eta gastuak
Bi egun eta erdiko bidaia
egiten dute Bielorrusiatik
Idiazabala etortzeko. Auto-
busez egiten dute bidaia.
“Mugan ordu asko pasatu
behar izaten dituzte, paper
kontuengandik”, azpimarra-
tu du Delgadok.

Bidaia gastuak ordain-
tzeko, Euskal Telebistako
Firin Faran saiora joaten di-
ra ikusle bezala eta ordaine-
tan ematen dieten diruare-
kin, haurren bidaia ordain-
tzen dute.

Haurrekin batera, begi-
raleak ere etortzen dira.
“Idiazabala etortzen dena
mojen etxean egoten da”,
zehaztu dute.

Itzulerako bidaia, deso-
rosoagoa egiten dute, pol-

Bielorrusiako haurrak

Udako egonaldi horrekin, urte guztia

medikuarengana joan beharrik gabe

pasatzen omen dute
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tsaz eta maletaz gainezka
eramaten baitute autobusa.
“Itzuleran arropa eta janari
poltsen artean, estu-estu jo-
aten dira. Jaboiak, txan-
puak, latak, olioa, azukrea,
txokolatea, kafea… erama-
ten dituzte. Postaz bidaltze-
ko garantiarik ez dago”.

Hizkuntza arazoa
Hizkuntzaren arazoarekin
topo egiten dute lehenen-
gotik udan sortzen den ha-
rreman honetan. Dena den,
urtetik urtera aldatzen ari
da. Lehenengo urteko espe-
rientzia ondo gogoan du
Gorka Gelbenzuk. “8 urte-
rekin etorri zen eta beraren-
tzako ere, etxetik kanpoko
lehenengo esperientzia zen.
Guk lagundu nahian, elkar
ezin ulertu… lehenengo
egunak oso gogorrak izan
ziren, bai haurrarentzat eta
bai familiarentzat. Esaldien
txuletatxo bat baldin bage-
neukan… Gure etxean er-
daraz hitz egiten dugu.
Esaldi motzak eta ondoan
itzulpena zuen papertxo bat
geneukan. Umea negarrez
zegoen bakoitzean, zer
izango ote zuen asmatzen
aritzen ginen, esaldiak sei-
nalatuz, asmatu arte. Ez ba-
genuen asmatzen, begirale-
ari deitu eta hark esaten zi-
gun. Lehenengo urtean, el-
karrizketa simple bat era-
mateko gai zen. Bigarren
urtean, irakurtzeko eta idaz-
teko ikastarotxoa egin zuen
eta gai zen irakurtzeko eta
idazteko ere. Gure kasuan

erdaraz, eta besteenean
euskaraz. Izugarrizko erraz-
tasunarekin ikasten zuten”.

Haurren egonaldi ga-
raian ekitaldi ezberdinak
antolatzen dira, haurrak eta
familiak elkarrekin egoteko.
Herritarrek ere parte har-
tzen dute, “nahiz eta umeak
ez ekarri, herritarrak beti la-
guntzeko prest egoten di-
ra”, zehaztu dute Gelben-
zuk eta Delgadok.

Goiko argazkian, bi haur
bielorrusiar (argazkian

zaharrenak) herriko
beste hainbat haurrekin. 

Beheko argazkian, Monse
Delgado, Bea eta Gorka

Gelbenzu.

L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak

KOL. Zka: 649  RPS: 144/02



Goierritarra 322 [ 2007-VI-8 ]14

Erreportajea

O
stiral arratsaldean, entzungo dira

lehenengo motor hotsak Ordi-

zian. Sugoi Goierri motortzaleen

elkarteak antolatuta, Motorzaleen II. Bil-

kura egingo baita. Elkarteko lehendakaria

den Jose Luis Amatriainek eman digu guz-

tiaren berri. Ordizian ikusgai izango dira

bi goierritarrek egindako motorrak.

Sugoi Goierrik antolatuta

Motorzale familia Ordizian
elkartuko da asteburuan

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA
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300 motorzaletik gora espe-
ro dituzte asteburuan Ordi-
zian. Euskal Herritik eta Es-
tatu Espainiarreko puntu
ezberdinetik etorriko dira.
“Gu ere horrela ibiltzen ga-
ra. Oso urrutira ezin da jo-
an, itzuli ere egin behar da.
baina 300-400 kilometro
bueltan ibiltzen gara”, ze-
haztu du Jose Luis Amatriai-
nek. Motorzaleen bilkura
baldin bada ere, irekiak iza-
ten dira antolatzen diren
ekitaldiak, kontzertuak eta
afariak barne.

Uda garaian izaten dira
bilkura gehienak Sugoi
Goierrikoak asko mugitzen
dira. “Bilkura askotara joa-
ten gara: Castellon, Galizia,
uztailean beste bilkura han-
di bat, Algarven izango da,
Valladolideko Pingüinos,
Landatan, Aranda de Due-
ron…”. Egunpasak ere egi-
ten dituzte, motorrak ema-
ten dizkien sentipenak go-
zatuz. “Soriara, Errioxako
bodega batera, kostalde-
ra…”. Jose Luis Amatriain
bera, iazko oporretan, Al-
garveraino, Portugal hego-
alderaino, joan zen.

Bigarren mailako errepi-
deak aukeratzen saiatzen
dira beraien bidaietarako:
“lasaiagoak eta politagoak
dira. Beste askatasun bat
daukazu”.

300 motorzaletik gora
hartzeko guztia prest dute
Ordizian. Iaz, Lazkaon egin
zuten lehenengo bilkura eta
orduan 170 motorzalek
eman zuten izena. “Oso po-
lita izaten da motorzaleak
iristen ikustea: banaka, bi-
hirunaka, taldeka... etortzen
dira”. Astebururako prestatu
duten egitaraua, ondoko
koadroan duzue.

Motor familia
Motorzaleen artean dagoen
harremana handia da eta el-
karte ugaritan elkartzen di-
ra. “Harreman handia eta
ona dago motorzaleen arte-
an. Bidean, motorzaleak el-
kar agurtzen gara beti. Mo-
torzaleren batek arazoren
bat edo istripuren bat iza-

nez gero, gelditu egiten ga-
ra, autoetan ez bezala”, ze-
haztu du Amatriarinek.

Taldean joatea gustatzen
zaie motorzaleei. “Taldean
joatea politagoa da bakarrik
joatea baino. Bakarrik joa-
nez gero, azkarrago joaten
da, bakoitza bere munduan.
Taldean joanda, ardura
gehiago izaten da, aurrean
doanak markatzen du abia-

dura, denak joan daitezke-
en abiaduran joatea izaten
baita helburua. Abiadura
kontrolatu egin behar da.
Taldean ibiltzen garenean,
120-130 km/h ibiltzen gara
gehienez. Bakarrik doana,
ahal denean joaten da. Bai-
na gaur egun kontuz ibili
beharra dago, kontrolak eta
radarrak direla-eta”, zehaztu
du.

Sugoi Goierri
Motorra zaletasun dutenak,
Goierrin, Sugoi Goierri  eta
The Cherris elkarteetan el-
kartzen dira. Sugoi Goierrin
adibidez, 45 kide dira. “Gu-
re artean harreman handia
dago. Lagun talde bat gara”,
aipatu du Amatriainek. 29
urtetik 57 urtera bitarteko
kideek osatzen dute Sugoi
Goierri. Donostiakoren bat
edo beste izan ezik, elkarte-
ko kideak goierritarrak dira.

Elkartean sartzeko bal-
dintzak honakoak dira: 18
urte eduki eta motorra edu-
kitzea, beste bazkide baten
bidez sartzea dira. 

Duela 3-4 urte sortu zen
Sugoi Goierri. “Lehenengo
Goierri Motor Kluba sortu
zen, batez ere, autoen mun-
duko zaleak biltzen zituena.
Duela 3-4 urte, bereiztea
erabaki genuen, nahiz eta
harremana mantentzen den.
Lokala ere, Beasaingo An-
tzizar kiroldegian, elkarre-
kin daukagu”. 

Gomendioak
Motor ezberdinak dituzte
elkartekideek, baina gehie-
nak Custom-ak omen dira.
“Beste elkarte batzuk ba-
daude motor mota batena
baina hemen ez dago mu-
garik”, zehaztu du.

Hobby garesti samarra
onartzen du Amatriarinek.
“Garestiena motorra erostea
da baina gaur egun biga-
rren eskuko motor bat eros
daiteke prezio on batean.
Mundu horretan sartzeko
aukera ona da”.

Gazteei eta motorraren
munduan sartzeko nahia
dutenei gomendio bat eman
nahi die Amatriainek. “Ba-
tez ere gazteentzat gomen-
dioa: motorra erosi aurretik,
esperientzia daukatenekin
harremanetan jartzeko eta
elkartzeko, motorraren
mundura inguratzeko. Niri
ere berdina gertatu zitzai-
dan. Honda Cero 600 bat
erosi nuen eta beldurra har-
tu  nion motorrari. Saldu
egin nuen”.

Asteburuko egitaraua
Beti-Alai pilotalekuan prestatu dute lo lekua, bertako az-
piegitura, dutxak, komunak aprobetxatuz. Otorduak eta
kontzertuak, Plaza Nagusian izango dira.  “Ordizian, lur-
sail bateko nagusiarekin hitz eginda geunden kanping-a
jartzeko, baina azkenean pilotaleku barruan jarriko dugu
kanping-a. Dutxak eta komunak badaude eta aprobetxa-
tu egingo dugu azpiegitura. Eguraldi txarra egiten baldin
badu ere, jendea gusturago egoten da barruan. Leku ba-
tzuetan, futbol-zelaietan jartzen da kanping-a”.

Larunbata izango da egunik nagusiena. Arratsaldeko
4etan adibidez, motor jokoak izango dira. “Ariketa edo
joko ezberdinak egingo dituzte: puntu batetik besterai-
no, nor polikiago joan, hankak lurrean jarri gabe; gara-
gardo upelak mugituz lasterketa; saltxitxaren jokoa: sal-
txitxak zintzilik jarri, motorrarekin azpitik pasatu eta
atzean doanak saltxitxa jan behar du...”, adierazi du
Amatriainek. Jolasaren ondoren, Beasaindik eta Lazkao-
tik barrena, ibilalditxoa egingo dute, inguruko herrietara,
motor giroa ere irits dadin. 20:30ean, afari herrikoia izan-
go da eta gauean azkenik, kontzertua izango da: Bea-
saingo Sin Red taldea eta Los Rebeldes.

Igandean, beste itzuli bat egingo dute, Goierrin ba-
rrena. Zerainen geldituko dira hamaiketakoa egiten.
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Estatu Espainiarreko bi
chopper motorrik oneneta-
rikoak, Goierrin daude, ze-
hazki, Beasainen eta Ordi-
zian. Beasaingo Ander Te-
lleriak eta Ordiziako Pintok,
beraien buruan diseinatuta-
ko motorrak eraikitzen di-
tuzte, motorra, sortzailearen
gustu eta beharretara egoki-
tuz. Piezaz pieza, garajean
kontaezinezko orduak eta
orduak sartuz. 

Seriean egiten diren mo-
torra erosi, piezaz pieza
hustu, biluztu, eta pieza be-
rriak erosiz edo eginez,
osatzen dute motorraren
puzzlea. Motor pertsonali-
zatuak dira, munduan baka-
rrak. “Motorraren transfor-
mazioak egiten ditugu. Ge-
ro legalizatu egin behar di-
ra, parametro teknikoak al-
datu egiten dira eta”, argitu
du Ander Telleriak. Ordi-
zian Motorzaleen bilkkuran,
ikusgai izango dira Telleria-
ren eta Pintoren harribi-
txiak.

Prozesua
Ezker aldeko argazkietan
Ander Telleriak, bere Zahir
chopperra lortzeko eginda-
ko prozesua ikus daiteke.
Sei hilabetean egin du guz-
tia. Honela laburbildu digu
prozesua: “Motorraren ba-
rra moztu eta berria egin
nuen lehenengo; direkzioa
aurrerago eta altuago jarri,

urkila luzeagoa sartzeko.
Atzeko gurpila askoz ere
zabalagoa denez, transmi-
sioa kanpora ateratzen zaio;
tapa guztiak kromatu… izu-
garrizko lana dauka”. Pieza
asko Anderrek berak egin-
dakoak. “Eskulekua edo
manilarra adibidez nik egin
dut, kable guztiak barrutik
sartu ditut, kableak ez ikus-
teko”. Diru ugari gastatu
beasaindarrak kapritxoko
motorra egiteko. Motorra,
normalean, Harley David-
sona izaten da.

Zahirren aurretik, beste
bat ere moldatu zuen.
“Duela hiru urte beste mo-
tor bat zen: motorra japo-
niarra zen eta oso trasnfor-
mazio txikia egin zitekeen.
Dirua ere askoz ere gutxia-
go gastatu nuen”, zehaztu
du.

Piezak katalogoetatik
erosten dituzte, edo beraiek
egin ere egiten dituzte.
Ideiak, aldizkari espeziali-
zatuetatik hartzen dituzte.
Aipatutako aldizkari espe-
zializatu bateko (‘Biker Zo-
ne’), azalean bi goierrita-
rren motorrak atera dira.

Pinto Ander baino lehe-
nago hasi zen chopperra
egiten, “baina nik lehenago
bukatu nuen. Nik transfor-
mazioa egin behar nuen,
baina Pintok, motor guztia,
berria egin zuen. Bi urte be-
har izan ditu”. Anderrek sa-

Ander Telleria eta Pinto

Ametsetako motor
sortzaileak

Piezaz pieza motorra eraiki du 
Ander Telleriak. 

Emaitzak sariak ere eman dizkio beasaindarrari.

Anderren motorrak, 2 metro eta 80

zentimetro ditu luzeran; Pintorenak, 

3 metro eta 4 zentimetro.
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ri ugari lortu ditu, eta Pinto
dagoeneko hasia da lortzen.

Anderren motorrak dau-
kan meriturik handiena da,
txaxis guztia kromatuta edu-
kitzea da. “Kromoa burdi-
nak, metalak bakarrik onar-
tzen du; poro bat edo zulo
bat ateratzen bada, horrek
ez du kromorik hartuko, eta
ezin da karrozeroko pasta-
rekin estali; burdina garbi-
garbia egon behar du, ondo
leundua. Sei-zazpi aldiz sol-
datu nuen, dena garbi-garbi
utzi arte. Izugarrizko lana
da. Horrelako txaxis gutxi
ikusten dira”.

Pintura ere berezia dau-
ka Zahir motorrak. Laranja
eta zilar kolorekoa. “Su ga-
rrak eta loreak, azkenaldian
gertatu diren hondamendi
naturalen protesten adieraz-
garria”, esan du Ander Telle-
riak.

Lehiaketetan, lan gehia-
go zeinek daukan, original-
tasuna, piezak norberak
egindakoak diren ala ez…
hartzen dituzte kontuan.
“Hotsa ere berezia izaten
dute chopperrek baina sho-
wetan hori ez da balora-
tzen”, azpimarratu du bea-
saindarrak.

Behin motorra egindako-
an, errepidean ibiltzea iza-
ten da helburua. Polikiago
eta motelago ibiltzeko mo-
rotorrak dira. “Dena den nik
gehiena, egiten gozatzen
dut”, aitortu du beasainda-
rrak. Hirugarren proiektua
ere buruan darabilki, Pintok
ere bai. Berria egiten haste-
ko, beasaindarrak, Zahir sal-
tzeko asmoa dauka. “Jende
kapritxosoak erosten ditu
horrelako motorrak”.

Era horretako motorrak
kalean utzita ez dira lasai
izaten: “kalean aparkatuta
uzterakoan, begi bat moto-
rrean eta bestea garagardo-
an. Jendea ezer esan gabe
igo egiten da argazkiak ate-
ratzeko. Ez dira kontura-
tzen, botaz gero, zer gerta li-
tekeen”. Motorra inori uzten
dion jakin nahi izan dugu:
“eskatu baino lehen badaki-
te erantzuna, ezetz. Erama-

teko ez da erraza eta zerbait
gertatzen baldin bazaio,
nahiago dut niri gertatzea
eta ez beste bati. Jendea
normalean ez da ausartzen”,
gaineratu digu beasainda-
rrak.

Zaletasuna
Shadow 600 motorra erosi
zuenean sortu zitzaion An-
der Telleriari, bere neurrira
eta gustuetara egokitzeko
gogoa. “Bigarren eskuko
Shadow 600 erosi nuen. Mo-
torraren eta nire gorputza-

ren desproportzioa ez ikus-
teko, erakusleihoetatik alde
egiten nuen. Planteamentua
honakoa izan zen: hurrengo
motorra, ibili ala ez ibili,
handia izan dadila. Volusia
Homenade sortu nuen”.

2004. urtean, Bilboko
Moto Show egin zenean
murgildu zen Pinto ordizia-
rra, chopperraren mundu
honetan. “Orduan ikusi
nuen ‘made in America’ zi-
ruditen chopperrak, Espai-
nian eginak zirela”. Burua
martxan jarri eta argi zeukan

Pintok nahi zuena: “serieko
motorrak zirenak ikusteari
utzi eta nire motorra nola-
koa izango ote litzatekeen
pentsatzen hasi nintzen.
Erakustaldietarako, lehiake-
tetarako motorra izan behar
zuen, baina ibili zedila, ho-
mologazioa lortuta”.

Estatu Batuetatik
Ander Telleriak adierazi di-
gunez, “Chopper-ak, Estatu
Batuetatik iritsi dira. Hona,
beti bezala, berandu iristen
da. Espainia mailan badau-
de batzuk, Zaragozan, Mar-
bellan, Burgosen, Galizian,
Bartzelonan beste pare
bat… Harrigarriena da, Eus-
kadin, eta zehazki Goierrin,
era honetako bi motor iza-
tea, punta-puntakoak gaine-
ra. Txapelketetara joan eta
sariak irabazten ditugu. Jen-
deak ez du baloratzen: Eus-
kadin Biker Zona aldizkari-
ko bi portada ateratzea asko
da eta Goierrin ateratzea as-
koz ere gehiago”. 

Sariak
Ander Telleriak Zahir chopperraren zikloa amaitu dela us-
te du, inguruko lehiaketetan parte hartu baitu dagoneko.
Emaitza onak lortu ditu gainera:  Castellongoa, Lunática
saria; Vieux Boucau-koa, Tolosakoa, Orensekoa, Miran-
dakoa... 

Pintok beranduago bukatu bere artelana eta oraitsu
hasi da lehiaketetan parte hartzen. Benicassimgoa, Zara-
gozakoa, Castellongoa eta Orensekoa irabazi ditu mo-
mentuz. Datorren hilabeteetan, Sestaon, Faron (Portugal)
aurkeztuko da.

Bi urte behar izan ditu Ordiziako Pintok, bere motorra eraikitzeko. 
Oraindik era homologatu baldin badauka ere, bere helburua, 

errepidean ibiltzeko moduan jartzea da.
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Erreportajea

Mikel Aramendiren tesia

Andres Urdaneta: XVI. mendeko
euskaldun ibiltari baten hizkeraz

Itsasondoko Mikel Araman-
di, kazetariak, nazioarteko
gaietan adituak, hitzaldia
eskaini zuen joan zen maia-
tzaren 17an, Andres Urda-
netaren urteurrenaren ingu-
ruan antolatu diren solasal-
dien barnean. Mikel Ara-
mendiren tesiaren arabera,
Andres Urdaneta, euskal
hiztuna zen eta bere ida-
tziak gazteleraz idatziak ba-
zeuden ere, euskararen ku-
tsadura nabarmena da, eus-
karakadaz beteak. “Euskal
hiztuna zen eta beti man-
tendu zuen euskara. Urda-
netaren idatziak oso zailak
dira ulertzeko, euskaraz ez
dakienarentzat. Nire tesia
da Urdaneta euskalduna ze-
la nahiz eta Urdanetak ez
zuen euskaraz zuzenki ida-
tzi hitz bat bera ere, gaur
egun ezagutzen dugunetik.
Egiazki, oraintsu, bilaketa
honi ekin diogunean, beste
idatzi batzuk agertu dira eta
ez litzateke harritzekoa
izango, egunen batean, zer-
bait agertzea”, dio Aramen-
dik.

Idazle oparoa, 
pertsona ixilkoia
Andres Urdanetak asko ida-
tzi zuen. Bidaien kontakizu-
nak, txostenak eta gutun
ofizialak gehien-gehienak.
“Kontatuta daukagunaren
arabera, Urdanetaren idatzi
guztiek, milioi erdi bat ka-
raktere baino gehiago har-
tzen dituzte. Gaur egungo
liburu potolo samar bat ba-

da. Horietako erdiak, Loay-
siren kontakizun luzean bil-
tzen dira, 1538 inguruan
idatzi zuen kontakizun luze
horretan”. 

Urdanetaren idatzi per-
tsonal pribaturik ez da aur-
kitu orain artean behintzat.
“Asko idatzi zuen pertsona
izan arren, bere bizibideaz
oso gutxi dakigu. Eta gaine-
ra dakigun gutxi horren za-
tirik handiena ez dakigu be-
rari esker, beste batzuei es-
ker baizik. Zirkunstantzia
batzuetan bere adina, bere
familiaren tasunak, eta ho-
rrelako gorabeherak ema-
ten dizkigute hirugarren ba-
tzuk. Urdanetak ez du seku-
la santa bere buruaz hitz
egiten. Esate baterako, ida-

tzi bakar bat egongo litzate-
ke, eta ez gainera berea, Ur-
danetak Ordiziakoa dela
esaten duena. Dudarik ga-
be, pertsona ixilkoia oso
erreserbatua zela esango
genuke, bere buruaz oso
gutxi hitz egiten zuena. Al-
de horretatik bilaketa oso
konplexua da. Ixiltasun ho-
rren ondorioetariko bat da,
bere ama-hizkuntzaz argibi-
derik ez daukagula. Bistan
da Urdanetak gaztelera ba-
dakiela, zeren eta bere ida-
tzi guztiak gaztelera  dei ge-
nezakeen zerbaitetan idatzi-
ta daude. Baina horrez gain,
malayoa ere bazekiela. Eta
hori zeharbidez jakinaraz-
ten digu. Ez du sekula oso
garbi esan eta ez du oso

garbi esaten euskararik da-
kienik. Gauza asko uzten
ditu esateke, normala de-
nez, zeren eta bera idazten
ari dena dokumentu ofizia-
lak dira”. 

Zeharbidezko euskal-
duntasun frogak edo aztar-
nak asko dira, “hain sako-
nak eta hain zabalak, kon-
trakoa esatea kosta egingo
da. Biografoak ez dira au-
sartu Urdanetaren ama-hiz-
kuntza gaztelera zenik esa-
ten”, azpimarratu du itsa-
sondoarrak. “Beste aztarna
edo zeharkako frogantza
bat dago: Gonzalo Fernán-
dez de Oviedok Urdaneta
aurkezterakoan, “vizcaíno
(guipuzcoano mejor dicien-
do)” esaten du. Espainiako
XVI. mendeko historialari
garrantzitsuena da. Garai
hartako ‘vizcaino’ adjetibo-
ak, eduki linguistiko nabar-
mena dauka. Gonzalo Fer-
nández de Oviedok pertso-
nalki ezagutu zuen Urdane-
ta”, gaineratu du.

Mikel Aramendi: 
“Urdaneta oso preziagarria egiten da, garaiko

gaztelera ezagutzeko, garaiko euskara sumatzeko eta
bien arteko zubiak norainokoak eta nondik norakoak

izan daitezkeen sumatzen hasteko”.

Urdanetaren

idatziak oso zailak

dira ulertzeko,

euskaraz ez

dakienarentzat. 

✆✆ 943 88 77 26   ALTZAGA

Urte guztian
zabalik

Eguneroko menua

Karta

Sagardotegiko meua

Olagi
Sagardotegia
Jatetxea
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Euskarakadak
“Euskarakada hitza erabil-
tzen ari naiz, baina euskara-
da kontzeptuaren erlatibita-
tea azpimarratu nahi nuke.
Zeren eta, guzti honetan na-
barmentzen da, euskararen
eta Ertaroko gazteleraren
arteko kidetasuna, elkar
permeabilitatea askoz ere
handiagoa zen eta gaur
egungo euskarazko esapide
jatorrak ditugunak, Erdi
Aroko gazteleran aurkitzen
dira. Kontua da, euskara
ama ala alaba da?

Alde horretatik, Urdane-
taren idatziak oso garrantzi-
tsuak dira euskararen histo-
ria idatzian. “XVI-XVII.
mendeko zerbait azaltzen
zaigunean, demagun orain-
txu Lazarragaren idatziak
agertu direnean eta, denok
kinka batean ipini gara, gu-
re hizkuntza historiarako
oso garrantzitsua delako.
XVI. mendeko euskara edo
aurreragokoa nola zen ima-
jinatu egin behar dugu. Eta
imajinazio horretan, noski,
garrantzia handia izaten du-
te beste hizkuntza batzue-
tan idatzita daudenak, eus-
kaldunen eskutik edo eus-
kararen kutsua dutenak edo
euskarazko hitzak jasotzen
dituztenak. Gure hizkuntza-
ren historia zaharra horrela-
xe, oso apurka, oso lan txi-
kiekin egin beharreko hor-
ma bat da, eta beharbada
Urdanetaren idatziak inter-
pretatzea, irizpide batzuk
eman dizkiote, garai harta-
ko euskara nola izan ziteke-
en”. 

Aramendiren ustez, Ur-
danetak ez zekien latinik.
Hitzak asmatu behar ditue-
nean, modu nahiko xele-
brean egiten du, baina inoiz
ez du jotzen latinezko erro-
etara. 

“Eta askotan, euskaraz-
ko esapide bati hitz elkar-
goa eginez soluzionatzen
du. Horrek aditzera ematen
didana da, latinik ez zekie-
la. Edonola, latina jakiteko-
tan, jakingo zuen gero, frai-
le sartu zenean. Bere bizi-
tzako azken partean hiz-
kuntzekin zer egin zuen,
hori ere ikustekoa izango li-
tzateke. 28 urterekin Mexi-
kora joan eta 25 urte egin
zituen. Azkeneko 10 urte
paseak, fraile agustinar be-
zala pasatzen ditu. Hor du-
darik gabe, latin pixka bat
ikasi beharko zuen”, zehaz-
tu du itsasondoarrak.

Beka
Urdanetaren idatzi asko az-
tertu dira baina dokumentu
ezezagunak egotea ez litza-
teke batere harritzekoa Ara-
mendirentzat. “Urdanetari
kendutako paperak Portu-
galen daude. Baina irakur-
tzea ez da nahikoa. Ordu
asko galdu behar dira zer-
bait ulertzen hasteko. Eta
soltura pixka batekin eta
egindako lanari etekina ate-
raz, ordu asko behar dira.
Nik uste dut urteurrenaren
ekarpen horietariko bat
izan behar dela, eskura di-
tugun dokumentuak, fida-
garriki transkribatuta gera
daitezen, mundu guztiaren
eskura eta hortik aurrera
bakoitzak bere esparruan
ahal duena edo nahi duena
egin dezala. Dokumentu
berrien bilaketa, artxibate-
gian, Valladoliden, Portuga-
len... itsu-mutsuko bilaketa
egin beharra dago”. 

Artxibategietan lan asko
dago egiteko. Hori dela eta,
dokumentu horiek aztertze-
ko beka bat aterako du Or-
diziako Udalak, Casa Asia-
ren babesean.

Hainbat adibide
Mikel Aramendiren esanetan, Urdanetaren euskalduntasu-
naren “frogantzarik handienak, Urdanetaren idatzien az-
terketatik datoz. Gutxi dira idatzi horietan, derrigor eus-
kaldun baten ahotik sortutakoak direla esan daitekeenak,
baina guztiak hartuta ez dago beste erremediorik, euskal-
dun batek idatziak direla esatea baino”.
Puercos monteses = basurdea.
Tubiese cargo = kargu egon nadin.
Dar prresa = presa sartu.
Rruciada = zaparrada.
Oxeamos = uxatu genituen.
Que primero = lehen baino
Demas que es bueno = ona izateaz gain.
De sesenta y tantas legoas arriba = hirurogei legoatik
gora.
Estoy maravillado = harrituta nago.
Andaba la guerra muy caliente = oso bero, asaldatuta,
hasarretuta.
El otro dia segundo = biharamunean.
Luego en la ora = orduantxe
Mar larga = itsaso zabala.
Biento prospero = eguraldi ona.
De trabes = trabeska.
Los bendabales = mendebala.

“Euskarazko itsaso zabala, mar largaren ama ala alaba
da? Garbi dagoena da, elkarren kalkoak direla. Urdanetak
etengabe erabiltzen du ‘primero’ lehen bezala. Gaztelera
ama-hizkuntzatzat duen batek ez ditu konkordantzia ara-
zoak izaten: las peces”.

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

KRISTALDEGIA
ERAKUSKETA:

Ezkiaga Pasealekua z/g 
☎ 943 88 88 24

BILTEGIA:
Salbatore Industrialdea 

☎ 943 88 60 70
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Bazan garai batean urtero frailei arku-
me bana eramateko ohitura. “Limosna-
ko arkumea” deitzen zitzaion. Korpus
eguna izaten zan hortako seiñalatua.
Urbia eta inguruko artzai guztiak han
elkartzen giñan. Egun horri buruz
1965ean jarritako bertsoak dira hauek.

1.- Arantzazura eman dira gaur
artzai askoren pausoak
limosnetako harturik danok
arkume bana osoak,
gu bezelaxe etortzen ziran
gure lengo gurasoak;
Korpus egun hau gogoan dala
jartzera noa bertsoak.

2.- Gaur bildu gera bizi geranok
batean eta bestean,
praileak ondo hartu gaituzte
guztiok, nere ustean.
Ohitura honek segitutzen du
auskalo zenbat urtean,
nik desio det: jarrai dezala
artzaiak geran artean.

3.- Etorri gera gipuzkoarrak
baita’re Arabakoak,
argazki baten hartu gaituzte
gaur hemen bildutakoak,
gizen askorik ez da egongo,
gehientsuenak flakoak,
ez egun danak izan balira
gaurkoa bezelakoak.

4.- Hamar t’erditan entzuna degu
danok meza nagusia,
zenbat kantore, hizlari t’abar
hor bazan zer ikusia
Hor bazegoen nola ibili
nortzuk adierazia,

Frantziskanoek eliz lanetan 
badute beren grazia.

5.- Meza nagusia entzutea
izan degu gogokoa,
prozesioa ere egin da
ikusteko modukoa
baina sermoia gogor samarra
iruditu zaigu gaurkoa,
bere burua bezela gutxik
maite du lagunurkoa.

6.- Bazkaritako ordua gendun
jarririk ordu batean,
gure Aita Lasa zai genedukan
hor sarrerako atean
mai ederrera hartu gaituzte
barrura eramatean,
jan-edanetik bai opa ere
guztizko borondatean.

7.- Bazkal aurretik errezatuta
eseritzen gera maian,
lagun-zar danak maitetasunez
alkarri hitzegin naian,
bazkal ondoren ederki askok
jan da edan degun garaian
bertsoak ere kanta ditugu
gure euskera alaian.

8.- Ondorenean erretratoak
danori ateratzea,
kostea zaigu geren tokitan
behar bezela jartzea,
bati aurrera esaten zigun
besteai, berriz, atzea;
orain badegu ondo atera
geraden esperantzea.

9.- Gaurko eguna pasatu degu
Frantziskanoen tartean,

gure Aita Lasa buru dalarik
artzai danakin batean,
eta azkenik agurtu degu
hitz hauetxek esatean:
“bagoaz eta oraingoz agur
berriz ikusi artean”.

10.- Artzaiak asko ari gerade
bakantzen edo urritzen,
lendik oraina zer diferentzi
ez dago samur neurritzen,
geroz gutxiago izateakin
ez naiz batere arritzen:
gaudenak ere Jainkoak daki
bakoitza nola gabiltzen!

11.- Asko zergatik gutxitu geran
hau’re esango det garbi:
ia basoak hartu baititu
gara leku ta belardi.
Laister gerala pentsatzen nago
ez arkume ta ez ardi,
Arantzazuko Amabirjiña,
zuk egin zaiguzu argi.

12.- Gaur ez ditugu garai batean
bezin paraje lasaiak,
toki ederrak gorde ditezen
basurde eta azaiak;
oraindik ere gustatzen dira
arkume eta gaztaiak.
ia bestela falta haundirik
ez du egiten artzaiak.

13.- Gauden banakak gaizki gabiltza
baztarrak ezin zaindurik,
bildurgarrizko haize hotzetan
ederki asko zaildurik.
Gaur pena danak aztu zaizkigu
Arantzazura bildurik,
baina denbora gutxi dala hau,
ez daukat beste bildurrik.

14.- Guztion Ama Arantzazun da
hau danok ondo dakigu,
ta berak ere jakin lezake
nola gabiltzan gaizki gu;
lenago zabal ziran tokiak
estutu egin zaizkigu;
bi egunean bizi behar da
badegu naiko kastigu.

15.- Amabirjiña, zure ondoan
bildu gera Arantzazun,
nere esana aintzakotzat
ia hartutzen didazun,
ondo dakigu zuk lendik nola
artzaiak maite dituzun,
orain munduan gaudenoi ere
ea laguntzen diguzun.

Florentino Goiburu, 
‘Kantu Kontari’ liburutik.

Garai batean...

Limosnako
arkumea

Limosnako
arkumea
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Segura
Jaietako lehen asteburuko

egitaraua

Ekainak 15, ostirala:
19:00etan: Futbito txapelketako final aurrekoak, Bara-
tze pilotaleku ondoan.
23:00etan: Dantzaldia Gaubela taldearekin, plazan, ta-
bernariek antolatuta.

Ekainak 16, larunbata:
10:00etatik 11:30era eta 18:00etatik 19:00etara: Gi-
puzkoako bola eta toka txapelketa, bolatokian.
18:00etan: Gipuzkoako bola eta toka txapelketa.
Ondoren: Haurrentzako jokoak, Gazte Asanbladak an-
tolatuta.
23:00etan: Dantzaldia Gaubela taldearekin, plazan, ta-
bernariek antolatuta.

Ekainak 17, igandea:
10:00etan: Gazte mailako San Joan txirrindulari proba. 
18:00etan: 31. Euskal Herriko Dantza txapelketako fi-
nala, Baratze pilotalekuan.
Afal aurretik: Herriko trikitilarien eta txistulari taldea-
ren emanaldia, plazan.

Ataun
Otso-festa

Ekainak 15, ostirala:
22:00etan: Herri antzokian, Antzerkia Txalo Produk-
zioak-en eskutik: ‘Bota Patsa’. Iker Galarza eta Joseba
Usabiaga aktoreak dira protagonistak. Sarrera dohainik.

Ekainak 16, larunbata:
Auzoeta kiroldegian, txapelketetako finalak eta sari
ematea.

Ekainak 21, osteguna:
18:00etan: Herri Antzokian, ‘Otso festa 07’ jaialdia:
Lazkao Txiki Musika Eskola eta Otsoak dantza taldea-
ren eskutik.

Legorreta
Ekainak 9: 

Corpus Christi eguna
Festak pasatu zaharrak ez badira ere, festa giroa izan-
go dute ekainaren 9an, Corpus Christi eguna ospatze-
ko. Jarraian duzue egitaraua:
09:30ean: Diana Legorretako Musika Eskolako ikasle-
en eskutik.
10:30ean: Haurrentzako Herri Krosa.
11:30ean: Helduentzako Herri Krosa.
13:00etan: Krosaren sari banaketa.
18:00etan: XVIII. Ardo dastatze txapelketa.
18:30ean: Udalak arda eskainiko du herritar eta bisita-
ri guztientzat. Guzti hau ‘Iraunkorrak’ txarangak alai-
tua.
19:30ean: Usariozko Meriendak Plazan, ‘Iraunkorrak’
txarangak alaitua.
Ondoren goizaldera arte, kalejira eta dantza saioa
‘Iraunkorrak’ txarangarekin.

Non zer?

☎☎ 99 44 33   88 88 88   77 00 22
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Aseguruak

Komunitateen administrazioa
Kol. Zenb. 599

Urdaneta 52-behea
ORDIZIA

Tel.: 943 087 486

✕ Jabekideen
komunitatea
osatzea

✕ Komunitateen
kontabilitatea

✕ Akten idazketa

✕ Aurrekontuen
eskaera

✕ Aholkularitza
legala

✕ e.a.
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Ordizia
Saskibaloiko entrenatzaile

izateko ikastaroa
Gipuzkoako Saskibaloi Federazioak, OKE Saskibaloi
Elkartearen eta Ordiziako Udaleko Euskara Zerbitzua-
ren laguntzarekin, ‘Saskibaloiko hastapena’, saskibaloi-
ko entrenatzaile izateko ikastaroa izango da Ordizian,
Barrena Kultur Etxean, uztailaren 9tik 13ra eta uztaila-
ren 16tik 20ra. Guztira 45 ordu. Goizean izango da
ikastaroa, 10:00etatik 13:30etara. Euskaraz eskainiko da
ikastaroa.

Honoko gaiak landuko dira: prestakuntza tekniko-
aren arloa; banakako teknika taktika, joko arauak, tal-
deen gidaritza, didaktika arloa; metodologia; zientzia
aplikatuen arloa; osasuna eta garapen fisikoa; oinarri
psikologikoak; garapen profesionalaren arloa; legeria,
kudeaketa eta inguru profesionala. Ikastaroa gainditze-
ak PDJ epaile aritzeko aukera ematen du.

Ikastaroan parte hartzeko baldintza, 16 urte beteta
izatea da. Matrikula, 140 euro kostatuko da. Plaza ko-
purua mugatua da eta izena emateko hurrenkera zo-
rrotz errespetatuko da. Izen-emate orria aurkeztu behar
da, argazki batekin, NAren kopiarekin eta banketxeko
ordainagiriarekin batera, ekainaren 18a baino lehen,
Gipuzkoako Saskibaloi Federazioan. KUTXAn sartu be-
harko da dirua. Kontu zenbakia.: 2101-0200-41-
000680810-9; dirua sartzen duen pertsonaren izena
adierazi behar da.

Ordizia
Ekainaren 10ean 

erromeria Oiangun
Oiangu Parkea Bizirik Natur Elkarteak, erromeria anto-
latu du ekainaren 10ean, Oiangun bertan. Ondoko egi-
taraua prestatu dute.
11:00etan: Jolas herrikoiak, Gaztetxeak antolatuta.
12:00etan: Txistulariak. 
12:30ean: Prentsaurrekoa eta sagardoa kupeletik.
13:00etan: Bertsolariak eta trikitixa.
14:00etan: Bazkaria (norberak berea eraman dezala).
Arratsaldean: Trikitixa.

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

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA
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Iragarki laburrak

BESTELAKOAK

salgai
Burstener karabana salgai. Bi
ohea handi eta 80-ko litera.
Komuna eta bi abanzerekin.
Egoera oso onean. 3.700 eu-
ro. 665705337.
Esolatarako akazi egurra
salgai. Luzera 2 metro.
609411811.
Egongelarako altzariak sal-
gai, oso merke. 943187488.
Arraindegi, harategi etaba-
rretarako baskula salgai. 15 ki-
lora arte. 615709493
Knaus karabana salgai, 2005.
urtekoa. 3 anbientetakoa.
Extra guztiekin. 620396947.

ETXEBIZITZAK

errentan hartu
Pisu bila nabil, alokairuan.
943180119.

errentan eman
Jakan, apartamentua, igerile-
kuarekin, alokatzen da, uztail
eta abuztuan. 676615361.
Errioxako kanping batean ka-
rabana alokatzen da. Guztiz
erosoa. 669706870.
Apartamentua alokatzen dut
Pinedan, uztailean eta abuztuko
lehen hamabostaldian.
943027991.

salgai
Ataun. 60 m2, berritua, prezio
interesgarria. LAZKAO INMO-
BILIARIA.
Ataunen, berritzeko etxe
eder bat aukera ezberdinekin.
INMO F3 943164936 -
629417171.
Altsasun etxebizitza berria
salgai. 3 logela, egongela, sukal-
de hornitua, 3 komun eta 14
metroko trastelekua.
37.000.000 pezeta. 665725265.
Beasain. Ezkiaga etorbidean,
103 m2ko etxebizitza salgai. 3
logela, 2 komun, ganbara eta
garajea. 661079053.

Beasain. Errekarte kalean, 65
m2ko etxebizitza salgai. 3 loge-
la. Eguzkitsua. Prezio interesga-
rria. LAZKAO INMOBILIARIA.
Beasainen, kanpo aldera
ematen duen 85 m2ko etxebi-
zitza salgai. Berogailua. Garajea.
248.000 euro. INMO F3
943164936 - 629417171.
Beasain. Erdigunean. Eraikun-
tza berriko apartamentua, ga-
raje handiarekin. INMO F3
943164936 - 629417171.
Beasain. Erdigunean. 82m2ko
etxebizitza. Eguzkitsua, igogai-
lua, trasteleku handiarekin.
INMO F3 943164936 -
629417171.
Idiazabal. Eraikuntza berria, 3
logelako azken etxebizitza sal-
gai. 47.000.000. LAZKAO IN-
MOBILIARIA.
Idiazabalen 115 m2ko pisua
salgai. Erabat berritua. Berogai-
lua eta igogailua. Garaje eta
ganbarakin. INMO F3
943164936 - 629417171.
Lazkao. San Jose kalean, 60
m2ko etxebizitza salgai. 3 loge-
la. Berritua. LAZKAO INMO-
BILIARIA.
Lazkao. Laister eraikuntza be-
rriak.Apuntatu zaitez.
LAZKAO INMOBILIARIA.

Legorreta. Etxea salgai. 2 lo-
gela, egongela, bainugela, sukal-
dea eta balkoia. Erabat egoki-
tua. 679193462.
Ormaiztegi. Ibili gabeko 6
urteko etxea salgai. 2 logela
(bat jarrita), egongela, bainuge-
la, sukaldea (jarrita) terraza eta
lorategia. 695780056.

logela
Legazpin, Itxaropen auzoan,
logela bat alokatzen da pertso-
na batentzat; emakumezkoa
nahiago. 649921948.

GARAJEAK

errentan eman
Dulce Maria Loinaz (Bea-
sain) etxaldean 27 m2ko gara-
jea alokatzen da. 677680390.
Beasaingo anbulatorio be-
rrian garajea alokatzen da.
619750318.

salgai
Legorreta. Neurri ezberdi-
netako garajeak. LAZKAO
INMOBILIARIA.

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

Autoen salmenta
Mekanika eta 
elektrizitatea

Legazpi kalea, 3        ORDIZIA       ☎ 943 16 03 04

●●  Pintxo hotz eta beroak
●●  Ogitartekoak

ETXERAKO OIHAL ETA OSAGAIAK

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

ESKOLA LAGUNTZA
INFORMATIKA
INGELERA
IKASKETA TEKNIKAK
UNIBERTSITATE-MAILA

irakaskuntza zerbitzuak

Joan Iturralde, 5
Beasain

943 160 120
www.ikaskide.net
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Goierritarrako iragarki laburrak:

hitz bakoitzeko 0,63 euro.
Iragarkia bi aldiz argitaratuko da Goierritarran,
behin Goierriko Hitzan eta 7 egunez egongo da

www.goierrikohitza.info webgunean.

943 88 96 12
goierritarra@goierrikohitza.info

gh@goierrikohitza.info

ANIMALIAK

salgai
Astarra salgai. 250 euro.
943180388.
4 hilabeteko setter ingeles
txakurra salgai. 160 eurotan.
659219237.

LANA

eskaerak
Zerbitzaria behar da Bea-
saingo Arrano tabernan.
943887447.
Idiazabal inguruko pertsona
bat behar da, astean 6 orduko
lana burutzeko. 629835340.
Tabernan lan egiteko zerbi-
tzaria behar da Beasainen.
676048552.
Beasaingo eta Ordiziako
okindegi baterako pertsona
bat behar da. 943885500.
Ingeniari teknikoa edo apa-
rejadorea behar da. Euskalduna
eta lan arriskuen prebentzioan
goi mailako teknikaria.
teknika@segurtasuna.net
Umeak zaintzeko pertsona
bat behar dugu Zumarragan.
655718192.
Ileapaindegi batean lan egite-
ko pertsona bat behar da.
Bidali kurrikuluma 140 posta
kutxara (Ordizia).
Burdindegi lantegi batean lan
egiteko pertsona bat behar
da.. 943721160.

Beasainen neska euskalduna
behar da umeak zaintzeko.
Arratsaldez, 16:00etatik
20:00etara. 650204836.
Neska euskalduna behar da
Beasaingo taberna baterako.
678014223.
Ileapaindegi baterako espe-
rientziadun ileapaintzailea be-
har da. 607815274.

eskaintzak
30 urteko, paperik gabeko gi-
zonezko etorkin hegoamerika-
rra eskaintzen da ostalaritzan,
baserrietan, komertzioetan...
lan egiteko. 619821216.
Lan ezberdinetarako, (ume-
ak zaintzeko, garbiketa laneta-
rako...) emakumea eskaintzen
da. Egun osoan zehar lan egite-
ko aukera. 606722876.
Neska eskaintzen da, adine-
ko pertsonak zaintzeko, garbi-
keta lanetarako, tabernan lan
egiteko... 616889923.
Tarot kontsultak. 943766214.

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.

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA

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

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



Argazki zaharra
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Gabiriako Hilario Goiburu eta Maria Kristina Jauregiren arteko ezkontza 1946. urtean
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Inazio Jauregi, Enrike Goenaga (Donostia), Jesus Goia, Rufino Jauregi, Zer-
bitzaria, Serapio Jauregi, Luis Goia, Eugenio Murua, Maria Luisa Jauregi eta Roman Jauregi.
Erdiko ilaran: Bizente Jauregi, Soinujolea, Blasa Jauregi (Etxetxo), Patxi Izuzkiza, Roman Unanue (Medikua), Lu-
ziano Jauregi, Sara (medikuaren emaztea), Joxepa Goia eta Inazio Gorrotxategi (apaiza).
Beheko ilaran: Luis Jauregi (Etxetxo), Maria Joakina Goiburu, Eustasio Jauregi, Hilario Goiburu Amezaga (Santes-
teban), Maria Kristina Jauregi Goiburu (Arretxemendi), Petra Pikasarri eta Franzisko Goia.

beasain






