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Iritzia

Zegamarra izan behar al da Aizkorri
maitatzeko? Lazkaotarrek bakarrik al
dute Lakaomendi estimatzeko esku-

bidea? Abaltzisketan jaioa behar al du La-
rraitz ondo zaindua nahi izateko? Horiek
denak, neurri batean, goierritar guztion
ondare eta aberastasuna direla uste baldin
baduzue, onartuko didazue, halaber,
Oianguri buruz hitz egiteko eskubidea,
beasaindar batek ordiziarren kontuetan
zertan sartu ez daukala aurpegiratu gabe.

Urteak daramatzagu kontu honekin
bueltaka, baina ezagutzen ez duenik bal-
din bada, labur azalduko dut, ahalik eta
objektiboen: aurreko udalak Ikena izene-
ko enpresa bati utzi zion, diru kopuru ba-
ten truke, Oianguren parke publikoaren
esplotazioa; enpresa horrek asmoa du
parkea itxuraldatzeko, zati bat jende guz-
tiarentzat zabalik utziz, eta beste bat era-
bilera pribaturako: golf-zelai bat eginez,
batetik, eta paint-ball jokorako eremu bat,
bestetik.

Proiektua jakinarazi zenetik hasi zen
herritar-talde zabal bat horren kontrako
lanean: jendea kontzientziatuz, alegazioak
eginez, bide baketsu eta errespetuzkoak
erabiliz betiere. Horren aurrean, herriko
agintariek gehiengoa zutela esaten zuten,
eta beraiena zela erabakia. Gauzak horre-
la, udala aldatzea besterik ez litzateke gel-
dituko, jende gehiena pribatizazioaren
kontra dagoela erakusteko eta parkearen
izaera publikoa errespetatzeko.

Egin dira hauteskundeak. Mila gauza
jokatzen eta erabakitzen ziren bertan, ez
Oianguren parkearen etorkizuna bakarrik,
baina hori ere bai. Eta lehenengo indarra,

1.100 botorekin, ANV izan da, pribatiza-
zioaren aurka azaldu den alderdia; biga-
rren eta hirugarren, EAJ ia 900 eta PSE ia
800ekin, biak ere Ikenarekiko akordioa-
ren aldekoak; laugarrena EB-Aralar, 765
boto izan dituena, hau ere pribatizazioa-
ren kontrakoa. Matematika askorik jakin
gabe ere, aise ikus liteke indarrak pareka-
turik daudela. Ezin esango dut herri osoa
argi eta garbi golfaren kontra agertu dela,
baina inork ezingo du esan herriak golfa-
ren proiektua berretsi duela bere botoen
bitartez.

Hala ere, hemen dator koxka: ANV-
rentzako botoak ilegalak dira, Madrilgo
justiziaren erabakiz; eta berez, jendearen
iritzi hutsa errespetatuta, zinegotzi-kopuru
berdintsua izango litzatekeena, orain, Al-
derdien Legearen ondorioz, guztiz des-
proportzionatua gelditzen da, parkearen
pribatizazioaren aldeko gehiengo garbi
batekin.

Ez naiz hasiko hemen Espainiako go-
bernua kritikatzen; irakurle bakoitzak
izango du bere iritzia Zapateroren politi-
kaz, Imazen jarreraz, Batasunakoen joka-
bideaz… Egunero telebista eta egunkari
guztietan ikusten ditugun kontuak dira
horiek denak. Sinpleagoa da hemen esan
nahi dudana: demokratikoa izan nahi bal-
din badu, legez ezarri den Ordiziako uda-
la behartuta dago, nik uste, gai arantzatsu
honen gainean erreferendum bat antola-
tzera, ordiziar guzti-guztiek berdintasun
egoeran beren iritzia eman dezaten, eta
horren arabera erabaki nork gozatuko
duen eta nola kudeatuko den herritar
guztiena den ondasuna.

Oianguko parkea:
erreferenduma orain!

Xabier Mendiguren
Elizegi

Ezin esango

dut herri osoa

argi eta garbi

golfaren kontra

agertu dela,

baina inork

ezingo du esan

herriak

golfaren

proiektua

berretsi duela

bere botoen

bitartez.
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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

Elikadura Subirotasuna:
elikadura eta nekazal ere-
duak finkatzeko eskubi-
dea, zentzu hortan politi-
kak erabakitzeko eskubi-
dea, kulturalki eta nutrizio-
nalki egokiak diren jakiak
kontsumitzeko eskubidea
eta bertako produkzioa
kanpotik datozen inporta-
zio merkeen aurrean
(ekoizpen kostuaren azpi-
tik dauden salneurritan as-
kotan) babesteko eskubi-
dea, nekazariek duintasu-
nez lan egin eta bizitzeko
eskubidea. 1995 urtean
sortu zuen kontzeptua Via
Campesinak.

Atila Sariak izendatu ditu
Ekologistak Martxan. Ingu-
rugiroaren suntsitzean la-
guntzen duten pertsona,
proiektu eta abarren artean
irabazleak hauek dira. Ati-
la 2007 Gipuzkoa Foru Al-
dundiari eman diote berak
bultzatzen dituen proiek-
tuengatik (AHT, Pasaiko
portua, errauskailua,...).
Atilaren Zaldia 2007 Luis
Mari Oiarbide izendatu du-
te. garapen jasangarriko
Foru Aldundiko ordezka-
ria. Sari hauekin hausnar-
ketara dei egin nahi dute.

Plastikoz egindako gaiek
luzaroan irauten dute
itsasoan zein lehorrean,
eta horrek arazoak sortzen
ditu ingurumenean. Ala-
baina, zenbait museotako
arduradunek oso bestela-
ko ikuspegia emango lu-
kete, honen inguruan. Izan
ere, plastikozko artelanak
hondatzen hasiak dira, eta
ez dakite degradazioa nola
galarazi.

JAKIN BEHARREKOAK25 urte Lemoizen itxieratik
25 urte nuklearrik gabe!
Lemoizko zentral nuklearra
itxi zenetik 25 urte igaro
ondoren, haren mamua gu-
re gainean hegan dugu be-
rriro ere. Lemoiz ote dator?
Nuklearrak? 

1972an hasi ziren zen-
trala eraikitzen, eta obrak
1984an betiko gelditu ziren.
PSOEren Gobernuak eraba-
kitako luzamenduaren on-
dorioz izan zen, eta luza-
mendu hori hilero ordain-
tzen ari gara elektrizitate-or-
dainagiriez. Antzeko
proiektu batzuk sortzen ari
ziren unean bertan geldiara-
zi ziren: Debako eta Izpaz-
terko zentralek euskal kos-
talde nuklearra osatuko zu-
ten; beste zentral bat zego-
en aurreikusita Tuterarako.

Borroka ekologista eta
antinuklearraren garaipen
itzel hau Euskal Herriko
mobilizazio handiari eske-
rrak lortu zen, eta mobiliza-
zio hartan Lemoizen ingu-
ruko herritarren eta udalba-
tzen partaidetza nabarmen-
du zen. 

Borrokaren mugarrien
artean aipatu behar dira
‘Comisión de Defensa de
una Costa Vasca No Nucle-
ar’ delako taldeak bildutako
150.000 sinadura, 1976an
Plentziatik Gorlizera mar-
txan joateko lehenengo al-
diz bildu ziren 50.000 per-
tsonak, Bilbon 1977an
150.000 pertsona bildu zi-
tuen manifestazio handia.
Horiek eta beste manifesta-
zio jendetsu batzuek eta,
orobat, itzalaldiek, argiaren
ordainagiri ordaindu gabe-
ek, itxialdiek, eztabaidek,
langileek zentraleko obre-
tan lantzean behin eginda-
ko sabotajeek… guztiek he-

zurmamitu zuten herritarren
protesta, azkenik plan nu-
klearrak makurrarazi zituen
protesta hain justu.

Bederatzi heriotza ere
egon ziren: ekintzaile anti-
nuklearrak, langileak, Le-
moizko zuzendaritzako ki-
deak, ETAko militanteak…
Haien artean, Gladys del
Estal, Donostiako ekintzaile
antinuklearra, poliziak erail-
da Tuteran 1979an, Energia
Nuklearraren kontrako Na-
zioarteko Ekintza-eguneko
kontzentrazio-festa batean.

Baina zentralaren erai-
kin handi eta huts haiek zu-
tik daude oraindik ere, eta
haien itzala hegan dugu gu-
re etorkizunaren gainean.
Izan ere, behin baino gehia-
gotan aipatu da Lemoiz zi-

klo konbinatuko zentral ter-
miko bihurtzeko aukera.

Gaur egun, plan nuklea-
rrak munduko hainbat toki-
tan ia betirako gelditu on-
doren, energia nuklearra
mintzagai dugu berriro ere,
berotegi-efektuak eta klima-
ren aldaketak eragindako
kezkak bultzatuta.

Zer egin behar dugu
noizbait itsasbazterra izan
zen toki babesgabe hura
berriro geurea izan dadin?
Zer egin aspaldiko meha-
txuak salbazio-proiektuak
balira bezala itzultzen badi-
ra? Galdera horiek eta beste
batzuk gure erantzunaren
zain daude: aurpegi eman
beharko diegu, denon arte-
an berriz ere.

Ekologistak Martxan

Gladys del Estal, Donostiako

ekintzaile antinuklearra, poliziak

erail zuen Tuteran 1979an

Goierritarra 324 [ 2007-VII-6 ]



Kaixo, lagunok! Gaur entsalada berezia izango dugu. Be-
raz, erne!

Balioa/balorea
Euskaraz ez dira gauza bera. Erreparatu ondorengo esal-
diei:
✗ Zilarrezko txanpon zahar horien benetako ba-

lioa (= prezioa, salneurria) zein
den jakitea  zaila da. Edo: Txan-
pon zahar horiek benetan zen-
bat balio duten jakitea zaila
da.

✗ Balorea (=adorea) behar du
gizonak hori egiteko! Dedio!

Baikorra/ona
Behar baino gehiagotan erabiltzen
dugu baikor hitza. Kontua da pertsonekin
bakarrik erabili behar dugula!
✗ Gure izeba Maritxuk Euskal Herriko gatazka berehala

konponduko dela uste du. Baikorra da, gero! (zuzen)
✗ Euskal taldeen emaitzak baikorrak izan dira (oker).
✗ Euskal taldeen emaitzak onak (itxaropentsuak, positibo-

ak) izan dira (zuzen).
Oharra: Ezezka jarriz gero, gauza bera!
✗ Ezkorra da, horratik, gure aita! Matematiketan, fisikan,

kimikan eta ingelesean emaitza txarrak izan ditudala
eta... ez da, bada, gaizkile bihurtuko naizela esaten ha-
si!

Konpromiso/konpromezu
Konpromezu hitza, nahiz eta maiz antzean erabiltzen du-
gun (eta askotan konpromiso baino txukunagoa delako-
an), aurrerantzean alde batera utzi beharko dugu. 

Herri-mailako hitz hau Iparraldean ez dela ezaguna go-
gorarazi behar da.

Bestalde, konpromisoa hartu esan ordez, hitz eman
esanez gero, askozaz txukunago arituko gara!

Euskara txukuntzen

Denetik (I)

Zuzendu, behar izanez gero...

1. Hi, morroi,  orain ere konpromiso ederrean jarri
nauk!

2. Neska horren balorea ikusteke zegok!
3. Hauteskundeen ondoren, alderdi politiko guztiek

egiten duten emaitzen balorazioa baikorra izaten da.
4. Harley Davidson etxeko motoak dira Peruri gehien

gustatzen zaizkionak.

ZUZENKETAK: Bigarrengoan balioa behar du;
hirugarrengoan, ñabardurak ñabardura, emaitzak
balekotzat ematen dituzte (edo denak pozik
emaitzekin); laugarrengoan, berriz, motorrak.

Maizpide
euskaltegia

6

Motor/motore/moto
Euskaraz lehena bakarrik da zuzena! Makina nahiz bi gur-
pileko ibilgailua izendatzeko! Hona adibidea:
✗ Motor horren motorrak hegazkinerako ere balioko luke!

Gaztelaniazko motora izendatzeko, berriz, txalupa
motoreduna esango dugu.

Itsusia naiz,

baina… 

oso baikorra!
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●●  Pintxo hotz eta beroak
●●  Ogitartekoak
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SUKALDEAN Bakailao hanburgesa, bizkaitar saltsarekin

Iban Mate
Dolarea jatetxea

Beasain

Osagaiak:
- Bakailaoa
- Tipula
- Arrain salda
- Perrexila
- Arrautzak
- Ogi birrindua
- Azenarioa
- Tomatea
- Piper txorizeroa

Bakailaoa garbitu eta txiki-
tu, sortzen diren hondarrak
salda egiteko aprobetxatu
litezke.

Txikitutako bakailaoari
arrautza eta perrexila gehitu
eta erreserbatu.

Tipula olio ugaritan go-
rritu eta ogi birrindua bota
loditu arte. Behin hoztu de-
nean bakailaoa gehitu eta
gorde.

Geroago, hanburgesa
itxura eman, arrautza irine-
tan pasatu eta frijitu.

Saltsa egiteko, tipula eta
azenarioa egin gehiegi go-
rritu gabe, tomatea, arrain
salda eta piper txorizeroa
gehitu, birrindu eta txinotik
pasatu.

Saltsa ontzi batean jarri
eta bertan hanburgesak ira-
kin.

Ahoan gehien ematen den
gaixotasunetariko bat dugu
periodontitisa, jende artean
“piorrea” bezala ezaguna.
Ezjakintasunaren ondorioz,
jendeak pentsatzen du be-
raien hortzak galtzeagatik
ez dela ezer gertatzen, pro-
tesis arrunt bat ipini eta be-
raien arazoa bukatutzat
ematen dutelarik. Aldiz,
gaur egun, lehen ez bezala,
arazo hauei aurre egiteko
tratamentuak daude.

Honela antzeman daite-
ke: entzietan odola, hortze-
tan sensibilitatea, entziaren
eta hezurraren jaitsiera, aho
zapore txarra eta hortzen
mugimendua. 

Zerk eragiten du?
Garbiketa ezegokia, taba-
koa, aldaketa hormonalak,
haurdunaldia, medikamen-
tuak eta diabetesa bezalako

gaixotasun orokorrak.
Erretzaileen kasuan ez

dute nabarmenduko entzie-
tatik odola isurtzen dutenik
kearen eraginez. Ondorioz
gaixotasunak aurrera jarrai-
tzen du norbera konturatu
gabe.

Nola tratatu?
Hiru etapa nabarmentzen
dira; bakoitzari dagokion
tratamentua ezarriz.
1- Hasierako etapa: Gingi-

bitisa. Kasu honetan en-
tziaren inflamazioa dugu
sarroaren eraginez eta
berarekin odola. Profe-
sionalak egindako garbi-
tasun batekin nahikoa
izango litzateke.

2- Erdiko etapa: Hasiera-
ko periodontitisa. He-
men, gaixotasunak ga-
rrantzi gehiago hartzen
du eta hezurra galtzen

hasten da. Hortaz, atal
honetan garbiketa sako-
nagoa egiten da entzia-
ren azpitik anestesia era-
biliz.

3- Azken etapa: Periodon-
titis larria. Gaixotasu-
nak, puntu honetan,
odola erraz aterarazten
du eta hezurra hain gal-
dua dago, non hortzak
mugitzen hasten direla
beraien galera eraginez.
Kasu honetan, kirurgia

beharrezkoa da entziak al-
txatu eta sakon garbitzeko.

Nola mantendu?
Tratamenduaren atal ga-
rrantzitsuenetariko bat da.
Norberak garbiketa egoki
bat izan beharko du hortze-
tako pasta eta enjuage es-
pezifiko batekin; alde bate-
ra utzi gabe espezialistaren
jarraipenak.

Nerea Larrea Oiarbide
Odontologo zirujaua

Beasain

‘Piorrea’: zer da eta nola tratatu 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

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA
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Erreportajea

G
oierrin idi-probetan tradizio han-

diegirik ez badago ere, badira

idiak hazi eta hezten aritzen diren

goierritarrak: Ezkioko Axier Zubillaga,

Gabiriko Karlos Mujika eta Jose Inazio So-

raluze eta Ormaiztegiko Imanol Retegi.

Idi-probetan aritzen dira. Idien eta idi-

proben berri Gabiriako Kortako Soralu-

zek eman digu, gai honen inguruan egon

daitezkeen eztabaidak uxatu nahirik.

Idiak deman
Igeldo, Mujika, Retegi eta Soraluze dabiltza idiekin

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

Autoen salmenta
Mekanika eta 
elektrizitatea
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Gabiriako Kortako Jose Ina-
zio Soraluzek urte asko da-
ramazki idien munduan, bai
antolaketan, bai hazten, bai
idi-demetan parte hartzen.
Jose Inazio Soraluzerekin
batera, Goierrin, gaur egun,
lau goierritar dabiltza idie-
kin lanean: Gabiriako Karlos
Mujika, Ezkio-Itsasoko Igel-
do eta Ormaiztegiko Retegi.
Jose Inazio Soraluzek eman
dizkigu idiei eta idi-demei
buruzko xehetasunak.

Etxean beti ezagutu izan
ditu idiak Jose Inazio Sora-
luzek. “Lehen idiak basora
lanera joateko izaten ziren.
Aitak bi idi pare edukitzen
zituen eta haiek basora joa-
ten ziren. Dirua nonbaitetik
atera behar izaten zen. Le-
hen baserri guztietan izaten
zen idi-parea. Goldatzeko
ere erabiltzen zen idi-pa-
rea”, gogoratu du. 

Kapritxoa
Garaiak asko aldatu dira eta
gaur egun idiak edukitzea
“lujoa bezala da. Jendeak
tailerrean lan egiten du, ba-
serrian lan gutxiago egiten
da… Idia animalia dotorea
da eta kapritxoa izaten da
gehiago. Jendeari gustatu
egiten zaio idia ikustea.
Oso garesti ateratzen da eta
jendeak kapritxo bezala
edukitzen du. Idiak, hazi, ja-
na eman, entrenatu… eta
ona ateratzen den ala ez,
hori beste kontu bat da.
Gazteak ere ari dira base-
rrietan idiak jartzen”, zehaz-
tu du gabiriarrak.

Soraluzek duela 14 urte
erosi zituen idiak. Aurretik
ere aritzen zen Azkoitin, idi-
demak antolatzen. “Galizia-
ko Portora joan nintzen. 20
idi gazte ekarri nituen. Por-
totik Euskal Herrira jendeak
idi asko ekarri ditu, batez
ere Bizkaia aldera. Sanabre-
sak dira, Portokoak. Zamora
aldetik ere ekartzen dituzte
baina idi onenak atera dire-
nak, Portokoak izan dira.
Oso prozesu luzea izan da
eta ona etortzea zaila da.
Asko gustatu behar da idie-
kin aritzeko”.

Axier Zubillaga, ‘Igeldo’
Jaiotzez igeldoarra da eta 8 urterekin etorri zen Ezkiora bizitzera. Agerre Haundi base-
rrian bizi da. Zaletasuna etxetik datorkio, bere aita behiekin ibiltzen zen, "behi onak zi-
tuen". Axier utzita egon zen, baina orain dela 4 urte kapritxoa zuen eta bi idirekin hasi
zen. Orain bi pare ditu eta gazteak beste pare bat. Zaletasuna da berea eta idiak man-
tentzeko eta afariren bat egiteko adina ateratzen badu konforme da. Inguruko probetan
eta erakustaldi batzuetan parte hartzen du.

Karlos Mujika
Duela hiru-lau bat urte hasi zen idiekin, Jose Inazio Soraluzeren “erruz”. “Idi batzuk ba-
zituela eta hartzeko esan zidan eta halaxe hasi nintzen”, adierazi du Eizmendi baserriko
Karlos Mujikak.
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Prozesu luzea
Plazara atera aurretik dena
den, lan luzea egin behar
izaten dute idien jabeek.
“Urte eta erdiko idiak, uzta-
rrira lotzen hasten gara, po-
liki-poliki. Lehenengo uzta-
rrian lotuta egoten ikasi be-
har dute. Sokarekin lotzen
diegu burua, erori ez die-
zaion. Uztarriak 10 bat kilo
izaten ditu. Bi urtera, uzta-
rria jarrita eta atzean gurpil
txikidun gurditxo batekin,
ibiltzen irakasten diegu. Ge-
ro eta pisu gehiago jartzen
joaten gara”, azpimarratu du
Soraluzek.

Idiak probara ateratzeko
sei bat urte behar izaten di-
ra. “Gutxienik, idi bat plaza-
ra ateratzeko, aproba ba-
tzuk egiteko, erakustaldiren
bat egiteko, 6 bat urte behar
ditu. Baina desafioren bat
egiteko, zortzi bat urte be-
har ditu idiak. Jendeak ez
du nahi izaten hainbeste
denbora itxoin. Nik 20 idi
ekarri nituen eta batzuk sal-
du egin ditut”, zehaztu du
gabiriarrak.

Kintopekoa
Kintopekoa deitzen zaio le-
henengo aldiz plazara atera-
tzen den idiari. “Batzuek sei
urterekin aterako dira eta
beste batzuek zortzirekin.
Esan liteke, birjintasuna gal-
tzea bezala dela kintopekoa
izatea. Horregatik, martxo-
an hasten da denboraldia.
Debuta egiten dute, gero
segidan ibiltzeko. Kintoa
izaten da urte barrukoa. Ho-
rretarako ez dago adin ze-
hatzik”.

Zenbat urtera arte ibili
daitezkeen, hori ere, idi ba-
koitzaren arabera dago. Jo-
se Inazio Soraluzeren esa-
netan, “egurra emanda, as-
ko ibilita, zortzi bat urtere-
kin hasi baldin bada, lau-
bost urte… Oso-oso idi
onak izan dira, zortzi-hamar
urte ibilitakoak. Baina orain
ez da lehen bezalako idirik
ateratzen. Lehengoak baso-
an ibiltzen ziren eta zaildua-
goak ziren”. 

Imanol Retegi
Oiartzuarra da Imanol Retegi eta betidanik ibili izan da idien artean, aitonarengandik ja-
so zuen zaletasuna. 5 urte daramatza Ormaiztegin eta bi idi pare ditu, argazkikoa bat eta
bestea gazteagoa. Harakina denez, denbora faltarekin ibiltzen da eta guztiz beharrezkoa
du laguntzaileen lana. Argazkian berarekin dagoen Ramon Abasolo (biboteduna), Asier
Agirre eta Jose Mari Soraluze aritzen zaizkio laguntzen.

Jose Inazio Soraluze
Etxean beti ezagutu izan ditu idiak, lanerako, eta duela 14 bat urte Galiziako Porton sa-
nabres arrazako 20 bat idi erosi zituen, kapritxoz. Harrezkeroztik, idiak hazten eta hez-
ten ari da gabiriarra. Idi-proben antolaketan ere urte asko daramatza.
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Harriak
Idi-probetan, orduerdiko la-
nean, zenbat plaza egiten
diren neurtzen da. Mugitu
beharreko harria pisu ez-
berdinetakoa izan daiteke.
Herri bakoitzean, ezaugarri
ezberdinetako harria egoten
da. Jose Inazio Sorazuleren
arabera, “tradizioaren ara-
bera, herri bakoitzak bere
harria izaten du, ezaugarri
ezberdinetakoa. Azkoitian
adibidez, Ipintza harria da-
go; Zumarragan, Ipiñarrie-
ta… Harriak  2.000 kilo in-
gurukoak izaten ziren. Zu-
marragako Harri Handiak
adibidez, 2.730 kilo pisa-
tzen ditu”.

Hori bai, idiaren pisua-
ren arabera, harriari pisua
gehituko zaio. “Idiak 550 ki-
loren barruan sartu behar
dira. Hortik gora pisatuz ge-
ro, kiloko, beste kilo eta er-
di gehitzen zaio harriari,
hondarrezko zakuekin”.

Goierriko herrietan, ha-
rririk aurkitu al den galdetu
diogu gabiriarrari: “hemen
ez dugu harririk aurkitu.
Goierri aldean ez da apus-
turako ohiturarik egon. Bai-
na adibidez, Aizpurutxotik
gora, Azkoitia, Zestoa,
Aia… apustu gehiago da.
Apustalaria ez da, baina
ikuslea bai eh? Idiak asko
gustatzen zaizkionak bai”.

Probalekuak
Gipuzkoako hainbat herri-
tan probalekua baldin ba-
dago ere, “edozein lekutan
egin liteke, ez dago proba-
leku berezirik behar”, ze-
haztu du gabiriarrak.

Plaza batetik bestera al-
de handia izaten omen da.
“Adokina ipintzen da gaur
egun, baina lehen, erreka
harria izaten zen, puntadu-
na. Gorabehera handia ego-
ten da zein harri klase da-
goen. Zenbait lekutan, ha-
rririk handiena jarrita ere,
erraz ibiltzen da. Azkoitia-
koa adibidez, berezia da,
dena puntaz eginda dagoe-
lako, erreka harria delako.
Harria gastatzen joaten da,
baina harriak heldu egiten

du. Alde handia dago. Idi-
pare batek plaza baten, 30
itzuli egin baditu, beste ba-
tean 50 egin ditzake, esfor-

tzu txikiagoarekin. Baina,
jendeak esfortzua ikusi nahi
izaten du”, zehaztu du Sora-
luzek.

Probalekuen inguruan
ere eztabaida sortu izan da,
batzuek harria errazago ibil-
tzeko koipea botatzen dute-
la-eta. “Nik Azkoitin 17 urte
tan antolatu ditut idi-probak
eta inoiz ez da arazorik ez”,
zehaztu du.

Soraluzek aurreratu due-
nez, Korta jatetxearen au-
rrean idi-probatarako leku
egokia egiteko aukera az-
tertzen ari da.

Itzainak
Idien mundua gehiago eza-
gutzen ari garen honetan,
idi-probetan aritzen diren
itzain profesionalak daude-
la ere jakin dugu: “Behin
itxuraz idi on samarrak
dauzkanak, itzaina ere fisi-
koki ondo prestatuta egon
behar du eta profesionalak
ekartzen ditu, gu ez gaude
horretan-eta. Itzain profe-
sionalak daude. Trukoak
ere jakin egin behar dira,
eta plazan ez dute etxean
egiten duten lan berdina
egiten. Baina itzainari ere
ordaindu egin behar zaio.
Sariak, idiarentzat, bi itzai-
nentzat eta nagusiarentzat
izaten dira”. 

Polemika
Plazak aipatuta, Goierrin ia
ez da idi-probarik antola-
tzen. Gabirian bat izaten da
abuztuan, iaz Mutiloan ere
izan zen... “Saiatu gara bai-
na horrelako erakustaldi bat
antolatzeko dirua behar da
eta Goierriko udaletxeetatik
ez da laguntzarik izaten”,
dio Soraluzek. Idi-demare-
na, eztabaida edo polemika
sortzen duen gaia da. Goie-
rrin, hori ikusi du Soralu-
zek, nahiz eta Gipuzkoako
beste leku batzuetan onar-
tua egon. “Goierrin jendea
biltzen duen herri kirola da
idi probarena. Iaz adibidez,
Zumarragan, 2.000 lagun in-
guru bildu ziren. Abuztuan
Kortan antolatu genuenean
ere, mila bat lagun hurbildu
ziren. Mutiloan ere jende
asko izan zen. Hainbeste
jende zein ikuskizunek bil-
tzen du Euskal Herrian? Sa-

Txapelketak
Goierrin idi-proba gutxi antolatzen da, nahiz eta saiatu
saiatzen diren. Probatako bat, Gabirian izaten da, abuz-
tuan, Korta jatetxean. Zumarraga-Urretxu aldean gehiago
antolatzen dituzte. Soraluzek azaldu digu txapelketa. “Zu-
marragan, uztailaren 3an, 10 idi-parek hartuko zuten par-
te. Hortik sei sailkatuko dira, irailean, Urretxuko festetan
parte hartzeko. Azkenik, hortik bi sailkatuko dira Santa
Lutzi eguneko finalerako. Gabirian, abuztuan, Zumarra-
gan atzera gelditutako idi-pareak arituko dira”.

Sariak
Dirua, mantak eta txapelak izaten dira saritzat idi-deme-
tan. “Manta erakustea gustatzen da, zein proba irabazi
duen adierazten baitu”, dio Soraluzek.
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rrera kobratuta ere, jendea
etorri egiten da. Nola liteke
hainbeste jende mugitzen
duen kirol batek Udalak la-
guntzarik ez ematea?”

Udalek horrelako era-
kustaldiak ez laguntzeko
arrazoiez galdetuta, Soralu-
zek ez daki zer pentsatu.
“Ni askotan egoten naiz
udaletxe kontuan eta hiz-
ketan. Dirua banatu egiten
da, kulturara… Baina jen-
dea biltzen duen ikuskizun
batek, nik uste dut laguntza
bat behar lukeela. Idiei tra-
tu txarra ematen zaienaren
irudia egon daiteke. Baina
idiei ez zaie tratu txarrik
ematen. Idiak erosi eta be-
rez, urtebete edo urte eta
erdira hiltegira joaten dira.
Idiak askotan hobeto trata-
tzen dira, asko mimatzen
dira, diren idirik onenak
zureak direla uste baituzu.
Kas askotan, andrea baino
hobeto tratatzen da. Jan de-
nak eman, entrenamen-
duak eragin… Gero proba-
ra joaten da eta animaliari
ez zaio tratu txarrik ema-
ten. Eztenkada bat ematen
zaiola akuiluarekin… hori
normala da. Hori tratu txa-
rra baldin bada…”.

Akuiluak adibidez alda-
tu egin omen dira: “lehen
bi zentimetroko punta bal-
din badauka, min handia-
goa egiten zaio animaliari
eta punta txikitu egin da.
Ondo dago hori. Idiak nahi
ez duenean, eztenkada ba-
tzuk ematea ondo dago,
lan bat egin nahi ez duela-
ko. Batzutan 2 eztenkada
eman beharrean, beste ba-
tzutan 50 emango zaizkio.
Baina hori kirolari bat be-
zala da. Kirolari bat presta-
tzen aritu ondoren, azkene-
ko momentuan egin beha-
rra dauka, ikuskizun batera
doazelako. Tratu txarra esa-
tea, gehiegikeria da, ez da-
go tratu txarrik idi-dema-
tan. Tratu txarren polemika
ez dakit nondik atera den.
Beste tratu txar gehiago ba-
daude, nik uste dut idiena
azkena geldituko litzateke-
ela”.

Txahaletik
idira

Sanabres arrazako behiak,
txahalak eginda ditu, Jose
Inazio Soraluzek. “Txaha-
la emea baldin bada, ama
bezala jarraitzen du. Arra
bada, iditarako uzten du-
gu. Batzuk hil egingo di-
tut eta beste batzuk aurre-
rako”.

Idia, abelgorri ar ziki-
ratua da, lanerako erabil-
tzen edo haragitarako
hazten dena. “Itxurosoa
ikusten baduzu, urte eta
erdira, zikiratu egiten da.
Zikiratzen ez baduzu, bu-
lar aldea ikaragarria egi-
ten zaio eta zezena egiten
da. Zezena ez egiteko, zi-
kiratu egiten da. Hortik
aurrera, poliki-poliki, uz-
tarrian lotzen hasi, entre-
natu… Pentsa ezazue,
zortzi urtera arte, zein
prozesu daukan!”, zehaztu du Jose Inazio Soraluzek.

Elikadura zaintzen dute idien jabeek. “Pentsu bereziak badaude, jana, granulatuan,
behar dutena ematen, baina hala ere gutxi da. Diruz iristen denak, albaitaria ekarriko
du, kontrolak egingo dizkio… Profesional onak dituztenak punta-puntan daude”, azpi-
marratu du. 

Idi-probetan dopin kontuak ere entzunak dira. “Dopaje gaia ere hor izaten da. Di-
putazioa gain-gainean egoten da”, zehaztu du.

Behiak eta txalak larrean.
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Erreportajea

G
oierriko plan estrategikoaren ba-

rruan, Goiekiren eta Goierriko

hainbat gizarte eragileren enkar-

guz, Immigrazio Tokiko Plana burutzen

ari dira Euskal Herriko Unibertsitateko

Soziologia 2-ko hainbat kide. Plan osoa

uztail amaierarako bukatuta egotea aurrei-

kusten bada da ere, hurrengo orrietan,

Goierriko etorkin kopuruaren datuak au-

rretu ditugu. Emaitzen arabera, 63 herrial-

de ezberdinetako 2.359 goierritar berri di-

tugu Goierrin. Ikerketaren ondorioak, egi-

tasmoak, proiektuak... erabat zehazten di-

renean azalduko ditugu.

Goierri koloretsua
41.373 biztanleetatik 

2.359 atzerritarrak dira Goierrin

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
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Azken urteetako joerari ja-
rraituz, urtetik urtera, gero
eta etorkin gehiago datoz
Goierrira. Haziz doan ko-
purua da gainera.

2007ko urtarrilaren 1eko
erroldetan oinarritutako da-
tuak dira Immigrazio Toki-
ko Planaren aurrerapenean
biltzen direnak, nahiz eta
jakin, datu horiek, egunetik
egunera aldatu egiten dire-
la.

Beraz, datuen arabera,
Goierrin (Altzaga, Arama,
Ataun, Beasain, Gabiria,
Gaintza, Idiazabal, Itsason-
do, Lazkao, Legorreta, Muti-
loa, Olaberria, Ordizia, Or-
maiztegi, Segura, Zaldibia,
Zegama eta Zerain), 41.373
biztanle bizi gara. Kopuru
horretatik, 2.359, atzerrita-
rrak dira. Ehunekotara eto-
rriz, Goierriko biztanleri
atzerritarra ehunekotan biz-
tanleri guztiarekiko propor-
tzioan: %5,70. Goierriko
biztanleri atzerritar komuni-
tarioak guztira 1.232
(%2,98) dira. 2007ko urtarri-
laren 1etik aurrera, Erruma-
nia eta Bulgaria Europar
Batasunaren barne geratu
direnez, biztanle komunita-
rio bezala hartu dira.

Errekurtso gida
Immigrazio Tokiko Planak
datuak emateaz gain, ondo-
rioak eta planak ere zehaz-
tuko ditu. Uztailaren bukae-
rarako bukatzea espero da.
Esate baterako, etorkinen-
tzako Errekurtso gida kale-
ratzuko da irailean.

Herriz herri atzerritar biztanleriaren 
kopurua eta proportzioak

Ordizian gehien
● 5.000 biztanletik gorako herrietatik (Beasain, Lazkao eta
Ordizia), Ordiziak dauka atzerritarren kopuruaren proportzio-
rik altuena (% 8).

● Atzerritarren kopuruaren bataz bestekoaren gainetik dau-
den herriak hiru dira: Zegama (% 7,7rekin), Ormaiztegi
(%6,7rekin) eta Itsasondo (%6,2rekin).

● Atzerritarren kopuruaren bataz bestekoaren erdian koka-
tzen diren herriak bost dira: Zaldibia (%5,5), Legorreta (%5),
Olaberria (%4,8), Segura (%4,5) eta Idiazabal (%4,1).

● Atzerritarren kopuruaren bataz bestekoaren azpitik dauden
herriak sei dira: Altzaga, Arama, Ataun, Gabiria, Gaintza, Mu-
tiloa eta Zerain. Hauen proportzioak %0tik %3,5ra dira.

Goierrin

41.373 

biztanle gara; 

%5,70 

etorkinak dira, 

2.359

HERRIA % BIZTANLERIA ATZERRITARRAK

1. Ordizia %8,0 9.396 753

2. Zegama %7,7 1.419 109

3. Ormaiztegi %6,7 1.313 88

4. Itsasondo %6,2 609 38

5. Beasain %5,6 13.038 736

6. Zaldibia %5,5 1.481 81

7. Legorreta %5,0 1.451 73

8. Olaberria %4,8 945 45

9. Segura %4,5 1.330 60

10. Lazkao %4,4 5.206 229

11. Idiazabal %4,1 2.204 91

12. Altzaga %3,2 156 4

13. Gabiria %2,5 435 11

14. Ataun %2,2 1.600 35

15. Zerain %1,2 251 3

16. Gaintza %0,7 137 1

17. Mutiloa %0,5 218 1

18. Arama %0,0 184 0

L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak
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NAZIONALITATEA KOPURUA %

Errumania 735 31,3

Portugal 328 14,0

Maroko 257 11,0

Ekuador 235 10,0

Argentina 115 4,9

Pakistan 52 2,2

Aljeria 48 2,0

Txile 44 1,9

Kolonbia 42 1,8

Kuba 39 1,7

Bolivia 36 1,5

Dominikar Errep. 35 1,5

Bulgaria 31 1,3

Italia 27 1,2

Ukrania 27 1,2

Frantzia 25 1,1

Erresuma Batua 24 1,0

Brasil 23 1,0

Venezuela 21 0,9

Alemania 19 0,8

Mexiko 16 0,7

Polonia 15 0,6

Txina 15 0,6

Estatu Batuak 14 0,6

Ekuatore Ginea 11 0,5

Senegal 11 0,5

Nikaragua 11 0,5

Mali 10 0,4

Peru 10 0,4

Uruguai 6 0,3

Herbehereak 5 0,2

Errusia 5 0,2

Txekia 4 0,2

Kroazia 4 0,2

Belgika 3 0,1

Hungaria 3 0,1

Lituania 3 0,1

Guatemala 3 0,1

Irlanda 2 0,1

Suitza 2 0,1

Eslovakia 2 0,1

Bosnia+Herzegovina 2 0,1

Angola 2 0,1

Cabo Verde 2 0,1

Kamerun 2 0,1

Kanada 2 0,1

Filipinak 2 0,1

Grezia 1 0

Andorra 1 0

Austria 1 0

Serbia+ Montenegro 1 0

Bolikosta 1 0

Ginea 1 0

Mauritania 1 0

Nigeria 1 0

Tunisia 1 0

El Salvador 1 0

Honduras 1 0

Paraguai 1 0

Egipto 1 0

Afganistan 1 0

Australia 1 0

Taiwan 1 0

Errumaniarrak nagusi
Immigrazio Tokiko Planak biltzen dituen arabera, mundu-
ko  63 herrialde ezberdinetako herritarrak etorri dira Goie-
rrira, bizitza hobeagoaren bila. 

Goierritar berri gehienak, Errumaniatik etorriak dira. Es-
kualdez eskualde aldatu egiten da etorkinen jatorriaren
portzentajea. Iaztik aurtena adibidez, bikoiztu egin da erru-
maniarren kopurua. 735 errumaniar bizi dira Goierrin. 

Bigarren tokian daude portugaldarrak, 328; hirugarre-
nean, marokoarrak, 257; ekuadortarrak ere asko dira, 235,
laugarren postuan daude hauek.

2007ko datuetan, beste joera bat ere nabarmendu dai-
teke: gero eta pakistandar gehiago datoz Goierrira. Mo-
mentuz, kasu gehienetan, gizonezkoak bakarrik datoz.

Goierriko nazionalitateak 
kopurua eta proportzioak
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Z
aldiak dira Mikel Etxenike olaberri-

tarraren zaletasun nagusia. Aister

zaldi gaztearekin itxaropen handia

du. Oraingoz, lehenengo lasterketa iraba-

zi berri du Bizkaiko Ereñon. Raid laster-

ketetan parte hartzen du, 40 Km-tik hasi

eta 200 Km-rainoko lasterketak izaten di-

ra, baina zaldia pultsazio maila batetik igo

gabe eraman behar izaten dute. Horreta-

rako ordu luzeetako entrenamenduak egi-

ten ditu Aralar inguruetan. 16 urte ditu Mi-

kelek eta zaldiez dakien guztia Martin Gar-

mendia Alarpe zalditegikoak irakatsi dio.

Berari esker dabil lehiaketetan.

Gazte leku

Mikel Etxenike 
eta Aister

KOL. Zka: 649  RPS: 144/02

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA



18 Goierritarra 324 [ 2007-VII-6 ]

Ekainaren 16an Ereñoko
raid-a irabazi zenuen Ais-
terrekin.
Bai, 37 kilometroko proba
zen. Hasieran zaldia aurre-
an eramatea genuen helbu-
ru, baina irabazeko aukera
ikusi genuenean aurrera jo
eta garaipena lortu genuen.
Zenbat kilometroko las-
terketak izaten dira raid-
ak?
Zaldiak 6 urte egin arte
gehienez 40 Km-ko probe-
tan parte hartu dezakete. 6
urterekin maila altuagoko
lasterketetan parte hartu de-
zakete. Hor 80, 120, 160 eta
200 Km-takoak izaten dira.

Lehen ez zegoen adin
muga hori baina zaldiak
gaztetan behar baino gehia-
go behartu eta lehiaketara-
ko hondatu egiten ziren.
Noiz eta nolatan hasi zi-
nen zaldien munduan?
Orain dela 4 urte hasi nin-

tzen zaldian ibiltzen eta
lehiaketen munduan bi urte
egingo ditut.

Aurretik ez nuen zaleta-
sunik. Orain dela 4 urte
oporretan zaldi batzuk ikus-
ten izan ginen. Niri gustatu
zitzaidan, baina, ez nuen
uste, zaldi bat edukiko nue-
nik. Ondoren aitak zaldia
oparitu zidan eta ikasten
hasi nintzen. Pixkanaka za-
letzen joan naiz, gainera,
zalditegian oso giro ona du-
gu. Astean zehar bakarrik
entrenatzen dut, baina, as-
teburua iristean lagunartean
aritzen gara.
Zer moduzko zaldia da
Aister?
Txintxoa da, ona denik
oraindik ezin da esan.
Oraingoz ez du lasterketa
garrantzitsurik irabazi, bai-
na, badugu itxaropena.
Zaldiari hitz egiten al dio-
zu? Mimo asko behar al
du?
Mimo asko eginez gero
gaizki ohitzen dira. Aisterri
raidetan hitz egin beharra
dago, behor bat ikusiz gero
aztoratu egiten da eta pul-
tsazioak igotzen zaizkionez
lasaitzen saiatzen gara. Bes-

tela, gutxi hitz egiten diegu.
Bion arteko komunika-
zioa behar izaten al da?
Bai, zaldi bakoitzak badaki
gainean zein pertsona do-
an. Adibidez, ideia asko ez
duen norbait igotzen bada,
zaldia berehala konturatzen
da. Nik pentsatzen dut ko-
munikazioa badagoela.
Zuretzat zer da zaldia, la-
gun bat?
Bai, hasieran zaleasun bat
da. Baina, azkenerako zal-
diarekin hainbeste ordu pa-
satu ondoren, ez duzu bes-
te lagunekin egoteko den-
bora handirik, eta zaldia be-
ra lagun bihurtzen da.
Nola prestatzen duzue
zaldia?
Orduak eta orduak entrena-
tuz. Ez da entrenamendu
intentsiboa, ez da trostan jo-
aten, pausoan joaten gara.
Horrela zaldiak bihotza egi-
ten du. Raidetan albaitarien

kontrolak egoten baitira eta
zaldiak ezin du pultsazio
maila batetik pasatu.
Lazkaomendi inguruan
ibiltzen al zarete?
Bai, Aralar aldera joaten ga-
ra. Olaberria aldera ere
etortzen gara, baina gutxia-
gotan, errepidea pasatu be-
harra dago eta...
Zaldiak gustuko al du
mendian ibiltzea?
Zaldia ukuiluan ez dago
gustura, denbora askoan
atera gabe edukitzen badu-
zu nahastu egiten da. Ba-
tzuei behintzat gustatzen
zaie mendian ibiltzea eta
hori ikusten baduzu zerorri
ere motibatu egiten zara.
Zenbait zaldiri asko kosta-
tzen zaie aurrera joatea eta
hori zaila da.
Zaldiaren elikadura asko
zaintzen al duzue?
Bai, beharrezkoa da. Zal-
diak ezin du edozer gauza

Bi zaldi dituzte Etxeniketarrek. Itxaropen gehien Aister izeneko 5 urteko arabiar
arrazako zaldian dituzte jarrita. Bestea, 8 urteko Burgesa izeneko behor anglo-

arabiarra da. Hankak ez ditu ondo, oso sentiberak ditu, eta urte beteko atsedena
eman behar diote bere onera etortzeko.

Etorkizunean gustatuko litzaidake nire

ukuilua eta zaldiak izatea.
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jan, tripetako arazoak iza-
nez gero, botaka ezin due-
nez egin, hiltzeko arriskua
baitago. Janaria ere neurrian
eman behar zaio, ez gehiegi
ezta gutxiegi ere. Lasterke-
tetarako bitamina eta pro-
pietate bereziak dituen ja-
naria eman behar zaio, bai-
na beti ere behar duen neu-
rrian, erregulartasunez.
Zein da zure helburua
zaldiaren mundu hone-
tan?
Helburua, Santa Susana rai-
da egitea dut. Bartzelonan
izaten da 200 Km-ko laster-
keta hau, baina oso gutxik
lortzen dute parte hartzea
eta zaila ikusten dut. Aiste-
rrekin ba dugu itxaropena,
baina, ikusi egin behar. 

Etorkizunean gustatuko
litzaidake nire ukuilua eta
zaldiak izatea. Zaldi batekin
ezin dira lasterketa asko ja-
rraian egin, atsedena eman
behar zaie eta hobe da zal-
di gehiago izatea. Horrega-
tik eduki nahi dut baserri
bat, edo nire ukiulua, zaldi
gehiago izan ahal izateko.
Beste modalitateren bat
probatzeko tentaziorik
ba al duzu?
Ez, gustura nago raiden
munduan eta ez dut alda-
tzeko inongo asmorik.
Zaletasun garestia al da?
Zaldia edukitzea ez da ga-
restia. Baina, mundu hone-
tan gehiago sartzen bazara,
albaitaria, lasterketak, ga-
rraioa... garesti ateratzen da.
Lasterketa guztietara joate-
ko aurrekonturik ez dauka-
gu eta urtean zehar proba
jakin batzuk aukeratzen di-
tugu eta horietara joaten ga-
ra.

Hurrengo irtenbidea ba-
beslea bilatzea da. Baina
hori oso zaila da. Talde ki-
rolentzat errazagoa da ba-

nako kiroletan baino. Las-
terketak irabaziz errazagoa
izango da, baina, oraingoz
oso zaila dago.
Lasterketa bat irabazi du-
zue, gainontzean, nola
doa denboraldia?
Zaldia iaz erosi genuen. Le-
henengo lasterketa nire ai-
tarekin egin zuen Olabe-
rrian bertan, eta ez zuen bu-
katu. Estreinaldia izanda,
pultsazioak gehiegi igo zi-
tzaizkion eta kanporatu
egin zuten. Gero Argantzun
nirekin parte hartu eta bu-
katu egin zuen. Arboledan,

berriz ere aitarekin korritu
eta bukatu zuen. Ereñon
laugarren lasterketa zuen
eta irabaztea lortu genuen.

Guk uste dugu maila al-
tura iritsiko dela zaldia. Las-
terketetan ikusten zaio au-
rrera joateko gogoa duela
eta seinale ona da.
Beraz, aita ere ibiltzen da.
Aita nire ondoren hasi zen
eta hasieran ez zuen lehia-
ketetan parte hartu nahi.
Baina behin probatu zuen
eta engantxatu egin da.

Bai nire behorra, berez,
Burgesa da eta Aister aitare-

na. Baina, nirea atseden
hartzen ari denez, zaldi ba-
karrarekin gabiltza biok. Ai-
ta igandeetan ibiltzen da eta
ni nabil egunero Aisterre-
kin. Orain, zaldi bakarrare-
kin moldatzea zaila denez,
beste bat ekartzeko asmoa-
rekin gabiltza.
Datorren urtean, 6 urte-
rekin, lasterketa luzeago-
ak egingo dituzue, ezta?
Bai, 80 Km-ko batzuk eta
40koak egingo ditu. Ez da
komeni bat-batean luzeago-
ak egitea, hobe da pixkana-
ka joatea.

Zaldiaz aparte beste zaletasun bat?
Korrika egitea.
Kirol bat?
Futbola.
Realzalea?
Ez, Bartzelonazalea.
Musika talde bat?
Musika ez dut oso gustuko.
Liburu bat?
‘Irakasle alu bat’.
‘Handia egiten zarenean’, zer izan
nahi duzu?
Gustatuko litzaideke honetaz bizitzea, bai-

na oso zaila da. Zaldi asko behar dira, las-
terketa askotara joan, postu onak egin eta
dirua irabazi ahal izateko. Lanpostu on bat
eduki eta zaletasun honi eustearekin kon-
formatuko nintzateke.
Zaldiaz gain beste animalia bat?
Zakurra.
Amets bat?
Santa Susana lasterketan parte hartzea.
Festarik gustukoenak?
Festetako giroa ez zait gustatzen. Gainera
zaldian ibiltzeko goizean goiz jaiki beha-
rra izaten dugu.

ETXERAKO OIHAL ETA OSAGAIAK

J. M. Barandiaran plaza   -   Tel.: 943 88 00 84   -   ORDIZIA
✆✆ 943 88 77 26   ALTZAGA

Urte guztian
zabalik

Eguneroko menua

Karta

Sagardotegiko meua

Olagi
Sagardotegia
Jatetxea
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Esperientzia trukaketa bul-
tzatzeko gune irekia izateko
jaioa da Esperientziaren Es-
kola. Goierriko eta Urola
Garaiko adineko pertsonek
gizartean positiboki eragin
ahal izateko baliabide ego-
kiak izan ditzaten. Esperien-
tziak landuz, elkar trukatuz
eta era berean, kultura eta
hezkuntza maila egokiak
lortuz.

50 urtetik gorakoei zu-
zendutako eskola da. Aste-
an hirutan izaten dira hiru
orduko eskolak, Goiekiren
egoitzan bertan. Gai ezber-
dinak lantzen dituzte ber-
tan. Aurtengo ikasturtean 16
laguneko taldea ibili da, ho-
rien artean, Mila Araiztegi
eta Miren Agirre idiazabal-
darrak eta Margari Arruaba-
rrena zaldibiarra. Esperien-
tziaren Eskolako esperien-
tzia kontatu digute.
Nolatan animatu zarete
Esperientziaren Eskolan
parte hartzera? 
Mila: Lagun batek esan zi-
dan, Mireni ere komentatu
nion. Oso ondo zegoela
esan zidaten eta horrelaxe
hasi ginen. Hasiera-hasiera-
tik ez nintzen hasi. Oso gus-
tura ibili naiz. 
Miren: Beste lagun batek
esan zidan eta horregatik
animatu nintzen. Eta egia
esanda, beste ezer egiteko
aukerarik ere ez neukan eta
horrela hasi nintzen. 
Mila: Denbora aprobetxatu
egiten duzu eta aldi berean
sekula ikasi gabeko gaiak
ikasi. Asko ikasten da. Irtee-
rak ere egiten dira: Euskadi-
ko Orkestra ikustera, Aran-
tzazura, Gasteiza. Zientzia-
ren Museoa…
Margari: Gogoa neukan la-
na bukatutakoan zerbait
egiteko. Jakiteko gehienbat.
Kurtso interesgarria iruditu
zitzaidan. Aditzera ona neu-
kan eta hortik etorri nin-

tzen. Eta bertan egon gare-
nean, gustura. Gaiak oso
garrantzitsuak, batzuk bes-
teak baino gehiago. Aurre-
tik ez dugu denborarik izan
ikasteko eta orain Esperien-
tziaren Eskola aprobetxatu
dugu.
Mila: Gure gazte denboran
ez dugu aukera handirik
izan ikasteko. Orain behin-
tzat denbora badaukagu
zerbait egiteko.
Margari: Norberarentzako
gauza bat da Esperientzia-
ren Eskola..
Gai ugari landu dituzue.
Zer gustatu zaizue
gehien?
Margari: Niri adibidez lite-
ratura gustatu zait, bioetika
ere asko… Gai asko izan di-

ra. Oso irakasle onak eduki
ditugu.
Miren: Geroa nolakoa izan-
go den, prestakuntza bat
ere izan da. Zahartzaroa
ulertzeko edo prestatzeko
ikasgaia ere eman digute.
Mila: Zientzia eta teknolo-
gia asko gustatu zait. Ingu-
rumen gaiak ere bai. Denak
izan dira oso onak, baina
batzuk beste batzuk baino
gehiago gustatu zaizkit.
Margari: Euskararen edo
euskal historiaren gaia ezin
izan dugu bukatu.
Mila: Euskal historia oso in-
teresgarria iruditu zait. Kar-
listen izakerari buruz-eta
aritu gara eta harrezkero
izugarrizko interesa jarri
dut. Zumalakarregi museora

joan ginen.
Margari: Gai batzuk motz
gelditzen dira. Beharbada
nik gai batzuk kendu eta
beste batzuk luzatuko nituz-
ke.
Miren: Emakumearen gaia
ere oso interesgarria izan
da.
Margari: Bai, gaiak gogora-
tzen hasten zara eta asko
izan dira interesgarriak.
Mila: Adinekoen sexualita-
teari buruzko gaia ere ondo
egon da.
Jendea ere ezagutuko ze-
nuten…
Mila: Bai, Goierrikoak eta
Urolakoak ibili gara.
Miren: Urolakoak Esperien-
tziaren Eskolan ezagutu di-
tugu. Oso jende jatorra ibili
gara.
Margari: Oso talde polita
egon gara.
Emakumezkoak ala gizo-
nezkoak ibili zarete
gehiago?
Miren: Emakumezkoak
gehiago. 
Margari: Lau gizonezko.

Esperientziaren leihoa

Mila Araiztegi, Miren Agirre eta Margari Arruabarrena:

Esperientziaren Eskolako esperientzia

Argazkian, ezkerretik eskuinera, Mila Araiztegi idiazabaldarra, 
Margari Arruabarrena zaldibiarra eta Miren Agirre idiazabaldarra.

Matrikula zabalik
2007-2008 ikasturtean parte hartzeko izena emateko epea
zabalik dago. Bertan parte hartzeko baldintza bakarra, 50
urtetik gora izatea da. Urrian hasiko da ikasturte berria.
Izena emateko edo informazio zabalagoa izateko Goieki-
ra (943161537) deitu behar da.
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Mila: Emakumea gehiago
animatzen da sobrare etxe-
tik ateratzera. Gizonak ere
animatuko dira etxetik ate-
ratzera, baina beste gauza
batzutarako.
Datorren ikasturteari be-
gira, 50 urtetik goierrita-
rrak animatuko al zeni-
tuzkete Esperientziaren
Eskolan parte hartzera?
Mila: Zer egin ez dakiena
animatu egin beharko litza-
teke. Oso gustura ibili gara-
eta.
Margari: 3 orduko okupa-
zioa da eta horrek beharba-
da jende bat atzeratzen du
baina lanera joaten ginene-
an gehiago pasatzen ge-
nuen.
Arraroa egin al zaizue bo-
ligrafoa eta koadernoa
hartuta joatea, ikasleean
lekuan jartzea?
Miren: Ez da hainbeste.
Gehiago entzutea izaten
zen, eta parte hartzea.
Mila: Azterketarik ere ez
dago eta beno.
Margari: Gehiena erabili
genuen, memoria lantzen
ibili ginenean. Hura ere oso
polita izan zen.
Mila: Gehienbat da, zer esa-
ten dizuen aditu, eta galde-
rak egin eta parte hartu.
Etxeko lanik ez dute ema-
ten.
Jendeak parte hartzen al
zuen?
Miren: Gure taldean bai.
Margari: Askotan, luzatu
ere egiten ginen, gaia zabal-
du askotan gehitxo ere bai.
Mila: Kafe makinaren buel-

tan ere luzatzen dira sola-
saldiak.
Esperientzia Eskolako
ikasle ohien elkarte bat
badago, Gueske. Lanean
jarraitzeko asmoa al dau-
kazue?
Margari: Ni ez naiz sartu,

nire helburua Esperientzia-
ren Eskola zen. Orain ba-
dauzkat zereginak eta buka-
tu dut.
Mila: Orain aurrera eraman
beharreko proiektua bukatu
beharrean gaude: literatur
solasaldien tailerra. Gueske-

rekin dago lotuta hau ere.
Gero ikusiko dugu hortik
aurrera zer ateratzen den.
Oraindik ere gizartean
eragiten jarraitzeko as-
moa daukazue beraz.
Mila: Ahal baldin badugu
bai.

Irteerak
Ikasgelako eskolaz gain,
irteera ugari ere egin di-
tuzte, gaiak sakontzeko.
Goierrin bertan, eta
Goierritik kanpora. Adi-
bidez, Zumalakarregi
Museora, Arriarango ur-
tegira, Sasietara, Ordi-
ziara, Zientziaren Muse-
ora, Gasteiza, Euskadi-
ko Orkestra Sinfonikoa
ikustera... Bazkariren
bat edo beste ere egin
dute.

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

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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Garai batean...

Ataungo San Martin elizako
organoa Euskal Herrian eta
nazioartean ezagutaraztea
eta aldi berean, organo ba-
rroko iberikoarekin egin
den musika berreskuratzea
dira Ataungo Organo Barro-
koaren I. jaialdiaren helbu-
ruak. Urte gutxi batzuk ba-
rru gainera, 250 urte bete-
tzera doa Ataungo Organo
Barroko Iberiarra. Andoni
Munduate musika adituak
eta jaialdia antolatzeko la-
netan ibili denak, Donostian
egin zen jaialdiaren aurkez-
penean azaldu zuenez,
“1997an organoaren zahar-
berritze lanak bukatu zire-
netik urtean bi kontzertu
antolatu izan ditugu, bata
Barroko Aire Zikloaren ba-
rruan eta bestea Eguberri
inguruan. Hau, ordea, ez
zen nahikoa herrian horre-
lako altxor bat izanda”. Ho-
rregatik erabaki zuten
Ataungo organo barrokoa
protagonista izango zuen
jaialdi bat antolatzea.

Duela hamar urte berritu
zuten Ataun San Martingo
elizan dagoen Organo Ba-
rroko Iberiarra, berezko
aintzinako soinua itzuliz.
San Martin elizaren eraberri-
tzea berriz, bukatu berri du-
te. 800.000 eurotik gora era-
bili dituzte berrikuntzetan.

Behin eszenatokia eder-
tuta hainbat ataundarren ar-
tean aspaldidanik buruan
dabilen ideia gauzatuko da
beraz uztailean: Musika Ba-
rrokoaren Nazioarteko I.
Jaialdia antolatu baitu
Ataungo Udalak. Uztaileko
larunbateetan kontzertuak
izango dira eta uztailaren
9an eta 18an, bi hitzaldi ere
eskainiko dira. 

Ekintza hauen eta orga-
noaren informazio gehiago,
sortu berria duten ondoren-
go web orrian duzue:
www.ataunorganoa.com.

Ataungo organo barrokoaren 
I. jaialdia ospatuko da uztailean

Uztaileko egitaraua
Uztaileko larunbatetan, organo kontzertuak izango dira, iluntzeko 8etan, San Martingo eli-
zan. Beste bi hitzaldi ere antolatu dituzte. Horiek zazpietan izango dira.

Kontzertuak:
●●  Uztailak 7, larunbata: Guy Bovet organo-jolea. Musika munduan artista polifazetiko,

original, landu eta eremu askotan aktibo bezala ezaguna da. 50 diskotik gora grabatu
ditu, eta urtean 60 errezital baino gehiago ematen ditu, munduko hainbat organotan.

●●  Uztailak 14, larunbata: Francisco Rubio Cornettoa eta Javier Artigas organo-jolea. Ru-
biok Espainiako nahiz kanpoko aintzinako musika talde ugarirekin jo du eta beraue-
kin jaialdi ospetsuetan parte hartu du. Europako disketxe, irrati eta telebista ugariren-
tzako diskoak grabatu ditu. Artigasek, Zaragozako Kontserbatorioan pianoa, organoa
eta klabizenbaloa ikasi zituen. Bere lankidetza eta grabaketak ugariak dira, bakarlari
gisa nahiz instrumentu laguntzaile moduan.

●●  Uztailak 21, larunbata: Elena Lopez Jauregi soprano ordiziarra eta Norberto Broggi-
ni organo-jolea. Elena Lopez Jauregi soprano ordiziarrak oso gaztetatik hasi zituen
ikasketak. Madrilgo Teatro Realaren mailako hainbat eszenatokitan abestu du, eta dis-
ko ugari ere grabatu ditu. Broggini Buenos Airesen jaioa, piano eta musika-kultura es-
pezialitateetan graduatu zen. Bere lankidetzak ugariak eta sona handikoak dira.

●●  Uztailak 28, larunbata: Iruñako Ganbera-Abesbatzaren Nova Lux taldea eta David
Guindano, zuzendaria. 2006an Iruñako Ganbera-Abesbatzak Nova Lux talde egonkor
profesionala eratu zuen, Espainiako Errenazimentuko nahiz Barrokoko musikan espe-
zializatua. Zuzendari lanetan, David Guindano arituko da.

Hitzaldiak:
●●  Uztailak 9, astelehena: Guy Boveten eskutik, ‘Organo iberikoa: iragana eta geroa’.
●●  Uztailak 18, asteazkena: Norberto Brogginiren eskutik, ‘Arantzazuko Artxiboko altxor

musikalak’.
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Ia 250 urteko historia
San Martin elizako koruan
dago kokatua organoa. Ba-
rroko estilokoa da eta estilo
horren barruan, organo ibe-
riko motakoa. Gipuzkoa
osoan horrelako zazpi orga-
no daude, horietatik garran-
tzitsuena Ataungoa da adi-
tuen esanetan, “garaiko soi-
nu unerik gorenaren eredu
aparta delako”.

Ataungo Udalak 1998ko
martxoan argitaratutako
‘Ataungo Organo Barrokoa’
liburuxkatik ateratako da-
tuen arabera, haize-kutxa
barruan eskuz idatzitako
inskripzio bat dago. Horre-
laxe dio: “este organo traba-
jo Lorenzo de Arrazola el
año 1761 Becino de la Villa
de oñate”. 12.000 errealen
truke egin zuen.

Egurrezko osagaietan,
intxaurrondoa, gaztainon-
doa eta haritza erabili ziren;
eta neurri txikiagoan, pinua.
Beste osagai batzuetarako
burdin forjatuaz eta eztai-
nuaz (hodientzako) baliatu
ziren.

1992. urtean berriztatze
lanak hasi ziren eta Jose
Mari Arrizabalaga aditua or-
ganoaren egoera aztertzen
aritu zen. Oro har, ondo
mantendutako organoa zela
baieztatu ahal izan zuen
(egurrezko elementuen
egoera ona azpimarratze-
koa da) eta hori, zeukan
berezko kalitateari zor zio-

la. Dena den, organoaren
gainean denborak izandako
eragina ere ezin ukatu eta
ondorioz, berriztatzeko pre-
mia bazuela eta, organoa
piezaz pieza desegin eta
Kataluniara, Arrizabalaga-
ren tailerrera eraman zuten.
Kaxa hutsik eta organo-jole-
aren aulkia bakarrik utzi zi-
tuzten Ataungo elizan.

Lanak amaituta, 1996ko
azaroaren 11n, San Martin
egunean, estreinatu zen be-
rriz ere organoa.

Organoak bi teklatu
dauzka: bata eskuekin jo-

tzekoa, 45 nota ditu “de oc-
tava grave diatónica u octa-
va corta” erakoa; bestea, 8
nota dituena “diatónico de
Contras” deiturikoa. Horiez
gain, 35 erdi erregistro ditu
(15 bajoentzat eta 20 tiple-
entzat) eta kontra multzo
bat ere bai. Tiragailuak in-
txaurrondoaren egurrez egi-
nak daude, eta muturrek
boja dute.

Guztira 1.450 hodi dauz-
ka organoak: 1.399 soinu-
dunak edo benetakoak eta
51 gezurrezkoak edo apain-
garri bezala daudenak. Ho-

diok egiteko eztainua eta
gaztainondoaren zein hari-
tzaren egurra erabili dira.

Sekretua intxaurrondoa-
ren egurrez egina dago eta
pieza bakarrekoa da; bere
hamaika oholen gainean
daude ipinita hodiak. Kon-
tren sekretuak aldiz, bi pie-
za dauzka.

Organoak hain beha-
rrezkoa duen haizea lortze-
ko bi hauspo ditu (eta haus-
po bakoitzak zazpi tolestu-
ra), kuneiforme edo abani-
ko itxurakoak. Egurra hari-
tzarena da eta larrua baldes
motakoa. Hauspoen neu-
rriak hauetxek dira: 1.950 x
1.040 mm. Hauspo horiek
“elikatzeko”, soinu gabeko
kabina batean, motoredun
haizagailu isil bat ere bada.
Beraz hauspoak mugitzeko
bi era daude: eskuz eta mo-
toredun haizagailu elektriko
horren bidez.

Joxe Mari Arrizabalaga
organo maisuaren arabera,
“iraganak utzi digun artelan
miresgarri baten aurrean
gaude eta horrelakoetan, gi-
zalegeak berak agintzen du
ezin dela desegin ezta alda-
tu ere, ondo pentsatu eta
hobeto egindako zerbait.
Praktikan, gaizki eraikitako
organoek ez dute gehiegi
irauten. Aitzitik, ondo egin
eta egoki zaindutakoek
mendeetako bizia izan de-
zakete”.

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

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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IBILGAILUAK

salgai
Volkswagen T3 Joker 1.6
TD salgai. 1986koa. Dena be-
rritua. Bi urte dituen motorra
18.000 km-rekin. Berezko
Westfalia ekipamendua.
675702241.

GALDUTAKO
OBJEKTUAK

Argazki makina digitala galdu
da Itsasondoko plazan.Aurki-
tuz gero, herriko dendan utzi.
605747333.

ETXEBIZITZAK

errentan eman
Jakan apartamentua alokatzen
da igerilekuarekin, uztail eta
abuztuan. 676615361.
Goierrin 2 logelako pisu be-
rria alokatzen da. 669827096.
Jakan apartamentua alokatzen
da udan, igerilekuarekin.
607284009.
Jakan, apartamentua alokatzen
da, udan zehar, igerilekuarekin.
943216684 - 943885674.

salgai
Ataun. 60 m2, berritua, prezio
interesgarria. LAZKAO INMO-
BILIARIA.
Beasain. Kanpoa aldera ema-
ten duen etxebizitza salgai. 3
logela. Berogailua. INMO F3.
943164936 - 629417171.
Beasain. J.M. Iturrioz kalean
60 m2ko pisua salgai. 2 logela.
Igogailuarekin. LAZKAO 
INMOBILIARIA.

Beasain. 4 logelako etxebizi-
tza salgai. Garajea eta igogailua.
INMO F3. 943164936 -
629417171.
Beasain. Gela bateko aparta-
mentua salgai. Erabat berritua.
26.000.000 pezeta. 669827096.
Beasain. Errekarte kalean, 65
m2ko etxebizitza salgai. 3 loge-
la. Eguzkitsua. Prezio interesga-
rria. LAZKAO INMOBILIARIA.
Beasain. Erdigunea. Dekorazio
polita.Altzairuz hornitua. 2 lo-
gela, komuna, sukalde handia,
egongela, balkoia eta trastele-
kua. Oso prezio interesgarria.
648055688.
Idiazabal. 85 m2. Oso eguzki-
tsua. 3 logela, sukaldea, egonge-
la, komuna eta balkoi handi
bat. 25 m2ko garaje itxiarekin.
Oso egoera ona. 228.000 euro.
648055688.
Idiazabal. Eraikuntza berria,
3 logelako azken etxebizitza
salgai. 47.000.000. LAZKAO
INMOBILIARIA.

Lazkao. Hirigoien kalean,
80 m2ko pisua salgai. 3 logela.
Igogailuarekin. Eguzkitsua.
LAZKAO INMOBILIARIA.
Lazkao. San Jose kalean,
60 m2ko etxebizitza salgai.
3 logela. Berritua.
LAZKAO INMOBILIARIA.
Lazkao. Laister eraikuntza be-
rriak.Apuntatu zaitez.
LAZKAO INMOBILIARIA.
Segura. Berritutako atiko zo-
ragarria salgai. 2 logela, komu-
na, sukaldea eta saloia. Oso
prezio interesgarria.
648055688.
Segura. Promozio berriko
etxe adosatuak salgai. INMO
F3. 943164936 - 629417171.
Urretxu. Udaletxe inguruan,
2 pisu salgai. 29.000.000 
pezeta. 669827096.
Zaldibia. 2 logelako pisu poli-
ta salgai, oso eguzkitsua.Apar-
kalekua eta lorategia. 198.000
euro. 648055688.

GARAJEAK

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

beasain

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
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BESTELAKOAK

salgai
Errepiderako aluminiozko
tandema salgai. 617705672.
Knaus karabana salgai. 2005
urtekoa. 3 anbientetakoa.
Gehigarri guztiekin.
620396947.
Arropa denda baterako 
altzariak salgai.
Etxeko sarrerarako altzaria
salgai. Modu onean.
943161345.
Piano zahar bat salgai.
943187537.

Egurrezko mahai sendoa
salgai, banku eta aulkiekin. Ego-
era onean. 690311342.
Sutarako pago egur lehorra
salgai. 615755762. Etxera en-
tregatzen da.
Egurrezko mahai handi bat
eta txikiak salgai. Baita banke-
tak ere. Prezio onean.
943084546 (Joxemari).
943084044 (Ramon).
Trialeko Sherco motorra sal-
gai. 209 cm3. 2004 urtekoa.
Egoera ezin hobean.
2.900 euro. 649704743.

LANA

eskaerak
Beasainen irakasleak behar
dira honako gaien inguruko es-
kolak emateko: enpresaritza
gaiak, matematika, fisika, kimi-
ka, ingelera eta informatika.
Bidali kurrikuluma Ordiziako
61 posta kutxatilara.
Ordiziako kafetegi baterako
neska behar da.Astelehenetik
larunbatera, goizez edo arra-
tsaldez. Lan kontratuarekin.
943882793.
Beasainen emakume bat be-
har da haurra zaintzeko.
686999494.
Sukaldaria behar da Joxepa-
nen, Zaldibian. 652161335.
Lan eskaintza Goierrin turis-
mo arloan. Euskara derrigo-
rrezkoa. Curriculumak:
arazi@arazi-kit.com.

Aizkorpeko museoetarako
langilea behar da.
Kurrikulumak bidali
aldabe@aldabe.com-era.
Esperientziadun pertsona
euskalduna behar da lehenbai-
lehen kafetegi-okindegi batean,
kontratuarekin lan egiteko.
629857484.
Idiazabalen neska bat behar
da zerbitzari lanetarako.
650412119.

eskaintzak
Banatzailea eta pintura 
peoia eskaintzen da.
696228093.
Neska euskalduna, magiste-
ritza ikaslea, abuztuan partiku-
larrak emateko (Lehen Hez-
kuntza) edo haurrak zaintzeko
eskaintzen da. 658523160.
Tarot kontsultak. 943766214.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
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Ormaiztegiko eskolaumeak 1924. urtean
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Joxe Iurrita (Sosoagazabal), Joxe Antonio Antia (Berroeta), Nikolas Berasate-
gi, ezezaguna, ezezaguna, Ramon Zabala (Errota), Florentzio Enatarreaga (Alegikoa) eta Jeronimo Arandia (maisua).
Bigarren ilaran: ezezaguna, Tomas Zeberio, ezezaguna, Julian Gaztañaga, ezezaguna, Pantaleon Gaztañaga, Joxe
Maritxalar (1936ko gerran hila), ezezaguna eta ezezaguna.
Hirugarren ilaran: Tiburtzio Maritxalar, ferrobiarioaren semea, Juan Zufiaurre (Igara), Juan Mujika (Iraegi), Peri-
ko Zaldua (Agerre, 1936ko gerran hila), ezezaguna, Pako Baztarrika, Joxe Txiki (Manzisidor sendiarekin bizi zen,
1936ko gerran hila) eta ezezaguna.
Beheko ilaran: ezezaguna, Luzio Mujika (Iraegi), Pako Legaz (geltokiko faktorearen semea), Patxi Iurrita (Sagasti-
berri), Pedro Joxe Eskisabel, Txomin Maritxalar eta Alejandro Guerra.
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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.

☎☎ 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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