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Gaztagileen ofizioa
artzantzatikan harago
ziztu bizian ez ote doan
pentsatzen jarria nago
batzuk hain goian eta besteak
nahi ta ezinaren esklabo
balantza berdin gelditu dadin
irtenbide bat badago
gazta erdia normal ordaindu
ta beste denak gehiago.

Lehengo artzaien ofizioa
ez dabil nahi bezain bero
jai ta asteak lanean pasaz
irabazi gutxi gero
gazta erdi bat hainbeste diru
ordaintzearen bezero
ogibide hau salbatu nahian
ez genbiltzake hain ero
egiten diren gazta guztiak
hola ordaindu ezkero.

BERTSOTAN Ordiziako gazta txapelduna

Iban Urdangarin
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Iritzia

Udara bikaina izan dugu hementxe
bertan, patxadan eta lasaitasunean,
irakurtzea gustoko dugunontzat eta

ez zaigu falta izan ez, zer irakurri, politi-
kagintzaren alorrean.

Transbertsalitatea dugu modako hitza
eta honenbestez, ikasturte hasera honetan,
gai hau jorratu nahi nuke.

Transbertsalitateaz mintzatzean, iritzi-
kultura-tradizio ezberdinen arteko elkarla-
na eta adostasunaz ari gara eta gure Eus-
kal Herriaren aniztasuna kontuan izanik,
ezinbestekotzat jotzen dut transbertsalita-
tea, hartzen ditugun erabakiak eraginko-
rrak izateko herrian itzal zabala behar bai-
tu.

Gure familian, koadrilan, elkarteetan,
etb. edozein erabaki hartzean, erabaki ho-
ri gauzatzeko beharrezko den gehiengoa
lantzen dugu baina, ideiak gauzatzearekin
batera, lorturikoa iraunkorra, gizarteak
barneratua eta eraginkorra izatea nahi du-
gu eta horretarako, ahalik eta taldearen
(familia, lagunartea, herria, etb.) babes
edo sustrairik sendoena izatea behar-be-
harrezkoa dugu.

Beraz, gure helburuak lortu ahal izate-
ko eta helburuak gauzatutakoan, lorturi-
koa denboran zehar ahalik eta iraunko-
rren gerta dadin, akordio zabalak eta ani-
tzak behar ditugu eta gure herriaren aniz-
tasuna ikusirik, ezinbestekoa dugu, ezber-
dinen arteko adostasuna jorratzea.

Ez dugu pentsatu behar Goierriko gi-
zartearen izaera edo mapa politikoak Eus-
kal Herrikoarekin zerikusi duenik. Argi
dut ez garela leloak eta gai garela bai gu-
re Gipuzkoan (azken hauteskundeetan
PSEk irabazi zuen) bainan baita ere Ara-
ban, Nafarroan eta zer esanik ez Iparral-
den, zer nolako gizartea eta mapa politi-
koa dugun ikusteko.

Urteak eta urteak pasatzen ari dira eta
banaka batzuk nahi zuten edota nahi ge-
nuen euskal gizarte homogeneoagoa ez
da ematen ari eta zenbakiak begiratuz ge-
ro, errealitateak behin eta berriro azaltzen
digu, herri honetan ildo politiko ezberdin
eta iraunkorrak daudela eta alderdi batzu-
tako gora-behera txikiak kenduta, “bloke”

politikoek bere horretan jarraitzen dutela
eta honek, zorionez ala tamalez erakusten
digu, gure kalkulu politikoaz gain, herria
anitza dela eta anitza izaten jarraitu nahi
duela.

Herriaren aniztasuna onartu ostean eta
herriaren garapena soziala eta politikoa
lortzeko bideari ekitean, gureganatu beha-
rrean gaude, gure herriari dagozkion era-
baki potoloak hartzerakoan iritzi-tradizio-
kultur anitzen babesa behar dugula, he-
rriaren gehiengoaren babesa eta konplizi-
tatea lortu nahi badugu.

Hau esanda, transbertsalitateak ez du
suposatu behar gure ideia abertzaleei uko
egitea (Madril eta gertuagoko batzuk nahi-
ko luketen bezala) edota iritzi ezberdinen
arteko eztabaidan beto ahalmena inori
ematea baina bai konpromezu garbia
adostasuna bilatzeko bai iritzi guztien mal-
gutasuna, alderdi bakoitzaren zesioekin
herritar ia guztientzat baliagarri izango
den akordiora heltzeko.

Ezberdinen arteko elkarlana eta akor-
dioa izan behar du beraz, herriaren
gehiengoak babestuko duen akordioa lor-
tzeko bidea eta ahalegin honetan denok
mugitu beharrean gaude bai abertzaleok
bai espainiazaleak zeren eta, hauek ere,
alderdi espainiazaleak, onartu beharko
dute, egun indarrean dagoen marko juri-
dikoa, besteak beste, espainiako konstitu-
zioak ez zuela lortu orain hainbeste alda-
rrikatzen duten, dugun, transbertsalitatea.
Beraz, hemen, denok dugu mugitu beha-
rra.

Une honetan, puri-purian dagoen ezta-
baida euskal gizarteari egin behar zaion
galdeketak alderdi politikoen aurreakor-
dioa behar duen ala ez argitzean dago; ba-
tzuk ezinbestekotzat jotzen dute-dugu al-
derdi-kultura-tradizio politiko ezberdinen
arteko aurreakordioa lortzea eta gero he-
rri galdeketa egitea (beti ere, bake giroan)
eta aldiz, beste batzuk, alderdi abertzaleen
indar metaketa nahikotzat jotzen dute (sa-
garrak eta tornilloak zaku berean sartuz)
beren helburu politikoak lortu ahal izate-
ko, nahiz eta euskal gizartearen ia erdia
jokuz kanpo utzi.

Zer zen bada Loiolako ahalegina, herri
honetako hiru iritzi-kultura-tradizio ezber-
dinen arteko aurreakordioa lortzeko saioa
baino? Eta are harantzago joanda, zer
egingo genuke alderdi abertzaleok, indar
metaketaz baliaturik, Hegoaldeako lurral-
deetan nagusi den espainiazaletasuna
(PSE+PSN+PP+UPN) bere proiektu politi-
koa inposatuko baligukete euskal gizarte
osoari?

Trasbertsalitatea

Xabier Iraola Agirrezabala
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Ezberdinen arteko elkarlana eta akordioa

izan behar da herriaren gehiengoak

babestuko duen akordioa lortzeko bidea
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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

Zebra-muskuilu belda-
rrak Lareoko urtegian.
Dreissena polymorpha
beldarrak aurkitu dituzte
uztailean. Hori dela eta,
abuztuan bainua eta arran-
tza debekatu dituzte Gi-
puzkoako ibai eta urtegie-
tan hedatu ez daitezen. Az-
terketek populazio egon-
korrik ez dagoela adierazi
dute. 2001. urtean azaldu
zen penintsulan zebra
muskuilua, Ebro, Jukar eta
Segura ibaietan. Arrantza
jardueren materialek eta
itsasontziek hedatu dute
beldarra ibaietan. Izaki in-
baditzailea hamar arrisku-
tsuenen artean dago. De-
soreka ekologikoa sortzen
du eta azpiegituretan kal-
teak eragiten ditu.

Desjabetzeen aurka mila
alegazio inguru aurkeztu
ditu AHT Gelditu! Elkarla-
nak. Espainiako Gober-
nuaren Bilboko ordezkari-
tzaordetzara eraman ditu.
Desjabetze prozesua abuz-
tuan egitea salatu dute,
eta, ondorioz, kontrako
alegazio eta arrazoibideak
aurkezteko arazo gehiago
dituztela kaltetuek. Espai-
niako Sustapen Ministerio-
ak uztailaren 27an hasi
zuen AHT Abiadura Han-
diko Trena erakitzeko lu-
rren desjabetze prozesua.

Alavesia paleoentomolo-
gia, kontinenteetako artro-
podo fosilen eta anbarren
inklusioei buruzko lehen
aldizkaria. Gasteizko Natur
Zientzietako Museoak ko-
ordaintzen du eta Arabako
Foru Aldundiak editatuko
du. Urtean behin eta inge-
lesez egingo dute, mundu
osoko ikertzaileek idatziko
dituzte artikuluak.

JAKIN BEHARREKOAKIrailean elikagai garestitzea
Esnea, ogia, arrautzak, azu-
krea, eguzki-lore olioa, ha-
ragia eta beste zenbait eli-
kagai garestitzen hasi dira.
Oraingoz, abeltzainek eta
elikagai industriak baizik ez
dute aldea nabarmendu.
Baina, ziurrenik, luze baino
lehen, herritar arruntari
egokituko zaio faktura or-
daintzea, erosketak egiten
dituenean. 

Garagarra, artoa eta ga-
ria %40 inguru garestitu di-
ra urtebetean, eta pentsuta-
rako garia, %45tik gora.
Oraingoz, abeltzainak eta
elikagai enpresak dira on-
dorioak sufritzen ari diren
bakarrak. Baina, ez luzera-
ko, katearen azken mutu-
rrean herritar arruntak bai-
taude. Gauzak asko aldatu
ezean, azkenean haiei toka-
tuko zaie faktura ordain-
tzea, goizero ogia edo hara-
gia erosten dutenean. 

Industriak eta nekazari-
tza erakundeek igoera han-
diak iragarri dituzte datozen
hilabeteetarako. Zenbait
%20koak izango direla esa-
tera ere ausartu da. Baina,
gehienek diote, oraindik
goizegi dela lehengaiak ga-
restitzeak azken kontsumi-
tzaileari nola eragingo dion
jakiteko. 

Hiru arrazoi nagusi dau-
de honen guztiaren atzean.
Batetik, Txinak gero eta
pentsu gehiago behar du
bere txerri eta oilasko in-
dustria elikatzeko, eta bere
ekoizpenarekin nahikoa ez

duenez, labore asko inpor-
tatzen ari da. Bestetik, le-
hortea dela eta, Australia -
munduko hornitzaile han-
dienetako bat- askoz gu-
txiago esportazten ari. Eta
azkenik, bioerregaien eska-
ria hazten ari da. 

Bioerregaien alde iluna
Laboreak, azukre kanabera
eta eguzki-lorea dira erregai
ekologikoak ekoizteko era-
biltzen dituzten lehengaiak.
Hala, oraintsu arte elikadu-
rarako baliatzen ziren hain-
bat uzta etanola eta biodie-
sela egiteko erabiltzen dira
orain. 

Ondorioz, azken hilabe-
teotan, nekazaritza produk-
tuen prezioak, eta batez
ere, gizakiek eta animaliek
kontsumitzen dituztenenak,
asko igo dira nazioarteko
merkatuetan. Artoak, esate-
rako, duela urtebete halako
bi balio du. Garagarraren
prezioa, berriz, 10,8 zenti-
motatik 16 zentimora pasa-
tu da. Eta artoak orain urte-

bete baino 6 zentimo gehia-
go balio du; lehen 13 eta
orain 19, hain justu. Elika-
gai horiek inoiz ez ziren
hainbeste garestitu hain
denbora laburrean. 

Kaikuk %7,8 gehiago
ordaintzen die
Logikoa denez, lehengaien
prezioekin batere elikagai
enpresen kostuak hazi egin
dira. Euskal Herriko elika-
gai industrian erreferentzia
den Kaikuk, esate baterako,
litroa 33,1 zentimo ordain-
tzen die beretzat esnea
ekoizten duten baserritarrei,
duela bi hilabete baino
%7,8 gehiago. Gainera, igo-
era horren ondorioak kon-
tsumitzaileengana iritsiko
direla ziurtatzen du enpre-
sak, eta «azken hilabeteota-
ko esne eskasia» aipatzen
du arrazoi gisa. «Esne ekoiz-
leek irabazi tarte oso txikie-
kin jokatzen dutela eta
gehiago ordaintzen hastea
ezinbestekoa izan da». 

Leche Pascualek, berriz,
merkatuan dituen produktu
guztien prezioak %5 igoko
dituela iragarri zuen joan
den astean. Ebro Pulevak
eta Central Lechera Asturia-
na enpresak ere gauza bera
egin zuten. 

Berria egunkaritik
hartutako informazioa

Garagarra, artoa eta garia

%40 inguru garestitu dira

urtebetean, eta pentsutarako garia,

%45tik gora.
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Trilogiak modan daudela eta... hementxe duzue hirugarren
atala!

Minutu/minuto, segundu/segundo
Euskara batuan minuTU eta segunDO dira zuzenak!

-(e)nez/-(n)ez gero
Parekotzat hartzen ditugu, baina bereizi egin behar di-
ra:

✘ -(e)nez: iritzia adierazteko erabiltzen da.
Patxi Zabaletak esan duenez, UPNri Iruñeko alkatetza
kentzeko ausardia falta izan zaio PSNri.

✘ -(e)nez gero: kausalitatea-edo adierazteko erabiltzen da.
Hori Patxi Zabaletak esan duenez gero, sinistu egin be-
harko diogu.

Hasi, jarraitu eta bukatu
Honekin hasi, horrekin jarraitu eta harekin bukatu...

Ez ote dugu euskaraz hainbat aditzekin zerekin maize-
gi erabiltzen? Bada, Hego Euskal Herrian, bai! Eta sail ho-
netan agertzen diren beste akats askorekin gertatzen den
bezala, gaztelaniaren eraginez egiten dugu.

Nola erabili txukun? Erreparatu adibideei: 
✘ Bazkari horretan bakailao-kroketekin hasiko gara eta

arkumearekin jarraituko dugu (oker).
✘ Bazkari horretan bakailao-kroketak jaten hasiko gara le-

henengo eta arkumea jango dugu ondoren (zuzen).
✘ Konponketa horrekin bukatu al duzu, Bixen? (oker).
✘ Hori konpontzen bukatu al duzu, Bixen? (zuzen).

Niretzat/nire ustez
Zenbat aldiz erabili ote dugu lehenengoa... bigarrena era-
bili beharrean?

Niretzat: norentzat galderari erantzuten dio.
✘ Izeba Maritxuk ekarritako oparia niretzat da... eta ez zu-

retzat!

Euskara txukuntzen

Denetik (III)

Zuzendu, behar izanez gero...
1. Luisek esan duenez gero, Kantabriako leku horretan

oso paraje politak daude.
2. Maiterentzat, Osakidetzako Bigarren Hizkuntz Eska-

kizuneko azterketan gainditu gutxiegi izan da.
3. Isiltzeko esan arren, Pirritx eta Porrotxen abestiekin

jarraitu zuen Iratik.
4. Arratek hamar minutu eta hogei segundu behar izan

zituen ipuin hori kontatzeko.
5. Beñat gaixo jarri denez gero, lanera joan gabe gera-

tu da Ainhoa.

OHARRA:lehenengoan Luisek esan duenez behar du;
bigarrenean, Maiteren ustez;  hirugarrengoan, abestiak
kantatzen jarraitu zuen Iratik;  laugarrengoan, hogei se-
gundo; azkena, zuzena da.

Maizpide
euskaltegia

6

Nire ustez: iritzia adierazteko edo emateko erabiltzen du-
gu. Honen pareko dugu nire iritziz.

✘ Nire ustez, opari horrek 30 euro
baino gehiago balio du!

Baietz hamar segundo
atera helmugan!

Hik niri? Ezta
bareak

helduta ere!
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ZUZENKETA: Aurreko zenbakian (Denetik II) MIN
EGIN/MIN EMAN atalean MIN EMAN
gaizki dagoela idatzi genuen. IVAPeko
txosten batek horrela dio, baina Euskal-
tzaindik onartzen du. 

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

Autoen salmenta
Mekanika eta 
elektrizitatea

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA
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Alde batera edo bestera,
han edo hemen, argazkiak
dira oporrak oroitzeko eta
‘berriz bizitzeko’, ia denok
erabiltzen dugun tresna. Ar-
gazki kamara, berriz, ondo
beharrezko lekukoa.

Gure aukera, kamara di-
gitala izan bada, hauek dira
kontuan izan beharreko gai
batzuk.

Ordenagailua
Irudiak ordenagailura trans-
feritzea komeni da, kama-
rak berak daukan kable bi-
tartez edo tarjeta irakurle
baten bidez. Azkeneko
hauek nahiko merkeak dira
eta instalatzen errazak eta
ziurrak.

Order it
Order it edo kioskoa, iru-
diak aukeratzeko eta cd-ra

pasatzeko oso aukera ona
da, betez ere, etxean orde-
nagailurik ez baduzue edo
bertan aritzeko astirik edo
gogorik ez. Order it-ak den-
detan bertan daude.

Paperean 
Argazkiak paperean errebe-
latzeko, dendara joan edo
‘on line’ sistemaren bitartez,
denda batera bidali eta jaso-
tzera bertara inguratu daite-
ke.

Dendan, bi aukera ditu-
zue, dendariari eman edo
kioskoan eskakizuna egin.
Edozein zalantza izanez ge-
ro, laborategiko arduradu-
nei galdetuz.

Kalitatea kontuan izan!
Eguneko laborategi digita-
lak erabiltzen duten papera,
kimika eta kalitate kontrola
lehen bezain garrantzitsua

da, azken finean, ikusteko,
erakusteko eta irauteko
moduko argazkiak merezi
ditugu.

Aholkuak
Begi gorriak, enkuadreak
eta (kontuz!) hondatutako
tarjetak berreskuratzeko
zerbitzuak ere izaten dira.
Irudiak CDan edo DVDan
gordetzea komenigarria da.

Album digitalak 
Album digitalak edo libu-
ruak ere badira, batzuek
besteak baino kalitate han-
diagoarekin, irudi kopurua
ere ezberdina. Hofman, Dp-
book, etab. Geuk ere egiten
ditugu montaiak, nahi iza-
nez gero.

Besterik gabe, oporreta-
ko argazkiak gozatu eta go-
goratu.

Joxe Mari Telleria
Argazkilaria

Fotoetxe

Oporretako argazkiekin zer egin? AHOLKUA

SUKALDEAN Bakailao hostopilak pil-pilean

Iban Mate
Dolarea jatetxea

Beasain

Osagaiak:
- Bakailaoa
- Tomatea
- Patatak
- Oliba olioa
- Perrexila

Bakailaoa 100º-tan konfita-
tu ondoren orri edo lamine-
tan zatitu eta pil-pilean
egin.

Beste alde batetik, to-
matea eta patatak xafletan
ebaki. Tomatea zartagian

pasatu eta patata ere olio-
tan gorritu.

Zerbitzatzeko, bakailao-
arekin, tomatearekin eta pa-
tatarekin ostopila muntatu,
pil-pilarekin estali eta pe-
rrexilarekin apaindu.

beasain
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Erreportajea

D
uela 11 urtetik hona, Zerain izena,

mermeladekin, sagar-dultzearekin

eta ukenduekin ere lotzen dugu.

Elena Mendizabal, Kontxi Gabiria eta Jo-

sune Bengoetxea zeraindarrek, herriko

fruituak eta loreak bilduz eta eraldatuz,

lortzen duten emaitza da. Artisau eran, be-

tiko eran egindako errezetak dira guztiak,

nahiz eta mermeladetan ausart jokatuz,

errezeta berriak lortu dituzten.

Zeraingo 
fruituen 
uzta
gozoa

Mermeladak, 

sagar-dultzea eta ukenduak 

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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Gosaritarako edo eta postre
askoren osagarritarako era-
biltzen den mermelada, Ze-
rainen egiten dute, herriko
frutekin, gozagarri eta kon-
tserbante naturalekin, eta
artisau erara. 1996an hasi zi-
ren lan honetan eta tartean
jende gehiago ibili bada
ere, Elena Mendizabal, Kon-
txi Gabiria eta Josune Ben-
goetxea dira hasiera-hasie-
ratik proiektu honetan buru
belarri dabiltzanak. Zerain
izendapena daramaten mer-
meladez gain, sagar-dultzea
eta ukenduak ere egiten di-
tuzte.

Duela hamaika urtetik
hona Zerain herriaren izena
mermelada bidez zabaltzen
ari dira. Beste hainbat hel-
bururekin ere sortu zenZe-
rain marka. “Herrian zegoen
frutari irteera bat ematea
zen eta helburua. Horrekin
batera, Mandio denda ireki
zenez, dendan saltzeko pro-
duktuak edukitzea”, argitu
dute zeraindarrek. Herriko
uztarekin egiten dituzte
produktuak. “Etxean fruta,
etxean kontsumitzeko bai-
no gehixeago izaten da as-
kotan. Fruta horrek, saltze-
ko, ez du iraupenik eta ho-
rregatik hasi ginen merme-
ladak egiten. Gaur egun, ez
dut esango herriko frutu
guztia hartzen dugunik, bai-
na bai dezente”.

Hasieran bakoitza nor-
beraren etxean egiten hasi
zen. “Baina saldu ahal izate-
ko erregistro bat eskatzen
zuten eta erregistroa egite-
ko, nonbait sukalde bat be-
har zen. Aterpea egin zen
garaian, sukalde bat egokitu
zen. Han egiten hasi gine-
nean, jende gutxiagok ja-
rraitu zuen. Orduan hiruok
gelditu ginen”, zehaztu du-
te. 

Urte guztiak ez dira ber-
dinak izaten eta fruituei da-
gokienean are gutxiago.
Aurtengoa ere nahiko kax-
karra doa. Ondo gogoan

dute duela bost urte, Zerai-
nen eta Goierrin sagarrik
izan ez zenekoa. “Duela
bost urte ez zen sagarrik
izan eta Usurbildik ekarri
behar izan zuten, hainbeste-
ko estimazioa daukan sa-
gar-dultzea egiteko”, gogo-
ratu dute.

Garaiko fruituak
Zapore ezberdineko mer-
melada ugari egiten dituzte
zeraindarrek. “Garaian ga-

raiko frutuekin. Uda eta
udazkenean egiten dugu
mermeladarik gehien, fruta
garaia delako. Kiwiekin ur-
tarril-otsailean egiten dugu.
Udaberria normalean lasaia
izaten da frutarik ez dagoe-
lako”. Dena den, ez dira
geldirik egoten udaberrian
eta ukenduak egiten dituz-
te, belar ezberdinen propie-
tateak aprobetxatuz, “bela-
rra dagoen garaian egin be-
har izaten da eta”.

Kontxi Gabiria, Elena Mendizabal eta Josune Bengoetxea.

Mermeladaren jatorria
www.zerain.com web gunean jasotzendenaren arabera, 1552. urtean Maese de Notre Da-
me, Nostra Damus ezizenez ezagunekoak, konfiturei buruzko lehen liburua idatzi zuen.
XIX. mendean azukrearen ugaritzeak eta merketzeak bultzatu zuen mermeladen ugari-
tzea. Nicolas Appertert izan zen kristalezko pote itxietan irakin arazitako produktuak as-
koz denbora luzeagoan mantentzen zirela irakin arazitako produktuak askoz denbora lu-
zeagoan mantentzen zirela konturatu zena. Garai haietatik gaurkoetara aurrrapen asko
izan dira, baina Elena Mendizabal, Kontxi Gabiria eta Josune Bengeoetxea zeraindarrek,
aintzinako erara egiten dituzte mermeladak. Bertako fruituak erabiliz eta sutan pixkana-
ka gozatzen utziz.

Errezila gehienbat sagar-dultzea

egiteko erabiltzen dugu, ez dago 

errezila bezalakorik
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Berrikuntzak
Zapore ugaritako mermela-
dak egiten dituzte: sagarra,
udarea, arana, magurdi edo
franbuesa, masusta, kiwia,
gerezia, muxika… erabil-
tzen dituzte osagaitzat. Azu-
krearekin eta fruktosarekin
egiten dituzte.

Sagarrarekin nahasketa
ugari egiten dituzte: sagarra,
kiwiarekin, udarearekin,
magurdiarekin eta masusta-
rekin nahastuta. “Loditzeko
garaian ere, fruta batetik
bestera alde handia egoten
da. Batzuek petina gehiago
daukate eta errazago lodi-
tzen dira. Beste batzuek oso
arinak gelditzen dira. Ho-
rregatik hasi ginen fruitu
batzuei sagarra nahasten.
Sendoagoa gelditzen da.
Nahasketa hauek gainera,

uste dut gu hasi ginela egi-
ten”, diote. 

Kiwizko mermeladak
ere, Zerainen egiten hasi zi-
ren, eta sagarrarekin egin-
dako nahasketak ere bai.
“Nahikoa saltserak izan ga-
ra”. 

Betiko errezetak
Zapore aldetik berrikuntzak
sartu badituzte ere, betiko
eran egiten dituzte merme-
ladak. Ikastaroren bat edo
beste egin zuten hasieran,
baina etxean beti egin izan
dituzten bezala jarraitzen
dute egiten. “Oinarria bage-
nekien, baina zaporeen na-
hasketak-eta esperientziare-
kin ikasten joan gara. Ba-
koitzak etxean egin eta,
probaketak egiten geni-
tuen”.

Hori bai, errezeta berri
bat jarri zuten proban: ki-
wiarena. “Errezetarekin
egin dugun bakarra, kiwia-
rena izan da. Kuriosoa izan
zen kiwiarena. Errezeta iku-
si genuen eta Otatzan bazi-
tuzten kiwiak. Etxera joan
eta bakoitzak bere erara
egin zuen, eta egokiena iru-
ditu zitzaigunarekin jarraitu
genuen aurrera”. Geroago
hasi ziren, kiwia sagarrare-
kin nahasten, “leunagoa
gelditzen zen, kiwia bera
nahikoa bizia da-eta, saga-
rrak goxatu egiten du”.

Esitmaziorik handieneta-
korikoa duen mermelada
izan da gainera kiwi zapo-
rezkoa. “Lehenengo urtee-
tan asko saltzen zen, inork
ez zekien-eta egiten. Orain
ere ondo saltzen da. Jende-

ak oraindik ere errezeta es-
katzen digu”, gaineratu du-
te  zeraindarrek.

Prezio aldetik beraien
lana ondo ordaindua ote
dagoen galdetu diegu. “Es-
kulan guztiak antzera or-
daintzen dira”, erantzun di-
gute zeraindarrek. “Merme-
lada batzuk gainera lan
gehiago edukitzen dute.
Fruitu batzuek lan gehiago
izaten dute. Lanik gutxiena
daukatenak sagarra eta uda-
rea dira. Beste batzuek he-
zurra izaten dute eta lan
gehiago izaten da. Gereziak
daukan txarrena, hezurra
kentzea da. Egun batetik
bestera egin behar izaten da
gainera gereziarena, erraz
galtzen da eta”. Fruiturik
gehienak, Kontxi Gabiriak,
Elena Mendizabalek eta Jo-

Prozesua
Lehenik eta behin, fruta garbitu eta zatitu egin behar da, eta pixkanaka azukreaz eta limoi zukuaz egosi. Purea egin
eta berriro sutan egosten da 45 minutuz gutxi gorabehera. Azkenik, potetan sartu eta uretan egosi bazioa egiten
zaio.

Limoi pixka bat botatzen diete mermeladei, kontserbante bezala. “Azukrea ez diogu kantitate handian botatzen. Be-
har duen adina, gustua aldatu gabe. Fruta heldua baldin badago, berak edukitzen du nahikoa zapore, azukrearekin za-
porea aldatu gabe”, gaineratu dute.
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sune Bengoetxeak beraiek
biltzen dituzte.

Salmentari dagokione-
an, urte hobeak izan dituz-
te. “Urte batzutan asko sal-
du genuen baina euroaren
sarrerarekin, jaitsiera izan
zen. Beste batzuk ere hasi
ziren eta produkzioa ere
asko zabaldu zen. Hasieran
bakarrik ginen”.

Zeraingo mermeladek
badute beste berezitasun
bat: oihaltxoz atondutako
poteetan saltzen baitute
mermelada, “etxeko mer-
meladari beste ikutu bat
emateko. Beste itxura bat
emateko. Saiatzen gara ko-
lorearen araberako oihal-
txoa jartzen”.

Mermelada ondo man-
tentzeko aholkuak ere
eman dituzte zeraindarrek:
potea ireki gabe badago,
mermelada hiru urte bitarte
ondo mantentzen da. Behin
irekiz gero, lehenbailehen
jatea gomendatzen da,
gehienez ere hilabeteko
epean, beti ere hozkailuan
edukiz gero.

Sagar-dultzea
Mermeladez aritu gara
orain artean, baina gehiena
saltzen dena eta hutsik egi-
ten ez duena, Zeraingo sa-
gar-dultzea da, errezil saga-
rrarekin egindako sagar-
dultzea. “Errezila gehienbat
sagar-dultzea egiteko era-
biltzen dugu. Ez dago erre-
zila bezalakorik. Gustoan,
loditasunean, bikaina da”,
azpimarratu dute.

Ukenduak
Naturak ematen dituen altxor txikiak ondo aprobetxatzen dituzte Zerainen. Fruituei eta
belarrei, ahalik eta etekinik gehien ateratzen saiatzen dira. 

Mermeladak eta sagar-dultzea egiten hasi baziren ere, beranduxeago ukenduak egi-
ten ere hasi ziren Josune Bengoetxea, Kontxi Gabiria eta Elena Mendizabal. “Etxean be-
ti egin izan ditugu ukenduak, amonaren batek erakutsita. Norbaitek eskatu egin zigun,
gu ere etxean egiten hasi ginen eta hortik hasi ginen. Ondo saltzen dira. Ondo joaten di-
renaren seinale da hori”.

Hiru motako ukenduak egiten dituzte: belar mota ezberdinak nahastuta egiten dute-
na; intxusarena, betiko erre botika; aingeru lorea edo kalendularena. “Azaleko gaitzen-
tzako oso egokiak dira. Aingeru lorearena, umeen azalerako ona da, aingeru lorea onu-
ra asko dituen belarra da. Erpeentzat ere ona da. Eguzkiarekin erretakoan intxusarena
oso ona, Belar askorekin egiten dugunak, denetik dauka: pasmo belarra, intxusa, azeri
buztana… Propietate ezberdinak nahasten ditugu eta azala berritzen laguntzen du, ez
zornatzeko, haragia egiteko… balio dute belar batzuk eta dena nahastuta, jateko ez bes-
te guztirako oso ona da”, azpimarratu dute zeraindarrek.

Prozesua
Bukatzeko, ukenduak egiteko prozesua azaldu digute: “oliba-oliotan egosi belarrak, ba-
ño marian, ordu pare batean. Dena pasatu eta argizaria nahasten diogu loditzeko. Argi-
zariak bera ere vetadineren funtzioa betetzen du”.
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Erreportajea

G
oimen (Goierriko Landa Garapen

Elkarteak), Artzai Gazta, Goitur

eta Lenbur turismo garapen agen-

tziek elkarlanean landu eta eskualde gara-

penari bultzada eman asmotan sortutako

ikurra da ‘Kixkurre’. Idiazabal Gaztaren

salmenta areagotzearekin batera, gazta-

ren eta artzaintzaren munduan jasotzen

diren hainbat elementu gizarteratu eta es-

kaini dira, Goimeneko teknikariak, Joxe

Manuel Zubizarretak azaldu duenez. Hau

da, “muinean artzaintza dago, neolitikotik

gaurdaino diharduen bizibidea eta berta-

ko arraza den latxa ardia”.

‘Kixkurre’: artzaintzaren esentzia
zentzumen bidezIdiazabal gaztaren

salmenta
areagotzea da
helburu 
nagusia
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Martxoaren 9an aurkezpen
ofiziala egin ondoren, poli-
ki-poliki, bere lekua egiten
ari dira Kixkurre produk-
tuak. Goierri eskualdearen
garapenari bultzada eman
asmotan eta Idiazabal Gaz-
taren salmenta areagotzea-
rekin batera, artzaintza ogi-
bidearen funtsa gizarteratu
nahi da. Ekimen honekin
Goierriko sektore ezberdi-
netako hainbat elkartek
egin dute bat: Goimen, Ar-
tzai Gazta, Goitur eta Len-
bur. Era honetan, “bertan
sortutako nekazaritza eta ar-
tisau produktuen salmenta
indartu, turismo ekimenare-
kin eta landa garapen ikus-
pegiarekin lotuta, linea ba-
ten barruan landutako pro-
duktu aniztasuna bultzatu
nahi da”, Goimenetik adie-
razi dutenez.

Helburuak betetzeko,
marketing estrategia mar-
txan jarri dute, Kixkurre
marka sortuz. “Egitasmoa-
ren hastapenetan Jatorrizko
Izendapena duen Idiazabal
artisau gaztari “merchandi-
sing” deritzan marketing es-
trategia aplikatu nahian,
gaztaren munduan jasotzen
ziren hainbat elementu gi-
zarteratu eta eskaini nahi zi-
ren, gazta salmenta areago-
tzeari begira. Egindako az-
terketak, aparteko marka
bat sortzea eskatu zuen,
merkaturaketa estrategia
hau garatzeko, elementu
desberdinak bilduko zituen
aterki-marka bat. Marka ho-
rretan, identitatea, gure kul-
tura, ohiturak... islatzea bila-
tzen zen, salmentan jarri
nahi diren bertako produk-
tuak imajina ezik, edukia
bazutela adierazi nahirik”,
adierazi du Goimeneko tek-
nikaria eta proiektuaren
bultzatzailea den Joxe Ma-
nuel Zubizarretak.

Kixkurre izendapenare-
kin, Idiazabal gazta eta ar-
tzaintzaren munduko ele-
mentuak oinarri hartuta,
produktu ugari merkaturatu
dituzte, baserriko lehen
gaiak, artisautza eta arteare-
kin uztartuz. “Kixkurre, be-

tiko artzaintza eta lur lan-
gintzaren tradiziozko pro-
duktuen oinorde gisa jaio
da. Garai bateko oroimen,
zapore eta usainek elkar
landuz, emeki eta goxotasu-
nez gure izaera azaltzera
dator”, dio Zubizarretak.

Proiektu honekin “Goie-
rriko lurrak emanikoa eta
elementu horiek lantzen di-
tuzten jendearen esentzia
egin nahi dira luzagarri,
ekonomi sektore desberdi-
netan islatuz, bai kanpotik
datozen hainbat turista eta
bisitariei zein bertako jen-
deari. Goierritarrek berez-
koa duten eta berea egin
dezaten, opari sortu nahii-
zan dugu, erakundeei eta
partikularrei begira, lehe-

nengo sektoreari babesa
emanez”, gaineratu du Joxe
Manuel Zubizarretak.

Sentimendu ezberdinak
Emozioak piztu nahi dituzte
Kixkurre produktuek. “Pro-
duktu hauen atzean alderdi
emozionala garatu nahi izan
da, herri min eta identitatea
transmitituko duena, eta ja-
sotzailearengan aparteko
balorea sortuko diona, adi-
bide nabarmenena euskal
diasporarena genuke”.

Belar ondua, orbela, ar-
tilea, gazta zerbitzatzeko eta
aurkezteko, zeramikazko
ontziak, harriak, kaikuak,
pegatinak, kartelak... beza-
lako produktuak jarri dira
salgai. “Kaxak irekitzearekin

soilik, zentzumen guztiak
esna ditzan, usaina, zapo-
rea, soinua eta ukimena.
Guztiekin bat, instant batez
gure kulturaren jaiotzea ze-
neko paisaiarantz garama-
tza”, gaineratu du.  

Aldi berean, oparitarako
proposamena da Kixkurre.
“Produktu hauen atzean
Idiazabal gaztaren salmenta
areagotzea badago ere, ele-
mentu protokolario modura
erabili ahalko den sari, opa-
ri edo sinboloa sortu nahi
izan da, giltza, makila edo
txapela izaten diren modu-
ra, kasu honetan jarduera
zabaldu bati elikagai bati
atxikia, artzaintzan oinarri-
tua”, dio Goimeneko tekni-
kariak. 

Eli Arrillaga, Eli Gorrotxategi, Jose Manuel Zubizarreta eta Niko Osinalde. 
Arg.: Aimar Maiz.

Aurkezpena
Martxoaren 9an, Idiazabalgo Artzai Gaztaren egoitzan egin zen Kixkurre ikurraren eta fi-
losofiaren aurkezpena. Bertan, ekimenaren bultzatzaileak diren Goimen, Artzai Gazta eta
Goiturreko ordezkariak izan ziren.

Salmenta tokiak
Oraingoz, Goierriko museoetan daude salgai Kixkurre produktuak. Dena den, salmenta
toki berriak aztertzen ari dira, batez ere goierritarrei begira “goierritarrak museoetara ez
baitira joaten”. Web orria eta katalogoa prestatzeko asmoa ere badute. Jarraian duzue sal-
menta tokien zerrenda: Ordizia: D’elikatuz zentroa. Segura: Ardixarra. Zegama: Andu-
tza egurraren interpretazio zentroa. Zerain: Mandioa. Ormaiztegi: Zumalakarregi Muse-
oa. Idiazabal: Gazta Museoa eta Artzai Gaztan.
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Izen berriaren irudia zuri-beltzean ma-
rraztutako borobila da, barruan artilea
irudikatzen duena. “Muinean artzain-
tza dago, neolitikotik gaurdaino
diharduen bizibidea eta bertako
arraza den latxa ardia. Honen be-
reizgarri nabarmenena, izena ema-
ten diona, duen ilea da, eta zehazki
honek azaltzen duen laztasuna”, dio
Joxe Manuel Zubizarretak.

Azpian Kixkurra hitza, azken -e hiz-
kia urdinez nabarmenduta. Goierritar eraz
idatzia. Goierrirekin du lotura irudiak eta ize-
nak (horko hizkeratik Kixkurre-ren artikulu de-
terminatzailea e izatea), baina mugak gainditzeko ara-
zorik ez dute ikusi. “-e horrek ileak hartzen duen forma mota baten adierari ere erantzu-
ten dio, borobil edo espiraldua lehena eta geroaren zubi, ahari adar kiribildua, bihurria,
e hizkia, eta abar luze bat gogorarazten ditu”, gaineratu du Goimeneko teknikariak.

Kaxak eta aiztoa
Kartoizko kaxa pertsonalizatuak egin dituzte, 2 formatu-
tan, gazta osoentzako edo erdientzako. Gazta ebakitzeko
bi kirtendun aiztoa ere merkaturatu dute.

Zeramika
Gaztaren aurkezpenari begira, buztina, ura eta suarekin
konbinazioan, Ezkio-Itsasoko Pott Zeramikakoek hainbat
produktu egin dituzte: eskuz moldaturiko harlauza, gaz-
ta trona, eta katiluak.  Bertan, modu desberdinetan moz-

tu edo tratatutako gazta eskaintzeko formatua aurkitzen
da, gazta hautsa, takoak, edo gazta bera osorik modu
bertikalean, lehentasun edo protagonismo papera azpi-
marratuko diona, kolore okre burdintsu eta berdexkan,
gaztaren kolore hori nakratuarekin kontrastean.

Esnatu zure sena
Produktu gehiago aurreikusten badira ere, Kixkurreren
ibilbidea elementu gutxi batzuekin hastea erabaki dute.
Materialak eta produktuak bertakoak dira, tokian ekoiz-
tuak. Zeramika esate baterako, Ezkio-Itsasoko Pott Zera-
mikak lanzen du. Kutxa, egur taila, Zegamako Jabier
Arrietaren lana da. Artilea, belar ondua eta orbela azke-
nik, Zumarragako Oraa baserrikoek lantzen dute.

Prezio ezberdinetako produktuak ditu Kixkurrek.
Gazta aurkezteko edo ateratzeko moduarekin, zentzume-
nekin eta gaztaren maneiu eta manipulazioarekin lotuta-
ko produktuak dira guztiak. Garestiena, kutxa da. “Den-
boraren iraganetik at, erritoa bailitzan, gure sentipenik
preziatuenak bildu nahi izan ditugu Kutxan, irekitzeare-
kin soilik, zentzumen guztiak esna ditzan, usaina, zapo-
rea, soinua eta ukimena”.

Elementu

protokolario

modura erabili

ahalko den sari,

opari edo sinboloa

sortu nahi izan da,

giltza, makila edo

txapela izaten diren

modura.
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Horma-irudia 
Gaztetxoenei begira, hainbat produktu kaleratu dituzte, Kixkurre ikurraren sustapenarekin batera, artzaintza gizartera-
tzeko helburuarekin. “Lazkao Txiki bertsolariaren begirada pikaroa duen ardia, Kixkurre logotipoa azalduz; txapak edo
pinak; eta  posterra”. Artzaintzaren mundua eta bizimodua islatzen duen elementu ugari azaltzen dira bertan: artzain
txabola, txakurra, ardiak, oiloak, astoa, gazta egiteko tresnak, dunba, lizarrak... 

Entzumenari dagokionean, dunbaren danbada, ardien
ibileraren pasoa markatuaz, isiltasuna urratuz artzain la-
naren lagungarri.

Produktu hauek bakarka ala elkarrekin aurkezten di-
ra, kaxatan eta kutxan sartuta.

Kaikua eta harriak
Kixkurre logotipoa daraman kaikua ere salgai dago. Kai-
kuarekin batera, esnea berotzeko erabili ohi ziren harriak
irudikatzen dituzten harriak ere egin dira, eskuen forme-
tara egokituta, esnearen koipe arrasto eta guzti.

Zentzumenak
Gazta bera sortzen eta ontzen den mundua gerturatu
nahirik, zaporeaz gain, usaimena, ukimena eta entzume-
na ere gizarteratu nahi dira. Esate baterako, belar ondua.
uda garaiko indarrarekin, sailean ebaki eta eguzkiak le-
horturiko ardien neguko elikagaia da. Orbela, udaberrian

goiko larreetarako pausuaren doinua eta negu garaian
beherakoaren hotsa adierazten duena. Artilea, ile luze eta
latza, negu gordinetik, eurite zein tenperatura aldaketa
bortitzetatik babestu du. Gizakiak antzinatik erabili izan
du isolatzaile, betegai edo egurats txarrengandik babes
ehun modura. 
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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

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

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.

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

Egitaraua
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Irailak 4, asteartea:
17:30ean: ‘Bertako produk-
tuekin egindako Elkarteen
arteko XVII. Sukaldaritza
Lehiaketa’ eta ‘Goierriko
odolki onenaren XIII. dasta-
keta-lehiaketa’, Plaza Nagu-
sian.
18:30ean: Buruhandi eta
Erraldoien irteera Plaza Na-
gusian, trikitilariek eta Bu-
rrunbazale txarangak lagun-
durik.

Irailak 5, asteazkena:
Azoka berezia:
Egun honetako egitarau ze-
hatza hurrengo orrian du-
zue.

Irailak 6, osteguna:
17:00etan eta 19:30ean:
D’Elikatuz zentroan, gazten
dastatze gidatua eta ardoe-
kin elkartzea. (Derrigorrez-
koa aurrez D’elikatuzen ize-
na ematea).

Irailak 7, ostirala:
22:00etan: Beti-Alai kan-
poko pilotalekuan, ‘Marras-
kilo: lagunak betirako dira’
filmaren emanaldia. Antola-
tzailea: Ordiziako Mendiza-
leak.

Irailak 8, larunbata:
11:00etatik 13:30era eta
16:00etatik 20:00etara:
Haurrentzat parkea puzga-
rriekin, Jose Migel Baran-
diaran Plazan.
12:00etan: Plaza Nagusian,
Tradizional eran sega zo-
rroztea I. Txapelketa.
17:30ean: San Juan auzo-
an, Euskadiko Segalarien II.
Txapelketa, taldeka.
22:30ean: Herri Antzokian,
bertso-jaialdia: Goierriko
Bertso Eskolaren 25. urteu-
rreneko saio berezia. 

Irailak 9, igandea:
12:00etan: Barrena kultur
Etxean, Lazkao Txiki XVI.
Bertsopaper lehiaketaren
sari-banaketa.

Bertso saio
berezia

Goierriko Bertso Eskola-
ren 25. urteurrenean, Eus-
kal Herriko bertso-eskola
ezberdinekin gogoratu
nahi izan dute Argi Berri
elkartekoek, iraileko ber-
tso saioa antolatzerakoan.
Horrela, Urruñatik Sustrai
Colina etorriko da, Herna-
nitik Maialen Lujanbio,
Bilbotik Oihana Bartra,
Gasteiztik Oihane Perea,
Lesakatik Xabier Silveira
eta Goierriko bertso esko-
lako ikasle ohi bezala, Ai-
tor Sarriegi beasaindarra.
Gaijartzen Jon Zaldua ari-
ko da.

ORDIZIA
☎ 943 08 71 28
Victor Mendizabal kalea, 6

IDIAZABAL
☎ 943 18 72 20
Plaza Nagusia, 6

MUJIKA
Frutak - Barazkiak

Artsiau eran 
egindako kontserbak
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Berezietan bereziena
Asteazkeneroko azokaren
inguruan, urtean zehar, azo-
ka berezi ugari antolatzen
ditu Ordiziako Udalak baina
inongo zalantzarik gabe,
berezietan bereziena, iraile-
koa izaten da. Egun osoko
egitaraua prestatu dute irai-
laren 5erako.

09:00etan: Goiz eresia Or-
diziako txistularien, Tolosa-
ko dultzaineroen eta Zuma-
rragako trikitilarien eskutik.
10:00etan: Gazta, ganadu,
fruta eta barazkien, lumago-

rrien eta perretxikoen era-
kusketa eta lehiaketak.
12:00etan: Jose Migel Ba-
randiaran plazan, fruta, ba-
razki eta perretxiko lehiake-
ten sari banaketa.
12:30ean: Garagartza pla-
zan, ganadu eta lumagorri
lehiaketen sari banaketa.
Segidan, bertsolariak, dul-
tzaineroak eta trikitilariak.
13:00etan: Beti-Alai pilota-
lekuan, gazta lehiaketaren
sari-banaketa.
17:30ean: Beti-Alai pilota-
lekuan, profesionalen arte-
ko eskuzko pilota partidak:
2. Partida: Olaizola II - Be-
gino / Bengoetxea VI - Be-
loki.
19:30ean: Jose Migel Ba-
randiaran plazan, ‘Urrezko
Aizkora’ Txapeldunen Liga.
Aizkolariak: Floren Nazabal,
Donato Larretxea, ‘Arria V’.
Jarraian harrijasotzaileak:
Iñaki eta Inazio Perurena.

J. M. Barandiaran, 3

ORDIZIA

☎☎ 943 88 76 15

EEuusskkaall  JJaaii  zzoorriioonnttssuuaakk!!

AA rr tt ee ss aa nn ii aa   ··   OO pp aa rr ii aa kk   ··   JJ aa nn tt zz ii aa kk

K. Nagusia, 28          ✆✆ 943 16 02 48        ORDIZIA

E u s k a l  J a i  z o r i o n t s u a k  d e n o i !

HIDALGO
Bitxitegia - Erlojutegia - Opariak

Legazpi Kalea, 3     943 88 04 06      ORDIZIA

Euskal Jai zoriontsuak pasa ditzazuela!

Diseinua

Berrikuntzak

Kalitatea

Garantia

EEuusskkaall  JJaaii
zzoorriioonnttssuuaakk

ddeennooii!!

Tel.: 943 880 432

Plaza Nagusia, 4

ORDIZIA

Kortinak,
alfonbrak,
etxeko arropak
Estoreak eta panel japonesak

✆✆  943 88 79 19
Domingo Unanue, 1

BEASAIN

✆✆  943 88 79 19
Domingo Unanue, 1

ORDIZIA
Jose LASA,

LAZKAO

Tel.: 943 087 056

Garagarza plaza 10

ORDIZIA

Euskal Jai zoriontsuak
denontzat!

Ileapaindegia
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B
i urteko atsedenaldiaren ondoren,

denboraldi polita egin du Adur

Ugartemendia atletak. Jauzi hiru-

koitza egiten du eta Estatuko zazpi one-

nen artean dago. Arkitektura ikasketekin

uztartzen du beasaindarrak atletismoa.

Adur Ugartemendiaren 
jauzi hirukoitza

Gazte leku

Tel.: 943 887 946
Zelaeta-berri plaza,4    BEASAIN
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Beasaindarra. 21 urte. Arki-
tektura ikaslea. 1,83 metro
eta 79 kilo. Jauzi hirukoitze-
ko atleta. Real Sociedad tal-
deko kirolaria. 16 urterekin,
zilarrezko dominak, kadete
mailan, Espainiako Indoor
(13,81 m.) eta aire libreko
(14,12 m.) txapelketetan.
Markarik onena: 15,20 m.
Helburua: 16 metrora ahalik
eta gehien gerturatzea. 

Horixe da Adur Ugarte-
mendia. Ramon Cid entre-
natzaileak, “langilea eta dis-
ziplina handikoa dela dio.
Ezaugarri onekoa, gorpuz-
kera ona eta indar handi-
koa”.

Bi urtean geldirik egon
ondoren, berriz ere atletis-
moari serio heldu dio bea-
saindarrak. Ikasketengatik
egon da geldirik. “Arkitek-
tura ikasten ari naiz Donos-
tian eta ikasketak ordu asko
kentzen zizkidan. Dagoene-
ko karrerako 4. ikasturtean
nago eta aurten berriz atle-
tismoari heltzea pentsatu
dut, gai gutxiagotan matri-
kulatuta”, dio Ugartemen-
diak.

Baina sasoiko itzuli da.
Berragerpeneko denboral-
dian lortutako emaitzekin
gustura dago, Espainiako
txapelketan, absolotuen
mailan, zazpigarren postua
lortu baitu, 15 metro eta 20
zentimetroko jauziarekin.

Geldialdi honetan hori
bai,  teknika aldetik atzera-
pena antzeman du. “Nirekin
hasi zen jendeak bi urteotan
teknikan aurreratzen jarrai-
tu du eta ni geldi egon naiz.
Fisikoki ere pixka bat kosta-
tu egin zait forman jartzea.
Baina aurten itzulera oso
ona izan da. Oraindik ez da
berandu aurrera egiteko.
Saltatzaile batentzat, urterik
onenak, 26-27 urte omen
dira. Garaiz nabil hobetzen
jarraitzeko”, aitortu Adur
Ugartemendiak.

Serio ekin dio atletismo-
ari beraz. Aurten azkeneko
urtea du promesen mailan.
Datorren denboralditik au-
rrera, maila absolutuan ibili-
ko da. “Maila horretan, au-

rrean ibiltzeko, exijentzia
dezentea eskatzen du. Poza
ere handia ere izaten da.
Baina astean 5 egunetan en-
trenatu behar zara, zaindu
egin behar zara, konpromi-
so handia da baina pozak
ere handiak izaten dira”, ai-
tortu du beasaindarrak.

Aurten absolotuetan
proba bat baino gehiago jo-
katu du, Espainiako txapel-
keta adibidez. “Donostiako
pista estaliko Espainiako
txapelketan gutxieneko

marka lortu nuen eta aurre-
ra jarraitu dut. Sevillan, ab-
solotuen mailan aritu nin-
tzen eta finalisten artean
sartu nintzen”. Zazpigarrena
gelditu zen.

Teknika hobetzea
Teknikak garrantzia handia
daukan kirola da jauzi hiru-
koitza. “Nahiko kirol tekni-
koa da. Indarra garrantzi-
tsua da, baina teknika ere
bai. Erdia eta erdia jarriko
nituzke biak. Bi urte geldi

egon ondoren, teknika al-
detik kaskar samar nenbi-
len, eta aurten bereziki ho-
rixe landu dut. Aurten au-
rrerapen handiena teknikan
eman dut. Oraindik falta
zait, beti ikasten da eta zer-
bait. Beti hobetu behar iza-
ten da zerbait, edo korrika
egiteko garaian, edo salto
egiteko garaian…”

Entrenamenduez galde-
tuta, ariketa ezberdinak egi-
ten dituztela adierazi digu
beasaindarrak. “Denboraldi

“Polita litzateke
Espainiako txapelduna izatea”

Kirol bat:
Futbola eta saskibaloia. Futbolean urte
dezentean ibili naiz, atezaina nintzen, eta
oso gustura ibiltzen nintzen. 
Zaletasun bat:
Motorrak. 
Oporretarako plan bat:
Iaz Pirinioetan ibili nintzen eta asko go-
zatu nuen. Gurasoak kanpora doaz eta
etxean bakarrik geldituko naiz eta hemen
inguruan ibiliko naiz lagunekin.
Edari bat:
Coca Cola.

Janari bat:
Gulak asko gustatzen zaizkit.
Musika talde bat:
Gold Play edo The Killers.
Liburu bat:
Azkena irakurri dudana, ‘El miedo a la li-
bertad’, Erich Frömm-ena, nahiko ona da.
Handia egiten naizenean…:
Espero dut arkitektua izatea eta lanean
egonkortasun bat edukitzea.
Amets bat:
Espainiako txapeldun izatea polita izango
litzateke.
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hasieran, errodatu egiten
dugu, hiru ordu laurden ko-
rrika, udako garagardoak
bota eta pisua erregulatu.
Pesak, giharreak lantzeko;
serie luzeak, 200 metroko-
ak-edo fondoa hartzeko eta
txapelketan salto egiteko
garaian fresko egoteko; eta
teknikoki, saltoak”.

Lesioak ere ohikoak iza-
ten dira kirol honetan. “Ki-
rol teknikoa da eta lesioak
egoten dira bai. Adibidez,
orpoarekin gaizki sartu, be-
launeko eta txorkatileko ar-
tikulazioek asko sufritzen
dute, muskulazioa ere asko
lantzen dugu pesekin…”,
azpimarratu du. 

Helburua
Teknika arloan ahalik eta
gehien hobetu eta atleta be-
zala, helburua, “Espainia
mailan aurrean egotea da.
Niretzat Espainiako zortzi
onenetan mantentzearekin
helburua beteta dago. Az-
ken batean, norberaren
markak hobetzea izaten da
helburua”, aitortu du. Mo-

mentuz helburua lortua du
beasaindarrak. “Absolutue-
tako zazpigarrena nago lis-
tatan. Espainiako txapelke-
tara joateko gutxieneko
marka bat jartzen dute. Gu-
txieneko marka hori egiten
dutenen artean, hiru salto
egin eta zortzi onenek, bes-
te hiru salto egiteko aukera
izaten dute, finalean sartzea
bezala da. Nire helburua fi-
nalean sartzea da. Aurten
gainera nahiko maila ona

nago. Nire belaunaldiko
jende asko dabil marka
onak egiten. Iazko urteare-
kin alderatuta, marka hobe-
ak egin dira”.

Markak hobetzen ari ba-
dira ere, beste herrialde ba-
tzuekin alderatuz, Estatu
mailan ez omen dago maila
onegia. “Suedia aldean eta
jauzietan maila hobea dago.
Momentuan hirukoitz jau-
zian ez dago Europa mailan
puntan dagoen atletarik.
Baina maila ona daukaten
atletak badaude eta lesioak
eta laguntzen badie, maila
ona emango dute”, dio
Ugartemendiak.

Ordiziatik Donostiara
14 urterekin hasi zen Adur
Ugartemendia jauzi hirukoi-
tzean. “Txikitan, eskolan,
gauza ezberdinak probatu
nituen, altuera jauzia, luzera
jauzia, abiadura… Baina
denborarekin, zertan nabar-
mentzen zaren ikusi eta ho-
rri heldu behar diozu. Bere-
ziki jauzi hirukoitzean ari-
tzen naiz”, adierazi du bea-

saindarrak.
Ordiziako Txindoki

Atletismo taldean lau urte
egin ondoren, gaur egun
Real Sociedad taldeko kidea
da Adur Ugartemendia. Ra-
mon Cid du entrenatzailea.
“Ezin naiz kexatu, bera da
Espainiako Federazioko sal-
toen arduraduna. Bi aldiz
Olinpikoa izan zen, Montre-
alen eta Moskun. Ordizian
Jose Antonio Peña entrena-
tzailearekin aritu nintzen,
eta jauzi hirukoitzean ondo
moldatzen nintzela ikusi
zuenez eta Donostian ikas-
ten hasi nintzenez, Realera
joateko gomendatu zidan.
Lau urte egin nituen Txin-
dokin eta orain Realean na-
bil”.

Realean egonda beste
proba batzuetan lehiatzeko
aukera du beasaindarrak.
“Txindoki bezalako taldeek
lan ikaragarria egiten dute
jendea formatzen. Behin
maila batetik gora Reala da-
go hemen Gipuzkoan. Gai-
nera Kirolgirekin halako hi-
tzarmen bat ere badauka”.

Korrikatik saltora
Jauzi hirukoitzaren prozesua azaldu digu Adur Ugarte-
mendiak hurrengo lerrootan: “korrika joan, eta haretik
11 edo 13 metrora, ohol bat egoten da. Eskubiarekin, bi-
salto egiten dituzu, eta azkeneko saltoa beste hankare-
kin egiten duzu. Korrika, oso azkar joan behar duzu,
baina gogortu gabe, ahal duzun azkarrena baina gehie-
gi behartu gabe. Askotan azkar joanez gero, besoak go-
gortu egiten dira, eta taularaino iritsi behar duzu salto
egiten hasteko. Abiadura garrantzitsua da baina saltoan
abiadura mantendu egin behar da erritmoa sartuz”.

Jauzi

hirukoitzean

indarra

garrantzitsua da,

baina teknika ere

bai. 
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Euskal Jai ederrak izan ditu-
gu aurten ere Ordizian. Eus-
kalzaleak bazun antxe nun
ase bere egarria: txistu, es-
kusoiñu, aurresku-txapelke-
ta, dantza-sariketa, bi irri-
antzerki euskeraz, ta baita
ere, nola ez, bertsolariak.
Gipuzkoa'ko bertsolari be-
rrien Txapelketa gaiñera.
Igaz goierrikoena genun.

Orregatik inguruetako
errietatik erruz etorri zan
jendea. Bertsoetarako enpa-
rantza laster bete-bete zan
ta an iraun zuten denak, bi
ordu ta erdi luze, tarteka
belarriak erne, tarteka erdi-
parrez edo txaloka, ta geie-
nak eguzkitan. Nola erakar-
tzen duten oraindik bertso-
lariak gure erria! Bertsoeta-
rako griña bizia izan euskal-
dunok!

Amasei bertsolari gazte
bildu ziran txapelketarako.
Ona emen izen-abizenak.
Bertsoetarako zotz eginda
atera ziranez jartzen ditut:
Jesus Basoarte, Zumaiarra;
Domingo Garmendia, Be-
rrobiarra; Bizente Mujika,
Ormaiztegiarra: Tomas Lasa,
Lasartearra; Jose A. Lazka-
no, Donostiarra; Jose A.
Iturbe, Lasartearra; Florenti-
no Nosellas, Berrobiarra; Je-
sus Eskisabel, Legorretarra;
Jose Luis Lekuona, Ernania-
rra; Jose Agirre, Azpeitiarra;
Patxi Etxeberria, Lasartearra;
Jose Usabiaga, Errenderia-
rra; Jose Otamendi, Amez-
ketarra; Patxi Arregi (Mo-
xo), Irurarra; Patxi Beloki,
Bidaniarra; Jose Migel Iztue-
ta, Lazkaotarra.

Epai-maian Basarri ta
Manuel Lekuona Apaiza
ezagunak ta beste iru eus-
kalzale eseri ziran. Eguerdi-
ko amabietan, zintzoki
Agurmariak esanda, ekin

zioten bertsolariak lanari.
Denak etor-agurra lenbizi.
Ondoren Maiekoak bakoi-
tzari emandako gaiean, biña
bertso. Gero bertso bana,
puntua jarrita. Beste biña
bertso, bertsolariak bikote-
ka zirala, zotzean artutako
lanbidei buruz. Ta azken-
agurra. Etor-agurrak eta az-
ken-agurrak etziran txapel-
ketan sartzen.

Maiekoen iritziz Gar-
mendia, Berrobiarra, atera
zan Txapeldun, bigarren Iz-
tueta, irugarren Mujika, lau-
garren Agirre ta bosgarren
Lekuona; beste guztiak sari

berdiña eraman zuten.
Amaika bertso eder en-

tzun genun. Ona emen au-
keratu ditutan bakar batzuk,
magnetofonez jasoak. 
Gipuzkoa'ko Bertsolari 
Berrien Txapelketa, Ordi-
zia'n. (Bertsoak koadroan)

Merezi zuten jasotzea
bertso auek. Ta miñ ematen
du beste asko ta asko, auek
baiño bikaiñagoak oraindik,
galtzen uzten edo itzalean
gelditzen dirala  jakiteak.
Magnetofondunak badute
zertan lan ederra egin. Izan
ere, egia bai atsegin zaizkio-
la gure erriari bertso Be-

rriak, eskuz idatziak, askoz
atsegiñago ordea bertsola-
riak bat-batean, mingaiñ-
dardaraz, aletuak, arrigarri-
ro agertzen dutelako auek
bertsolarien etorria.

Ta bukatzeko, txalo be-
roak Bertsolari-Txapelketa
ori jarri dun Ordizia'ko «La-
guntasuna» taldeari ta ez gu-
txigo Lete'tar Jesus antola-
tzaille bizkorrari.

«Ai! Gipuzkoak, lagun
maiteak, Billafranka asko
ba'litu!»

Baztarrika'tar Isidor
beneditarra

Gipuzkoa’ko Bertsolari Berrien
txapelketa

Ordizian (Villafranca) 1959, agorrak 9

IIzzttuueettaa''rrii..  
ZZeerr  ddaa  bbeerrttssoollaarriiaa..
Auxen da gaia ala bear da
egoki jarri diguna,
bertsolaria nor dan aipatu
ori det eginkizuna;
poza du bere lagun maitea
ta memoria laguna,
gure-izkuntzaren puska bakarrak
neurtu oi dituna.

Euskal-erriko bertsolaria
nola dan bere jatorriz,
estudioaz ez da egiten
ez baldin bada etorriz;
alde batetik gaiari segi,
itzak neurtu bestetiz,
naiago nuke gai oen jabe
seguru baldin ni banitz.

PPuunnttuuaa  jjaarrrriittaa..  MMuujjiikkaa''rrii::    
««AAuurrkkii  aassiikkoo  ddiirraa  uussooaakk  mmeennddiittaann»»,,
eiztariak preparatzen
diran tokitan;
amets oiek dabiltza
jundan aspalditan,
baiño okelik ez da
merkau karnizeritan.

EEsskkiissaabbeell..  
AAgguurrrraa
Gaurko billera oni ez diot
gaizki dagonik iritzi,
len asiera eman degu ta
noizbait ein bear utzi.
Euskera eta oitura onak
galtzerik ez du merezi.
Ordizia'ra sarri bisitak
eiñez ondo-ondo bizi.

IIzzttuueettaa..
AAgguurrrraa
Zu Billafranka, zu Billafranka,
lenagoko Ordizia!
Oraindik ere gordetzen dezu
gaztearoko bizia,
bertsolarien zale zerala
nago ongi ikasia,
izanez ere seme asko
ituzu gauza on askon jabia,
zure zugatzan gaiñian baita
Urdaneta'ren kabia.

Hainbat bertso

Garai batean...

Goierritarra 326 [ 2007-IX-4 ]24
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GIPUZKOAKO NEKAZARITZA EKOLOGIKOAREN XIII. AZOKA

ZERAIN PARKE KULTURALA
● Herri Museoa, Larraondo Zerrategia, Aizpeako

Meategiak, Kartzela.
● HARIZTI-ERDI ATERPETXEA
● MANDIOA DENDA:

herriko produktuak, artisautza
● INFORMAZIO BULEGOA: urte osoan zabalik

Herriko Plaza z/g   Tel: 943 801 505 Faxa: 943 801 606  E-mail:mandio@rebestb.es

IRAILAK 16
ZERAIN
9:00etatik 14:00etara azoka
Arratsaldez: erromeria lehengo erara
Egun osoz: erakusketa eta tailerrak
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Non zer

Zerain
Kultur astea eta 

azoka ekologikoa
Ohi bezala, iraila iristearekin batera, kultur astean mur-
gilduko dira zeraindarrak. Oraindik egitaraua guztiz ze-
haztu gabe baldin badago ere, zerbait aurreratzeko mo-
duan gaude.

Irailaren 8an, herritarrak, Aizpeako meategira joango
dira, bertan prestatu den ibilaldia ezagutzeko. Hamai-
ketakoa izango dute tartean. Gauean, bertso afaria izan-
go da, sardinen eta saiheskiaren bueltan. Iker Zubeldia
zegamarra eta Iban Urdangarin ataundarra ariko dira
bertsotan. Gari eta Iñaki trikitalarien lana izango da mu-
sikaz giroa alaitzea.

Irailaren 9an, jubilatuen eguna izango da. Meza eta
bazkaria izango dute.

Astelehenetik ostiralera, berriz, hitzaldiak izango di-
ra Kultur Etxean, iluntzeko 8,30etan.

Eta Kultur asteari amaiera emateko, azken hamahiru
urtetan bezala, Gipuzkoako Nekazaritza Ekologikoaren
azoka izango da.

Irailak 16: azoka ekologikoa
Gipuzkoakoa Nekazaritza Ekologikoaren XIII. azoka,
irailaren 16an izango da Zerainen. Produktu ekologiko
ezberdinak egongo dira salgai goizean zehar: baraz-
kiak, fruta, barazki kontserbak, ogia, eztia, ardoa eta
abar. Azokaren barruan beste hainbat postu ere egongo
dira: talo, sagar muztio zein pintxo ekologikoak dasta-
tu ahal izango dira; Goierriko artisautza ere bai: kera-
mika, makilak, tailak, gantxiloa, kandelak... 

Aurten ere zenbait tailer prestatu dira: kandelak, go-
zoak zein oihalen tinte naturalak egiten ikus ahal izan-
go dugu goizean zehar. Ikuskizun ezberdinak ere anto-
latu dituzte: tolarea, lixiba, zuhatza, eskoara egilea, uz-
tarri egiea, abarka egilea eta erlezaintza erakusketa.

Eta honi guztiari amaiera emateko arratsaldean erro-
meria; lege zaharreko erromeria.

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA
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Beasain
Pirritx eta Porrotx, 

kiroldegian
Irailaren 15ean, Beasaingo Antzizar kiroldegian, Pirritx
eta Porrotx pailazoen ‘Mari motots’ ikuskizuna ikusteko
aukera izango da, Chernobilgo Lagunak Gobernuz Kan-
poko Erakundeak antolatuta. Sarrerak salgai daude, Be-
asaingo eta Ordiziako Lirain lurrindegietan, 6 euroren
truke. Beasaingo Udalak lagundutako ekitaldia da.

Chernobilen Lagunak Gobernuz Kanpoko erakun-
dea 1996. urtean sortu zen, 1986. urtean gertatu zen is-
tripu nuklearraren ondorioak jasan behar izan dituzten
haurrei laguntzeko helburuz.

Ordizia
Eskarabillako jaiak

Irailaren 14tik 16ra ospatuko dira Ordiziako Eskarabi-
llako auzoko festak. Auzotarrek prestatu duten egita-
raua duzue jarraian:

Irailak 14, ostirala:
22:30ean: Mus txapelketa, Itxaropena elkartean.

Irailak 15, larunbata:
11:00etan: Haur jolasak.
12:00etan: Txupinazoa Bonberian. Erraldoiak, bu-
ruhandiak eta kaleko musika. Herri poteoa.
17:00etan: Oin lasterketa (haurrak eta kimuak). Izen
emateak irteeran.
Ondoren: Txokolate jana.
18:00etan: Ipuin kontaketa.
20:00etan: Haur danborrada.
23:00etan: Mozorro gaua.
Dantzaldia, ‘Beste bat’ taldearekin.
Ondoren: DJ Bull!
06:00etan: Matutina.

Irailak 16, igandea:
11:00etan: Alborada, herriko txistulariekin.
12:00etan: Patxin eta Potxin pailazoak.
13:00etan: Kale animazioa: trikitixa, gaiteroak eta An-
tton Imaz eta J.I. Iturrioz abeslariak.
14:30ean: Herri bazkaria: zikiro jatea.
Ondoren: Erromeria, Jalisko Bandekin.
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Mutiloa
Lierniko jaiak

Irailaren 8an eta 9an Lierniko Andra Mari jaiak ospatu-
ko dira. Jarraian duzue egitaraua:

Irailak 8, larunbata:
11:30ean: Meza Nagusia.
Egun osoan: Erromeria Elustondo anai-arrebak trikiti-
larien eskutik.
17:30ean: Ume jolasak.
21:00etan: Auzo afaria, Mujika jatetxean. Afarirako ize-
na, Mujika jatetxean bertan eman behar da.
Afalondoren eta goizaldera arte: Elustondo anai-
arrebak trikitilariak.

Irailak 9, igandea:
Goiz eresia Segurako txistularien eskutik.
10:00etan: XXVI. Usakume tiraketa, Mutiloko Aitz-bu-
ru elkarteak antolatuta.
13:00etan: Meza Nagusia.
13:30ean: Toka lehiaketa.
Eguerdian: Andonegi eta Ostolaza trikitilariak.
18:30ean: Herri kirolak: Ane Arrospide, Lourdes In-
txausti, Ernesto Ezpeleta ‘Bihurri’ eta Jesus Olaizola
‘Agitte’, aizkoran, harri eta lasto jasotzen ariko dira.
Ondoren: Andonegi eta Ostolaza trikitilarien eskutik
erromeria.

Beasain
Adineko pertsonen eguna

Irailaren 15ean eta 16an ospatuko dute Beasaingo adi-
neko pertsonek beraien eguna. Udalak bi egunetako
prestatu dute.

Irailak 15, larunbata: 
11:30ean: Toka eta igel jokoak, Erretiratuen etxean.
15:30ean: Mus, tute, punttu eta seiko jokoak, Erretira-
tuen etxean.

Jokoetan parte hartu nahi izanez gero, irailaren
12an, 13an eta 14an eman behar da izena Erretiratuen
etxeko bulegoan bertan, arratsaldez.

Irailak 16, igandea:
12:00etan: Meza. Loinazko San Martin Parroki Elizan.
13:30ean: Adineko pertsonei omenaldi bazkaria, An-
tzizar kiroldegian. Bazkarira joateko izena, irailaren
3tik 12ra bitartean eman behar da, goizeko 8etatik or-
du batera, 3 euro ordainduta, Beasaingo Udaletxeko
harrera bulegoan. Beasainen bizi diren 65 urtez goitiko
pertsonek eta beraien ezkontideek eman dezakete ize-
na.
Bazkalondoren: Alkatearen agurra; bezperan jokatu-
tako jokoetako txapeldunei garaikurrak ematea; orain-
dik omenaldirik jaso ez duten bi pertsona adinekoenei
omenaldia (Kutxak emandako opariak eta ohorezko
aurreskua, Aurtzaka dantza taldeak eskainita).
Amaitzeko: Dantzaldia, Arrasto taldeak eskainita.

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

L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak

KOL. Zka: 649  RPS: 144/02
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BESTELAKOAK

salgai
Tarot kontsultak. 943766214.
Adria karabana salgai, gehiga-
rri gutziekin. Egoera oso one-
an. 699002666.
Poliuretanozko leihoak eta
gerezizko atea salgai. Neurri
handikoak. Baserrirako ego-
kiagoak. 678636521.
Partikularrak hipoteka mai-
leguak eskaintzen ditu, ‘Rai-as-
nef’-ak ez dauka garrantziarik.
697542552.
LCD 42’’ Philips telebista
salgai. Zozketa batean saritua.
Prezio interesgarria.
650806207.
Esolatarako akazi egurra
salgai. Luzera, 2 metro.
609411811.

erosi
Bigarren eskuko trikitixa
erosiko nuke. 659844602.

IBILGAILUAK

salgai
Ford Escort Guia salgai.
97. urtekoa. Beti garajean 
egona. Gasolina. 665723009.
Volvo V40 salgai. Gorria.
150.000 km. 6.000 euro.
943161945.
Kadet GSi salgai. Egoera
onean. 616399322.

LANA

eskaerak
Beasainen emakume bat be-
har da haurra zaintzeko.
686999494.
Beasainen fisioterapeuta bat
behar da. Bidali kurrikuluma:
Goierri Zentrua,Andre Maria
kalea, 11-1.B. Beasain.
centrogoierri@telefonica.net.
Neska euskalduna behar da
haurrak zaindu eta etxea txu-
kuntzeko, Beasainen, egun
osoz. 665709090.

eskaintzak
Orduka lan egiteko neska
eskaintzen da: umeak edo adi-
nekoak zaindu,, garbiketa...
648051991
Neska gazteak, orduka edo
lanaldi osoz lan egingo luke
umeak edo zaharrak zaintzen,
edo garbitzen. 606722876.

ETXEBIZITZAK

salgai
Ormaiztegin, etxebizitza
salgai. 85 m2. 3 gela, sukaldea,
egongela, bainugela, 2 balkoi
eta trastelekua. Prezio inte-
resgarria. 615752211.
Etxebizitza salgai. 3 logela, 2
trasteleku, 2 komun, egongela
eta sukaldea. 635717577.

NEGOZIOAK

errentan eman
Ordizian drogeri-mertzeria
alokatzen da. 943160015.

ANIMALIAK

opari
2007/07/27an jaiotako
txakurkumeak oparitzen dira:
ama setterra, aita ezezaguna.
Ikaragarri politak. 680573446.
2 urteko arrazazko cocker
txakurra oparitzen da. Gorria
eta beltza. 620343576.

salgai
Cocker txakur kumeak salgai.
605772570.
Bost urteko poni arra eta 3
urteko emea salgai. 270 euro.
636908697.

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

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

KAMIXETA ESTANPAZIOA
FOTOKOPIAK KOLORETAN

PLOTER LANAK ETA
PLANOEN KOPIAK

✆✆ 943 02 73 58 
Faxa: 943 02 79 39

San Inazio, 5   BEASAIN

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.
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Ormaiztegiarrak Liernian 1934-9-9an

Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Joseba Ezkurdia, Joxe Antonio Antia (Berroeta), Eduardo Etxezarreta (Gorri)
eta Joxe Anjel Zufiaurre (Igara).
Beheko ilaran: Marzelino Mujika, Karlos Garzia, Alejandro Irizar Urkiola, Joxe Barrenetxea, Migel Garmendia (Her-
nanikoa) eta Tomas Mujika (Iraegi).
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☎☎ 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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altzariak - elektragailuak

NAFARROA ETORBIDEA, 16

TEL.: 943 884 375 FAXA: 943 805 250

BEASAIN 20200   GIPUZKOA

Etxean bertan martxan jartzea dohainik

Gure izatea kalitatea eta zerbitzua

KALE NAGUSIA, 10

TEL.: 943 882 300 FAXA: 943 881 348

ORDIZIA 20240   GIPUZKOA

e-posta: suquia@suquiahogar.com


