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Legez kanpora beste bi indar
lehendik utzitakoez gain
demokrazia maite dutenek
zer esaten dute orain?
Baina kongresu ala senatu
Madril da ta ez Beasain
zertan hainbeste olio eman,
zertan maite, zertan irain?
alfer alferrik egongo gara
handik datorrenaren zain.

Hauteskundeei eman orduko
lehenengo begiratua
sentitzen dugu higuina eta
lepoko zaintiratua.
Irabazleen aukera murritz, 
hori da hori, datua!
Zer axola du eskuindar bat den
hitzetan erdiratua
edo ezkerreko txotxongilo bat
konplexuek gidatua?

BERTSOTAN Hauteskunde orokorrak

Aitor Sarriegi
Doinua: Zure eskaerak egia esan
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Iritzia

Jon Ordoñez

Amak esnatu nau. Egunak ez du
oraindik argitu. Loak hartuta nago
horregatik, eta bigarren aldiz esan

behar izan dit amak: jendea atxilotzen
ari dira eta egunkarian sartu dira guardia
zibilak. Ez dakit zer ordu izango den,
baina lanera sartu orduko aitak entzun
duela albistea irratian, eta neronek ere
horixe egin dut, piztu. Hotzak hartu du
loaren tokia orain. Atera dute jendea
etxetik, eta eraman egin dute. Irratian
izenak besterik ez dira, bata bestearen
atzetik esanda, baino esan ahala izenak,
aurpegiak, ahotsak eta keinuak datorzkit
gogora, badituzte eta. Osteguna da, eta
hotz egiten du.

Telefonoa hartu eta langile batzordeko
beste kideei deitzen hasi naiz. Ama ni naiz
orain, eta behin baino gehiagotan errepi-
katu behar dut gertatzen ari dena. Eide-
rrek ezin du sinetsi, baina jakin badaki
egia izan behar duela, goizaldean telefo-
noz lankide batek ez duela horrelako bro-
marik egiten inor esnatzeko. Ez dakigu zer
egin, eta Andoaingo erredakziora hurbil-
tzekotan geratzen gara. Kasualidadea, ai-
taren R18 zaharra tailerrean dago eta eros-
tekotan naizen auto berria jaso gabe
oraindik.

Trenari itxaron ezin eta Zumarragako
lankide bati deitu diot. “Hi Gorka, entera-
tu haiz?”. Anbulatorioan jasoko nau. Jan-
tzi, eta etxean lotan geratu direnak esnatu
gabe atera naiz kalera. Zain egon behar
dudala jakinda ere ziztu bizian egin dut.
Zutik hotza, pretilean eseri eta hotz gehia-
go. Halako batean, semarofo parean gera-
tu eta Quevedoren autora igo naiz. Ez da-
kit zertan ari garen, irratia entzuten edo
gure artean hitz egiten. Bi gauzak batera.

Aparkatu dugu industria gune batean, eta
oinez egin ditugu azken metroak. Jendea
ikusi dugu lehenik kalean, aterki txikiak,
txamarra lodiak, neguko txanoak, mendi-
ko botak, eta azkenik aurpegi ezagunak.
Lankideak dira.

Martin Ugalde Kultur Parke osoa hartu
dute guardia zibilek. Aurrean, atzean,
goian eta barruan daude. Atxilotutako
zenbait lankide erredakzioan daude, baina
nor ez dakigu. Nork eraman dituen bai.
Euria ari du, eta zer gertatuko den ez da-
kigu. Oraindik ez dute egunkaria ixteko
agindua eman, baina ezer onik ez dugu
espero. Neguko goiz trakets bat da. Aur-
pegi zurrunak ikusten dira, zuriak, bus-
tiak, ebakiak. Hatzak mugitzea ere kosta
egiten da. Errepidea mozten duen guardia
zibil horrek zer pentsatzen ote du?

Martxelo atera omen dute erredakzio-
tik, eta patrol batean sartu. Entzun gaitzan
saiatu gara, baina sirena hotsak ozenak di-
ra. Gure parean dagoen guardia zibila pa-
troleko atea zabalik joan da, zutik, sirena
hotsak isildutako txistu artean. Atera ger-
turatu eta zigilatu egin dutela ikusi dugu.
Kristalaren beste aldean ikusten da telefo-
nistaren mahaia. Gogoan dut oraindik au-
rreko egunean trenera korrikan joan eta
“bihar arte” esan nionekoa. Igor Jauregi
Realeko jokalariarekin egindako zita go-
goratu dut orduan. Goizeko hamabietan
Zubietan.

Pasatu dira bost urte, eta Lorea Agirrek
idatzitako liburuak dioen bezala, oraindik
ere gezurra ari du. Euskaldunon Egunka-
riaren itxieraren bosgarren urteurrenaren
bueltan epaiketa dator. Bost urte: inkomu-
nikazio aldia, torturak, salaketa, Donostia-
ko manifestazioa, elkartasuna, Auzitegi
Nazionalera joan-etorria, kartzelaldia, Egu-
nero egunkaria, Egunkariaren aldeko ba-
tzarrak herrietan, dirua biltzeko ekitaldiak,
akzio salmenta eta euskarazko beste
egunkari bat kioskoetan. Baina Euskaldu-
non Egunkaria betiko itxi zuten, eta otsai-
laren 20ko ostegun goiz hartatik gaude
zain, bidegabekeria hori nola borobilduko
duten zain, beraien galderen zain, beraiek
gure galderak atzean utzi dituztela jakinik.

Osteguna zen, orain bost urte

Pasatu dira bost urte, eta Lorea Agirrek

idatzitako liburuak dioen bezala, oraindik ere

gezurra ari du.
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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

2008 nazioarteko Patata-
ren urtea izendatu du
FAOk, tuberkulu honek
gizakiarentzat duen ga-
rrantziagatik.  Patataren in-
guruan egingo den ekin-
tzatariko bat Perun Patata-
ren Parkea sortzea izango
da. Erakunde honen hel-
burua patata espeziearen
4.000 barietate biltzea eta
bertako komunitateei pata-
ta mota ezberdinekiko di-
tuzten eskubideak onar-
tzea izango da.

Suminik ez duen sator-
arratoia. Chicagoko Tho-
mas Park eta Alemaniako
Gary Lewin ikertzaileek
Afrikako sator-arratoi bilu-
ziaren (Heterocephalus
glaber) beste berezitasun
bat aurkitu dute: ez ditu
min-mota guztiak senti-
tzen.

Antropozenoa, gizakia-
ren garaia. Geologo-talde
batek proposatu du garai
geologiko berri bat defini-
tzea: azken 200 urteetako
denbora-tarteari Antropo-
zeno deitu nahi diote.

LIBURUA
Zer da Nekazaritza Eko-
logikoa? Liburua argitara-
tu dute Ekonekazaritzak
eta Eusko Jaularitzak. Hau-
rrei zuzenduta dago, neka-
zaritza ekologikoa azalduz.
Bestalde Euskal Herriko
arrazei garrantzi berezia
eman diote. Liburu honen
bidez umeak nekazaritza
ekologikoaren ezaugarriak
eta produktuak ezagutzen
irakatsi nahi zaie. Liburua
euskaraz eta gaztelaniaz
idatzita dago eta 2008 urte-
an banatuko da ikastetxe
eta liburutegi plublikoetan. 

JAKIN BEHARREKOAK
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Naturalki, Gipuzkoako la-
rreak mantendu ezean ba-
sotu egingo lirateke, zurez-
ko landareei pasoa emanez,
zuhaitzei alegia. Gurean,
hariztiak kasu gehienetan.
Hasera batean belardi
hauen sorrera, hauste edo
aldaketa naturalen ondorioz
ematen zen, ala nola sua,
elur jauzi eta haizeteak utzi-
tako baso une argituetan.
Animalia belar jaleak bertan
larreratzeak, basoko landa-
re hazien garapena ekidi-
nez mantentzen zen siste-
ma. Gizona, abeltzain bila-
katzean, hutsune hauek
bazka leku gisa erabiltzen
hasi zen.

Milaka urteetako erabi-
lera horrek lexiko aberats
bat utzi digu, bakoitza bere
ñabardurekin: belardi, bela-
ze, larre, larredi, zelai, be-
lartza, bazkaleku, alhagune-
ak… izen asko gauza ber-
dintsuak adierazteko, ohiz-
koen, belardi hitza erabiliz. 

Egun, Gipuzkoan, belar-
diak 48.931ha. suposatzen
dute, lurralde osoaren
%42,5eko azalera beteaz.
Goierri eskualdean 17.727-
ha. Gehiengoa 600m. azpiti-
ko garaieretan eta jabetza
partikularretan, baserri lu-
rrei atxikiak izaten dira.

Dena dela, belardia
kontzeptu bezala ez da be-
larrez osatutako lur eremu
batera mugatzen, haratago
doa. Larrebelardiak beste
izaki askoren bizileku dira,
eta hauek ere belardia osa-
tzen dute, zuhaitz eta

zuhaixkak, onddoak, in-
tsektuak, hegaztiak, ugaztu-
nak, narrastiak, anfibio-
ak…Hauen presentzia eta
elkarren arteko erlazioak
emango du belardi horren
kontserbazio eta kalitatea-
ren isla. 

Adibide gisa, fauna ai-
patzearren, ohikoenak lur
zizare, barraskilo, armiar-
ma, marigorringo, matxin-
salto, kilker, erlastar, inurri,
tximeleta, beldarra, kotxo-
rro, igela, sugea, sugandila,
musker berdea, satorra, lur
sagua, uzta sagua, trikua,
erbinudea, azkonarra, aze-
ria, txolarrea, berdantza,
enara, zozo, birigarro, zape-

latz, belatz txiki, bele, eta
beste horrenbestek, bertan
dute bizileku, janleku, ehiza
toki, eta abar, bai belar arte-
an, bai belar gainean, eta
bai lur azpian. 

Gizakiak ere belardietan
izaten du bere elikadura
iturri. Esate baterako, uda-
berriko ziza, txanpiñoi eta
azpibeltzak bilduz, lehen al-
diz soroak ereinez, untxi,
erbi eta zenbait hegaztiren
ehiza eginez… jarduera as-
ko bertan ematen ditu. 

Baserritarrentzat interes
nagusiena, belar ekoizpe-
nean dago, abereak larratuz
eta belar uzta jasoaz, eguz-
kiari esker belarrak jasotako
energia, abereek beregana-
tzean eta ondorioz, hauen
esne edota haragi eskaintza
aprobetxatzean, alegia. 

Manex Aranburu (Goierriko
belardiei buruz argitaratzear
dagoen materialetik jasota)

Belardietara gerturatuz (II)

Larreak mantendu ezean basotu

egingo lirateke, zurezko landareei

pasoa emanez.
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Ez haserretu, irakurle, ez gara adarra jotzen ari eta! Kon-
tua da kalean gero eta indar handiagoa dutela izenburuan
aipaturikoek... eta gure euskara egunetik egunera pobre-
tzen ari ez ote den susmoa dugula. Badakigu gaztelania-
rekin gauza bera ari dela gertatzen, baina hori ez da mo-

* Izango da horrelako esamolde zaharrak erabiltzeari on-
do iritziko ez dionik. Tira, adibide horretarako “hain gaz-
te ez direnek” zer darabilten erakutsi nahi genuen. Beraz,
ez erretxindu!

Euskara “pizzeroa”
✘ Bernardo Atxagaren azken eleberria superlu-

zea da

✘ Charles Chaplinen pelikula hori superzaharra
da

✘ Mendian superrondo pasatu dugu

✘ Josuneren tartak superronak dira

✘ Suitzako gizon hori superraberatsa da

✘ Zure senarra superrondo bizi da

✘ Maritxu superpolita / superdotore etorri zen
jaialdira

✘ Azterketa superrondo egin nuen

✘ Estitxu Fernandez supersexy zegok argazki ho-
rretan

✘ Nire mutilaren BMWan superrazkar iristen ga-
ra leku guztietara

✘ “Da tipo bat superjatorra, tia!”

Euskara herrikoia
✔ Bernardo Atxagaren azken eleberria garizuma baino lu-

zeagoa da

✔ Charles Chaplinen pelikula hori haize hegoa baino zaha-
rragoa da / ez da atzo (edo gaur) goizekoa

✔ Mendian primeran pasatu dugu

✔ Josuneren tartak mundialak / oso goxoak dira

✔ Suitzako gizon horrek Rotxillek (edo Bill Gates-ek) baino
diru gehiago du

✔ Zure senarra erregearen pare / primeran bizi da

✔ Maritxu oso dotore / bentizinko baino dotoreago* etorri
zen jaialdira

✔ Azterketa ezin hobeto / primeran / bikain egin nuen 

✔ Estitxu Fernandez jateko modukoa zegok argazki horretan

✔ Nire mutilaren BMWan tximista baino azkarrago / aita-
ren batean iristen gara leku guztietara 

✔ Oso mutil jatorra dun! Ezin jatorragoa dun!

Euskara txukuntzen

Super, mega eta hiper

Zuzendu, behar izanez gero...
1. Jo, tio, zea superguay!
2. Jo, maja, jarri digute azterketa bat... superzaila!
3. Hipernekatuta nago, Nagore!
4. Ama, gaur supertxintxo portatu naiz, ezta?
5. Superman heroia Louise Lane izeneko kazetariare-

kin maitemindu omen zen.
6. Gure baserriko hozkailua Super Ser etxekoa zen.
7. Superrastearteak ez zuen Barack Obamaren eta Hi-

llary Clintonen arteko oreka hautsi.

OHARRA:lehenengoan “Dedio, mundiala haiz” (edo
horrelako zerbait)proposatzen dugu; bigarrenean,
“Neska, oso azterketa zaila jarri digute”; hiruga-
rrengoan, “porru eginda / leher eginda”;  laugarren-
goan, “txintxo baino txintxoago”;  bosgarrena eta
seigarrena zuzenak dira (kar-kar!); zazpigarrengoan, “as-
tearte handiak”.

Maizpide
euskaltegia

tibo aurrean dugun “arazotxoari” konponbiderik ez ema-
teko!

Erreparatu ondorengo bi zutabeei: bata, ezkerrekoa,
aski ezaguna da gaztetxoen artean; bigarrena, eskuine-
koa, askoz jatorragoa iruditzen zaigu...

Superman… goierritarren irakasle berria!

Hi, ni ez naun/k toreatzailea, e! 
Ni SUPERMAN naun/k! Indartsu

baino indartsuagoa, tximista baino
azkarragoa, bentizinko baino

dotoreago janzten dena… 
eta jateko moduko gizona!
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Erreportajea

B
adira hiru

urte, Goierri

Kanpo

Kooperatiban

pentsu ekologikoa

merkaturatzen hasi

zirela, Gipuzkoako

baserritar talde

baten eskariz.

Kontsumitzaileak

gustura daude,

Altzoko Fermin

Murua eta Ataungo

Pili Eskisabel

adibidez. Kanpo

Kooperatibakoak

ere gustura daude.

Guztien artean,

bultzadatxo bat

eman nahi diete

kalitatezko

pentsuari.

Pentsu ekologikoa
Goierriko Kanpo
Kooperatibaren
eskaintza

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA
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San Isidroren begiradapean,
Goierri Kanpo Kooperati-
ban elkartu ditugu hiru ur-
teotako esperientziaz hitz
egiteko: Lurgintzako Judit
Garcia; Goierriko Kanpo
kooperatibako lehendakaria
Eusebio Garmendia eta Pa-
ko Furundarena, bertako
langilea; eta Fermin Murua
Altzoko baserritarra.

2004ko azaroa zen. Gi-
puzkoan, pentsu ekologi-
koa kontsumituko zuen ba-
serritar talde bat zela ikusi-
rik, EHNE, Biolur eta Goie-
rri Kanpo Kooperatibaren
elkarlanaren ondorioz,
Goierri Kanpo Kooperatiba
aukeratu zen salmenta leku.
Beharrezko inbertsioak egin
eta pentsu ekologikoa sal-
tzen hasi ziren. 

Esne-behientzako, ar-
dientzako eta librean dabil-
tzan oiloentzako pentsua
ekoizten da. Lau ale ezber-
din saltzen hasi ziren hasie-
ran: artoa, garagarra, oloa
eta ilarra edo baba. Gaur
egun, bosgarren bat ere ba-
dago aukeran: garia. Silo
ezberdinetan dute ale ba-
koitza, eta kontsumitzaile
bakoitzak duten beharraren
arabera, nahasketak presta-
tzen ditu Pako Furundare-
nak. “Kartara saltzen dugu
pentsu ekologikoa”. 3 urte-
otan, esperientziak erakutsi-
ta eta bezeroen iritziak en-
tzunda, hautsa kentzeko eta
txikitzeko makinak jarri di-
tuzte.

Hasierako helburua, ur-
tean, 180.000 kilo pentsu

ekologiko saltzea zen. Le-
henengo urtean, 200.000 ki-
lo saldu ziren, aurreikuspe-
nak betez. Bigarren urtera-
ko, jaitsiera txiki bat ikusi
zen, batez ere makinekin
izan dituzten arazoak era-
ginda. “Makinekin arazoak
izan ditugu eta horrek gel-
dialdi luze samarra ekarri
du. Baina orain berriz, in-
dartsu hasi gara”.

Garestia, baina ona
Arto, garagar, olo, ilar eta
gari ekologikoa bilatzen
nahikoa lan izaten du Pako
Furundarenak. Artoa ekar-
tzen du urrutienetik, Fran-
tzia ipar aldetik. Gainerako
zerealak eta proteinak, Ara-
batik ekartzen ditu. “Oso je-
nero ona etortzen da”, dio
Furundarenak. Dena den,

“jenero ona bilatzea zail da-
go, produktore gutxi bai-
taude. Paper asko behar di-
ra, laguntza gutxi dago eta
jendea nazkatzen ari da.
Exijentzia handiak dituzte.
Ekologikoan produktore
gutxi dago eta aukeratzeko
aukerarik ez dagoenez, pre-
zioan ere ezin da konpetitu.
Hori bai, bezeroak gustura
daude  pentsuaren kalitate-
arekin, baina arazoa, dirua
da, oso garesti dago”, gai-
neratu du Furundarenak.

Pentsuak, zerealak, oro-
korrean, 2007an asko gares-
titu bazen ere, ekologikoa

Judit Garcia, Fermin Murua, Eusebio Garmendia eta Pako Furundarena.

Artoa, garagarra, oloa, ilarra edo baba

eta garia eskaintzen ditu kooperatibak.

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

Autoen salmenta
Mekanika eta 
elektrizitatea

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.



10 Goierritarra 336 [ 2008-II-22 ]

oraindik ere gehiago. Lur-
gintzako Judit Garciak
emandako datuen arabera,
“ardi eta behien pentsua,
%36 eta %42 garestiago da-
go”. “Espekulazioa ere iritsi

da pentsuetara”, azpimarra-
tu dute. “Pentsu konben-
tzionala, ere oso garestia
dago, gasoila gero eta ga-
restiagoa, abonoa ere bai...
Ia %50ean igo da abonoa.

Biodieselaren kontuagatik,
merkatua aldrebestuta da-
go”.

Partikularrei deia
Baserritarrez gain, partiku-
larrak ere hornitu nahi ditu
Goierri Kanpo Kooperati-
bak. “Baserri asko daude
ganadua, etxerako hazten
dituztenak, oiloak dituzte-
nak... horientzako oso gau-
za interesgarria da. Kalitatea
bermatuta daukan pentsu
bakarra da ekologikoa dela-
ko”, adierazi du laukoteak
aho batez. “Gaur egun, ku-
tsadura eta osasuna oso gai
garrantzitsuak dira eta pro-
duktu ekologikoek hori
bermatzen dute”, gaineratu
dute. “Kontsumitzen dute-
nak oso pozik daude. Kexa
bat, garestia dela. Adminis-
trazioari produktu ekologi-
koak bultzatzeko eskatu, gi-
zartea sentsibilizatzeko”.

Sensibilazazio lana
Ildo horretatik, “Administra-
ziotik apustu bat egin be-
harko litzateke, ekologikoa-
ren sektorea indartzeko,
jendeari ezagutzera emate-

ko eta jendea sentsibiliza-
tzeko. Lan hori ez da egi-
ten”, diote Goierri Kanpo
Kooperatiban bildutakoek. 

Dena den, azken batean
ekoizpen ekologikoaren oi-
narria, pentsu ekologikoa
baino gehiago dela nabar-
mendu nahi izan dute, “ma-
nejua bera... Pentsua osaga-
rri bat da”, zehaztu dute.

Europan hobeto
Europako herrialdeetara be-
giratuz, ekoizpen ekologi-
koa gero eta gehiago kon-
tsumitzen dela azpimarratu
dute. “Sentsibilitate gehiago
dago eta jendeak baloratu
egiten du. Gurpil bat da,
erosle gehiago baldin bada-
go, dena errazten da”.

Gehiago ere zehaztu
nahi izan dute: “Europako
politika bideratuta dago,
batez ere landa-ingurumen
laguntzak emateko. Ekoiz-
pen ekologikoa horren ba-
rruan dago. Europatik bide
bat bultzatzen ari dira, bai-
na hemen, praktikan ez da
bultzatzen, lehenengo eske-
mekin jarraitzen dute”, gai-
neratu dute.

Altzoko Fermin Murua esne-behiak di-
tu baserrian eta bere ustez, merezi
dutpentsuagatik gehixeago ordaintzea.
“Gehixeago baino gehiago, %40a
gehiago da baina. Landa-ingurumen
laguntzak daude eta ekoizpen ekolo-
gikoa egiteagatik, plus bat badago”.

Duela bost urte hasi zen altzotarra
ekoizpen ekologikoarekin, eta ordu-
tik, ganadua, osasuntsuago, lasaiago
ikusten du. “Gutxiago produzitzen du
baina ganadua hobeto dago, lasaiago,
osasuntsuago. Animalien biziraupena
handiagoa da ekologikoan”.

Hori bai, saltzeko garaian, jendeak
ez ditu baloratzen produktu ekologi-
koak, “eta ezin da askoz ere garestia-
go jarri. Produktu ekologikoen aldeko
sensibilizazio lan hori egiteko dago.
Edozeinen eskutan egon beharko lu-
ke, baina prezio guztiak hartu behar
dira kontuan”, azpimarratu du altzota-
rrak.

Ildo horretatik, bitartekarien lana
ere salatu du Fermin Muruak. “Bitarte-
kariek prezioak gehiegi igotzen dituz-
tela uste dut. Leku batzuetan, elitismo
puntu bat badago”.

Fermin Murua: behi-esne ekologikoa

Ardiak pentsu ekologikoa jaten.

☎☎ 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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Pili Eskisabel: 
arkume eta barazki ekologikoekin

Ataungo Espilla baserriko
Pili Eskisabelek, erizaintza
lana utzi eta bere gurasoen
bizimoduari jarraitzea era-
baki du, baserriari. “Ospita-
lea baino nahiago dut base-
rria”, dio Pili Eskisabelek.

Ekoizpen ekologikotik
bideratu du bere lana. Ba-
ratzea eta ardiak ditu. “Ar-
kumeak ekoizten ditut
nahiz eta egoera kaskarre-
an izan momentu honetan
arkumea”, zehaztu du.

“Nire gurasoek behiak
zituzten. Behiak handiegiak
iruditzen zitzaizkidan nire-
tzat eta ardiak aukeratu ni-
tuen. Ikuilua, baserritik ate-
ra eta mendian egiten ari
naiz artegia”, dio ataunda-
rrak.

Zehatzago esateko, sa-
siardiak aukeratu zituen.
“Nire lana baratza da eta
aurkitu nuen ganadu bat,
rustikoa, esne asko ematen
ez duena, lan gutxikoa,
umea erraz egingo duena,
ama ona izango dena”.
Gustura dago aukeraketare-
kin, nahiz eta lana beti iza-
ten den.

“Lurrari lotutako gana-
deritza” egiten du Pili Eski-
sabelek. “Hainbesteko lur-
saila, hainbesteko ganadu
kopurua. Nire lurrei, gehie-
nez, 36 ardi dagozkio, eta
momentu honetan 33 dauz-
kat. Niretzat nahikoa,
gehiago heldu nahi baitiot
baratzeari”.

Ekoizpen ekologikoa-
ren arabera, ikuiluak ere
neurri zehatzak izan behar
ditu. “Ardiak lasai daude
ikuiluan eroso”. Hori bai,
kanpora ateratzeko zain
egoten dira.

Elikadurari dagokione-
an, larreko belarraz gain,
negu partean, amei, alpapa,
belar ondua eta pentsu
ekologikoa ematen die.
“Hasiera batean, belar hu-

tsa ematen nion baina nire
arkumea ez zuen inork
nahi. Denbora gehiago be-
har zuen eta alpapa eta
pentsu pixka batekin, es-
nea mugitzen zaie eta arku-
mea hilabete batean egiten
da. Konbentzionalean, den-
bora gutxiago. Jendeari ez
zaio jolas egiten duen arku-
merik gustatzen. Nireak
kanpoan ibiltzen dira eta
ibiltzen direnean, gihartsua-
go jartzen dira… Kanpoan
ibilitako oilaskoa estima-
tzen da, baina arkumea ez,
ez dakit zergatik, beharba-
da hori bultzatu dutelako.
Nik, tarteko zerbait aurkitu
dut. Goierri Kanpo Koope-
ratibatik ekartzen dut pen-
tsua. Biolurrek zehaztutako
neurriak ematen dizkiet.
Oso gustura nago”.

Ardiak eskuz jezten di-
tu, pikotxean jarrita. “Ez
dute esne asko ematen bai-
na gaztaren bat eta mami
pixka bat egiten dut etxera-
ko”, azpimarratu du.

Azpietarako, udazkene-
an, orbela erabiltzen du.
“Orbela bukatzen denean,
lastoa. Aurten lasto ekolo-
gikoa Arabako herri txiki
batean aurkitu dut. Eta ar-
to-lastoa ere erabiltzen dut,
txikituta”.

Zelaiak ongarritzearen
ardura, ardiek beraiek dute.

Baratzea
Dena den, baratzea du gus-
tukoena Pili Eskisabelek.
“Produktu kimikorik ez du-
gu erabiltzen. Arautxo ba-
tzuk badaude: txandaketa,
asoziazioak, landare batek
besteari laguntzen baitio…
nire gurasoek egin izan du-
ten tankeran, arauren bat
gehixeagorekin”.

Ataundarraren ustez,
“ateratzen den produktua
hobea da, bai gizakiaren
osasunerako, bai lurraren
osasunerako. Nik hori sinis-
ten dut behintzat”.

Produktu ekologikoen
gaian, jendea sensibilizatu-
ta ote dagoen galdetu dio-
gu ataundarrari: “geroz eta
gehiago esaten da, baina

oraindik ez. Jaurlaritzak
Labelaren alde egin du
apustu. Diruarekin, jendea-
ri, kalitatea, Labeleko pro-
duktuetan dagoela azaltzen
ari dira. Kalitate goreneko
bezala, Labela azaltzen du-
te. Labelak bermatzen du,
bertako produktua dela, eta
ez da gutxi. Ni bertako pro-
duktuen alde nago, baina
ekologikoen alde. Nire us-
tez, ekologikoa atzera da-
tor. Goierriko Baratzak jen-
dea kontzientziatzen lagun-
du du eta aldi berean, jen-
deak badaki produktu eko-
logikoak non aurkitu”.

Salmenta zuzenaren al-
dekoa da ataundarra, bate-
tik etekin gehiago ateratze
aldera, eta bestetik, erosle
eta ekoizlearen arteko zu-
zeneko harremanak duen
garrantziagatik.

Pili Eskisabel
gurasoekin

Espila
baserriko

atarian.
Beheko

argazkian
ardiak jezten,

etxerako
gaztaren bat
edo beste eta
mamia egiten

ditu
esnearekin.
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L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak

A
uzitegi nazionalean, 18/98

auziaren ildoari jarraituz,

euskaldun asko epaituko

dituzte datozen hilabeteotan.

Amnistiaren aldeko mugimenduaren

auziak, epaiketa eguna jarrita dauka,

apirilak 21; Egunkaria, Udalbiltza,

Batasuna eta Jarrai-Haika-Segi auzien

epaiketak ere segidan etorriko direla

uste da. Auziperatuta daudenen artean,

hainbat goierritar daude:

Askatasunaren mugimenduaren

auzian, Ainhoa Irastorza ordiziarra eta

Juan Mari Olano gaintzarra; Egunkaria

auzian, Txema Auzmendi ordiziarra;

Udalbiltza auzian, Urko Irastorza

lazkaotarra; Batasuna auzian Jon

Gorrotxategi beasaindarra; eta Jarrai-

Haika-Segi auzian, Garikoitz Mujika

olaberritarra. Garzon epaileak berriki

ireki duen EHAK-ANV auzian ere beste

lau goierritar daude auziperatuta:

Karmele Aierbe ataundarra; Egoitz

Apaolaza zeraindarra; Asier Imaz

idiazabaldarra eta Eusebio Lasa

beasaindarra. Batzuk fidantzapean

aske eta beste batzuk kartzelan,

epaiketa politikoen zain daude,

kartzela zigorraren mehatxupean.

Justizia
itxaropenik

gabe

Hainbat goierritar
epaiketa

politikoen atarian

Erreportajea
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2001eko urriaren 31 gauean atxilotu zuten Ainhoa
Irastorza. Hiru urte eta 8 hilabete egin zituen kar-
tzelan. Fidantza ordainduta atera zen kalera. Am-
nistiaren Aldeko mugimenduaren auzi honetan, or-
diziarrarekin batera, 2007ko irailaz geroztik, Sego-
viako kartzelan dagoen Juan Mari Olano gaintzarra
ere auziperatuta dago. Epaiketa hasteko eguna ja-
rrita daukate: apirilaren 21etik uztailaren 23ra.
18/98 auzian bezala, astelehenetik asteazkenera,
goiz eta arratsalde izango dira saioak, Casa de Cam-
pon.
Nola bizi izaten da horrelako egoera bat? 
Urduri. Maila pertsonalean bakoitzak bere motxila
dauka. Niri gogorra egiten zait, badakidanez kar-
tzelan egotea zer den, berriz ere itzuli beharra. Po-
litikoki badakigu zer dagoen: hau da dagoena, eta
gehiago ere etorriko dira.

10 urte eskatzen dizkigute. 18/98 auzikoekin
egin dutena ikusita, gehiago igual. Haiei, gehiago
erori zaizkie azkenean. Auskalo. Hauteskundeen
ondoren, horrekin jokatuko dute.

Egin beharrekoa eginda dago. Egingo ditugun
deklarazioek-eta ez dute ezertarako balioko. Abo-
katuek egin dezaketen defentsak ere ez du ezerta-
rako balioko. Irizpide politikoak daude, eta beraiek
beraiek nahi dutena egingo dute, guk esaten dugu-
naren gainetik. Azkenean, epaiketa politikoak dira
eta atzean dagoena, beste interes batzuk dira.
Amnisitaren aldeko mugimenduaren aurka
eginda zer lortu nahi dute?
Amnistiaren aldeko mugimendua, oso mugimendu
garrantzitsua da. Beste guztiak, eraikuntzan dabil-
tzanak dira gehiago, baina gu gizarte eragile bat ga-
ra. Bere garaian eraiki zen presoen aldeko sensibi-
lizazio guztia murriztu, beldurra sartu… nahi dute.
Beldurra sartzea orokorrean, honetan eta hartan la-
na egiten baduzu kartzelara joango zara esatea, eta
presoekiko elkartasun guztia moztea. 

Esaldi bat badago esaten duena, bere presoak
ahazten dituen herriak ez duela etorkizunik. Herri
hau borroka batean dago eta borroka horren islada
nagusia presoak dira. Beraz, hori moztea, estrategi-
koki etsaiarentzat, inportantea da.
Egoera politiko honen irtenbidea non ikusten
duzu?
Galdera potoloa da. Irtenbidea ez dakit, baina Eus-
kal Herriak, gizarteak dagoeneko erakutsi du, erre-

presioarekin ezin izango dutela euskal gatazka bu-
katu. Ahuldu bai, eta ez gaude momenturik onene-
an, ondo egurtu gaituzte eta mina ematen digute.
Baina gauza bat da mina ematea eta bestea buka-
tzea. Beraiek badakite errepresioarekin ez dutela
bukatuko. Beste gauza bat da, gu ahalik eta gehien
estutzea eta min handiena egitea, gerora begira, az-
pitik negoziatzeko. Momentu honetan, PNVk PSO-
Erekin dituen interesak oso estuak dira. Ezker Aber-
tzalea orduan eta ahulago egon eta orduan eta oke-
rrago egon, PNVek orduan eta errazago izango du
berak nahi duena egiteko. Udaletxeetan gertatzen
dena azkenean, kritika politikorik ez baldin bada-
go, dena libre da.

PNVk gure manifestazioetara ertzainak bidaltzen
ditu, edozein kartel jartzen ari zarenean gainean
dauzkazu… Hitzak bai, hitzak erabiltzen dituzte
jendea manipulatzeko baina ekintzetan gurekin ez
dute ezer jakin nahi. Uste dut nahiko lotsagabe jo-
katzen ari direla. Haserrea adierazi nahi nieke, au-
sardia izateko. Herriari benetan hitza eman nahi ba-
diote, emateko eta ikusiko dugu herri honek zer
nahi duen. Baina ez beraiek esaten duten hiru he-
rrialdeei bakarrik, herri osoari eman hitza eta ikusi-
ko dugu. Ez egiteko tranparik, ez egiteko iruzurrik
herri honi.

Ainhoa Irastorza. Ordizia.
Amnistiaren Aldeko mugimendua
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2002ko apirilaren 29ko Jon Gorrotxategi beasain-
darraren atxiloketarekin hasi zen 35/2002 Batasu-
naren auzia. Bi urtera askatu zuten, fidantza or-
dainduta. Behin-behineko askatasunean dago eta
astero joan behar du sinatzera. Epaiketa hasteko
datarik ez baldin badago ere, uda aldera espero du
Gorrotxategik epaiketa hastea.
Pertsonalki nola bizitzen da zain egote hori?
Egunero horretaz pentsatzen jartzen bazara, oso
gaizki biziko zarela pentsatzen dut; nik behintzat
alde horretatik, inozo izango naiz igual baina, ez
diot horri begiratzen. Gertatzen dena da, egunero
atzetik norbait ikusten baduzu, horrek gogoratu
arazten dizula; eta astero sinatzera joaten zarenean
ere konturatzen zara ez zaudela erabat aske eta no-
labait mailegu bezala zaudela orain libre eta eurek
erabakitakoan joan zaitezkeela. Baina horrez gai-
netik, lanean eta militatzen hasitako konpromisoe-
tan dago, hori gainditzeko dagoen indarra.
Herriko Tabernen eta Batasunaren aurkako
auzian zaude auziperatuta. Auziaz zein irakur-
keta egiten duzue?

Gure kasua, besteengandik ez da ezberdina. Auzi
guzti hauek 1998an hasi zituen Estatuak. Gure ka-
suak, aurretik etorri direnek eta geroztik etorriko
direnek, nolabaiteko inpultso bati erantzuten diote.
Estatu Españolean, historikoki izan dituen asmo in-
perialista horien depuraziorik ez da egon eta de-
purazio hori egon ez denez, momentu honetan,
botere independentziarik eta horrelakorik ezin lite-
ke aipatu, eta bere nolabaiteko Estatu izaera auzi-
tan jartzen dituzten indar edo mugimendu edo he-
rri guztiaren gaineko eraso erantsiari erantzuten
dio. Hor sartuko genituzke auzi guztiak. Estatuaren
inperioaren aurka dihoazten indar mugimendu, he-
rritar, alderdi, sentsibilidade eta ideia politikoak
daude auzitan.
Egoera politiko honen irtenbidea non ikusten
duzue?
10 urte horietan eta orain ezagutzen ari garen erre-
presioaldi horrek ez du etenik izan eta herri honek
errepresioaldi horri erantzuteko bitartekoetan dago
aurrera begirako soluzioa ere. Hori laburtu daiteke,
batetik, ekimen politikoa herritarrengana zabaldu
eta herritarrak inplikatzeko saiakeran; eta beste al-
de batetik, erasoaldi guzti horiei erantzuteko grina
hau eta erantzuteko bideetan. Momentu honetan,
adibide gertukoenak hor ikusten ditugu: biharko
(otsailak 14) planteatuta dagoen greba hori eraso-
aldiari erantzun gisa, eta hauteskundeetan politiko-
ki ezker abertzaleak gaur egun dituen helburuei,
hau da, marko demokratiko batetara iristeko eta
beste alderdi erregionalistek estatuarekin egin nahi
duten iruzurrari bidea mozteko, zenbait eta boto
gehiago bildu, orduan eta zailagoa izango dute.
Errezeta hori da: borrokatzea erasoei aurre eginez,
eta momentu honetan, inoiz baino argiago ditugun
ibilbide politikoei bultzada emanez.

Beste batzuk, ikusten ditugu, historikoki nahia-
go izan dutela Estatuarekin nolabaiteko bide ko-
mun bat egin eta bide horretan, gainontzeko alder-
diei, alderdi erregionalistei gertatzen zaiena da,
neurri batetan onartzen dutela Estatuak uzten die-
ten joku zelaia eta zentzu horretan, deslegimatuta
edo ardura gabe ikusten dute beraien burua, Esta-
tuaren gehiegikeria guzti hauek salatzeko. Eta mo-
mentu honetan ikusten ditugu PNV, EA, eta nola ez
Aralar, Estatuaren erasoaldiak eta gaur egun Esta-
tuan eta Euskal Herrian bizi dugun egoera, egoera
antidemokratikoa deslegimitatzeko gai ez direla.
Inoiz ez dute hitz egiten demokrazia falta dela, eu-
rek legitimatu egiten dute Zuzenbidezko Estatua
deritzona. Neurri batetan paktoa dago euren bizi-
raupena eta euren negozioa mantentzeko, eta pak-
tu horren ordainez, ez dute Estatuaren gehiegikeria
eta izaera antidemokratiko eta inperialista hori sala-
tzeko adorerik.

Jon Gorrotxategi. Beasain.
Batasuna auzia
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Zein da zuen auziaren egoera?
18/01 sumarioa, Jarrai-Haika-Segi, da gurea. Gutxi
gora behera 45 gazte gaude hor auziperatuta.

Sumario hau, dagoeneko epaituta dago. Lehe-
nik Auzitegi Nazionalak Jarrai, Haika eta Segi era-
kunde ilizitoak direla, baina ez terroristak, esan
zuen. Beraz, gehieneko zigorrak 4 urtekoak izan
ziren. Ondoren Auzitegi Gorenak esan zuen ilizito-
ak zirela, baina izaera terroristakoak eta 6 urteko
zigorrak jarri zituen. Momentu honetan Auzitegi
Konstituzionalaren esku dago epaia. Baina bagau-
de epaiketa garaian atxilotu gabe geunden batzuk
eta epaiketa berriaren zain gaudenak, horretarako
tramite guztiak eginda daude eta data jartzea baka-
rrik falta da.
Tarte horretan kartzelan ere egon zinen.
Jazarpen politikoa zela eta nire herritik eta inguru-
netik ihes egin beharra izan nuen eta Ziburun bizi
nintzen. 2005eko otsailean atxilotu ninduten ber-
tan. Euroagindua onartu bitartean, askatu ere egin
ninduten, baina urte bereko abuztuan berriro atxi-
lotu eta Espainaratu ninduten. 9 hilabete espetxe-
an egin ondoren, 2006ko apirilean fidantzapean as-
katu ninduten.
Pertsonalki nola bizitzen da zain egote egoera
hori?
Ez da egoera erosoa. Saiatzen naiz horretan ez
pentsatzen. Horrek ez du esan nahi egoera inkos-
ziente batean bizi behar denik ezta ere estuasun
egoera batean ere. Nik uste dut batez ere kon-
tzientzia lasai edukitzeak ematen duen patxadare-
kin. Badakigu zer egin dugun: herri honen eskubi-
deen alde antolatzea eta borrokatzea, Euskal He-
rriaren etorkizuna independentzia dela sinesten
dugulako. Noski, ez da gustokoa etsaiaren hortzen
artean harrapatuta bizitzea, baina beldurrik ere ez
zaio izan behar egoera horri. Bizitzen eta borroka-
tzen jarraitu behar da.
18/98 auziko epaia zuena baina gogorragoa
izan zen eta orain beste hainbat epaiketa ere
badatoz.
Orain dela urtebete inguru, herri honen gatazkari,
mahai baten inguruan, irtenbidea emateko saiake-
ra egon zen, herritarren eskubideak errespetatuko
dituen marko demokratiko batera iristeko. Nego-
ziazio mahai horretatik altxatu ziren, ez daudelako

gutxiengo demokratiko horiek sinatzeko prest eta
orain ezker abertzaleari ahal den min gehien ema-
teko ahaleginean ari dira. Iraganeko errezetak dira
berriro, mina ematen dute, sufrimendua eragiten
dute, baina, azken finean aterabidea luzatzen bes-
terik ez dira ari. Noski, horri erantzun beharra da-
go eta azken aldian aurrera eramaten ari diren eki-
men politiko guztiak oso garrantzitsuak dira, kon-
turatzeko arazoa ez dutela ETArekin edo ezker
abertzalearekin, baizik eta herri batekin.
Arazo guzti horren barruan, zein leku du Ja-
rrai-Haika-Segi auziak?
Independentzia eta sozialismoaren aldeko borroka
horretan gazteria sujetu garrantzitsua izan da. Ja-
rraik, Haikak eta Segik milaka eta milaka gazte an-
tolatu eta borrokara ateratzeko izan duen gaitasu-
nari eta indarrari beldurra diote. Neurri errepresibo
horiekin milaka eta milaka gazteren lan politikoa
neutralizatu nahi dute eta hori da epai horren be-
netako helburua; gazteak antolaturik politika egite-
ko gaitasuna ahalik eta gehien murriztea.

Garikoitz Mujika. Olaberria.
Jarrai-Haika-Segi auzia

ETXERAKO OIHAL ETA OSAGAIAK

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

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA
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2003ko otsailaren 20an atxilotu zuen Guardia Zibi-
lak Txema Auzmendi, Donostian, Egunkaria S.A.ko
Administrazio Kontseiluko idazkaria izateagatik.
Hiru aste egin zituen Soto del Realgo kartzelan, eta
gaur egun epaiketaren zain dago. Bi sumariotan,
40 urteko kartzela zigorra eta 32.891.150 euroko
isuna eskatzen dute ordiziarrarentzat.
Epaiketa noiz izango duzuen?
Auzitegi Nazional horretan epaile bakarra dago au-
zi ekonomikoez arduratzen dena, eta nonbait lanik
gabe dago, eta azkar etor daiteke dena.
Okerrenerako presta zaude orduan.
Ez naiz masokista, baina ez naiz fidatzen. Eta hori
sentitzeak barne bakea ematen dit. Txarrenerako
prestatzeak asko laguntzen dit niri psikologikoki.
Nik horrela nahiago dut, hobeto sentitzen naiz ba-
rrutik. 
ETAri laguntzea eta kide izatea leporatzen di-
zute.
Nik ordurako 12-13 urte neramatzan saltsa horre-
tan. Ni banekin non nengoen. Tartean egon ziteke-
en pertsonaren bat, nik jakin edo ez, ETArekin lo-

tura zuena edo ETAn egona. Hori nik ezin dut ja-
kin, eta ez dut jakin beharrik ere. Esatea Juan Mari
Torrealdai ETAkoa zela, sekula ez denean alde ba-
tera edo bestera lerrotu. Oraintxe jakin dugu Guar-
dia Zibilak 2002ko udazkenean entregatu ziola
txosten bat epaileari. Frogak beldurgarriak dira. Az-
kenean da ikustea, euskara eta euskalgintza admi-
nistrazioak bultzatutako esparrua dela, bai Espai-
niako Gobernuak zein Jaurlaritzak. Hor bide onean
ari zara, baina ari baldin bazara administraziotik
kanpo, ETAk euskara eta euskalgintza estrategiko
jotzen dituenez, beraiek esaten dute lurraldetasuna-
ren eta autodeterminazioaren pareko dela. Orduan,
administrazioari lotuta ez dagoenean ETAren estra-
tegian dago. Eta hori ez gure kasuan bakarrik, eus-
kalgintza osoan. Epaileak hori bereganatu badu,
esango du ETAren estrategia pean ari garela. Nola
egin daiteke egoera horri aurre, herritarrak ez ba-
daude zure aldamenean, edo gobernua? Horregatik
esaten dut nik desobedientzia zibilaren bideari hel-
tzea izan daitekeela aukera bat. Edo beste manifes-
tazio handi bat egin? Herri honetan manifestazio as-
ko eta asko egin dira, eta bere eragina dute, baina
hori bakarrik? Nik uste dut salto bat egin behar de-
la hor, etikoki.
Eta kaleko jendeak zer esaten dizu? 
Inpotentzia sumatzen dut, nola bideratu hau. Ni ez
naiz fidatzen alderdiez, askotan alderdiek haien in-
teresei begiratzen diete, eta uste dut mugimendu-
ren bat sortzekotan beste nonbaitetik sortu behar
dutela. Badago jendea desobedientzia zibilaren in-
guruan lanean aritu dena, baina haiek ez dute di-
rurik, ez dute botererik, orduan nola egin? ETAk ba-
daki armaz ezin diola estatuari irabazi, orduan bes-
te maila batean egin behar dela lana, orduan esta-
tuak berak kontrolatzen ez duen beste estilo bate-
ko lana egin behar da: desobedientzia, plantoak,
epaiketetara ez joan…

Txema Auzmendi. Ordizia.
Egunkaria auzia

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

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
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2002an Udalbiltzako hainbat kide atxilotu zituzte-
nean, Lazkaoko zinegotzia zen Urko Irastortza, Eus-
kal Herritarroketik. Udalbiltzako kirol arduraduna
ere ba zen.
Zertan da Udalbiltza sumarioa?
Sumarioa itxita dago, fiskalak, akusazio partikula-
rrak eta defentsak eskaerak egin dituzte eta epaike-
ta hasi zain dago. Fiskalak 10 urteko kartzela zigo-
rra eskatzen du gehienontzat talde armatuko kide
izateagatik.
Tartean atxiloketak ere izan ziren, baina zu ez
zintuzten atxilotu.
Bai, San Prudentzio inguruan atxilotu zituzten Udal-
biltzako hainbat kide. Eta sumarioaren instrukzio-
aldia bukatzen ari zenean Garzon epaileak beste 12
lagun deitu gintuzten deklaratzera eta horietatik 6
talde armatuko kide izatea akusatuak izan ginen.
Denera 22 lagun gaude auziperatuta.
Pertsonalki nola bizi da zain egote hori?
Gogorra da, saiatzen gara ahal den neurrian buru-
tik kentzen, mendi buelta batzuk eman, kirola
egin... Abokatuarekin hitz egin behar dugunean,
beste sumarioen albisteak kaleratzen direnean...
buruari bueltak ematen dizkiot. Epaiketa garaian
Madrila bueltaka ibiltzea, epaiaren zain egotea...
gogorra izango da.
Zein da Udalbiltza kasuaren berezitasuna?
Sumario guztiek dute bakoitzak bere berezitasuna.
Eta Udalbiltzak ba ditu batzuk benetan garrantzi-
tsuak direnak, adibidez, hor gauden gehienak in-
putatu gintuzten garaian hautetsiak ginela, herrita-
rrek aukeratuak ginela, horrek ematen duen legiti-
mitatearekin. Euskaldunan bildu ginen beste 2.000
tik gora hautetsiekin batera herritarren botoek
emandako bermea genuen. Lehenengo erakunde
nazionalean, EAJ eta EAko hautetsiekin batera sor-
tutakoan, zehaztutako ildoak martxan jartzea beste-
rik ez genuen egin.

Garrantzitsua da Udalbiltza auzia, azken finean,
Euskal Herriko lehen insituzio nazionala zigortzen
bada, hortik aurrera sortu litezkeen guztiekin ere
berdin egin dezaketelako.

Oso gogorra egiten da pentsatzea, Ikaspilotari
dirulaguntzak emateagatik edo euskal selekzioaren
aldeko ekimen batzuk martxan jartzeagatik, edo-
zein pertsonak 10 urte kartzelan pasatu ditzakeela.
Horrekin ez dut esan nahi beste sumarioetan inpu-
tatuta daudenek motibo gehiago edo gutxiago
dauzkatenik. Sumario guzti hauek lan politikoa du-
te atzetik eta lan politikoa epaitzen ari dira eta jen-
dea kartzelara eramaten, lan horregatik.

Azken batean, gerra estrategi horren barruan,
Euskal Herriaren eta Euskal Herria eratzeko behar
horren kontra Udalbiltzakoa, pauso bat gehiago da,
bere berezitasunekin baina ez besteak baino ga-
rrantzitsuagoa edo garrantzi gutxiagokoa. Eta diru-
dienez, ez da bukatzen. Ez dakit hurrengo pausoa
zein izango den, baldin badago ere.

Urko Irastortza. Lazkao.
Udalbiltza auzia
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B
easaingo

Andra Mari

Elizako

apaiza da Bittor

Gorria. Urtebeteko

atsedena hartu

nahirik, Jerusalema

joan zen irailan.

Teknologia berriak

aprobetxatuz, e-

mailez, ondorengo

elkarrizketa hau

egin dugu,

Jerusalemgo eta

Bittor Gorriaren

albiste fresko-

freskoak ekarriz.

Zer dela eta hartu zenuen
urtebeterako Jerusaleme-
ra joateko erabakia?
Alde batetik nire jarrera be-
rritu beharra sentitzen nue-
lako. 10 urte Beasainen iga-
ro ondoren eta bizitzako 66
urte beteta, atseden pixka
bat ere behar nuen. 

Nire buruan, bihotzean
eta jarreretan freskotasun
gehiago nahi dut, Apokalip-
sis liburuak hain dotore
esaten duen bezala: “Hasie-
rako maitasun hartara itzu-
li”.
Urte sabatikoa egiteko,
leku aproposa al da Jeru-
salem?
Lagun batek esan zidan ea
zergaitik ez nintzen Alema-
niara joaten zer edo zer
ikastera. Baina apenas za-
lantzarik izan nuen, eta
konbenzituta nago aukera-

rik hoberena egin nuela.
Kristauentzat zer esan
nahi du Jerusalemek?
Jerusalem Testamendu Za-
harreko helmuga zen. Kris-
tautasunaren abiapuntua.
Hemen igaro zituen Jesusek
bere azken egunak. Hemen
nabaritu zuten bere ikasle-
ek bizirik irauten duela eta
bere Izpirituaren indar be-
rritzailea berekin zutela.
Jerusalem, harresiak, elizak,
mundu guztiko erromesak...
leku mitikoa da...

Gabonak Jerusalemen os-
patu dituzu eta Aste San-
tuan ere bertan izango
zara. Nola bizi dira? Zer
sentimendu izan dituzu?
Aste Santua beste esperien-
tzi bat, niretzat berria eta
ezezaguna, izango da. Bere
helmuga Bazkoa, Jesukris-
toren Biztuera denez, egun
hori, orain dela 2000 urteko
Berri On haren antzera bizi-
tzen saiatuko gara.
Biziago sentitzen: ikusten
duzu mundua eta izaki ba-

koitza bestelako mundu ba-
ten irrika batean gaudela;
edota honek otoitz iraunko-
rrera bultzatzen.
Kristautasuna bizitzeko
moduan aldaketarik ba al
dago?
Jerusalem erlijio giroaz be-
terik egon arren, ez dago
kristauez beteta. 800.000
biztanleko hiri honetan
12.000 inguru kristau beste-
rik ez gara: gehienak ara-
biarrak, kanpokoak eta ju-
dutar bakar batzuk. Hori
bai, ni harrituta geratzen
naiz, bai judutarrek eta bai
musulmanek beren sines-
mena zer kemenarekin
adierazten duten ikusita.
Egoera politiko zaila da-
goen lekura joan zara.
Zer aurkitu duzu? Uste
baino hobeto, okerrago?
Poliziaz, kontrolez eta mu-
gaz inguratuta gaude. Hala
ere, egoera honek gure
eguneroko bizitza apenas
ukitzen duen. Horren arris-
kua, “alegremente”, beste
munduan bizitzekoa da. Je-
rusalemdik 10 kilometrora
(Belen, Betania...) bizi diren
Palestinarrek zailtasun izu-
garriak dituzte Jerusalemen
ikasteko, lan egiteko edo
beren salmentetara etortze-
ko. Arazo honek eraginda
gero eta palestinar gehiago,
ittota bezala sentitzen dira
eta atzerrira abiatzen dira.
Aste honetan, ‘Holokausto
Museo’a ikusten izan naiz.
Gaztetxoz eta soldaduz in-
guraturik ibili nintzen.
Hauen artean edo bere gu-
raso edo aitona-amonen ar-
tean gehienak kanpotik eto-
rritako judutarrak dira. Nire
galdera zen: hauengan zer
sentimendu sortaraziko di-
tuzte naziek judutarrei egin-
dakoak? “Guri egin ziguten?

Bittor Gorria apaiza, Jerusalemen:

“Nire buruan, bihotzean eta jarreretan
freskotasun gehiago nahi dut”

Bazkoa Jesukristoren Biztuera denez,

egun hori, orain dela 2000 urteko Berri On

haren antzera bizitzen saiatuko gara.

Elkarrizketa
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Ez dut zer ikusirik hone-
kin?…” Hau orri asko idaz-
teko gaia izango litzateke.
Ni behintzat galderez beteta
etorri nintzen herri honen
nortasunaren ezaugarriez.

Bestalde, palestinen ar-
teko Hamas alderdia. Aste
honetako atentatu bat dela-
ta elkarri zorionak ematen
zizkioten. Hiru hildako izan
dira: bat israeldarra eta bi
palestinar. Zer dela eta zo-
rionak? Pentsatzekoa zen
bezala, hurrengo egunetan,
israeldarrek 15 Hamastar hil
dituzte. Nora iristeko asmoa
dute? Eta munduko gober-
nuek, beste aldera begira...
Lehen, Nazien garaian, be-
zala.
Zer ekarriko zenuke Jeru-
salemetik Goierrira? Eta
Goierritik zer eramango
zenuke hara?
Aurreko erantzuna luzea
izan denez, orain labur: Je-
rusalemdik Goierrira eta
Goierritik Jerusalemera: gi-
zakiok bizitzeko eta ongi

bizitzeko egiten ditugun
ahaleginak; hona iristeko
beharko dugun elkar uler-
tzea eta barkatuak izatea.
Aurretik beste herrialde
batzuetan ere ibilia zara.
Zer ikusi eta ikasi duzu?
Herrialde bakoitzean bi-
zitako esperientzia, la-
bur-labur, kontatuko al
zenuke?
Alemanian etorkinekin aritu
nintzen. Ikasi nuena: giza-
kia izatea, nongoa baino
garrantzitsuagoa dela.

Ekuadorren, batez ere,
nekazarien artean bizi nin-
tzen. Ikasi nuena: txiroen
jakinduria; sufrimenduak,
egoera txarra izan arren,
pertsonari helduagoa izaten
lagun diezaiokeela. Mun-
duan ditugun desberdinta-
sunak direla arazorik eta
zuzentasugabeziarik gordi-
nena. Nahiz eta guk ere, as-
kotan... beste aldera begira-
tu.

Gipuzkoan: gure txoko
honek ez duela parerik eta

ondo bizitzeko, eskutik 31
daukagula... jokatu egin be-
har...!
Kristautasunak ez dirudi
momenturik onenean da-
goenik. Apaizak gero eta
gutxiago dira, gazteak Eli-
zara ez dira gehiegi hur-
biltzen… Nola ikusten
duzu etorkizuna?
Ez dut uste etorkizuna ira-
gana bezalakoa izango de-
nik. Ez eta nahi ere! Bene-
tan diozut, nik uste sines-
mendunoi momentu pare-
gabea egokitu zaigula bizi-
tzea; beste garaietan baino
hobea hala okerragoa kon-
paraketetan hasi gabe. Nire
irudipena da, atzoko elizta-
rrek elizara etortzeko zuten
arrazoi berdina dutela gaur
urrutiratzen diren askok:
zergatik bata edo bestea
egiten duten, ez jakitea edo,
behintzat arrazoi sakonik ez
izatea. Beraz, erlijioaren
etorkizuna, gehienbat, bes-
teen esku egon bazen, gaur
gure eskuetan dugu.

Goierrin ere erlijio ezber-
dineko gero eta jende
gehiago bizi da. Erlijio ez-
berdinen arteko harre-
manak nolakoak dira une
honetan? 
Musulmanen dorreetatik
beraien otoitz ozenak en-
tzunda eta tenpluko harresi-
pean judutarrak otoitzean
ikusita, gizakiengandik Jain-
ko Bakarrarengana dihoan
adiskidetasunezko olerkia
iruditzen zait; era batera
edo bestera, denok Jainkoa-
ren beharra sentitzen dugu-
la. Hala ere, Jesusek nahi
izan zuen kristauen arteko
batasuna oso urruti dagoela
iruditzen zait. Urtarrilaren
azken egunetan zehar, Jeru-
salemgo eliz desberdinetan,
hizkuntza desberdinetan,
kristau talde bat bildu gara,
Eleiz bateratuaren alde
otoitz bateratua egiteko,...
jende xumea batasunaren
irrikan dago. Nik uste zailta-
sun handiena goiko maila-
tan daukagula.

Urtarrilean, Jerusalemgo eliza

desberdinetan, hizkuntza desberdinetan, kristau

talde bat bildu gara, Eliza bateraturatuaren alde

otoitz bateratua egiteko. Jende xumea

batasunaren irrikan dago. Nik uste zailtasun

handiena goiko mailatan daukagula.
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T
xiki-txikitatik, elu-

rrarekin jolasean

hazi dira Lazkaoko

Murgiatarrak. Abendutik

apirilera, iraupen eskia

egiten dute Urtzik eta Mai-

tek. Eski denboraldia

amaitu bezain laster, bizi-

kleta hartzen dute. 

Urtzi eta
Maite
Murgia

Eskiatzaile
txirrindulariak 

Gazteleku

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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18 urte egingo ditu laster
Urtzik; 16 urte ditu Maitek.
Familia kirolaria da eta se-
me-alabei txiki-txikitatik
barneratu diete kirol zaleta-
suna. Anaia zaharrenak, ne-
guko triatloiak egiten ditu;
bi gazteenek, Urtzik eta
Maitek, iraupen eskia eta
txirrindularitza. “Txiki-txiki-
tatik eskiatu izan dugu. Gu-
rasoek eramaten gintuzten,
kotxe-sillan ere bai”. 

Jacako Mayencos talde-
ko kideak dira. 8 bat urtere-
kin, lehiaketetan parte har-
tzen hasi ziren. “Ordura ar-
te, taldearekin ikasten ari-
tzen ginen. Ikastaroak ema-
ten zizkiguten. Taldean ja-
rraitzen dugu, orain ez du-
gu ikastarorik egiten baina
lasterketetara beraiekin joa-
ten gara”, zehaztu dute laz-
kaotarrek. Beti iraupen es-
kian ibili izan dira. “Noizean
behin joaten gara alpinoa
egitera, zerbait ezberdina
egiteagatik, denbora pasa”.

Neguko asteburuetan,
Jaca aldera joaten dira, elu-
rraren bila. Candanchun eta
Sonporten eskiatzen dute.
“Eski denboraldia, berez
abendu hasieran hasten da
baina hasterako, abendu
bukaera izaten da, elurrik
ez da egoten-eta. Aurtengo
denboraldian, adibidez, le-
henengo lasterketa, aben-
duaren 22an egin genuen.
Apirileko lehenengo astean,
Espainiako txapelketak
dauzkagu eta hurrengo as-
teburuan azkeneko proba
bat izango dugu. Hor buka-
tuko da denboraldia”.

Proba ezberdinak
Kadete mailan dabiltza Mur-
giatarrak. Urtzi, kadeetetako
hirugarren eta azkeneko ur-
tean, eta Maitek aurten du
lehenengo urtea kadetee-
tan. Lasterketa mota ezber-
dinak daude, eta adinaren
arabera ere aldatzen dira lu-
zeerak. Batez ere 10 kilo-
metrokoak egiten dituzte.
“Adinaren arabera, lasterke-
taren luzera aldatzen da. 14
urtera arte, 2,5 kilometro; 16
urtera arte 5 kilometro eta

Eskiatzaileak izateaz gain, txirrindulariak ere badira lazkaotar anai-arrebak. Es-
ki denboraldia amaitu orduko, txirrindularitza denboraldia izaten dute zain. Sa-
soian hasten dute denboraldia, baina aldi berean, baita nekatuta ere.

Urtzi, Caja Rural taldean dabil, jubenil mailan. “Aurten zaharrena izango
naiz eta ea ondo moldatzen naizen”, dio Urtzik. Maite, Tolosako nesken talde-
ko txirrindularia da, kadeteen mailakoa, gure aldizkarian ezagunak diren Ana
eta Irene Usabiaga ordiziarrekin batera. “Ni Ordiziako Irene Usabiagarekin ba-
tera arituko naiz. Neskekin bakarrik Espainiko kopako karreretan parte hartzen
dugu eta karrerarik ez dagoenean, mutilekin aritzen gara. Normalean astebu-
kaerero karreraren bat izaten dugu”, zehaztu du Maitek.

Txirrindularitzan ere gustura dabiltza Urtzi eta Maite. Besteak beste, bi ki-
rolak bateragarriak diren jakin nahi izan dugu.
Eskia eta txirrindularitza bateragarriak al dira?
Maite: Eskiatzen fondoa hartzen da eta bizikletarako ondo etortzen da. Den-
boraldi hasi aurretik, nahiz eta eskiatzen aritu, pixkanaka bizikletan ibiltzen ere
hasi beharko gara, kilometroak sartzeko.
Urtzi: Eskiatzea oso ondo etortzen da gero bizikletan ibiltzeko. Eskiatzen ari
zarenean oso pultsazio altuetan aritzen zara, eta bizikletan hori lortzea zaila da.
Orduan, txirrinduan hasten zarenean, erraztasun gehiago daukazu.
Urte guztia, hartuta izaten duzue beraz.
Urtzi eta Maite: Abuztuan hartzen dugu jai.
Eski denboraldia nekatuta bukatzen duzuela diozue. Dena den, masajis-
ta etxean daukazue...
Urtzi: Txirrindularitzako denboraldia hasten denean, hankak kargatu samar
izaten ditugu eta aitak ia astero ematen dizkigu masajeak.
Bakarren bat aukeratzeko beharra izanez gero, eskia ala txirrindularitza
aukeratuko zenukete?
Maite: Entrenatzeko-eta hobeto daukagu txirrindularitza. Baina bietan gustura
ibiltzen gara.
Urtzi: Oraindik badaukagu aukeratzeko denbora.

“Iraupen eskia eta txirrindularitza
bateragarriak dira”
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Urtzi Murgia
Zaletasun bat:
Musika.
Eskia eta txirrindularitzaz gain, beste ki-
rol bat:
Saskibaloia.
Eskolan gehiena gustatzen zaizun ikas-
gaia:
Filosofia.
Eta gutxiena:
Marrazketa.
Idolo bat:
Egoi Martinez txirrindularia.
Musika talde bat:
Denetik. Bateria jotzen dut.
Liburu bat:
‘Connemara gure bihotzetan’
Janari bat: 
Pizza.
‘Handia’ egindakoan zer izan nahi duzu?
Kirolaria izan eta karrera profesionala buka-
tutakoan, kirolaren munduarekin lotuta segi-
tzea.
Zure ametsa zein da?
Kirolean ahal den aurreren joatea.

16tik aurrera, mutilek nor-
malean 10-15 kilometro egi-
ten dituzte; neskek, 5 edo
10. Distantzia luzeagokoak
ere badaude. 20, 30… han-
diena, 50 kilometrokoak
izaten dira”. 

Sprinteko probak ere
izaten dituzte, kilometroko
zirkuituari itzuliak emanez.

Lasterketarik ez dute fal-
ta izaten. “Neguan, norma-
lean asteburu guztietan iza-
ten da karreraren bat baina
denetan ez dugu parte har-
tzen, atsedena hartzeko”.

Denboraldi ona
Denboraldia aurrera doa eta
emaitza onak ari dira lor-
tzen, batez ere Urtzi. “Aur-
ten ondo, beti aurrean na-
bil. Espainiako selekzioare-
kin kanpora ateratzen gare-
nean, gauzak ezberdinak
dira, maila handiagoa dago
eta”, dio Urtzik. Emaitza
onak ari da lortzen. “Den-
boraldi hasierako lasterke-
tan bigarren egin nuen;
Sonporteko karreran, iraba-

zi egin nuen; Espainiako tal-
dekako sprint lasterketa ira-
bazi egin genuen. Binaka
izaten dira eta kilometro ba-
teko zirkuituari, txandaka,
itzuliak ematea da”. Baquei-
rako karreran, bigarren egin
zuen. “Frantsesak ere bazi-
ren eta bigarren egin nuen”,
zehaztu du. 

Maiterentzat “aurten
zailtxeago daukat, mailaz
igo naiz eta gazteena bai-
naiz”, dio. “Orain selekzioa-
rekin ari dira nire mailako
neska batzuk eta aurten as-
ko hobetu dute. oraingoz
behintzat ez dut ezer bere-
zirik egin, 5. postuaren
bueltan nabil; oraindik ez

dut podiumik zapaldu”, gai-
neratu du lazkaotarrak.

Entrenamenduak 
Gurean elurrik izaten ez de-
nez, elurraren bila joan egin
behar izaten dute eskiatzai-
leek. Beraz, astean zehar
beste entrenamendu mota
bat egiten dute. “Astean ze-
har, gimnasioan, korrika…
roleskiekin ere aritzen gara.
Eski motz batzuk dira, gur-
pilekin eta karreteran ibil-
tzeko”.

Urtziri, Espainiako se-
lekziokoek bideratzen diz-
kiote entrenamenduak. Mai-
teri, Lazkaoko Kemen zen-
troko Etor Mendiak.

Astean zehar Lazkaon
bertan egiten dituzten en-
trenamenduak ere garran-
tzitsuak dira. “Gimnasioan
ordu asko sartzen ditugu,
muskularki asko matxaka-
tzen baita, besoetan indar
handia behar da”, dio Ur-
tzik. “Iraupen eskian tekni-
kak asko balio du, baina in-
darra eta fondoa ere beha-
rrezkoak dira”, gaineratu du
Maitek.

Elurretako entrenamen-
duak zertan oinarritzen di-
tuzten galdetu diegu: “elu-
rretara joaten garenean,
ahal dugun guztia eskiatzen
dugu. Selekzioarekin joaten
garenean, bideoz grabatu
eta hotelean, telebistan
ikusten dugu, teknika hobe-
tzeko”, argitu du Urtzik.
Anaiak erakusten dizkio
teknikak Maiteri.

Europan
Espainiako selekzioan au-
keratuetariko bat da Urtzi
eta selekzioari esker, Euro-
pa aldeko lasterketetan par-

“Txiki-txikitatik eskiatu izan dugu.

Gurasoek eramaten gintuzten, 

kotxe-sillan ere bai”
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te hartzeko aukera izaten
du. “Jendea askoz ere pro-
fesionalagoa da, ia urte oso-
an edukitzen dute elurra eta
askoz ere gehiago eskiatzen
dute. Gu, abenduan hasten
gara eskiatzen”.

Dena den, Espainiako
selekzioan egotearekin, elu-
rretan entrenatu ere, gehia-
go entrenatzen du, hilean
behin astebeterako, Alpee-
tara joaten baitira irailan ha-
sita. “Kanpora ateratzen ga-

renean, liburuak eramaten
ditugu”, aitortu du lazkaota-
rrak.

Urtzirentzat, beraz, se-
lekzioan sartzea garrantzi-
tsua da. “Selekzioan sartuz
gero, asko eskiatzen duzu,
elurretan asko ibiltzen zara
eta hemen egonez gero au-
kera gutxi dago”.

Maite ere iritzi berekoa
da eta saiatuko da aurten
Espainiako selekzioan tarte-
txoren bat lortzen. “Orain

arte, beste mailetan, ondo
ibili izan naiz. Aurreko den-
boraldia txar samarra izan
nuen eta selekzioan sartze-
ko aukera galdu nuen eta
besteek asko hobetu dute
eta alde horretatik gaizki.
Baina joango naiz pixkana-
ka hobetzen”.

2014
Eskiatzaile bezala dituzten
ametsei eta helburuei buruz
galdetuta, ahalik eta urru-

tien iristea dute helburua
biek. Urtzik, gehiago zehaz-
tu du: “orain ahal den
gehiena jarraitu eta aukera
baldin badago, Munduko
Kopako probaren batean
eta Olinpiadaren batean
parte hartzea”. 

Kalkuluak ondo eginak
ditu lazkaotarrak. “Hurren-
go Olinpiadak, 2010ean
izango dira, hori zaila izan-
go da baina ea 2014koa ha-
rrapatzen dudan”.

Maite Murgia
Zaletasun bat:
Musika.
Eskia eta txirrindularitzaz gain, beste kirol
bat:
Ez dakit, eskiarekin eta txirrindularitzarekin
gelditzen naiz.
Eskolan gehiena gustatzen zaizun ikasgaia:
Euskara.
Eta gutxiena:
Gizarte.
Idolo bat:
Ez daukat idolorik.
Musika talde bat:
Denetik entzuten dut. Pianoa jotzen dut.
Liburu bat:
Ez dut irakurtzen, justu, behartutakoa.
Janari bat: 
Kaneloiak.
‘Handia’ egindakoan zer izan nahi duzu?
Oraindik ideiarik ere ez daukat.
Zuen ametsa zein da?
Bizikletan ez bada eskiatzen eta eskiatzen ez
bada bizikletan, beti hor jarraitzea.

Legazpi kalea, 3        ORDIZIA       ☎ 943 16 03 04

●●  Pintxo hotz eta beroak
●●  Ogitartekoak
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Non zer

Ordizia
Udaleku irekietan ariko

diren begiraleak trebatzen
‘Euskararen sustapena udaleku irekietan’ ikastaroa an-
tolatu du Ordiziako Udaleko Euskara Zerbitzuak, biga-
rren urtez jarraian, Euskara Biziberritzeko Planaren
(EBPN) barruan. Haurrekin nahiz gazteekin aisialdian
aritzen diren hezitzaileei begira antolatu dute ikastaroa
Euskara Zerbitzukoek, horien arabera, “haur eta gazte-
en hizkuntzaren erabileran berebiziko garrantzia duela-
ko haiekin aritzen diren begirale edo hezitzaileen hiz-
kuntza-prestakuntzak eta jarrerak”.

‘Euskararen sustapena udaleku irekietan’ ikastaroak
hamar ordu iraungo ditu, eta hiru arratsaldetan emango
da: hain justu ere, apirilaren 10, 17 eta 24an, 17:00eta-
tik 20:00etara. Urtxintxa Eskolakoek emango dute eta
honako edukiak landuko dituzte, besteak beste: sozio-
linguistikako oinarrizko kontzeptuak, begiraleen jarre-
rak euskara sustatzeko, euskal jolasak eta adibide prak-
tikoak: jolas dinamizazioak, barnetegiak, udalekuak…
Adin guztietako haur eta gazteekin dute esperientzia
Urtxintxa Eskolan, euskara eta aisia uztartuz, 0tik hasi
eta 18 urte artekoekin aritzen baitira. Begirale, irakasle
eta gurasoekin ere egiten dute lan.

Ikastaroan landuko diren eduki guztiak biltzen di-
tuen txostenaz gain, Urtxintxa Eskolak argitaratutako
Euskal Jolasak liburuxka eta Gazte Hizkeraren Jolasak
liburuxka banatuko zaie ikastarora doazenei. Ikastaroan
8 lagunek eman beharko dute izena gutxienez, eta
gehienezko muga 20koa izango da.

Udalaren eta Hitzaroren arteko hitzarmenaren hari-
tik, Hitzaroko lan-poltsako begiraleak aritzen dira
EBPNko aisialdi ekintzak dinamizatzen, eta, besteak
beste, Txirristi Mirristi udaleku irekiak ere dinamitzatzen
dituzte. Apirileko ikastaroan parte hartzen dutenek le-
hentasuna izango dute gerora Txirristi Mirristin aritzeko. 

Martxoaren 18an amaitzen da ikastaroan izena ema-
teko epea. Udaleko Herritarren Arretarako Udal Bule-
goan egin behar da izen-ematea, 30 euro ordainduta
(Hitzaroko lan-poltsakoek, 20 euro).

Gabiria
X. Rallysprinta

Martxoaren 2an, arratsaldeko 3etan, Gabiriako X. rallys-
printa jokatuko da. Euskal Herriko Rallysprint txapelke-
tarako puntuagarria da Gabiriako saioa. Korta jatetxetik
Legazpiko Motxorro bideguratzerainoko 7,7 kilometro-
ko ibilbidea hiru aldiz egingo dute partaideek.
10:00etatik 12:00etara: Ziurtatze teknikoak.
13:00etan: Onartutakoen zerrenden aurkezpena.
14:30ean: Autoen aurkezpena.
15:00etan: Lehen autoaren irteera.
18:15ean: Lehen autoa iritsiko da.
19:00etan: Emaitzen argitaratzea.
19:30ean: Sari banaketa.

Beasain
XVIII. Arrano mus lehiaketa
Martxoaren 8an, arratsaldeko 4,30etan, jokatuko da
XVIII. Arrano mus lehiaketa. Izena 15:30ean eman be-
har da Arrano tabernan eta bikote bakoitzak 30 euro or-
dainduko ditu parte hartzeko. Jokoa 4 erregetara izan-
go da, 30 tantuko 3 usteletara jokatuko da eta ez da kei-
nurik onartuko. Irabazleek 1.200 euro eta txapelak izan-
go dituzte zain. Bigarren sailkatzen direnek 600 euro
eta ondorengo bikoteentzat ere sariak izango dira 8.
sailkatura arte.

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

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA
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Iragarki laburrak

BESTELAKOAK

salgai
Umeen pinuzko logela sal-
gai. Egoera oso onean, merke.
943180390 / 699120273
Haritzezko 200 litroko 
4 kupel salgai. 20:00etatik
22:00etara deitu. 943889051.
Logela txuria salgai. Osoa.
Egoera onean. Berria. Kapri-
txosoa.665717162.
Akazi piketeak salgai.
943180230 - 699761578.
Sutarako pago egur lehorra
salgai. Etxera entregatzen da.
615755762.

kontsultak
Tarot kontsultak. 943766214.

LANA

eskaerak
Esperientziadun zerbitzari
euskalduna behar da. Egunero-
ko kontratuarekin. 943880044.
Alzuaran dendak neska bat
behar du egun erdirako. Berta-
ra eraman kurrikuluma.
Harategirako langilea behar
da Goierrin. 635758375.
Enkofradore bat behar da
Goierriko enpresa baterako.
649813670.
Zerbitzari bat behar da sa-
gardotegi batean lan egiteko.
607365743.
Emakumezko bat behar da
2 haur zaindu eta etxeko lanak
egiteko. 629184035.
Araman, emakume bat behar
da orduka etxeko lanak egite-
ko. 650728717.

eskaintzak
34 urteko neskak, asteburue-
tan, edozein lan egingo luke.
695706634.
Emakumea eskaintzen da
ostalaritzan, garbiketan... lan
egiteko. Esperientziaduna.
618355445.
Atariak edo etxeak garbitzen
lan egingo nuke. 9:00etatik
13:00etara, astelehenetan, as-
teazkenetan eta ostegunetan.
628217527-
Etxeko lanak egiten edo
umeak eta adinekoak zaintzen
lan egingo nuke Goierri es-
kualdean. 605702410.
Neska, erreferentzia onekin,
lan bila dabil. Etxean bertan bi-
zita ere bai. Orduka.
690152202.

ETXEBIZITZAK

errentan hartu
Lan kontuak direla eta,
Goierrian, 4 hilabeterako pisu
bat alokatu nahi dut.
607770273. Inaxio.
Bikotea, alokatzeko pisu bila
dabil Beasainen. 687795557.

errentan eman
Ataunen pisua alokatzen da.
650565801.
Jakan, martxoaren 14tik 18ra
edo 24tik 30era, apartamentua
alokatzen da. 676615361.

salgai
Arama. Etxe bifamiliarra sal-
gai. 240m2. Ikusgarria. Informa-
zio gehiago lortzeko sartu gu-
re orrialdean:
www.lamylazkao.com/inmo.
Ataun. Eraikuntza berria:
2 logelako pisua, garajearekin
eta trastelekuarekin. 210.400
euro + Beza. LAZKAO INMO-
BILIARIA.
Beasain. Igartzako etxebizitza
gunean, 112 m2ko etxebizitza
salgai: 4 logela, 2 bainu eta 14
m2ko terraza. Bi autorentzako
garajea. 635746967.
Beasain. 4 logelako etxebizi-
tzak salgai, oztopo arkitektoni-
korik gabe. Erdigunean.
INMO F3 BEASAIN.
943164936 - 629417171.
Beasain. Duplex ederra sal-
gai. Bista paregabeak. Eraikun-
tza berria. INMO F3 BEA-
SAIN. 943164936 -
629417171.
Beasain. 80 m2ko etxebizitza
salgai. Igogailuarekin. Prezio in-
teresgarria. INMO F3 
BEASAIN. 943164936 -
629417171.
Beasain. Eraikuntza berriko 
2 logelako pisua salgai, erdigu-
nean. Garajearekin. INMO F3
BEASAIN. 943164936 -
629417171.

Beasain. Hirigunean, eraberri-
tutako 2 logelako atikoa salgai.
180.000 euro. LAZKAO 
INMOBILIARIA.
Etxarri Aranatzen etxea sal-
gai, herri barruan. 50 m2ko 3
solairu. Zaharberritzen hasita.
Harri eta zurezkoa.
678016296.
Idiazabal. Eraikuntza berria:
3 logelako etxebizitza. Sukal-
dea hornitua. 283.000 euro +
beza. LAZKAO INMOBILIA-
RIA.
Irun. Etxebizitza bezala egoki-
tutako baxua salgai. 2 logela,
sukalde amerikarra, komuna,
berogailua eta terraza txiki
bat.Altzariz hornitua eta era-
berritua. 93 m2. 195.000 euro.
636858512.
Lazkao. Elosegi kalean, orain
dela 3 urte egindako etxebizi-
tzak. 3 logela eta garajea.
LAZKAO INMOBILILARIA.
Lazkaon etxebizitza salgai,
3 logela, 80m2, eguzkitsua eta
bista onak.Aukera ona.
660024835.
Lazkao. Hirigoien kalean,
2 logelako etxebizitza. Igogailua
eta trastelekuarekin. 234.000
euro. LAZKAO INMOBILIA-
RIA.
Lazkao. Hirigoien kalean, 2
logelako etxebizitza salgai.
Igogailuarekin. LAZKAO IN-
MOBILIARIA.
Lazkao. San Jose auzoan, 60
eta 75 m2ko etxebizitzak.
LAZKAO INMOBILIARIA.
Lazkao. Eraikuntza berriak:
1, 2, 3 eta 4 logelakoak.
Orobionen eta San Prudentzio
auzoan. LAZKAO INMOBI-
LIARIA.

Goierritarrako iragarki laburrak: hitz bakoitzeko 0,65 euro.

Iragarkia bi aldiz argitaratuko da Goierritarran, behin
Goierriko Hitzan eta 7 egunez egongo da

www.goierrikohitza.info webgunean.

943 16 00 56

goierritarra@goierrikohitza.info  /  gh@goierrikohitza.info

PABILIOIAK

errentan eman
Lazkao. Pabilioia alokai-
ruan, Ibabe industriagunean.
336 m2 + 168 m2. LAZKAO
INMOBILIARIA.

GARAJEAK

salgai
Lazkao erdigunean garaje
itxia salgai. 658745378 -
658745377.

ANIMALIAK

opari
Hilabeteko artzain txaku-
rrak opari. Oso politak.
943187307.



Argazki zaharra
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Ordiziako Sindikatuaren sortzaileak 1920an
1920. urteko argazki honetan Ordiziako nekazarien Sindikatoaren (gaur egun Goierriko Kanpo Kooperatiba) sor-
tzaileak ageri dira.

KRISTALDEGIA
ERAKUSKETA:

Ezkiaga Pasealekua z/g 
☎ 943 88 88 24

BILTEGIA:
Salbatore Industrialdea 

☎ 943 88 60 70

BB EE AA SS AA II NN

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

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