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lanbro-langar, euri flako
ta horren ordez hegoaizedun
egun eguzkitsu franko
zuhaitzak ere mugitu dira
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Iritzia

Ion Telleria

Demokrazia erraza dugu gurean,
erraza bai, aldian-aldian gustuko-
en dugun publizitate mezuari bo-

toa eman eta kito! Eta orain tokatzen da,
hauteskundeak baitira zazpi euskal lu-
rraldeetan: Lapurdi, Baxe Nafarroa eta
Xiberoan herriko etxeetako (udaletxeak)
eta kantoietako (Kontseilu Orokorrera-
ko) hauteskundeak dituzte, alderdi aber-
tzaleak elkarrekin doaz Euskal Herria
BAI koalizioan (PNV ezik, hau eskuin
frantsesarekin) inoiz ez bezalako aber-
tzaleen ordezkariak lortzera; Espainiako
hauteskundeetarako elkarrekin doaz Na-
farroan Demokraziak parte hartzen utzi
dien alderdi abertzaleak (vasquistak?);
bakoitza bere aldetik EAEn. Herri gisa
aritzeko garaiak behar lukete baina…

Izan ere, inoiz ez bezalako adostasun
batekin iritsi gara euskal herritarrak 2008
urtera. Negoziazio prozesuak porrot egin
bazuen ere hiru puntutan gehienon bata-
suna eragin du: herri honek bere etorki-
zuna modu askean erabakitzeko eskubi-
dea duela, zazpi lurraldez osaturiko
herria dela gurea eta gatazka konpontze-
ko modua elkarrizketa eta akordioa dire-
la. 

Baina negoziazio prozesuak porrot
eginda lasterketa bizia hasi zen parte har-
tu zuten sektoreen artean, lasterketaren
amaierara bakoitza iristen den indarraren
arabera bi helmuga posible dituen laster-
keta: edo Espainiako Konstituzioaren bai-
tako antolaketa berria ematen da (PSOE-
PNV hitzarmena), edo edozein proiektu
politiko gauzagarri bilakatzen duen marko
berria lortzen da (elkarrizketa eta akor-
dioa). PSOE Espainiaren Batasun sakro-
santua zalantzan jarriko ez duen posizio
bila dabil, PNV estatuarekin hitzarmen be-
rria lortu asmoz eta ezker abertzalea mar-
ko demokratiko bat eraikitzeko asmoare-
kin.

Eta ikusi dugu bakoitzak bere tresnak
nola eta zertarako erabili dituen. Adibidez,
ikusgarria izan da azken hilabeteetan
PSOEk nola erabili duen errepresioa ezker

abertzalearen iniziatiba politiko oro gera-
tzeko. ETA omen da arazoa, baina azken
hilabeteetako ia 300 espetxeratuetatik zen-
bat ziren ETAkoak? Ezin da ulertu ekinbi-
de armatua bada arazo nagusia, errepre-
sioa ekinbide politikoaren aurkakoa iza-
tea, ezin da ulertu errepresioaren funtzio
politikoa aitortu ezean.

Baina orain hauteskundeak dira eta
hori dena ahaztu egin behar da. Orain, de-
na mezu politak diren honetan… zergatik
doa PNV iparraldean eskuin frantsesare-
kin? Zergatik doa EAEtik Madrilera Lakua-
ko botere-gunea indartzera? Zergatik dio
Nafarroan gobernu aldaketa dela konpon-
bidea? Zein baldintza errepikatzen da hiru
errealitate administratibotan? 

Boterea, eta soilik boterea. Boterea du-
te helburu hiruetan, ez dago beste puntu
komunik.

Baina orain hauteskundeak dira eta
hori dena ahaztu egin behar da. Orain de-
nek defendatzen dute etxebizitzarako es-
kubidea, Abiadura Handiko Trenak dena
du ona eta hemen ez dago gatazkarik.
Baina martxoaren 10etik aurrera “errekee-
rre ezkertiarrek” berriz etxebizitza berma-
tzen ez duen politika garatuko dute, kan-
painan elkarri ikaragarrizkoak esaten aritu
direnak eskutik hartuta hitzartuko dituzte
aurrekontuak… 

Baina gu ere Euskal Herrian bizi gara
eta ikusiko dugu gurean 800 euskal herri-
tar faltako direla Estatuetako espetxeetan
direlako (Aupa Asier, Ekain eta konpai-
nia!), euskaltzaleetan euskaltzaleenak be-
rriz esango du Egunkariaren epaiketaren
atarian Berria egunkariak ez duela ETA
kritikatzen, bitartean, Euskarak ez du ja-
kingo noiz arte biziko den… herri honen
etorkizunak bi estatuen legediaren kartze-
lapeko isiltasunean giltzapetuta jarraituko
duelako.

Martxoaren 10etik aurrera Euskal He-
rrian bizitzen jarraitu nahiko nuke nik ere,
baina Euskal Herrian eta diruaren eta es-
tatuen morrontzarik gabeko Euskal He-
rrian; zuk non bizi nahi duzu?

M-10: Ni ERE Euskadin 
bizi naiz

ETA omen da

arazoa, baina

azken

hilabeteetako 

ia 300

espetxeratueta-

tik zenbait

ziren ETAkoak?
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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

Gasteiz transgenikoeta-
tik libre. Urtarrilak 25ean
Gasteiz landaketa transge-
nikoetik libre izateko de-
klarazioa onartu zuen ber-
tako Udalak.

Zoriontasunaren indize-
ekin eginiko mapa. Ba-
koitzak bere zoriontasuna
neurtzeko galdera sorta
aurki dezakegu web hone-
tan www.happyplanetin-
dex.org gizartearen ongi-
zatea neurtzeko betiko in-
dize ekonomikoez gain
beste neurriak proposa-
tzen dira: urrats ekologi-
koa, ingurumena, giza ga-
rapena...

Ozeanoen baliabideak
sortzeko ahalmena mu-
rrizten ari da kutsadura,
gehiegizko arrantza eta
aldaketa klimatikoa di-
rela eta. Poloetatik gertu
dauden zati bakan batzuek
bakarrik daude gizakiaren
eraginetik kanpo, "Scien-
ce" aldizkarian azaltzen
den maparen arabera.

Urtero 20-50 milioi tona
zabor elektroniko sor-
tzen dugu. Hondakin
hauen gehiena Txinako,
India edo Nigeriako hiri-
zabortegietan  pilatzen da
kudeaketa desegokia dela-
ko. Zabor honek metal as-
tun ugari ditu (beruna,
kadmioa, merkurioa...).

Petroleo isurketa Ama-
zonasen. Repsol petrole-
rak 100 kupela petroleo
isuri ditu istripu baten on-
dorioz. Yasuni parkearen
inguruan gertatu da, Ekua-
dorren. Yasuni munduko
bioaniztasun handiena
duen lurraldea da. 

JAKIN BEHARREKOAK
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Nork esan du arrokak ikus-
teko mendira joan behar
dugunik? Oraingo honetan,
Landarlanek Beasainen pa-
seo bat emanez herriko
denda zein atarietako hor-
ma eta zoruetan aurki dai-
tezkeen arrokak ikusi eta
ezagutzera gonbidatzen zai-
tuzte datorren martxoaren
9an. Hiru arroka talde na-
gusietan zehar egingo dugu
Beasaingo ibilbidea:  sedi-
mentarioak, metamorfikoak
eta igneoak.

Arroka sedimentarioak
Bidaia geologiko honen
abiapuntua Beasaingo eli-
zan ezarriko dugu: eliza ia
bere osotasunean hareaha-
rriz eratutako eraikina da.
Hareharriak arroka sedi-
mentario siliziklastikoen
barnean sailkatzen dira eta
gainazalean sortzen dira.
Hareaharri hauek Erdi Kre-
tazeo adinekoak dira eta
Beasain eta inguruetan oso
ugariak dira, lutitekin bate-
ra. Itsaso sakon batean me-
tatutako hareaz daude osa-
tuak.  Hala ere, talde honen
barruan karbonatozko arro-
kak ere badaude. Kareha-
rriak gehienetan ingurune
tropikaletan  eratzen dira:
arrezifeetan, mareak eragi-
ten duen alderdietan, hon-
dartzetan, etab... Beasaingo
horma apaingarri ugarietan
arrezifeetako fosilak ikus
daitezke: errudistak, bibal-
bioak, koralak, oolitoak,
etab...

Arroka metamorfikoak
Arroka metamorfikoak sedi-
mentarioak lurperatzearen
ondorioz sortzen dira, az-

ken hauen eraldaketaren
ondorioz. Arroka sedimen-
tario siliziklastiko zein kar-
bonatozkoak lurperatzean,
presio eta tenperatura han-
dietan hauek dituzten mine-
ralak ezegonkor bihurtzen
dira, eta baldintza zehatz
horietan egonkor diren bes-
te mineral batzuk emanez
eraldatzen dira. Talde ho-
nen ezaugarri bereizgarri
dira eskistositatea eta ban-
deatu metamorfikoak. Ibi-
laldian zehar bizpahiru adi-
bide ikusteko aukera izan-
go dugu.

Arroka igneoak
Talde honen barruan sailka-
tzen diren arroken jatorria
lur barnean dago. Arroka
metamorfikoak are gehiago
sakoneratzean, lur barneko
presio eta tenperatura oso
altuen eraginez urtu egiten
dira magma bihurtuz. Mag-
ma hau izango da arroka ig-
neoen jatorria. Bi  azpitalde

nagusietan sailkatzen dira
arroka igneoak. Plutoniko-
ak lur barnean magma asti-
ro hoztearen ondorioz sor-
tutako arrokak dira, granito-
ak adibidez. Hauen mineral
kristalen tamaina handia
izaten da (feldespatoa,
kuartzoa, mikak, etab...).
Gainera, jatorrizko magma-
ren konposizioaren arabera,
mineral ezberdinak sortuko
dira, arroka bakoitzari kolo-
re ezberdina emanez. Bes-
talde, magma lurrazal gai-
nazalera irten eta laba mo-
duan azkar hozten denean,
arroka bolkanikoak sortzen
dituzte. Azken hauen ehun-
dura eta kolore ilunagatik
ez dira gehiegi erabiltzen
apaingarri gisa. Arroka plu-
tonikoak apaingarri gisa
horma zein etxeko sukalde-
etan oso erabiliak dira. Guk
ere hauetako adibide ugari
ikusiko ditugu, bai horme-
tan, baita espaloietan ere. 

Arantxa Bodego

Txango geologikoa
Beasaindik
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Gaur ere “mazedonia”!

Non eta nondik
Erne, lagunok! Ez dakit konturatuko zineten, baina... gaz-
telaniaren eraginez, non kasua erabili beharrean, nondik
erabiltzen dugu behar baino gehiagotan!
✘ Atzo menditik ibili ginen eta leher eginda bukatu ge-

nuen (oker).
✔ Atzo mendian ibili ginen eta leher eginda bukatu ge-

nuen (zuzen).
✘ Noam Chomsky hizkuntzalari eta idazle ospetsua Euskal

Herritik dabil , batera eta bestera (oker).
✔ Noam Chomsky hizkuntzalari eta idazle ospetsua Euskal

Herrian dabil, batera eta bestera (zuzen).
✘ Zuen irakasle berria korridoretik (pasillotik) ikusi dugu

duela gutxi (oker).
✔ Zuen irakasle berria korridorean (pasilloan) ikusi dugu

duela gutxi (zuzen).

“Hor nonbait” bezalakoak ere erabiliko ditugu:
✘ Non da Joxantonio, Demetrio? – Ez zekinat, Bixenta!

Hortik egongo dun! (oker).
✔ Non da Joxantonio, Demetrio? – Ez zekinat, Bixenta!

hor nonbait ibiliko dun! (zuzen).
✘ Utzi ezak ziurtagiria hortik! (oker).
✔ Utzi ezak ziurtagiria hor nonbait! (zuzen).

Telefonoz ari garenean ere...
✘ Gabon, Juani, gizona hortik al dabil? (oker).
✔ Gabon, Juani, gizona hor al da / etxean al da? 

(zuzen).

Euskara txukuntzen

Denetik (VIII)

Zuzendu, behar izanez gero...
1. Egunon, Prantxika, Marijo naun! Hortik al dabil zuen

gizon hori? Hala bada, esaion lehenbailehen jartze-
ko!

2. Hi, Koxme, utzi ezak hortik butano-botila!
3. Gaur ez du porrotik jaso etxeko taldeak.
4. Realeko Eizmendi entrenatzaileak, joan den igande-

an eman zuen prentsaurrekoan, ez zuen esan taldea
mailaz igotzeko partida guztiak irabaztea hil ala bi-
zikoa zela; gaurkoan, berriz, igoko badira, derrigo-
rrezkoa dela onartu du.

5. Getafek irabazi egin zion Santanderko Racing-i Ma-
drilen jokaturiko partidan.

OHARRA:lehenengoan, hor al da  behar du; bigarrene-
an, utzi ezak hor nonbait ; hirugarrengoan, galdu;  lau-
garrena eta bosgarrena zuzenak dira.

Maizpide
euskaltegia

‘Garaipena lortu’ eta ‘porrota jaso’?
Ez dira, bada, oso txukunak hor goraxeago dituzuenak! As-
ko kostako al litzaiguke askoz ere “xinpleagoak” diren ira-
bazi eta galdu erabiltzea?
✘ Ampo Ordiziak garaipena lortu zuen Kataluniako Sant-

boiana taldearen aurka (oker).
✔ Ampo Ordiziak irabazi egin zion Kataluniako Santboia-

na taldeari (zuzen).
✘ Getxo Arteak porrot mingarria jaso zuen Ciencias talde-

aren aurkako norgehiagokan (oker).
✔ Getxo Arteak galdu egin zuen Ciencias taldearen aurka-

ko norgehiagokan (zuzen).

Gaurkoan eta gaur
Lehenengoa, gaurkoan forma alegia, zerbaiten laburpena
edo jarraipena denean erabiliko dugu. Adibidez, atzoko bi-
leran ez genuen horretaz hitz egin, baina gaurkoan bai.
Horrek zer esan nahi du? Bada, gaur ordezkatzeko ez du-
gula gaurkoan erabiliko!
✘ Gaurkoan Goierritik  izeneko atala da gehien gustatzen

zaidana (oker).
✔ Gaur Goierritik  izeneko atala da gehien gustatzen zai-

dana (zuzen).
✘ Gaurkoan amore emango dut, baina hurrengoan ez, e!

(oker).
✔ Gaur amore emango dut, baina hurrengoan ez, e! (zu-

zen).

Hi, Ekaitz, gaur baietz
kopiatu ehun esaldiak

hik baino lehen! 

Horrela irabaziko duk berriz ere,
Eñaut! Korridorean korrika etorri

haiz ni baino lehenago
hastearren!



Azken urte hauetan minbi-
zia kasuak gehitzen ari dira,
urteko heriotzen %23 dire-
larik. Ahoko minbiziak
%3ko intzidentzia du eta
gorputz guztiko hilgarriene-
tariko bat izan daiteke.  Ha-
la ere, ez da gehiegi larritu
behar, kasu gehienak diag-
nostiko eta tratamentu
apropos batekin senda bai-
taitezke.

Intzidentzia
Aho barruan luzaroan lesio-
ren bat duten  40 urtetik go-
rako gizonetan ematen dira
kasu gehienak, baina baita
ere, jarraian aipatuko ditu-
gun faktoreekin zer ikusia
dutenetan. 

Faktore mingarriak
Kalte egin eta minbiziaren
formazioa areagotzen duten

faktoreak ugariak dira, hala
nola, tabakoa, alkohola,
ahoko garbitasun desego-
kia, hortz edota protesiek
sortzen dituzten urratuak,
aho barruko berotasuna (ja-
nari oso beroak, zigarroa
ezpain tartean mantentzea
etab…), protesiek sortutako
presioa, elikadura desego-
kia eta infezioak (birusak,
onddoak etab…)

Leku ohikoenak
Orokorrean ahoko edozein
tokitan agertu daiteke, min-
gaina delarik ohikoena, ha-
la ere, ezpainetan, entzie-
tan, aho sapaian eta ma-
traietan ere agertu ohi da. 

Nola jakin 
minbizia dela?
Minbizia dagoela adierazten
duten sintomarik nabarme-

nenak ondorengo hauek di-
ra:
✔ Hamabost egun baino

gehiagoan sendatzen ez
diren zauriak.

✔ Gogortasun eta kosko-
rrak nabaritzea.

✔ Txuri, gorri edo beltz ko-
loreko mantxak.

✔ Odol jario ez ohikoa.
✔ Ahoko mina, lehortasu-

na.
✔ Irentsi, jan edo hitz egite-

ko zailtasuna.
✔ Infekzio kronikoak (on-

ddoak, VIH…).
Garrantsitsua da hilabe-

tean behin norberak bere
ahoa aztertzea eta lehen ai-
paturiko sintometako bat
antzemanez gero dentista-
rekin kontsultatzea. Honela,
minbizia izan daitekeen le-
sioren bat badago, denbo-
raz senda daiteke. 

Nerea Larrea Oiarbide
Odontologo zirujaua

Beasain

Ahoko minbizia AHOLKUA
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Gurpil lanak,

alineazioa,

aluminiozko llantak

Filtroak, olioa,

engrasea

Frenu pastilak, tubo

eskapeak, bateriak

Harezko txorrotadak

MICHELIN zerbitzu ofiziala

EErrrroottaa  PPoolliiggoonnooaa    IIDDIIAAZZAABBAALLggoo  ssaarrrreerraann    ☎☎ 994433  1188  7722  5577
Beasain-Zumarraga, 46 Km.a  BEASAIN

www.anzizar.com   ☎ 943 88 17 00   Faxa.: 943 88 48

Autoen salmenta
Mekanika eta 
elektrizitatea

Kale Nagusia 42, behea  BEASAIN

Tel.: 943 80 40 15  Faxa: 943 80 55 79

urraki@over.es     www.over.es
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Erreportajea

M
artxoaren

23an 

irekiko

da arrantza denboral-

dia. Gero eta amua-

rrain gutxiago dagoe-

la eta, Gipuzkoako

Foru Aldundiak hain-

bat neurri murriztaile

hartu ditu. Besteak

beste, egunean,

arrantzale bakoitzak,

hiru amuarrain baino

gehiago ezingo ditu

harrapatu. Lareo,

Arriaran eta Arrantza

Eskolara bideratu

nahi dute arrantza.

Zaldibiako arrantzale-

ak arazo horretaz ja-

kitun, arrantzaleen

kontzientzia aldatzen

saiatzearekin batera,

Amundarain erreka

berreskuratzeko

hainbat ekintza plan-

teatu dituzte Foru 

Aldundian. 

Gero eta amuarrain
gutxiago

Hainbat neurri murriztaile hartu
ditu aurten Foru Aldundiak

✆✆-Faxa: 943 88 95 76  Urdaneta, 41  ORDIZIA

ERREFORMAK
✖✖ Tximini eta

ekonomikak
✖✖ Berogailuak
✖✖ Iturgintza
✖✖ Zeramika erakusketa
✖✖ Bainuko altzariak

☎☎ 943 80 60 66
Aulia-enea

LEGORRETA

TTOOLLAARREE
SSAAGGAARRDDOOTTEEGGIIAA
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Iñigo Mendiola, Foru Aldundiko Basa animalien zuzendaria:

“Egunean 3 amuarrain arrantzatu
ahal izango dira gehienez”

Nafarroatik etorri ziren lehe-
nengo hotsak: amuarrain
arrantza debekatu egin du-
tela Ipar isurialdeko erreka-
rik oparoenetan, gero eta
amuarrain gutxiago dagoela
argudiatuz. Gipuzkoan ere
hainbat neurri hartuko ditu
Foru Aldundiak, Nafarroan
bezalaxe, Gipuzkoan, amua-
rrain kopurua ere beheraka
baitoa.

Iñigo Mendiola, Gipuz-
koako Foru Aldundiko Basa
animalien zuzendariak
GOIERRITARRA aldizkariari au-
rreratu dionez, Aldundiak
15 urte daramatza Gipuzko-
ako erreken egoera azter-
tzen eta datuek diotenez,
amuarrain kopurua behe-
rantz doa. Beherakadaren
arrazoitzat, faktore bat bai-
no gehiago egon daitekeela
dio, “ezin da zehaztu, azter-
tzen ari gara. Ez da Gipuz-
koako kontua bakarrik, Na-
farroan ere joera berdina da-
go. Elkarlanean, datuak eta
arrazoiak aztertzen ari dga-
ra. Proiektu edo ikerketa bat
bideratu nahi dugu elkarla-
nean”.

Neurriak
Beherakada honen aurrean,
neurriak hartuko ditu Foru
Aldundiak. Batetik, arrantza
debekua, Nafarroako muge-
tako erreketan ezarriko da.
Goierrin neurri horrek ez du
inolako eraginik izango be-
raz. Bestetik, egunean, 3
amuarrain harrapatu ahal
izango dira arrantzaleko.
Orain arte, 5 amuarrainetan
zegoen eguneko muga.

Martxoaren 23an irekiko
da arrantza denboraldia eta
inguruko herrietan, neurriak
egoki betetzen direla ziurta-
tzeko, zaintza handia egon-
go dela adierazi du Mendio-
lak.

Hil gabeko arrantza ere
bultzatu nahi du Foru Al-
dundiak, horretarako lekuak
egokituz.

Asko jaitsi bada ere, Gi-
puzkoan 6.000 arrantza bai-
men daude. Neurri guztio-
kin arrantzaleak sentsibiliza-
tu nahi dituzte, amuarrainen
beherakada begibistakoa
baita. Era horretan, Iñigo
Mendiolak, arrantzaleei ho-
nako gomendio eman nahi
izan die: “gelditzen dena
zaintzeko, errespetu  han-
diarekin arrantza egiteko”.

Lareon eta Arriaranen
Erreketako amuarrain kopu-
rua hazten laguntzeko, Gi-
puzkoako Foru Aldundiak,
amuarrainak botako ditu
hainbat erreka zatitan eta
urtegietan. “Adibidez, Lare-
on eta Arriaranen ere hala
egiten dugu, eta Beasaingo
Aitz-zorrotz elkarteak bana-
tzen dituzten paseen bidez,

arrantza hara bideratzen du-
gu, arrantza kirolean aritze-
ko, errekak babestuz”, dio
Mendiolak. Zaldibiako
Arrantza Eskola ere aukeran
hor dagoela gogoratu du
Mendiolak, horretarako, Zal-
dibiako Gaztelu elkartekoe-
kin jarri behar da harrema-
netan.

Birpopulaketak
Azkenik, erreketako birpo-
pulaketak nola egiten dituz-
ten jakin nahi izan dugu:
“Diputazioak, arrain gutxi
dagoen erreka zatietan, han-

di egindako amuarrainak
botatzen ditu, arrantzaleak
leku horietara bideratu eta
naturalki birpoblazioa egi-
ten den lekuak babestuz.
Lehen, elkarteek, 4-6 zenti-
metroko amuarrain kumeak
botatzen zituzten baina
emaitzak ez dira onak izan. 
Bide horrek ez dio birpopu-
lazioari ezertan laguntzen.
Eta taktikaz aldatu genuen:
jendeak arrantzatu nahi ba-
du, arrantzatu daitezkeen
arrainak bota eta errekari
atsedena eman”, azpimarra-
tu du Iñigo Mendiolak.

Heriotzik gabeko arrantza ere bultzatu nahi du Foru Aldundiak, horretarako
lekuak egokituz.

Arrantzaleei gomendio bat: gelditzen

dena zaintzeko, errespetu handiarekin

egiteko arrantza.
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Zaldibiarrak aspalditik dute
amuarrainak gutxitzen ari
direnan kezka eta 2007ko
irailan, Iñigo Mendiola Di-
putazioko teknikariari idatzi
bat bidali zioten, Amunda-
rain erreka berreskuratzeko
egin beharko liratekeen
ekintzen berri eman eta ho-
riek burutzeko baimena es-
katuz. 

Gaztelu elkarteko Juanjo
Armendarizek eta Jon An-
tton Iraetak diotenez,
“amuarrain gutxiago dagoe-
la nabarmena da, zergatik
den? Arrazoi asko egon li-
tezke. Beste urteetan baino
ur gutxiago datorrelako;
gartzak eta horrelako he-
gazti arrainjale asko dabil-
tza, lehen ez zen horrelako-
rik ikusten... Nik uste dut
arrantzagatik bakarrik ez
dela amuarraina gutxitu.
Garai batean, gure osabak-
eta, joaten ziren aldiko 30
amuarrain-eta ekartzen zi-
tuzten; kantitateagatik ez
zen, hurrengo egunean joan
eta berdin izaten baitzen”.

Uraren kalitateak ere ze-
rikusirik izan dezakeela us-
te dute. “Berez uretan sor-
tzen ziren mozorroak be-
harbada ez dira lehen beza-
la sortzen, eta horixe da
amuarrainaren janaria”.
Mendian botatzen diren
abonoek ere eraginik izan
dezaketelakoan daude.

Birpopulaketak
Duela 10 bat urtera arte,
arrantza elkarteek, amua-
rrain kumeak sortu eta as-
katu egiten zituzten. Baina
Foru Aldundiak, debekatu
egin  zuen ekintza hau,
emaitzak onak ez zirela
arrazoituta. “Guk arrain-
haztegi bat prestatuta dau-
kagu, Zaldibiako amuarrari-
nen umeak ateratzeko.

Amuarrainen arrautzak ate-
ra eta arrautzetatik kumeak
ateratzeko momentu hori,
momentu kritikoa izaten da,
ura igotzen delako, edozein
kutsadura delako... Guk la-
gundu egiten genien eta
jaio eta bi zentimetrorako,
hirura iristerako, askatu egi-
ten genituen. Asko akatuko
ziren baina geratu ere bai.
Neurri txikian botaz gero,
dezente ateratzen zen. Ber-
tako amuarraina zen gaine-
ra, ez kanpotik ekarritakoa.
Kanpoko amuarrainak, he-
mengoa desplazatu egiten
du. Baina gaur egun horre-
tan ez dute uzten Diputa-
zioak. Errekan egin litekeen
guztia debekatuta dauka-
gu”. Gaztelu elkartekoek,
berriz ere amuarrain kume-
ak askatzen  uzteko eska-
tzen die Foru Aldundiari.
“Instalazioak badauzkagu
alebinak sortzeko. CAFeko
zentraletik aparte, beste bi
depositu ere baditugu eta
horiek erabil daitezke
arrain-haztegi bezala... Nahi
izatea da”, azpimarratu dute
zaldibiarrek.

“Arrainkumeak atera-
tzen ez direnaren teoria ez

dakit zenbateraino den
egia. Tolosako arrantzaleek
urte askotan lan asko egin
dute; eta Tolosa herria, de-
na bete zen amuarrainez.
Gero berriz ere kutsatu zen
erreka baina urte guztietan
erreka bete egin zuten. Ez
dakit zein arrazoi dagoen
bide hori aurrera ez erama-
teko, ez zait iruditzen hori
aitzakia denik”, dio Juanjo
Armendarizek.

Arrantzaleen kontzientzia
Jon Antton Iraetak adierazi
duenez, “arrantza kontu
gehiagorekin eginda, erre-
kak zerbait hobetu litezke.
Arrantza debekatzeko za-
tiak jarri, hil gabeko arran-
tza egin liteke... horrela pix-
ka bat hobetuko du, eta
guk ere pixka bat kontzien-
tziatzen joan beharko dugu,
ahal den bitartean, errekari
ahalik eta kalterik gutxiena
egin beharko zaiola. Baina
ez dakit hori bakarrik nahi-
koa izango den, hor beste
faktore batzuk ere badau-
de”. Dena den, “debekatu-
tako lekuetan eta hil gabe-
ko arrantza arautzen diren
zatiak jartzen dira baina

zaintzarik ez da egoten ba-
tere”, salatu du zaldibiarrak.
“Errekak berreskuratu egin
behar dira, guk arrantzaleok
gure partetik zerbait jarri
beharko dugu, baina guk
bakarrik jarrita ez da nahi-
koa izango, gauza gehiago
egin beharko dira. Zaldibia-
ko errekan aspaldian behin-
tzat, aurrerapausorik ez du-
gu egiten eta atzeraka as-
ko”. Errekak itxiz proba egi-
tearen aldekoa da Juanjo
Armendariz.

Arrantza Eskola
Zaldibian, Arrantza Eskola
ere badute, “umeen artean
zaletasuna sortzeko dago
Arrantza Eskola. Ume bat
errekara bidalita, egon zai-
tez seguru, han ez duela
ezertxo ere harrapatuko.
Arrantza Eskolara joanda
ikasteko ere ez dago gaizki,
afizioa sortzeko ondo da-
go”. Gaztelu elkartetik bide-
ratzen da Arrantza Eskolako
martxa. Iaz bi ikastaro eta
14 urtez azpikoentzako
Goierriko txapelketa egin
zituzten. Arrantza Eskolako
baimenak Arrese jatetxean
eskura daitezke.

Iraeta eta Armendariz Zaldibiako Gaztelu elkartekoak:

“Errekak berreskuratzen 
parte hartu nahi dugu”

Juanjo Armendariz
eta Jon Antton Iraeta
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Lareoko eta Arriarango urtegietan
arrantza aukeran

Beasaingo Aitz-zorrotz elkartean banatzen dira baimenak
Errekarik oparoenetatik
arrantzaleak atera eta Lareo
eta Arriaran bezalako tokie-
tara bideratu nahi du arran-
tza Foru Aldundiak. Horre-
tarako, koskortutako amua-
rrainak askatzen dituzte ur-
tegietan, arrantza jokorako.
Goierrin, Arriarango eta La-
reoko urtegiak eta Zaldibia-
ko Arrantza Eskola daude
horretarako egokituta. Dena
den, arrantza egiteko, bai-
menak lortu behar dira.

Arriarango eta Lareoko
urtegiaren kasuan, Beasain-
go Aitz-zorrotz elkartean es-
kura daitezke baimenak.
Arriaranerako, egunean 20
baimen banatzen dira eta
Lareorako 15. Martxoaren

11n hasita, hamabostero,
asteartetan, baimenen zoz-
ketak egingo dira. Arratsal-

deko 6,30etan izena emate-
ko epea irekitzen da eta
7,30etan, zozketa izaten da.

Baimena lortu ahal iza-
teko baldintza bakarra,
arrantza baimena edukitzea
da. 

Hori bai, federatuek,
prezioari dagokionean,
merkeago izango dute. Fe-
deratu helduentzat 4 euro;
eta haurrentzat 2 euro. Fe-
deratu gabeentzat, oraindik
prezioak jartzeko dago, bai-
na 20 euro inguruko kosta-
ko da.

Aitz-zorrotz elkartetik
adierazi digutenez, arrantza
baimen asko egin dira aur-
ten ere. “Zaletasuna ez da
jaitsi, arrantza bera jaitsi da,
eta horrekin gogoa ere ken-
du egiten da”, azpimarratu
dute.

Zaldibiako Arrantza Eskolan ere bada arrantzarako aukera.
Eguneko 10 baimen banatuko dira, 5 baimen Zaldibiako
Arrese jatetxean eta beste 5 Gipuzkoako arrantza federa-
zioan. Elbarriek beste 4 baimen izango dituzte eskuragarri.
Baimenak gehienez, hilabeteko aurrerapenaz hartu daitez-
ke. Arrantza ordutegia hauxe da: goizeko 9etatik arratsal-
deko 7etara.

Baimenak lortzeko prezioak honakoak dira: 14 urtez az-
piko federatuek euro bat ordaindu beharko dute; gainera-
koek, 4 euro. Federatu gabeek, 20 euro. Beste lurraldeeta-
ko federatuek 10 euro.

Hil gabeko arrantza bakarrik egin daiteke bertan. Amu
artifizialak bakarrik erabiliko dira. Amuek kako gabeak
izan beharko dute. Kuxarila bidez arrantza egitean honek
antzuelo bakarrekoa izan beharko du eta kakoa ere ken-
duta izan beharko du.

Guztiz debekatuta dago urtegiko amuarrainak errekan
askatzea.

Zaldibiako Arrantza Eskola

EEzzkkoonnttzzaakk,,  jjaauunnaarrttzzeeaakk,,
bbaattaaiiooaakk......
eerraa  gguuzzttiieettaakkoo
oossppaakkiizzuunnaakk

☎☎ 943 88 00 02
OLABERRIA
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Elkarrizketa

U
rte berriarekin batera, lan berria

du Jose Ramon Eizmendik: Reala

entrenatzea. Bere bizitza aldatu

duen lana. Lehenengo mailara igotzeko

helburuan, buru belarri ari da lanean 47

urteko beasaindarra. Orain arte, Sanseko

entrenatzailea izan da. Realeko jolaria ere

izan zen. Bere bizitzako taldea da Reala.

Igandean Xerezi irabazita, laugarren pos-

tuan da Reala, hirugarrenarekin, puntuz

berdinduta. Gorengo maila gero eta ger-

tuago dute Realak eta Ezimendik.

“Helburua
bakarra da,
Lehenengo
Mailara
igotzea”

“Helburua
bakarra da,
Lehenengo
Mailara
igotzea”

Jose Ramon
Eizmendi 
Realeko

entrenatzailea

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA

ESTIBALIZ JUAREZ ALDANONDO
602 Zbki. KOLEGIATUA

RADIOGRAFI PANORAMIKO ETA ZEFALOMETRIAK

ODONTOLOGIA OROKORRA: HAUR ETA HELDUAK

JOAN ITURRALDE, 3   BEASAIN
☎☎ 943 88 46 28

KONTABLEA
JURIDIKOA
LABORALA
FISKALA
MERKANTILA
INMOBILIARIA
FINKEN ADMINISTRAZIOA

Tel.: 943 887 129 

Oriamendi 15, behea

BEASAIN 

Tel.: 943 086 420

J.M. Iturriotz, z/g

A S E P L A N  S . L .
A H O L K U L A R I T Z A -  E N P R E S A K
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Seguratik Realera
Realean urte asko daramazki Jose Ramon Eizmendik, jokalari bezala hasi eta entrena-
tzaile lanean maila guztietan aritu da. Jokalari bezala, batez ere, pibote postuan jokatzen
zuen. Orain arte futbolean egin duen ibilbidearen laburpena egin du Ikaztegietar bea-
saindarrak: “Jokalari bezala, 6-7 urte egin nituen eta entrenatzaile 13-14 urte, maila guz-
tietatik pasata. Bigarren mailan jokatu nuen Realarekin. Lehenengo mailan, Ligako parti-
du bat jokatu nuen eta Kopako kanporaketa bat, Realak bigarren liga irabazi zuenean.
Gero Tenerifera joan nintzen, urte eta erdi egin nituen. Ondoren Oviedora joan nintzen
eta bi urte eta erdi egin nituen, Bigarren mailan. Eta gero, Jerezen, lau urte, baita ere Bi-
garren mailan. Azkenean, lesionatu nintzenean, Beasainen, Suministros Loinazen hasi
nintzen lanean eta Beasainen jokatu nuen. Urte hartan, Hirugarren mailatik Bigarren mai-
lara igo genuen taldea. Gero, Seguran hasi nintzen entrenatzen, jokalari ere han hasi nin-
tzen. Gero Realera joan nintzen”.

Realeko entrenatzaile za-
renetik, asko aldatu al
zaizu bizitza?
Bai, aldatzen da, baina gus-
tura. Orain arte Beasaingo
Suministros Loinazen lan
egiten nuen eta orain, ekai-
nera arte, eszedentzia hartu
dut. Jendeak gero eta gehia-
go ezagutzen zaitu, orain
prentsan ateratzen zara… 
Zer da gogorragoa: 8 or-
du lan egin eta entrena-
tzera joatea, ala buru be-
larri entrenatzaile lana
betetzea?
Lana egin eta gero entrena-
tzera joatea. Gustatzen zai-
zuna egiten duzunean, ez
dago aldaparik. Ardura han-
dia da, baina gustura egin-
dako gauzak ondo erama-
ten dira. Okerrena izaten
da, derrigorrean lan egin
behar izatea.
Sansetik Realera, asko al-
datzen al dira entrena-
menduak?
Horixe baietz. Gauza bat da
futbol formazioa eta beste
bat futbol profesionala. Fut-
bola erakustea, hobetzea…
baina futbol profesionalean
emaitzek daukate garran-
tzia. Emaitzak eta emaitzak.
Hortik aurrera tarte txikia
dago.
Irabaztea eta gaizki joka-
tzea hobe, ondo jokatu
eta galtzea baino.
Beti esaten dut, hori galdera
tranpa delaa. Helburu ba-
tzuk daude gu gauden ego-
eran, lehenengo mailara
igotzeko helburua eta emai-
tzak oso garrantzitsuak dira.

n
di 
o
a

L
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak
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“Futbola asko aldatu da”
Futbolean urte asko daramazkizu, asko aldatu al da futbola?
Bai. Lehen garai batean, Ligan, Espainiako jokalariak bakarrik
aritzen ziren. Bi atzerritar, gero komunitarioak, gero
ezkomunitarioak… Azkenean Liga batean mundu
guztiko jokalariak sartzen dira eta gero eta
zailagoa dago. 

Fisiko eta teknika aldetik ere gauzak
asko aldatu dira. Geroz eta azkarragoak
dira jokalariak, gero eta abiadura
gehiago daukazu, geroz eta indar
gehiago… 
Komunikabideen
jarraipenaren aldetik ere
aldatuko ziren gauzak…
Bai, gero eta
komunikabide gehiago
daude. Marketing-a…
futbolaren inguruko
gauza guztiak
handitzen eta
handitzen joan
dira. 

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

✆✆ 943 88 77 26   ALTZAGA

Urte guztian
zabalik

Eguneroko menua

Karta

Sagardotegiko meua

Olagi
Sagardotegia
Jatetxea

KAMIXETA ESTANPAZIOA
FOTOKOPIAK KOLORETAN

PLOTER LANAK ETA
PLANOEN KOPIAK

✆✆ 943 02 73 58 Faxa: 943 02 79 39
San Inazio, 5    BEASAIN



15Goierritarra 337 [ 2008-III-7 ]

Emaitzekin eta jokoarekin
denok gustura geldituz ge-
ro, hobeto, baina puntuak
behar ditugu.
Realera egoera zailean
iritsi zara: 2. mailan da-
go, lehenengo mailara
igotzeko presioa…
Beti dago presioa, ez baldin
bada mailaz igotzeagatik,
mailari eusteagatik, edo Ue-
fan sartzeagatik… Eta biga-
rren mailan dagoen presioa,
igotzea da. Helburua igo-
tzea da eta ez dago beste-
rik.

Momentu ona ala txarra?
Ez ona eta ez txarra, mo-
mentua da. Momentu hau
etorri da, onartu egin behar
dugu eta saiatu behar gara
helburua betetzen.
Realaren bulegoetan ma-
kina bat saltsa izan da.
Erraza al da bulegoetako
saltsak bereiztea?
Guk igandeko partiduan
bakarrik pentsatu behar du-
gu, beste guztia bereiztu
egin behar da. Nahikoa eta
gehiegi daukagu zelaiko la-
nean zentratzearekin, eta
ezin dugu beste bidetik jo-
an.
Fitxaketa asko egin dira
neguko merkatuan. Gus-
tura fitxaketekin?
Fitxaketak bukatu dira, lo-
tuta daukagu taldea zein
izango den. Nik uste dut la-
saitasuna etorriko dela eta
lana hobeto egingo dugula.
Fitxaketek lagunduko diete
taldeari, talde hobea izaten.
Jokalari berriak taldean
bateratzea erraza al da?

Nik oso talde ona ikusi dut,
oso talde elkartua, oso ha-
rreman onekin, berriei es-
kuak zabalduta, berria ere
taldeko ohituretara ondo
moldatzen… oso harreman
polita dago. Momentuan
horixe da taldeak daukan
gauzarik onenetarikoa.
Harrobiko jokalariak, txi-
ki-txikitatik ezagutzen di-
tuzu. 
Batzuk bai. 8-10 bat badau-
de, nirekin hazitakoak dira.
Abantaila ala desabantai-
la da hori?
Nik uste abantaila izango
dela. Jokalariak jatorrak bal-

din badira eta harreman
ona baldin badago, denak
laguntzen du. 
Entrenatzaile batek nola-
koa izan behar du: oso
zorrotza, disziplina gogo-
rrekoa….
Entrenatzaileak ez du gogo-
rregia izan behar, gauzak
ulertzen saiatu behar dugu.
Jendea ulertzen denean, as-
koz ere errendimendu han-
diagoa izaten da. Denok
helburuekin identifikatzen
baldin bagara, egindako la-
narekin, entrenatzaileak zer
nahi duen ulertzen baldin
bada… askoz ere hobeto

egiten dira gauzak. Horrek
ez du esan nahi disziplina-
rik eduki behar ez denik,
bide hori zuzentzeko. De-
non artean hitz egin, eta
ulertu.
Zaila izaten al da entrena-
tzaile bat ordezkatzea?
Realean, Colemanekin
gustura zeudela ziru-
dien…
Nik uste dut jokalariak Rea-
larekin identefikatuta dau-
dela.  Talde bezala, oso in-
dar ona daukate beraien ar-
tean, elkarri asko laguntzen
diote, harreman ona dauka-
te… Colemanekin ondo

konpontzen ziren baina nik
uste dut garbi daukatela,
beraiek talde bezala helbu-
ru bat daukatela eta bat
egon edo bestea egon, gau-
zak nahiko garbi dauzkate.
Helburua, hau da, Lehe-
nengo mailara igotzea ez
bada lortzen…
Ikusiko dugu. Ni oso pozik
nago eta buruan ez daukat
beste gauzarik. Betetzea eta
betetzea. Bete ondoren la-
sai biziko gara, lasai lo
egingo dugu. Eta hortik au-
rrera ez dut pentsatu nahi.
Loa kentzen al dizu Rea-
lak?

Ez, esaera bat da hori. Nik
ondo lo egiten dut. Niri
konfidantza ematen didate
eta niretzat ardura bat da
taldea niri ematea. Nire
bihotzeko taldea da, beti
Realekoa izan naiz eta nire-
tzat momentu honetan ar-
dura hori hartzea handia da.
Eta esan dudana, ardura
handia da eta nik ardura
hori bete nahi nuke. 
Realeko entrenatzaile
izanda, amets bat edo
helburu bat bete duzu?
Reala entrenatzea niretzat
onena izan da. Ez nuen
pentsatzen iritsiko nintze-
nik. Suministros Loinazen
ere lanpostu ona neukan
eta lana ere ezin da edono-
la utzi. Ez nuen ikusten. Fa-
brikak erraztasun guztiak
eman dizkit orain Reala en-
trenatzeko, eszedentzia
eman didate eta saiatu egin
naiz.
Orain arte Sanseko entre-
natzailea izan zara eta
orain beste goierritar ba-
ten esku, Iñaki Eskisabe-
len esku utzi duzu. Esku
onetan utzi al duzu?
Horixe baietz. Iñakirekin
ondo moldatu gara eta
orain berak dauka Sanseren
ardura, eta seguru ondo be-
teko duela bere lana.
Realaren bulegoetako sal-
tsaan, beste bi beasaindar
atera dira gaizki: Salva
Iriarte, Pako Aiestaran…
Pena ematen du jende bat
ez elkartzea bide zuzen ba-
tetik. Baina badakizue nola
den futbolaren mundua.

Entrenatzaileak ez du gogorregia 

izan behar, 

gauzak ulertzen saiatu behar dugu.

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.

KRISTALDEGIA
ERAKUSKETA:

Ezkiaga Pasealekua z/g 
☎ 943 88 88 24

BILTEGIA:
Salbatore Industrialdea 

☎ 943 88 60 70
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Dirua arazo izango ez balitz, zein joka-
lari fitxatuko zenuke?
Asko daude. Momentu honetan, nik uste,
jokalari onenetarikoa, Kaká dela. Messi ere
bai. Atzetik, Boyan eta Cesc… 
Jokalari bat:
Pele, Cruiff… Niri Brasilgo futbola asko
gustatzen zait.
Entrenatzaile bat:
Entrenatzaile asko izan ditut eta bakoitza-
rengandik asko ikasi dut. Bat esatea, bes-
teak uztea litzateke. 
Futbol zelai bat:
Atotxa, eta orain Anoeta.
Atotxatik Anoetara alde handia al da-
go?
Bai, handia. Atotxan guk jokatu egiten ge-
nuen eta beste gauza bat zen, baina ez-
berdina ikusten da bai. Atotxa bilduagoa
zen, beste gauza bat zeukan.
Ikusle askok sufritu egiten omen dute
Anoetara joanda.
Sufritzera ez da joan behar, animatzera eta
gozatzera baizik. Bizitza bera nahikoa da
sufritzeko.
Reala ez den beste talde bat:
Liverpool gustatzen zait… Niri Brasilgo fut-
bola asko gustatzen zait, teknika aldetik …
nik uste osoena, Brasilgo futbola dela. 
Idolo bat:
Pelé.
Amets bat:
Ametsak asko. Momentu honetan, hartu
dudan ardura ondo betetzea eta Lehenen-
go Mailara igotzeko helburua betetzea. 
Euskal kantu batek, ‘Euskara salbu iku-
si arte ez dut moztuko bizarra’. Zuk
zergatik moztuko zenuke bigotea?
Ezergatik ez. Utzi bakean nire bigotea! 
Kolore bat:
Urdina. 
Ikaztegieta edo Beasain:
Ni Ikaztegietan jaiotakoa naiz. Ama Bea-
saingoa da eta 11 urterekin Beasaina etorri
nintzen bizitzera.

“Futbolera ez da sufritzera
joan behar, animatzera 
eta gozatzera baizik”

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

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA



Mundutarrak Goierrin

Etorkinekin
harremana izateko
ohiko esaldien
hiztegitxoa

Eskolaren inguruan
G: En la escuela
I: At school
F: À l'école
E: La scola
A: fi al madrasa

Zer egin duzu?
G: ¿Qué has hecho?
I: What did you do?
F: Qu'as-tu fait?
E: Ce ai facut?
A: ma’da fa’alt

Zer bazkaldu duzu?
G: ¿Qué has comido?
I: What did you eat?
F: Qu'as-tu mangé?
E: Ce ai mâncat?
A: m’a da akalt

Gero etorriko naiz bila!
G: Luego vendré a

buscarte
I: I will pick you up later
F: Je viendrai te chercher

après
E: Vin mai târziu sa te iau
A: sa abhatu ank min ba’d

Eskuak garbitu,
meriendatu aurretik!
G: Lávate las manos, antes

de merendar
I: Wash your hands, before

you have your
afternoon snack

F: Lave-toi les mains avant
de goûter

E: Spala-te pe mâini
înainte sa manânci

A: gsel yadayk kabla
tanawul al ghada’a

Parkera joango gara?
G: Iremos al parque
I: We’ll go to the park
F: Nous irons au parc
E: Vom merge în parc.
A: sanad’hab ila lhadika

Baduzu etxeko lanik?
G: ¿Tienes deberes?
I: Do you have homework?
F: As-tu des devoirs?
E: Ai teme?
A: hal indak wagibat

Laburdurak:
G: gaztelera
I: ingelesa

F: frantsesa
E: errumaniera
A: arabierazko ahozkeraMedikuarenean

G: En el médico
I: At the doctor
F: Chez le médecin
E: La medic
A: inda at tabib

Umeak sukarra dauka
G: El niño/la niña tiene

fiebre
I: The boy/girl has a fever
F: Le petit garçon/la petite

fille a de la fièvre
E: Baiatul/fata are febra
A: wua’ani tefl/tefla min al

homa

Txanda nahi nuke
G: Quisiera vez para el

médico
I: I would like a doctor’s

appointment
F: Je voudrais prendre

rendez-vous chez le
médecin

E: As dori sa îl vad pe dl.
doctor

A: uriido ziyarat a’tabib

Noiz hartu beharko du
botika?

G: ¿Cuando tiene que
tomar el medicamento?

I: When does he/she have
to take the medicine?

F: Quand devez-vous
prendre le médicament?

E: Când trebuie sa ia
medicamentul?

A: fi ayi wakt yagib an
ta’juda ad’dawa’a

Umeak ez du ondo jaten
G: El niño/la niña no come

bien
I: The boy/girl does not

eat well
F: Le petit garçon/la petite

fille ne mange pas bien
E: Baiatul/fata nu manânca
A: atefl la ya’akulu kama

yagib/ atefla la ta’akulu
kama yagib

12etan ezin dut
G: No puedo a las 12
I: I can’t at 12
F: Je ne peux pas à 12

heures
E: Nu pot la ora 12
A: laysa bi imkani ala sa’a

ta’aniya achra
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E
sperientzia Eskolako Ikasle Ohien

elkarteak, Gueskek, Goiekiren la-

guntzaz, Goierriko bizilagun be-

rrientzako baliabide gida prestatu du, hiz-

kuntza ezberdinetan. Goierritar berriekin

komunikazioa errazagoa gerta dakigun,

hona hemen, Gueskekoek prestatu duen

hitztegitxoa.

Zubierreka,9    ✆✆ 943 16 25 23    LAZKAO

Sagardoa
txotxetik
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Eguneroko esaldiak
G: Expresiones diarias
I: Daily expressions
F: Expressions quotidiennes
E: Expresii zilnice
A: ibaarat yawmiya

Non dago postetxea?
G: ¿Donde está la Oficina de Correos?
I: Where is the Post Office?
F: Où se trouve le bureau de poste ?
E: Unde este Posta?
A: ayna hiya maslahat al barid

Zer ordutan da trena?
G: ¿A qué hora es el tren?
I: What time is the train at?
F: A quelle heure est le train ?
E: La ce ora e trenul?
A: ala ayat sa’a yusaafir al kitar

Joango gara zinemara?
G: ¿Vamos al cine?
I: Do you want to go to the cinema?

F: Allons-nous au cinéma ?
E: Mergem la cinema?
A: nadhab ila cinema

Ondo pasatu!
G: Pasalo bien!
I: Have a good time!
F: Profitez en!
E: Distractie placuta!
A: istamtih gayidan

Zer ordu da?
G: ¿Qué hora es?
I: What time is it?
F: Quelle heure est-il?
E: Cât e ceasul?
A: ma asa’aa

Emango didazu zure telefonoa?
G: ¿Me das tu teléfono?
I: Can I have your phone number?
F: Pouvez-vous me donner votre

numéro de téléphone?
E: Îmi dai numarul tau de telefon?

A: bi imakanat an tahteni rakm
hatifek

Zer moduz?
G: ¿Qué tal?
I: How are you?
F: Comment allez-vous ?
E: Ce mai faci?
A: kayfa haaluk

Sentitzen dut
G: Ya lo siento
I: I’m sorry
F: Je suis désolé
E: Îmi pare rau
A: aasif

Berdin dio
G: Es igual
I: That’s alright (It doesn’t matter)
F: Ça n'a pas d'importance
E: E-n regula (Nu conteaza)
A: la tahtem bihaada
A: abhat an ‘amal

Dendan-Tabernan-
Jatetxean
G: En las tiendas-Bares-

Restaurantes
I: In stores-Bars-

Restaurants
F: Dans les magasins-

Bars-Restaurants
E: La magazin-Bar-

Restaurat
A: fi al mahalaat/al

maqaai/al mataaim

Zer nahi duzu?
G: ¿Qué quieres?
I: What would you like?
F: Que voulez-vous?
E: Ce doresti?, Cu ce te

servesc?
A: mada tuhib an tatanaual

Ogi handi bat nahi dut
G: Quiero un pan grande
I: I want a large bread
F: Je veux un grand pain
E: Doresc o pâine mare.
A: urid jobz mina lhagm

lkabir

Ba al duzu terik?
G: ¿Tienes té?
I: Do you have tea?
F: Je veux un grand pain
E: Ai / Tineti ceai?
A: indak cha’ay

Poltsa ahaztu zait
G: Se me ha olvidado la

bolsa
I: I forgot the bag
F: J'ai oublié le sac
E: Mi-am uitat sacosa
A: lakad nasit lkis

Ez daukat dirurik
G: No tengo dinero
I: I don’t have money
F: Je n'ai pas d'argent
E: Nu am bani
A: laysa ma’ii nukuud

Zenbat behar duzu?
G: ¿Cuánto necesitas?
I: How much do you

need?
F: De combien avez-vous

besoin?
E: Cât ai nevoie?, Cât îti

trebuie?
A: kam tahtag

Jarriko didazu 2 xerra?
G: ¿Me puedes poner 2

filetes?
I: Could I have 2 fillets?
F: Pouvez-vous me servir 2

filets ?
E: Poti sa îmi dai doua

filete?
A: hal bi imkanik an tada’a

li kit’atan lk lahm

Aginduak
G: Ordenes
I: Orders 
F: Ordres
E: Ordine 
A: awaamer

Etorri, mesedez
G: Ven por favor
I: Please come
F: Je vous prie de venir
E: Vino, te rog
A: ta’ala min fadlek

Egon isilik!
G: Callad / Cállate /

callaros
I: Be quiet
F: On se taît/Tais-

toi/Taisez-vous
E: Tacere/ Taci/ Taceti
A: skutu/skut/skutu

Egon geldi!
G: Estad/estaros quietos
I: Be still
F: Restez tranquilles
E: Stai/ stati linistiti
A: iltasimu al hudu’

Kontuz!
G: Cuidado
I: Be careful
F: Attention
E: Atentie, Ai grija
A: intabih

Itxi atea, mesedez
G: Cerrad la puerta, por

favor
I: Close the door please
F: Fermez la porte s'il vous

plaît
E: Închide usa, te rog
A: igliku lbab, min

fadlikum

Lagundu, mesedez!
G: Ayudad, por favor
I: Help please
F: Je vous prie de m'aider
E: Ajuta-ma, te rog
A: al musa’ada min

fadlikom

Hitz egin polikiago,
mesedez

G: Habla (tu), más
despacio

I: Speak slower
F: Parlez plus lentement
E: Vorbeste mai rar
A: takalam bi hudu’
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Lanean
G: Trabajo
I: Work
F: Travail
E: La serviciu 
A: achugl

Olioa falta da?
G: Falta aceite
I: There is no oil
F: Il manque de l'huile
E: (Mai) trebuie ulei
A: yankus a’sit

Lagunduko al dizut
G: ¿Quieres que te ayude?
I: Do you want me to help

you?
F: Souhaitez-vous que je

vous aide?
E: Vrei sa te ajut?
A: hal turidu an usa’idak

Prest dago dena
G: Todo está preparado
I: Everything is ready
F: Tout est prêt
E: Totul este pregatit
A: kul chay’ gahiz

Lana bukatu dut
G: He terminado el trabajo
I: I finished the job
F: J'ai terminé le travail
E: Am terminat treaba.
A: lakad atmamtu al ‘amal

Zer behar duzu?
G: ¿Que necesitas?
I: What do you need?
F: Qu'avez-vous besoin?
E: De ce ai nevoie?, Ce îti

trebuie?
A: ma ladi tahtagu lah

Ura behar dut
G: Necesito agua
I: I need water
F: J'ai besoin d'eau
E: Am nevoie de apa
A: ahtag ila lma’a

Lanera noa. Etxera noa
G: Voy a trabajar. Voy a

casa
I: I’m going to work. I’m

going home
F: Je vais travailler. Je vais

chez moi
E: Ma duc la munca. Ma

duc acasa
A: sa adhabu il al’amal. Sa

adhabu ila lmanzil

Errumaniarra naiz
G: Soy rumano
I: I’m Romanian

F: Je suis roumain
E: Sunt român
A: ana min rumaania

Euskara ikasten ari naiz
G: Estoy estudiando

euskara
I: I’m studying Basque
F: Je suis en train

d'apprendre le basque
E: Studiez limba basca

(euskara)
A: an ataalam euskara

Lan bila nabil
G: Ando buscando trabajo
I: I’m looking for work
F: Je suis à la recherche

d'un travail
E: Îmi caut de lucru
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Aste Santua

Segurako Ostegun Santu eta
Ostiral Santu egunen ingu-
ruan zer kontatu handia da-
go. Adibide bezala, Oste-
gun Santu egunez, apaizak
Jauna ‘monumentuan’ jarri
ondoren, Sagrarioko giltza
herriko alkateari ematen
dio, eta honek egun guztian
zehar berarekin eramaten
du, hurrengo eguneko eliz-
kizunean berriro apaizari

itzuli arte. Ohitura honen ja-
torria ezezaguna bada ere,
bostehun urte baditu gu-
txienez. Dokumentuetan
agertzen denez, 1530. urte-
an Seguran bezalaxe Ordi-
zian, Bergaran eta beste
hainbat herritan ere horrela-
xe egiten baitzen. 

Polemikoa izan da histo-
rian zehar giltza alkateari
ematearen ohitura eta hain-

bat aldiz kentzea ere eskatu
da. 1726an Iruñeako Go-
tzainak, Segurara etortzean,
debekatu egin zuen. Segu-
rako herria altxatu egin zen
eta bertako agintarien bidez
Iruñeako Gotzainari ohitu-
rarekin jarraitzeko baimena
eskatu zion. Horretarako
eman zuten arrazoirik nagu-
siena inork ez zekiela noiz-
koa zen ohitura eta Segurak

egindako lanen baten saria
izango zela izan zen. Go-
tzainak arrazoiak aztertu
ondoren, jarraitzeko baime-
na eman zuen.

Handik hogei urtera
1746an Gotzain berria zego-
en Iruñean, Gaspar Miran-
da, eta honek berriz ere de-
bakatu egin zuen, herri-gi-
zonek ez zeukatelako eliz
kontuetan sartzeko eskubi-

500 urtetik gora duen ohitura Segurako Aste Santuan

Apaizak alkateari giltza 
ematen dionekoa
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Aste Santuko egitaraua
Martxoak 16: Erramu Igandea:
11:45ean: Erramu bedeinkatzea.
12:00etan: Meza Nagusia Parrokian.

Martxoak 20: Ostegun Santua:
17:00etan: Azken Afariko Meza Parrokian.
18:15ean: Prozesioa.

Martxoak 21: Ostiral Santua:
08:00etan: Gurutz bidea Santa Engrazitik Sorkundetar Ko-
mentura.
16:30ean: Jaunaren Nekaldiaren ospakizuna, Gurutzetik
jaistea Parrokian.
18:15ean: Prozesioa.

Martxoak 22: Larunbat Santua:
21:30ean: Meza Santua Sorkundetar komentuan.

Martxoak 23: Pazko eguna:
12:00etan: Meza Santua.

derik. Aurreko aldian beza-
la segurarrak erabakiaren
aurka altxatu ziren, baita
aurreko arrazoiak berritu
ere. Hala ere, Gotzain be-
rriari argudio hauek ez zi-
tzaizkion nahikoa iruditu
eta debekua berretsi zuen.

Segurarrak ez zeuden
amore emateko eta Aita
Santuaren ordezkoarengana
jo zuten. Elizako goi aginta-

ri honek, argudio guztiak
aztertu ondoren, 1747. urte-
an berriro ere ohiturari eus-
teko baimena eman zuen.

Dena den, Segurakoa
baino gertaera larriagoak
izan ziren Bergaran 1848.
urtean. Han erretoreak ez
zion alkateari giltza eman
nahi izan eta bergararrak
erretorea kartzelan sartze-
raino heldu ziren.

Argazki hauetan ikusi daiteke urtero
Monumentuaren kaperan errepikatzen
den ohitura zaharra. Ostegun Santu
egunez, apaizak Jauna bere kutxan
sartu eta giltzaz zerraila itxi ondoren,
giltza hori herriko alkateari lepotik
zintzilik jartzen dio. Giltza hau
alkateak gordetzen du, hurrengo
egunean, Ostiral Santu egunean,
berriz ere apaizari itzuli eta honek
Jauna giltzapetik ateratzeko.

☎☎ 943 80 10 02 SEGURA

Euskal preso eta iheslariak gure
artean izanen dira. Elorripetik
besarkada iraultzaile bat guztiei.

AARRAANNBBUURRUU
HH AA RR AA TT EE GG II AA

☎ 943 80 10 14 - 943 80 01 41
Nagusia, 34 SEGURA

ONDARRE
Nekazalturismoa

6 logela bikoitz
eta 2 apartamentu

✆ 943 801 664 ✆
S E G U R A
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Elkarrizketa

Goierriko 
Kultur Zirkuitua
Ordiziako Hitzarok, Lazkaoko Goierriko
Euskal Eskolak, Itsasondoko Kultur
Elkarteak eta Beasaingo Arrano Kultur
Elkarteak antolatu dute apirilerako

E
lkarlanaren bidetik, Ordiziako Hitzarok, Lazkaoko

Goierriko Euskal Eskolak, Itsasondoko Kultur Elkarteak eta

Beasaingo Arrano Kultur Elkarteak, lau ekitaldiz osatutako

Goierriko Kultur Zirkuitua prestatu dute. Lau herrietan, kultur

ekitaldi bana izango da apirileko lau asteetan. Ekitaldi guztiak

dohainik izango dira. Hitzaroko Ainhoa Ibañezek eta Goierriko

Euskal Eskolako Joxepa Madariagak eman dizkigute

xehetasunak. Besteak beste, Goierriko gainerako elkarteei ere

kulturaren zirkuitu honetan parte hartzeko gonbita egin die. 

Nola sortu da lau elkarte
eta lau herriren arteko
elkarlana?
Ainhoa Ibañez: Hitzarok
bazeukan bere egitasmoen
barruan halako ekimen bat
aurrera eramateko asmoa.
Ate joka hasi ginen, lehenik
eta behin interesik bazego-
en jakin nahian; baldin ba-
zegoen zein aukera zego-
en… Euskara Elkarteen To-
pagunearen bidez, propo-
samen erraz bat bazegoen.
Lehenengo Goierriko Eus-
kal Eskolarekin harremane-
tan jarri ginen eta asmoa
polita ikusi zen eta gero
Itsasondokoekin eta Bea-
saingoekin hitz egin ge-
nuen.
Joxepa Madariaga: Iaz ere
egin zen saiakera bat, eta
ez genuen lortu, bi bakarrik
gelditu ginelako, Ordizia
eta Lazkao. 
Ibañez: Zirkuitua izateko
hiru bat herri behar ziren
gutxienez eta utzi egin ge-
nuen.
Iaztik hona zer aldatu
da?
Ibañez: Berriz saiatze kon-
tua izan da. Iaz beste elkar-
te batzuekin saiatu ginen,
Idiazabalgo Illati eta Segu-
rako euskara taldea. Baina
herrian beste lehentasun
batzuk ikusten zituzten eta
ez ziren sartu.  Aurtengoa
ikusiko dugu nola ateratzen
den eta ea hurrengo urteari
begira zein aukera dauden
elkarte gehiago sartzeko.
Madariaga: Momentua ha-

GARAJE INDUSTRIA ETA FAMILIARTEKO
ETXEBIZITZETARAKO ATE METALIKOETAN

ESPEZIALDUA, ESKUZKOAK ETA AUTOMATIKOAK

E-mail: ondoeta@ondoeta.com          www.ondoeta.com
✆ 943 88 31 02 - 943 88 74 51 Faxa: 943 88 08 72

201 Industrialdea, 18. pabilioia OLABERRIA

oonnddooeettaa



rrapatzea eta elkartea edo
pertsona, proposamen ba-
tek tentatzea behar da. Ino-
ri ez zaio plan hau gaizki
irudituko baina elkarte ba-
koitzak nahikoa lan badau-
ka berearekin. Beraz, lau
herrirekin hasi gara lehe-
nengo pausoak ematen.
Hurrengo urtean balorazioa
egin eta leku eta toki gehia-
gotara iristea izango da hel-
burua, edo interesa dauka-
na etorri dadila.

Topaguneko eskaintza
bandejan jarritako zerbait
izan da. Kultur ekintza pilo
bat, klase askotakoak, herri
bakoitzak bere interesaren
araberako ekintza aukeratu
du. Prezioan ere moduan
ateratzen da. Beraz, tenta-
garria izan da.
Elkarte bakoitzak bere
ekintzak antolatzen ditu.
Eskualde izaera izango
lukeen ekintza sortaren
beharra ikusi al duzue?
Zergatik elkartu zarete?
Madariaga: Mugak pixka
bat hausteagatik. Bakoitza
bere elkartean, bere herrira
mugatuta dago. Besteekin
harremanean eta elkarrekin
antolatutakoa baldin bada,
beti dago arriskua, zirkuitu-
ko Lazkaoko ekintza horre-
tara Itsasondoko edo Ordi-
ziako norbait inguratzea.
Batez ere, bere herriari be-
gira antolatu dugu ekintza.
Bakoitzak gure herria, herri-
tarrak eta interesak ezagu-
tzen ditugulako. Pentsatu
behar dugu herritarrek par-
te hartu behar dutela, baina

auzokoek ere bai. Ikusiko
dugu zer gertatzen den, bai-
na polita litzateke herri ba-
tekoak bestera etortzea, ko-
munikazio bat egotea, na-
hasketa bat.
Herritarrek, beste herrie-
tako ekintzetan parte
hartzeko joerarik ez dau-
ka beraz.
Ibañez: Asko interesatzen
zaizkizun ekintzak badira…
beharbada bai. Baina beste-
la ez.
Madariaga: Gure zilborrari
begira bizi gara. Lazkaok
antolatzen badu, lazkaota-
rrak joango dira, baina
ekintza berdina Ordiziak
antolatzen badu, orduan ez.
Bakoitza bereari begira bizi
gara. Ea Kultur Zirkuituare-
kin hori zabaltzen den.
Ibañez: Gerta liteke gaine-
ra, elkarte batek ekintza bat
antolatu eta beste elkarte
batek ere berdina antola-
tzea. Askotan, egun berdi-
nean, mota ezberdinetako
ekitaldi ugari ere izaten di-
ra. Beraz, koordinatu ere
egin behar da. Goazen ba,
bakoitzak bere herrian zer-
bait antolatzera, modu ko-
ordinatu batean, eta ea he-
rritarrez gain, beste herrie-
takoak ere animatzen diren.
Madariaga: Gertatzen da
bai, bi antzerki lan, egun
berdinean eta ordu berdine-
an izatea 10 kilometroren
tartean. 

Ez dugu esango, zirkui-
tuko ekitaldiek beste ekital-
diren batekin batera egingo
ez direnik. Baina saiatu ga-

ra, adibidez, ostegunetan
ezer ez antolatzen, Goieniz
zine kluba egoten delako.
Lazkaokoa ziurrenik, oste-

gun batean izango da, ez
delako posible beste egun
batean izatea. 
Ibañez: Askotan jende ber-
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Kontzertua Lazkaon:
Katamalo taldea: ‘Bihotz Bakartien kluba’
Data erabat zehaztu gabe badago ere, Katamalo taldearen
kontzertuak emango dio hasiera Kultur Zirkuituari. Azken
orduko aldaketarik ez bada, apirilaren 3an izango da Laz-
kaoko Gerriko txokoan. Gotzon Barandiaranek idatzitako
poemak kantu bihurtu eta hausnarrerako bazka eskainiko
du Larrabetzuko Bihotz Bakartien Kluba taldeak.

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA
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dina bitan banatzea izaten
da. 
Aurrera begira, Goierrin
antolatzen diren ekin-
tzak koordinatzea izango
al litzateke helburua?
Madariaga: Horretarako
gaitasuna baldin badaukagu
eta honek balio badu horre-
lako zerbait egiteko, mun-
diala izango litzateke. Baina
gu hainbeste pretentsiorik
gabe ari gara.
Ibañez: Ikusiko dugu aur-
ten nola ateratzen den, eta
hurrengo urteari begira, el-
karte gehiagok sartzeko in-
teresa agertuko balute on-
do. Geroari begira ona izan-
go litzateke baina horretara-
ko baliabideak behar dira.
Madariaga: Antzerki mai-
lan adibidez egiten da, Or-
diziaren eta Beasainen arte-
an. Kasu horretan, ezber-
dintasun bat izango genu-
ke, erdara gehiago izaten
delako euskara baino. Eus-
kal Eskola proiektu honetan
sartu baldin bada, hemen
erdarak ez dauka lekurik.
Daukagun eskaintza erabat
euskarazkoa da.
Ibañez: Hitzaron ere ber-
din. Barrura begirako hel-
burua elkarte arteko harre-
mana sustatzeaz da, baina
gauzak elkarrekin egiteko
joera piztea ere bai. Baina

gure elkarteen helburua,
jendeari euskaraz bizitzeko
aukera eskaintzea da. 
Madariaga: Zirkuitua osa-
tuko dugun lau herrietatik
hirutan, Mintzalagun ekime-
na martxan dago. Parte har-
tuko duten bezerotzat har-
tzen ditugu. Astean behin
biltzen dira mintzapraktika
egiteko eta horrelako ekin-
tzak oso ondo etortzen
zaizkie, beste jende  bate-
kin nahasteko. 
Euskal kultura aldetik ga-
beziarik ikusten al duzue
eskualdean? 
Madariaga: Nik ikusten
dut, kultura, askorentzat,
etxeko telebistara mugatzen
dela. Hortik jasotzen du
kultura eta erdal kultura da
hori, erabat. Beraz, jendea
animatu nahi dugu etxetik
ateratzera, kultura bila, eta
ez pentsatzea kultura tele-
bistara mugatzen dela, eta
kanpoan eskaintzen dena,
euskarazkoa, interesgarria
eta polita dela. Ekintza pilo
bat egiten dira. Nahiz eta
iruditu askotan, eta kritika-
tu, ezer ez dagoela. Zerren-
da egiten hasi eta zerrenda
latza egingo du. Horietara
jende gutxi joaten dela? Bai.
Baina zergatik joaten da
jende gutxi? Ekintzen inte-
res falta baino gehiago,

etxetik ateratzeko pereza
edo gogorik eza ikusten
dut, geroz eta handiago gai-
nera. 
Ibañez: Ekintzak antola-

tzen dira, baina kosta egiten
da parte hartzea, nola eta ez
den norbait oso-oso ezagu-
na.
Madariaga: Baina ezaguna

Diapositibak Beasainen:
‘Illimani: Boliviako izpiak eta hizkiak’ 

Apirilaren 9an izango da Beasaingo saioa Udaletxeko Ba-
tzar Aretoan, Arrano Kultur Elkarteak antolatua. Amets Ar-
zallusek eta Txomin Txuekak Boliviara egindako bidaian
bizitakoak eta ikusitakoak erakutsiko eta kontatuko di-
tuzte.

“Gauzak elkarrekin egiteko joera

piztea ere bada helburua.”

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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zertatik? Telebistatik. Lazka-
on izango den kontzertua
adibidez, ez dut uste tele-
bistan atera direnik. Beraz,
ezagunak ez direnez, jen-
dea ez da joaten. Horrelako

jende profesional pilo bat
dago, oso-oso onak dire-
nak. Baina ikusi eta orduan
baloratu. 

Lan asko dago egin be-
harra, kultura mailan, jen-

dea hezteko. Etxeko kaxa
horri botatzen diot erru
guztia. Telebistan ateratzen
den idazleak, bertsolariak,
kantariak… izango du arra-
kasta. 

Ibañez: Umeentzako kultur
ekintzek oraindik arrakasta
badute.  Gurasoak umeekin
joaten dira baina gurasoak
bakarrik, kultur ekitaldieta-
ra joatea, zailagoa da.

Antzerkia Itsasondon:
‘Euskara sencilloaren manifestoa’

Bikoteatro taldeak, apirilaren 18an eskainiko du, Itsason-
don, ‘Euskara sencilloaren manifestoa’ antzezlana, berta-
ko Kultur Elkarteak antolatua. Patxo Telleria eta Mikel
Martinez dira taldeko aktoreak.

Diapositibak Ordizian:
Joxe Ramon Agirreren ‘Zelaanda Berria’

Ekitaldi honen data erabat zehazteko badago ere, apirila-
ren 22rako dago aurreikusita, Barrenan, Ataungo Joxe Ra-
mon Agirre ‘Marron’-en ‘Zelaanda Berria’ diapositiba ema-
naldia.

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.

Legazpi kalea, 3        ORDIZIA       ☎ 943 16 03 04

●●  Pintxo hotz eta beroak
●●  Ogitartekoak



Non zer

Beasain
Jon Martinen ‘Ero’: 

Igartza sariaren emaitza
Martxoaren 6an, arratsaldeko 7etan, Beasaingo Burdi-
nolako Aretoan, 2006ko IX. Igartza literatura-sorkuntza-
ko bekaren irabazleak, Jon Martin Etxebeste oiartzua-
rrak, “Ero” liburuaren aurkezpena egingo du. Bekaren
bigarren zatia jasoko du ekitaldian.

Era berean, egun horretan aurtengo XI. edizioaren
deialdia egingo da eta ekainaren 30era bitarteko epea
izango dute idazle berriek proiektuak bidaltzeko. 35 ur-
tez beherakoentzako beka izaten da Beasaingo Udalak,
Elkarlanean argitaletxearekin eta CAF enpresarekin el-
karlanean antolatzen duena.

Martxoaren 7an 
bertso saioa

Martxoaren 7an, gaueko 10,30etan, Usurbe Antzokian,
bertso saioa izango da Arrano Kultur Elkarteak antola-
tuta. Sei bertsolari ariko dira kantuan: Amets Arzallus,
Beñat Gaztelumendi eta Jon Maiaren aldamenean, hiru
goierritar: Endika Igartzabal gabiriarra eta Ekaitz Goie-
kotxea eta Ainhoa Mujika beasaindarrak. Sarrera bost
euro kostako da.

Saio berean, VI. Neguko bertsopaper lehiaketa sari-
banaketa ere egingo da.

Ordizia
Artzain Eguna

Apirilaren 26an, egingo da Ordiziako lehenengo azoka
berezia: Artzain eguna. Egitaraua duzue jarraian:
9:00etan: Ahari eta ardien erakusketa-lehiaketa. Arku-
mea burruntzian prestaketa, Karlos Ibarrondok egina,
Garagartza plazan.
11:00etan: Artaldeak igaroko dira herrian barrena.
11:15ean: Idiazabal Gaztaren denboraldi berriaren aur-
kezpen ofiziala, Udaletxeko Batzar Aretoan. 
11:30ean: Gazta egitea, Garagartza plazan.
11:30ean: Arkumea burruntzian dastatzeko aukera Ga-
ragartza plazan. Aspanovas-Gipuzkoa Haur Minbizidu-
nen Gurasoen Elkartearen alde.
12:00etan: ‘Urdaneta 500’ erakusketara bisita gidatua.
12:15ean: Ile-mozte erakustaldia Garagartza plazan.
13:00etan: Lehiaketen sari-ematea Garagartza plazan.
18:30ean: ‘Artzaintza atzo, gaur eta bihar’ mahaingurua
D’Elikatuzen. Parte hartzaileak: Ekain Murua, Javier Jau-
regi eta Joseba Intxausti.
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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

Intxausti eremua, 14G-14H nabeak
☎☎ 943 80 10 66   ZEGAMA

SALMENTA PUNTUAK:
Beasain: Oskarbi, Osiña, Natxo dietetika, Ekilore. Ordizia: Sabino, Muño,
Osasun eta Gorosti. Lazkao: Lasa, Viaña eta Ainhoa dietetika. Legorreta:
Dorronsoro. Zegama: Kooperatiba eta Maria Jesusen denda. Segura: Erosle.
Idiazabal: Joxan harategia. Ormaiztegi: Iñaki Erosle. Zumarraga: Rueda
dendak,Centro 100.Urretxu: Dia.Legazpi: Jabi harategia, Izkuntza eta Patxo.

Eskuz egindako ogi naturala



Zegama
Martxoko ekitaldiak

Martxoak 11, asteartea:
18:30ean: Tobera Musika Eskolako ikasleen trikitixa
eta pandero entzunaldia Kultur Etxeko areto nagusian.

Martxoak 15, larunbata:
17:00etan: Jubilatuen Elkarteko Batzar Orokorra.

Martxoak 19, asteazkena: 
Herritarren arteko 16 urtetik beherako lizentziadunen-
tzat Arrantza Lehiaketa Tartaloetxe Elkarteak antolatu-
rik. 

Martxoak 29, larunbata: 
Sagardotegira irteera, Tartaloetxe Elkarteak antolaturik.
Aurrez izena eman elkartean. Autobusa 19:30etan irten-
go da eta  4:30-5:00ak aldera itzuliko da Zegamara.

Zaldibia
Formigalera eskiatzera 

Gailurrerantz mendi taldeak antolaturik, Formigalera es-
ki irteera egingo da martxoaren 14tik 16ra. Irteera osti-
ralean 19:30etan plazan. Izena emateko azken eguna:
martxoak 10, astelehena.

Bidaiaren gastuari dagokionean, langileek 135 euro
ordaindu beharko dituzte; gainerakoek eta bazkideek,
130 euro. Diru horren barne, Formigalgo Midi aparta-
mentutan 14ko gaua, 15 eko gosaria, afaria eta gaua,
16ko gosaria, pistetako asegurua, forfaitak eta autobusa
(Gailurraruntzek subentzionatua) sartzen dira. 

Lazkao
Liluratura: Jose Luis
Otamendiren poesia

Liluratura, literatur tailerraren barruan, Jose Luis Ota-
mendiren ‘Erlojuen mekanika’ poesia liburuaz ariko
dira, apirilaren 9an, Lazkoako Gerriko txokoan, arra-
tsaldeko 6,30etan. Literatur tailerrera, liburua irakurri-
ta joatea derrigorrezkoa da, idazlearekin berarekin, li-
buruaz solasalditxoa egingo baita.

Itsasondo
Emakumeen eguna

Emakumeen eguna ospatzeko, Itsasondoko Sorgine-
mak taldeak hainbat ekitaldi antolatu ditu.
Martxoak 7: 17:30ean, ipuin eta marrazki lehiaketa-
ren sari banaketa. Ondoren, askaria herriko plazan.
Martxoak 8: Bazkaria emakumeentzat, Arbel Haitz el-
kartean. Martxoak 14: 16:30ean, ‘Sorkuntzarako he-
ziketa’ hitzaldia, Benjamin Barandallaren eskutik, herri
eskolako aterpean.

Ataun
Antton Valverde

Martxoaren 8an, gaueko 10etan, Antton Valverderen
kontzertua izango da Herri Antzokian. ‘Hamabi amo-
dio kanta’ diskoa aurkeztuko du.
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San Inazio, 14 BEASAIN
☎☎ 943 889 390

Garagartza pl., 1 ORDIZIA
☎☎ 943 805 327

San Franzisko, 8 TOLOSA
☎☎ 943 650 239

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 LLuurrrriinnddeeggiiaa  eettaa  ooppaarrii  ggaaiiaakk
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Segura

XIII. Iparra-Hegoa
Martxoak 31, astelehena:
19:30ean: ‘Portua eta industria-komertzioa’ hitzaldia,
Kultur Etxean. Hizlariak: Bilboko GIEko Txema Uriarte
eta Xabier Alberdi (itsas historia).

Apirilak 1, asteartea:
19:30ean: ‘Portua eta arrantza’ hitzaldia, Kultur Etxean.
Hizlariak: Ondarroako Gotzon Iparragirre eta Ziburuko
Mikel Epaltza.

Apirilak 2, asteazkena:
19:30ean: ‘Portua eta aisialdia’ hitzaldia, Kultur Etxean.
Hizlariak: Senpereko Amaiur Alfaro eta Lekeitioko itsas
elkarteko kideak.

Apirilak 3, osteguna:
15:30ean: Zarauzko surf eskolako arduradunek surf
mundua aurkeztuko diete herriko haurrei, Herri eskolan.
19:30ean: Bertso poteoa eta afaria: Jon Maia eta Amets
Arzallus. Kuxkuxtu txaranga lagun. Txartelak Elorripen
salgai.

Apirilak 4, ostirala:
Segurako Herri eskolako eta gonbidatutako ikastoletako
haurren arteko egun pasa. Baionako Hiriondo eta Oiha-
na ikastoletako haurrak etorriko dira aurten.
11:00etan: Harrera. Ondoren herri-itzulia Ardixarra bisi-
tatuz, irrati saioa...
12:30ean: Herriko haurren eta gonbidatuen arteko baz-
karia.
13:30ean: Xiba jokoak.

14:30ean: Txan magoa, ikastetxe bakoitzaren ikuskizu-
na, kantuak.
Ondoren: Txokolate jana eta buruhandiak.
Iluntzean: Kale animazioa: Dangiliske fanfare taldea.
23:00etan: Kontzertua: Milkshake.
24:00etan: Zpeiz Mukaki taldeak animatuko du gaua.

Apirilak 5, larunbata:
Goizean: Mendi irteera, Euskal Herriko herri ezberdine-
tako mendizaleak herrikoekin batera; haurren jokoak eta
tailerrak; margolari nobelen lehiaketa.
16:00etan: Elorri elkartean, Euskal Herriko Mus txapel-
ketaren finala.
16:30ean: Haur eta helduentzako Kulki, arrantzaleen jo-
las eta jokoen jaia.
17:00etan: Margo lanen sari banaketa Kultur Etxean.
18:00etan: Arraun norgehiagoka jokoa Ondarroako
arraun elkartea lagun.
19:00etan: Taloak eta sardina erreak, Arabar Errioxako
eta Nafarroako ardoen dastaketa. Kuxkuxtu txarangak
alaitua. Txortains kale animazioa.
23:00etan: Iñazki Lapurdiko taldearekin dantzaldia.

Apirilak 6, igandea:
Goizean: Kriseilu txistulari taldearen goiz eresia; herriko
eta herrialde bakoitzeko produktuen azoka; sukalki edo
gisatu prestaketaren lehiaketa; animazioak: Hazparneko
joaldunak, Baigorriko gaiteroak, herriko gazteen korua,
‘Donibane iratzarria’ dantza ikuskizuna eta Donibane
Lohizuneko Begiraleak taldearen eskutik.
13:00etan: Txakolin dastaketa.
14:00etan: Euskal Herriko herrialdeen arteko lotura sin-
bolizatzen duen Gereziondoko ekitaldia. Gonbidatu be-
rezia: Beatriz Elizalde (arrantzalea, itsas ontzi patroia).
14:30ean: Herri bazkaria, Kuxkuxtu txarangak alaitua.
Ondoren: Sukaldaritza lehiaketako sari banaketa. Mu-
txiko dantzak aurtengo ekitaldiei bukaera emateko.

Jose Agustin Jauregi

Tel. eta Faxa: 943 886 558
Poltsikoko tel.: 616 698 288

Zubi-Erreka Industrialdea, 42
LAZKAO

toldosagustin.com
auxkin@toldosagustin.euskalnet.net

AA RR AA NN DD II AA
G a r a j e a

AUTOEN KONPONKETA
Ssang Yong

N-1, z/g  
Iurre Auzoa 

OLABERRIA

☎☎ 943 88 09 47

K. Nagusia 35   BEASAIN

☎ 943 88 77 58

Elosegi, 14   LAZKAO

☎ 943 88 72 79

Sta. Maria, 19   ORDIZIA

☎ 943 16 00 44

“Eguneroko ogia, ogi bereziak
eta pastel ezin hobeak”

☎ 943 889 296

Faxa: 943 887 952

N-1 errep. 419 Kma

BEASAINBikar, S. A.
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Iragarki laburrak

BESTELAKOAK

salgai
Roller karabana salgai. 5 pla-
zakoa. 645712618.
Haurrentzako gurpildun
aulki bikoitza salgai (eserleku
bat bestearen atzean). 7 hila-
betez erabilia. 652778334.
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.

kontsultak
Tarot kontsultak. 943766214.

IBILGAILUUAK

salgai
Ford Fiesta salgai. Kilometro
gutxirekin. 652756806.

LANA

eskaerak
Ordiziako Altamira jatetxera-
ko zerbitzaria behar da. Urte-
an 18.000 euroko soldata. Or-
dutegi ona. 688632201.
Enkargatua behar da ilea-
paindegirako. 616648255.
Zerbitzaria behar da taberna
baterako. 943881799.
Esperientziadun zerbitzari
euskalduna behar da. Egunero-
ko kontratuarekin. 943880044.
Zaldibian, denda baterako
pertsona bat behar da. Deitu
8:00etatik 14:00etara.
943885500.
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
Neska arduratsuak etxeko
lanetan, umeak zaintzen edo
zerbitzari bezala lan egingo lu-
ke. 675555811 - 943085011.
Emakume arduratsuak gar-
bitzen, edo adinekoak zaintzen
lan egingo luke. 663083069 -
943085011.
34 urteko neskak, asteburue-
tan, edozein lan egingo luke.
695706634.
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 
eskualdean. 605702410.

ETXEBIZITZAK

errentan hartu
Lan kontuak direla eta,
Goierrin, 4 hilabeterako pisu
bat alokatu nahi dut.
607770273. Inaxio.

errentan eman
Ataunen pisua alokatzen da.
650565801.

salgai
Ataun. 80 m2. 2 logela. Igogai-
lua, garajea eta trastalekua.
LAZKAO INMOBILILARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Beasain. Etxebizitza salgai.
90 m2. 3 logela, 2 komun.
636980339.
Beasain. 4 logelako etxebizi-
tzak salgai, oztopo arkitektoni-
korik gabe. Erdigunean.
INMO F3 BEASAIN.
943164936 - 629417171.
Beasain. Duplex ederra 
salgai. Bista paregabeak. Erai-
kuntza berria. INMO F3 
BEASAIN. 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. Nafarroa etorbide-
an, 130 m2ko atikoa. 2 logela.
ikusgarria. LAZKAO 
INMOBILIARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Beasain. Hirigunean, eraberri-
tutako 2 logelako atikoa salgai.
180.000 euro. LAZKAO 
INMOBILIARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Etxarri Aranatzen etxea sal-
gai, herri barruan. 50 m2ko 3
solairu. Zaharberritzen hasita.
Harri eta zurezkoa.
678016296.
Idiazabal. 3 logelako etxebizi-
tza. 2 komun.Trastalekua. Ga-
rajea.Terraza. Eguskitsua.
LAZKAO INMOBILILARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.

Idiazabal. 2 logelako etxebi-
tza. Dotore apaindua. Garajea.
LAZKAO INMOBILILARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Idiazabal. Eraikuntza berria: 3
logela. Sukaldea jantzita.
283.000 + Beza.
LAZKAO INMOBILILARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
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. Hiribarren kalean,
adosatua: 250 m2ko eta 400
m2ko lursaila.
LAZKAO INMOBILILARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Lazkao. Elosegi kalean, etxe-
bizitza ia berria. 3 logela. Gara-
jea aukeran.
LAZKAO INMOBILILARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Lazkao. Elosegi kalean.
2 logela. Eraberritua. Bizitzen
jartzeko prest.
LAZKAO INMOBILIARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Lazkao. San Jose eta San Ina-
zio auzoetan, 60 eta 75 m2ko
etxebizitzak. LAZKAO INMO-
BILIARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Lazkao. Eraikuntza berriak: 1,
2, 3 eta 4 logelakoak. Orobio-
ne eta San Prudentzio auzoan.
LAZKAO INMOBILILARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Ordizia. Etxea salgai. Prezio
interesgarria. 688665147.
Ordizia. Aita Urdaneta kale-
an, 3 logela. Guztiz berritua.
Oso argitsua.
LAZKAO INMOBILILARIA.
www.lamylazkao.com/inmo.
Zaldibia. Etxea salgai. 80
m2tik gora. Ganbara eta igogai-
lua. 676158332.

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

ANIMALIAK

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

GARAJEAK

salgai
Lazkao erdigunean garaje
itxia salgai. 658745378 -
658745377.
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Ormaiztegiko San Andres eskolako ikasleak 1974-75 ikasturtean
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Juan Ramon Elorza, Agustin Lekue, Txomin Erostarbe, Iñaki Apaolaza, Izas-
kun Unzurruzaga, Ana Mari Avellan, Maria Pilar Mujika, Rosarito Iurrita eta Mari Angeles Lobato.
Erdiko ilaran: Juan Jose (maisua), Begoña Pelaez, Maria Pilar Arana, Mari Karmen Guena, Mari Karmen Azpiazu,
Mari Jose Elizegi, Maria Pilar Lapizondo, Belen Iza, Felisa Liberal eta Pilar Jorge.
Beheko ilaran: Ignacio Aguado, Juan Lobato, Ignacio Irizar, Luis Mari Arzelus, Angel Perez, Jose Manuel Berasa-
tegi eta Bienvenido Criado.

TOLARE
SAGARDOTEGIA

✆✆ 994433  6655  2211  7766

AABBAALLTTZZIISSKKEETTAA

A r r a i a k  p a r r i l a n

ETXERAKO OIHAL ETA OSAGAIAK

J. M. Barandiaran plaza   -   Tel.: 943 88 00 84   -   ORDIZIA
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Goierri Lanbide Eskola
2008-2009  eskaintza

Zurekin 
Etorkizuna 

landuz
BATXILERGOA

Batxilergo Zientifiko - Teknologikoa
Unibertsitatera eta goi mailako zikloetara zuzendurik

Goierri Lanbide Eskola
La granja auzoa, z/g

20240 ORDIZIA (Gipuzkoa)
Tel.: 943 880 062  

Faxa: 943 888 351
www.goierrieskola.org

bulegoa@goierrieskola.org

Ate irekien eguna: Martxoak 10 arratsaldeko 17:30etan.


