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Gabon kanten hiruga-
rren liburuxka hau,
eguberrietarako GOIE-
RRIKO HITZAk prestatu
duen abestien eta musi-
ka partituren bilduma
duzu. Orain dela bi ur-
te abiatutako ekimenari
segimena emanez, hiru-
garren aldiz aterako da
berrituta, osatuta, Goie-
rriko kaleetara, etxeeta-
ra, eskoletara, elkartee-

tara... goierritarrengana.
Urtean behingo era-

bilera izanagatik ere
gogotik sustraitu dira
Goierriko gizartean
kanta zaharrak, hizkun-
tzaren berpizkundeare-
kin batera eskolen bi-
dez zabaldu diren be-
rriagoekin batera. Bil-
duma hau osatzeko, bai
ahoz aho iritsi diren tra-
diziozko gabon abes-

tiak, baita berriagoak
ere erabili ditugu. Goie-
rriko herri desberdine-
tan abesten direnak
gehienak.

Eguberri hauetan
etxez etxe, baserriz ba-
serri, mahaiaren ingu-
ruan edo lagun artean
kantuan aritzeko erabil-
garriak izango dituzue-
lakoan. Gabon zorion-
tsuak eta Urte Berri on!

LEHENGO ETA ORAINGO GABON ABESTIEN BILDUMA

Goierriko hainbat herritan gabon giroan abesten diren
kantekin hirugarren  bildumatxoa osatu du HITZAk



Urteak pasatu ditut Eguberriak zeto-
zen aldiro kalamatrika bera entzu-
ten: kontsumismo hutsa besterik

ez dagoela bazterretan, Gabonen beneta-
ko espiritua guztiz galdua dagoela, gas-
tua eta txorakeria nagusitu direla, poz
behartua, sasimaitasuna, kaleko argi dis-
tiratsuak barreneko tristura edo ustela es-
taltzeko. Ezkertiarrek ikuspegi antikapi-
talista batetik botako zizuten diskurtso
hori, eta kristauek ikuspuntu humanista
edo fedezko batetik, baina ondorio apo-
kaliptiko bera ateratzen zuten denek: gi-
zarte hau gainbehera doa, egiazko balio-
ak galduak ditu, dirua dugu jainko baka-
rra eta anaitasunezko mezuak ez dira
itxurakeria hutsa baizik.

Aurten, aspaldiko partez, badirudi kri-
si ekonomikoaren erdian iritsiko direla
Eguberriak, eta ez dakigu gainera delako
krisi hori zenbaterainokoa izango den, ez-
ta noiz arte iraungo duen ere. Momentuz,
baditu ondorio erreal eta ukigarri batzuk
(langabeen kopurua gora hasi da, hainbat
lantokitan erregulazio-hotsak aditzen di-
ra), eta, askoz ere handiagoak, ondorio
psikologikoak: jendea beldurtu egin da,
geroak zer ekarriko, eta lehengo gastatze
alai eta axolagabe horri frenoa jarri dio de-
rrepente. Orain ez dira jatetxeak betetzen
lehen bezala, gauetako tragoak xuhurra-
goak dira, errazago gelditzen da jendea
etxean telebista ikusten, ez dugu kotxea
kanbiatzen aurrekoa martxan dabilen bi-
tartean, jantziak, opariak edo bidaiak eros-

tean gehiago begiratzen diogu prezioari,
eta bi aldiz pentsatzen dugu produktu ho-
ri benetan behar dugun edo ez.

Hitz batean esanda, lehengo kontsu-
mismo txoroa bukatu dela. Baina horra
paradoxa, kontsumismoa apaltzeak arazo
berriak sortzen ditu: denda asko ixteko
zorian dira, jendeak nahiko gasturik egi-
ten ez duela eta; etxegintzaren gelditzeak,
igeltseroei bakarrik ez, beste hainbat gre-
miotako langileei ere egiten die kalte:
elektrikari, linternero, arotz, pintoreei (eta
horientzako materialak egiten dituzten
guztei); kotxerik saltzen ez bada, kontze-
sionarioetan ibiliko dira larri aurrena, bai-
na baita auto-fabriketan ere, eta fabrika
horientzako piezak egiten dituzten taile-
rretan, eta piezak egiteko makinak eraiki-
tzen dituzten lantegietan, eta makinak
nahiz piezak sortzeko altzairua posible
egiten duten siderurgia-enpresetan, eta…
Gurpil bat da sistema ekonomikoa, azke-
nean denok harrapatzen gaituena. Fun-
tzionarioek bakarrik esan dezakete arris-
kutik libre daudela, baina produkzio-alor
guztiek porrot eginez gero larri beharko
lukete administrazioan ere beren soldatak
ordaintzeko.

Imajinatu momentu batez, Gabon po-
break eta pobreen Gabonak iristen direla:
aza plateretan, argirik ez kalean, karta-
partida afalondoan, ez baitago taberneta-
rako dirurik, eskuz egindako opari xume-
ak… Badu bere xarma, baina orduan ere
kexa eta marmarra izango dira nagusi, eta
guk, etxeko zaharrenek, gure garaiko
kontakizunekin liluratu nahiko ditugu
umeak: garai batean angulak jaten geni-
tuen gabonetan, eta turroiak eta txanpaina
nahi adina, eta kale guztiak argiz beterik
egoten ziren, eta tabernaz taberna ibiltzen
ginen gero konbinatuak edaten, eta ondo-
ren egun batzuetarako Pirinioetara joaten
ginen eskiatzera edo Kanariatera eguzki-
tan etzatera, eta…

Purrustaka bada ere, Eguberri on.

Iritzia
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Xabier Mendiguren Elizegi

Garai bateko
kontsumismo eder hura…

Baina horra paradoxa, kontsumismoa

apaltzeak arazo berriak sortzen ditu: 

denda asko ixteko zorian dira, jendeak

nahiko gasturik egiten ez duela eta.
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Iritzia
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Igortz Badiola (LAB)

Azken hilabeteotan mundu guztia
dabil krisia gora, krisia behera:
komunikabideak, enpresariak, go-

bernu eta sasi-gobernuak…langileok oso
aspalditik gaude krisi larrian, baina ho-
rrek, antza, ez du batere ardurarik. Orain
denon lehentasuna enpresen itzelezko
irabaziak salbatzea izan behar omen da. 

Badira erantzule politikoak, beren po-
litika monetario, soziolaboral eta fiskalen
bitartez egoera honetara bultzatu gaituzte-
nak. Gobernuek kapitala gero eta esku
gutxiagotan metatzeko prozesua lehenetsi
dute, hori egitean desoreka nabaria sortuz
ondasunen banaketan.

Oso esku gutxitan metatutako etekin
kantitate izugarri horiek inbertsio espeku-
latiboak garatzeko soilik erabili dira neurri
handi batean. Honek eskariaren bidez
konpentsa ezin daitekeen gehiegizko me-
taketari lotutako krisi bat ekarri dute; es-
kariaren jaitsiera familiek gero eta zor
handiagoak dituztelako, lanaren prekarie-
tatearengatik, espekulazio inmobiliarioa-
gatik eta jendarte babesaren murrizketaga-
tik eman da.

Aplikatzen ari diren errezetek ez dute
inola ere kontuan hartzen zein den arazo
nagusia: ondasunen banaketa. 

Kapitalismoa birsortzeko beharraz hitz
egitea metaketa kapitalistaren oinarriak al-
datu gabe, zerbait egiten dela sinestarazte-
ko baliabide propagandistiko hutsa da.
Benetan egiten dena ezkutatzen digute:
politika publikoen eskutik galerak gizarte-
ratzea eta etekinak pribatizatzea. 

Administrazio publikoaren “krisiaren
aurkako” neurriak enpresarien aldeko eta
langileon aurkako neurriak izan dira:
hauen zergak murriztuz, gure diruaz az-
piegitura erraldoiak enkargatu edota en-
presak subentzionatu eta banku pribatuei
diru publikoa ematea daukate helburu.
Lehen esan bezala, diru irabaziak euren-
tzako gorde beti, baina galerak denon ar-
tean ordaintzea nahi dute. 

Krisia gainditzea denon esku dagoela
diote, langileok gerrikoa estutu behar du-
gula, krisiaren ondorioak geure ardura
bailiran ari dira jokatzen. Langileok ordea
aspalditik gaude krisian, aspalditik dugu
gerrikoa estuturik, hazkunde ekonomiko-
ko garaietan ere halaxe egon baikara en-
presarien gerria nola loditzen zen ikusten
genuen bitartean: langileok gure soldatak
pisua nola galtzen duten ikusi dugu, kon-
tratuak gero eta miserableagoak direla eta
gure lanpostuak gero eta ezegonkorrago
eta prekarioago bihurtzen direla. 

Orain eurek etekinak berdin manten-
duz langileon eskubide eta lan baldintzak
murrizteko baliatu nahi dute eurek sortu-
riko krisia: kaleratzeen bidez, soldaten
izozte eta murrizpenekin, laneko esplota-
zioa igoz eta izaera sozialeko gastu publi-
koa murriztuz. 

Baina hau guztia ez da aldaezina. Lan-
gileok, pentsiodunak, langabezian daude-
nak, gazteak… honen kontra borroka egin
dezakegu. Honen kontra borrokatu ahal
eta behar dugu, lau lotsagabe zantar gure
kontura nola aberasten diren ikusteaz naz-
katuta eta nekatuta gaudelako.

Eredu ekonomiko, sozial eta politikoa-
ren aldaketa ezinbesteko eta premiazkoa
da. Euskal Herrian denok ondo bizitzeko
behar besteko aberastasuna egon badago.
Baina, horretarako, aberastasun hori mo-
du justu batean banatu beharra dago, eko-
nomia pertsonen mesederako eta ez alde-
rantziz planifikatu behar da, kalitateko
zerbitzu publikoetan inbertitu behar da,
beste batzuen artean hezkuntza, osasuna,
babes soziala, edo etxebizitza eskubideak
bermatu daitezen. Eta, jakina, hau guztia
burutu ahal izateko, hau da, Euskal He-
rrian eredu ekonomiko, sozial eta politi-
koa gehiengoaren mesedetan kokatzeko
ezinbestekoa zaigu erabakitzeko eskubi-
dearen jabe izatea, eta bide horretan anto-
latu eta borrokatzea.

Euren krisia 
euren kontura

Aplikatzen ari

diren errezetek

ez dute inola

ere kontuan

hartzen zein

den arazo

nagusia:

ondasunen

banaketa.

☎☎ 943 888 254
☎☎ 943 888 266

Faxa: 943 888 105
N-1 errepidea, 419 Km

B E A S A I N
Autowag





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

Primateen erdiak desa-
gertzeko arriskuan dato-
zen hamar urteetan. Nazio-
arteko Primatologia Elkar-
tearen 12. Biltzarrean jaki-
tera eman dute. Bi faktore
nagusi aipatu dituzte: habi-
taren suntsipena eta ehiza
(jateko nahiz medikuntza
tradizionalerako).

"La Revolución de una
brizna de paja". Masano-
bu Fukuoka. Aurten hil
den autore japoniarra per-
makulturaren aintzindari
handienatarikoa izan da.
Honez gain, Tao jakintsua,
poeta, baserritarra, filoso-
foa eta nekazaritza natura-
laren sortzailea izan da.

246 Caretta  dortoka jaio
dira Cabo de Gata Parke
Naturalean, Almerian. Me-
hatxaturik dagoen dortoka
hau berriz Europako kos-
taldean ekartzeko ekintza
baten barruan, Cabo Ver-
detik 1.400 arrautza ekarri
ziren irailean. Mila arrautza
Kanariar uhartera eraman
zituzten eta 400 Andaluzia-
ra.

WEB GUNEA
www.sembradoresurba-
nos.org orrialde honek
Ciudad de Mexikoko hiru
emakumeek osatzen duten
taldearen lanaren berri
ematen digu. Zaborra eral-
datuz lur emankorra, elika-
gai osasuntsuak eta diru
iturri hiriaren barruan lor-
tzea dute oinarri. Hiri  ne-
kazaritzako tailerrak, esko-
letako programak eta abar
martxan jarri dituzte bo-
luntarioen laguntzarekin.
Sendabelarrak, elikagaiak
eta lore jangarriak ekoiz-
ten laguntzen dute.

JAKIN BEHARREKOAK
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Kontsumo arduratsurako
irizpideak
Gainean ditugu Gabonak,
gehien kontsumitzen dugun
sasoietako bat. Horregatik
oso garai egokia da kotsu-
mo eredu arduratsuagoetaz
hausnarketa egin eta iraun-
korrak ez diren ohiturak zu-
zentzeko.

Bizi garen kontsumo gi-
zarte honetan gure eroske-
tak eragin handia du gure
inguruan eta baita urrutiko
herrialdeetan ere.

Gaur egun edozein ga-
raiko elikagaiak jan ditzake-
gu, hemengoak edo kanpo-
koak eta ekintza honek ne-
kazaritzan eta abeltzaintzan
aldaketak behartu ditu. Ge-
roz eta ongarri, pestizida
eta fitosanitario gehiago
erabiltzen dira lurra eta ani-
maliak hazteko, kutsadura
eta osasun arazoak sortuz.
Gainera hegoaldeko  he-
rrialde askok gure elika-
gaiak ekoizten dituzte be-
raien beharrak ase ordez,
desoreka handia sortuz
ekosistema eta gizartean.

Bestalde energia eta ura-
ren kontsumoa ere asko igo
da,  energia ugari xahutzen
dugularik. Etxeko tresna
elektriko guztiak ez dira be-
harrezkoak. Arduratsuago-
ak izan beharko genuke
uraren eta energiaren erabi-
lerakin. Behar direnean

erabili eta bestela itzaldu
edo iturria itxi.

Neurrigabeko kontsumo
honek ere bistakoa den on-
dorioa du, zaborrak. Beste-
ak beste,  produktu askok
apaintzeko materiale ezber-
dinak  dituzte, kalitatean
eraginik ez dutenak beraz
alferrikakoak. 

Jarraian, kontsumo ar-
duratsuaren alde egiteko
irizpideak dituzue.

1. Publizitatearekiko kriti-
koa izan. Zure kontsu-
moa murriztu. Erosketak
egiteko garaian zein  be-
har ditugun hausnartu,
ez erosi erosteagatik
edo publizitatearen era-
ginez. 

2. Gure dirua kudeatzera-
koan gure printzipioe-
kin koherenteak izan.

3. Ondareak eta zerbitzuen
eragin sozial eta inguru-
menarekikoetaz infor-
mazioa bildu.  Kontsu-
mitzaile bezala informa-
tzeko eskubidea dugu.
Non egina dago, nork
eta nola egin du, trans-
genikoak ote dituzten…
etiketak irakurri eta den-
dariei ere eskatu nahi
duzun informazioa.

4. Gure tresnak ondo zain-
du gehiago iraun deza-
ten. “Erabili eta bota”
ohitura ez da batere ja-
sangarria. Natur ondare
eta energia asko alperrik
xahutzen da. Gainera
zabortegiak bete-beteta
ditugu jadanik.

5. Lehengaiak agortzen ari
direnez alternatibak bi-
latu ustiaketak txikiago-
tzeko.  Trukeak, tresnak
konpondu, berrerabi-
li,… 

6. Nolako komertzioak nahi
ditugun erabaki. Bidez-
ko merkataritzako pro-
duktuak, bertako elika-
gaiak, ekologikoak, …..
kontsumitu ditzakezu.

7. Gure erosketen kalitatea
bermatu, osasuntsuak
izateko eta luzaro iraute-
ko.

8. Birziklatu.  Erabil ezin
daitezen gauzak edu-
kiontzi egokietara bota,
birziklatzeko.

9. Kontsumitzeko antolatu,
horrela erreklamazioak
egiteko gure eskubideez
baliatuz.

Bizi kalitatea ez da kon-
tsumo arduratsuarekin gal-
tzen. Bizi kalitatea hobea da
materialismoa murrizten ba-
dugu eta gizatasuna lantzen
badugu.

“Oparotasunak pobre
egin ninduen” Ovidio.

www.mundosolidario.net 
Koro Irazustabarrena Genaut

Bizi garen kontsumo gizarte

honetan gure erosketak eragin

handia du gure inguruan eta baita

urrutiko herrialdeetan ere.
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Euskara batuan zuzenak izan ez arren, badira zenbait hitz,
hainbat arrazoi direla medio, behin eta berriro erabiltzen
ditugunak. Zein hitzez ari garen jakin dezazuen, errepara-
tu eskuineko zutabeari (ezkerrekoan forma zuzena ager-
tzen da).

✔ Zuzen  . . . . . . . . . .✘ Oker
Ukuilua  . . . . . . . . . . . . .Ikuilua
Burdina  . . . . . . . . . . . . .Burnia
Adina  . . . . . . . . . . . . . .Aina, Haina
Arrabioa  . . . . . . . . . . . .Arrubioa
Bereizi . . . . . . . . . . . . . .Bereiztu
Beldurra  . . . . . . . . . . . .Bildurra
Arropa . . . . . . . . . . . . . .Erropa
Jenerala  . . . . . . . . . . . . .Generala
Amuarraina  . . . . . . . . . .Amorraia
Biraoa  . . . . . . . . . . . . . .Blasfemia
Eskailera  . . . . . . . . . . . .Eskilara
Guardia Zibila  . . . . . . . .Goardazibila
Entseatu  . . . . . . . . . . . .Entseiatu
Gutizia  . . . . . . . . . . . . .Kutixia, Kutizia
Garatu  . . . . . . . . . . . . . .Desarroilatu
Altzaria  . . . . . . . . . . . . .Haltzaria
Titarea . . . . . . . . . . . . . .Ditarea
Eduki  . . . . . . . . . . . . . .Euki
Burruntzalia  . . . . . . . . . .Burduntzalia
Fraidea  . . . . . . . . . . . . .Frailea
Mahai-Futbola  . . . . . . . .Futbolina
Galdera-Marka  . . . . . . . .Galdeikurra
Igeltserotza  . . . . . . . . . .Igeltsaritza
Erdara  . . . . . . . . . . . . . .Erdera
Galtzada  . . . . . . . . . . . .Kaltzada
Intsektua  . . . . . . . . . . . .Insektoa
Landarea  . . . . . . . . . . . .Landara
Zerbitzaria  . . . . . . . . . . .Kamareroa
Agiria, Baimena  . . . . . . .Karneta
Igarri  . . . . . . . . . . . . . . .Igerri

Ze hitz bai... eta ze hitz ez! (II)
(Euskara batuan)

Maizpide
euskaltegia

Kikildu  . . . . . . . . . . . . .Kokildu
Garatxoa  . . . . . . . . . . . .Karatxoa
Kalkulagailua  . . . . . . . . .Kalkulamakina
Monasterioa  . . . . . . . . . .Monastegia
Ahotsa . . . . . . . . . . . . . .Abotsa
Elkar  . . . . . . . . . . . . . . .Alkar
Apustua . . . . . . . . . . . . .Apostua
Gasolioa  . . . . . . . . . . . .Gasoila
Igogailua  . . . . . . . . . . . .Aszensorea
Sumendia  . . . . . . . . . . .Bolkana
Inauteria  . . . . . . . . . . . .Ihauteria
Albaitaria  . . . . . . . . . . . .Beterinarioa
Hausnarketa  . . . . . . . . .Erreflexioa
Eraikina  . . . . . . . . . . . . .Edifizioa
Armada  . . . . . . . . . . . . .Ejerzitoa
Borroka  . . . . . . . . . . . . .Burruka
Etsamina, Azterketa  . . . .Examina
Aizkora  . . . . . . . . . . . . .Haizkora
Marrazkia . . . . . . . . . . . .Dibujoa
Harribitxia  . . . . . . . . . . .Harri Bitxia
Izaera  . . . . . . . . . . . . . .Izakera
Erabakigarria  . . . . . . . . .Erabakiorra
Immunitatea  . . . . . . . . .Inmunitatea
Erlezaina  . . . . . . . . . . . .Erlazaina
Garabia  . . . . . . . . . . . . .Grua
Igeltseroa . . . . . . . . . . . .Igeltsaria
Euskara  . . . . . . . . . . . . .Euskera
Galdara  . . . . . . . . . . . . .Kaldera
Kardinala . . . . . . . . . . . .Kardenala
Itsaslasterra  . . . . . . . . . .Itsas Korrontea
Azalorea  . . . . . . . . . . . .Koliflorea
Kanabera  . . . . . . . . . . . .Kainabera
Kontsakratua  . . . . . . . . .Konsagratua
Errepidea . . . . . . . . . . . .Karretera
Koilara  . . . . . . . . . . . . .Kutxarea, Goilarea
Laurehun  . . . . . . . . . . . .Larehun

Zuzendu, behar izanez gero...

1. Ihauterietan igeltseroz mozorrotu zen taberna horre-
tako kamareroa.

2. Nahiago dut erromatarren edozein kaltzada, Afga-
nistango larehun karretera baino.

3. Goardazibil haren erropa gasoilez zikindu zen gure
etxeko ikuiluan sartu zenean.

4. Azalorea eta amuarraina eman ziguten bazkaltzeko.
5. Armadako jeneral ospetsua bakarrik ez, kardinala

ere ba omen zen gizon hura.

Demetrio erlezaina psikologoarenean...

OHARRA: lehenengoan, Inauterietan igeltsero mo-
zorrotu zen taberna horretako zerbitzaria behar
du; bigarrenean, galtzada, laurehun eta errepide; hi-
rugarrengoan, Goardia Zibil haren arropa gasolioz
zikindu zen gure etxeko ukuiluan sartu zenean;
laugarrena eta bosgarrena zuzenak dira.

Fraideek baimena 
ematen badidate,

asteburua monasterioan
emango dut. Ez dago,
bestela, babalore hau

jasango duen 
kristaurik!

Kanaberaren amuan 
beita jarri nuen, intsektu

polit askoa. Handik gutxira
izugarrizko amuarraina

ikusi nuen zintzilik, baina ni
ez nintzen kikildu eta,

biraorik bota gabe, gogor
eutsi nion. Orduan...

10 Goierritarra 352 [ 2008-XII-17 ]

Euskara txukuntzen



E g u b e r r i
z o r i o n t s u a k

g u z t i o i !

Nafarroa Etorbidea, 27     ☎☎  943 88 86 81
BEASAIN

Zaldizurreta kalea  ☎ 943 88 45 06   BBEEAASSAAIINN

P U B

beasain

ARANA, 1
☎☎ 943 88 93 88
BEASAIN

LURRAZPIKO
JAIA !!

ARRANO
TABERNA
Pintxo eta ogitartekoak

Eguerrietan ere preso eta iheslariak gogoan

Nagusia, 12   BEASAIN

B
E
A
S
A
I
N

E T X E B E
TABERNA

Zaldizurreta kalea

BEASAIN
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Aholkua

1.650 euro arteko diru laguntzak
leiho isolatzaileak ezartzeko

EVE-ren neurri honek etxebizitzetako energi kontsumoa gutxitzea bilatzen du

EVE-k (Energiaren Euskal
Erakundeak) 1.650 euro ar-
teko diru laguntza emango
du isolamendu gutxiko
leihoak kendu eta berauen
tokian beira bikoitzadun ka-
mera dutenak ezartzeko;
modu honetan eraikinen
energia (eraginkortasuna
eta errendimendua hobe-
tzeko, eraikinen energia)
eraginkortasunaz diharduen
2002/91/CE zuzentarauak
proposatzen duen bezala.

Leihoen renobe plana
deiturikoak dituen helbu-
ruak isolatzaile gutxiko
leihoak ordezkatzea da, be-
rogailuetatik behartutako
kontsumo energetikoa mu-
rrizteko. Diru laguntza ho-
nek baldintza teknikoen ar-
tean ondorengo hauek ditu:
jarriko diren leiho berriek
CE marka eraman behar du-
te, gainera leiho zuloak
etxebizitzaren kanpo alde-
ko itxituren barruan izango
dira, eta ez dute diru lagun-

tzarik jasoko etxebizitzaren
barne aldeko itxituretan ko-
katutako leihoek. Leihoez
gain ate-leihoak ere diruz
lagungarriak dira.

Erakunde honek kalku-
latu duen moduan, etxebizi-
tza batetako leihoen ordez-
kapenak 1.400 KWor/ urte-
ko aurrezpena suposa deza-
ke, edo berau euroetara
bihurtuta 150 eta 200 euro-
ko aurrezpena litzatekeena
urtean. Aurrezpen honez
gain, urtean 800 Kg CO2
emisioak murriztea ere su-
posatzen du.

Dirulaguntzak etxebizi-
tzako %22 batekoak izango
dira eta gehienez 1.650 eu-

ro artekoak, eta diru eskae-
ra EVE –n zuzenean kudea-
tuko dira. Guztira aurreiku-
si den diru poltsa 876.000
eurotakoa izango delarik;
epe muga 2009ko ekaina-
ren 30a ezarri da. Bestalde
epe hori aurreratu egingo
da diru laguntzak eskakizu-
nen arauera amaitzen diho-
azen heinean.

Leaburun, Txarama Au-
zoan dagoen Zuhaizki zur-
gindegiko Zuzendaria den
Jose Ramon Esnaolak adie-
razi duen moduan, egurrez-
ko leihoak eta barnetik egu-
rra eta kanpotik aluminioa
(mixtoa deitzen direnak) di-
ren leihoak dira hoberen

betetzen dituztenak EVE-k
bilatzen dituen ezaugarri
hauek. Denongatik ezagu-
nak diren egurraren goxota-
suna eta ikusgarritasunak,
atzetik ere emaitza ezin ho-
beak ematen ditu beste ma-
terialekin alderatuta, hala
nola aluminioa edo PVC-
arekin. Berau ez da harri-
tzekoa jakinaren gainean
egurra hotz-bero kondukti-
bitate gutxiko materiala de-
la eta berau ukitzen ari ga-
ren bitartean ez dugula be-
ro galera handirik jasaten.
Bere ezaugarri higroskopo-
ari esker, beste abantaileta-
ko bat, neguan giro goxoa-
goak eta udaran freskoago-
ak lortzeko ahalmena du.
Isolamendu termikoak zu-
zenean gure ongi-izanare-
kin zerikusia du.

Diru laguntza hauek ez
dira etxebizitzetara muga-
tzen, denda, taberna, hotel
edo beste edozein eraikun-
tza motetara zabal daiteke.

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA

Legazpi kalea, 3        ORDIZIA       ☎ 943 16 03 04

●●  Pintxo hotz eta beroak
●●  Ogitartekoak



altzariak - elektragailuak

NAFARROA ETORBIDEA, 16

TEL.: 943 884 375 FAXA: 943 805 250

BEASAIN 20200   GIPUZKOA

Etxean bertan martxan jartzea dohainik

Gure izatea kalitatea eta zerbitzua

KALE NAGUSIA, 10

TEL.: 943 882 300 FAXA: 943 881 348

ORDIZIA 20240   GIPUZKOA

e-posta: suquia@suquiahogar.com
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Herriak Elkarlanean Misio taldea

Beasaindik mundura
laguntza bideratuz

Herriak Elkarlanean Misio taldea Beasainen

sortu zen duela 9 urte. “Mundu justuago bat

posible da” esaldia helburu hartuta, laguntza

bideratu izan dute eta bideratzen dute Beasaindik eta

Goierritik, Eritreara, Angolara, Beninera eta Haitira.

Erreportajea

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA
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Gorka Eskalante beasainda-
rrak, duela 9 urte pasa, Afri-
kako Eritreara egindako bi-
daiaren ondorenean sortu
zuten Beasainen, Herriak
Elkarlanean Misio taldea.
Datorren urtean hamarga-
rren urteurrena ospatuko
dute beraz. “Eritreatik des-
kolokatuta etorri nintzen
han ikusitakoarekin, eta
zerbait egiten hastea eraba-
ki genuen. Txibilitxuf aisial-
di taldeko begiraleak hasi
ginen. Elizbarrutiko Misio
Ordezkariak eskualdean ere
bultzatu nahi zuen elkarlan
mota hau eta gu hasi gi-
nen”, azpimarratu du Gorka
Eskalantek.

Pixkanaka-pixkanaka
proiektu ezberdinak gara-
tzen joan da Herriak Elkar-
lanean. Taldearen ikurrak
dioen bezala, proiektu txi-
kiekin, puzzlearen pieze-
kin, proiektu handiak osa-
tzea du helburu.

Hiru arlotan lan egiten
du Herriak Elkarlanean Mi-
sio taldeak: Bidezko merka-
taritza eta Nazioarteko la-
guntza. Azken arlo honetan,
proiektuak garatzea eta la-
guntza bidaltzea dira lanik
nagusienak.

Bidezko Merkataritza
Eguberrietan, Beasainen,
Bidezko Merkataritzako
denda irekiz hasi zuen He-
rriak Elkarlanean bere lana.
“Momentu honetan, herri
askotara zabaldu dugu Bi-
dezko Merkataritza. Lego-
rreta, Ordizia, Lazkao, Bea-

sain, Zumarraga, Azkoitia,
Soraluze, Donostiako Egian,
Bergara, Elgoibar… Handia
egin da. Beasainen hasi gi-
nen, baina Misio Ordezkari-
tzarekin lana egiten dugu
eta herrietan lan egiten due-
nez, jendea ezagutu eta za-
baldu egin da. Egia esateko,
Herriak Elkarlanean, oso
handia egin da. Soldatape-
ko pertsona bat beharko

genuke baina zentzua galdu
egingo litzateke, Herriak El-
karlanean boluntario taldea
delako”, zehaztu du Eska-
lantek.

Bidezko Merkataritzako
produktuak maiz erosten
duten pertsonen eskariei
kasu eginez, denda txiki
finkoa ere prestatu dute:
Beasainen, asteartetan, ire-
kita egoten da, Herriak El-

karlaneanen egoitzan. Or-
dutegia: 16:30etik 20:00eta-
ra.

Gabonei begira, Beasai-
nen eta Ordizian Bidezko
Merkataritzako bi denda ire-
ki dituzte: Beasainen, Loi-
nazko San Martin plazan,
Olano harategiaren ondoan
eta Ordizian, Legazpi kale-
an, Hidalgo bitxitegiaren
parean.

Goierriko boluntarioak
Beasaingo taldea: Gorka Eskalante, Marta Arnaez, Eneko Zaballos, Leire Plazaola, Ena-
ra Zamorano, Xabi Garmendia, Olatz Korta, Ane Cerdeira, Javier Zabalza eta Alberto Ipa-
rragirre.
Ordizia: Mari Karmen Yeboles, Edu Sánchez, Clari Mendizábal eta Iñigo Porro.
Legorreta: Mari Karmen Mendez.

Beasaingo boluntarioak egoitzaren aurrean.
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Baina zer da Bidezko
merkataritza? “Betiko mer-
kataritzaren aurrean alter-
natiba da. Irizpide ekono-
mikoak baino, balore etiko-
ak dira nagusi. Irizpide eko-
logikoak gailentzen dira.
Lan egiteko modu horretan,
soldata duin bat bermatzen
da, haur esplotaziorik ez da
eta ematen; emakume eta
gizonen artean ez dago ez-
berdintasunik soldataren al-
detik; erabakiak demokrati-
koki hartzen dira. Errespe-
tuan datzan harreman ko-
mertzial honetan, bitarteka-
riak ez dira aberasten; epe
luzerako harremanak ezar-
tzen dira; erosketak aurre
finantzatzen dira; salneurria
erosle eta saltzailaren arte-
an dira”. 

Honela, Bidezko Merka-
taritzan produktuak erosiz
mundu justuagoa lortzen la-
gunduko dugu Eskalante-
ren esanetan: “Hegoaldeko
ekoizle txikien bizi baldin-
tzak hobetzen laguntzen
duelako; herri txiroen gara-
pen soziala bultzatzen due-
lako, osasun arloan, hez-
kuntzan, azpiegituran eta
lanerako heziketan; bertako

herrien berezko kulturari
eusten laguntzen diolako;
ekoizle txikiei merkatu be-
rriak zabaltzen dizkielako;
munduan zehar milaka la-
gunen garapena bultzaten
duelako; kalitatezko pro-
duktuak direlako; naturaren
errespetua sustatzen dutela-
ko”.

Nazioarteko lankidetza
Nazioarteko lankidetzari
dagokionean, Afrikako Eri-
trea, Angola eta Benin eta
Amerikako Haiti herrialdee-
kin ditu harremanak He-
rriak Elkarlanean taldeak.
Dena den, arlo honetan, bi
eginkizun sartzen dira: ba-
tetik, proiektuak gauzatzea;
eta bestetik, janariz eta ma-
terialez betetako edukion-

tziak bidaltzea. “Esate bate-
rako, azaroaren 8an, Haitira
edukiontzi bat bidali ge-
nuen, bertan gertatu zen
hondamendi naturalaren
ondorioak arintzen lagun-
tzeko. Ia 6 mila kilo janari
bidali genuen, ordenadore-
ak, garbigailu eta lehorgailu
industrialak… Gehiena ja-
naria zen. Pintura poteak.
Normalean edukinontzian,

Haitiko edukiontzia
Azaroaren 8ra, Haitira edukinontzia bidali zuen Herriak
Elkarlanean taldeak. 6.000 kilo janari inguru bidali zuten,
guztia ere, goierritarrek emanak. Guztiei eskerrak eman
nahi dizkie“Edukiontzia bidaltzea, 6.000 euro inguru kos-
tatzen bada ere merezi du. Lehen jasotzeko 3.000 euro or-
daindu behar ziren baina orain zerga hori kendu egin da.
Beraz, barruan doana doanekoa denez, merezi du”.Naziorteko lankidetzari dagokionez,

Eritrea, Angola, Benin eta Haitirekin ditu

harremanak Herriak Elkarlanean taldeak.

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

oonnddooeettaaL
SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak
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L u k u s i n  e n p a r a n t z a ,  6

943 08 51 61

O R D I Z I A

Mariskoa
Txangurro betea
Marisko salpikoia
Marisko krema

Fritoak
Urdaiazpikoz betetako
esparragoak
Ontto pudina

Txangurroa
Porru eta ganbak
Onttoen Voulabena

Ohizko platerak eta zuk eskatutako beste edozer

GABONETAKO MENU BEREZIAK  ENKARGUZ



18 Goierritarra 352 [ 2008-XII-17 ]

dohainik emandakoa joaten
da. Zumarraga, Legorreta,
Ordizia eta Beasainen bildu
genuen. Gipuzkoa osoko
jendeak hartu du parte”,
azaldu du beasaindarrak.

Lankidetzako herriak
nola edo zeren arabera au-
keratzen dituzten galdetu
diogu Eskalanteri. “Konfi-
dantzazko pertsonak izatea
da baldintzetariko bat. Eri-
trean adibidez, Pedro zego-
en eta Angolan Beasaingo
Josetxo. Misio ordezkaritza-
koek, Beningo gotzain bat
ezagutzen du, inguru har-
tan lan asko egiten ari de-
na. Eta Haitin, Hermanas
Mercedes de la Caridad.
Harreman horiek aprobe-
txatzen ditugu. Konfidan-
tzazko harremana izatea da
beharrezkoa”.

Eritrean hasi ziren
proiektuak gauzatzen. “Ni-
re lehenengo esperientzia
Afrikan, Eritrean izan zen,
Pedroren bitartez. Eritrea
politikoki oso gaizki dago
eta Pedro bidali egin zuten.
Orduan hasi ginen Angola-
rekin lanean. Angolarekin
lan egin dugu dugu urte
batzutan, Beasaingo misio-
lari bat zegoelako, Josetxo,
baina hura ere etorri egin
zen. Nahiko osatuta dago
Angola. Beharra badago
baina ez da Haitin eta An-
golan bezala”, zehaztu du
Eskalantek.

Batez ere, haurrekin,
osasunarekin eta hezkun-
tzarekin zerikusia duten
gaiak aukeratzen dituzte.

Ia hamar urteotan, proiektu ugari lagundu
dituzte Eritrean, Indian, Angolan, Beninen
eta Haitin. Ondoren duzue zerrenda: 

Eritrean
Hiru eskola, ur putzu bat eta txunbo pi-
kuekin mermeladak egiteko eta jogurrak
egiteko lokala. 

Indian
Urritasunak zituzten haurrentzako aterpe-
txea eraiki zuten.

Angolan
Gizarte zentro bat, eskola eta osasun zen-
troarekin; alfabetatze programa; helduen-
tzako alfabetatze programa; ekografia ma-
kina; janaria banatzeko lekua.

Beninen
Barnetegia; fruta transformatzeko makina;
emakumezkoentzako eskola eta barnete-
gia; eta eskola.

Haitin
Botika anbulatorioa eta elikadura gaietara-
ko harrera eta heziketa zentroa, haur eta
umeentzat. 

Beningo proiektua
Momentu honetan, Benin herrialdeko Ata-
cora departametuan, Eskolaurreko eta Le-
hen Hezkuntzako eskola eraikitzeko
proiektua du eskuartean, Herriak Elkarlae-
an Misio taldeak. 148.765 euroko aurre-
kontua du lanak. Dena den, Beasaingo
udalak eta Irizar kooperatibak emandako
dirulaguntzarekin, lehenengo fasea egina
dago: Eskolaurrearen eskolaren eraikitzea,
dutxak eta komunak. 

Proiektua osorik bete dadin, dirulagun-
tza eskatzen du Herriak Elkarlanean talde-
ak. Horren aldeko kanpaina egingo du
Gabonetan. Kontu korronte zenbakia
eman dute, norbaitek proiektua diruz la-
gundu nahiko balu: 2101 0030 92
0011012762.

Proiektuak, herrialdez herrialde
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Proiektuak aurrera era-
mateko, hiru diru iturri na-
gusi dituzte: Udalak, Irizar
Kooperatiba eta Eliza.

Proiektuak bide onetik
doazela ziurtatzeko, bi urte-
an behin, udako oporrak,
bertara joateko aprobetxa-
tzen dituzte Herriak Elkarla-
neako kideek. Aurtengo
udan adibidez, Beninen
izan dira: 
“Nik behar dut, bi urtean
behin hara joan eta gauzak
ondo egiten ari direla ikusi-
ta. Dirua bidali bakarrik ez
dugu egiten, kontrolatu egi-
ten dugu. Jendeak askotan
zalantza hori izaten du: gu

aurten joan gara eta hango
fakturak ekarri ditugu. Beni-
nera dirua transferentzi bi-
dez bidalita, %16a bidean
galtzen da. Gobernuak,
bankuek… kentzen dute.
Proiektu handi batean hori
diru asko da. Jendea joaten
bada, eskuan eramaten da
dirua. Enpresek emandako
diruarekin hori egin deza-
kezu baina Udalak emanda-
koarekin ez, trasferentzia
egin behar da. Baina ahal
denean, eskura egiten du-
gu”, zehaztu du Eskalantek. 

Haitira joateko asmoa
ere badute “baina oso gaiz-
ki omen dago eta beldurra

ematen dit. Gauza asko da-
go egiteko, behar asko
omen dago. Haiti oso-oso
kaltetuta dago”, aitortu du. 

Harrera beroa
Egiten ari diren proiektuak
bertatik bertara ikustea poz-
garria izaten da. “Gauzak
eraikitzen eta egiten ari di-
rela ikustea pozgarria da

bai”. Hori bai, geldoa ere
izaten da prozesua, diruak
gauzak errazten baditu ere.
“Adibidez, fruten transfor-
maziorako makina urtebete
baino gehiago erosita zego-
en. Gu udan joan ginenean,
oraindik ailegatu gabe ze-
goen. Afrika horrela da.
Portutik edukinontzia atera-
tzeko diru pixka bat… Hai-

Pena pixka batekin itzultzen gara

Afrikatik, baina lanean jarraitzeko

gogoarekin ere bai.

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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tin ere berdina. Moja portu-
ra joango da edukiontzia ja-
sotzera eta hark badaki es-
kupekoa nori eman behar-
ko dion berehala ateratze-
ko. Hori lotsagarria da. An-
golara joan ginenean, izu-
garria zen. Izugarrizko us-
telkeria zegoen. Kotxeare-
kin gaizki egin duzun aitza-
kian, isuna. Izugarrizko ka-
osa zen. Dena da diru pix-
ka bat ateratzeko. Benin
nahiko ondo aurkitu dugu.
Hori bai, hiriburura joan eta
arriskutsu samarra zen. He-
rrietan, ondo, oso ondo”.

Aurtengo udan Beninen
egon direnean, harrituta
gelditu ziren beasaindarrak,
hainbeste turista frantziar
ikusita. “Frantziar pilo bat
zegoen, furgonetekin. Be-
raien kasa joanda, Afrika
ezagutzera”. 

Pertsona zuriaren zain
izaten omen dira beltzara-
nak. “Herri txikietan sartu-
takoan, ume guztiak korri-
ka etortzen dira: txuri bat
dator, goxoki batzuk eman-
go dizkigute…”.

Afrikatik zein sentimen-
durekin itzultzen ote den
jakin nahi izan dugu: “pena
pixka batekin bai. Eta lane-
an jarraitzeko gogoarekin
ere bai. Jendeak oso harre-
ra ona egiten du. Ongi eto-
rri beroa egiten dute. Eske-
rrik asko etortzeagatik. De-
na eman dizue. Jostun ba-
tengana joan ginen jantzi
batzuk egiteko eta penatan,
agur festa antolatzeko den-
borarik ez zutelako”.

“Eritrean, mutikoak kamioian sartu
eta gerrara eramaten zituzten” 

Zure bizitza nola aldatu zen Eritreako bidaiaren ondoren?
Oso gaizki etorri nintzen. Urte hartan kosta egin zitzaidan Txilibutxofen hastea.  Eskola
eraikitzen ibili ginen. Umeak uraren bila, kilometroak egiten zituzten, asto batekin. 
Gu gerra garaian joan ginen. Herrietan ez zegoen gizonezkorik. Behin, militarrak etorri
eta 12 bat urteko umeak kamioian sartu eta gerrara eramaten zituzten, etxean ezer jakin
gabe. Izugarria izan zen. Oso gogorra. Gerran zeuden, eta armak edozein lekutan zeu-
den. Kontrol asko. Eta niri armek, izua ematen didate. Angolan, beharra bazegoen, bai-
na hobeto zegoen. Benin Angola baino okerrago ikusi dugu.

Eritreari buruz erakusketa bat egin genuen. Beasaingo misiolariak ezagutzen hasi gi-
nen, Joxetxorekin hasi ginen harremanetan eta Josetxoren proiektuak laguntzen hasi gi-
nen. Hara joan ginenean, Josetxo, oso famatua zen. Angolako Parrokia batean lan egi-
ten zuen eta Parrokia bertako jendeari utzi zien. 2002an edukiontzi bat bidali genuen
Angolara.

Haitira joatea beldurra ematen dit, badakidalako Eritreatik nola etorri nintzen. Ho-
rrelako egoera bat ikusiz gero… beldurra ematen dit. Baina joango gara. Orain Beninen
lau proiektu dauzkagu eta hobea da Beningoa finkatzea. Gero sakonduko dugu Haiti-
rekin.

AHOLKULARITZA OROKORRA:
laborala,
soziala
fiskala
merkantila
kontablea.

☎ 943 16 00 65
Faxa: 943 16 03 59

goenaga@goenaga.com
J. M. Iturrioz, 6

BEASAIN

GESTORIA:
ibilgailuak
garraioak
berrikuntzak
eskriturak.

Eguberri zoriontsuak denoi !

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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E
konomia krisiaren ondorioz

daukaguna eta etorri dakigukena

aztertzen saiatu gara ondorengo

sei orrialdeetan. Goierriko sektore

ezberdinetara joan gara, krisiaren

eraginik nabaritzen duten galdetzera.

Batzuk nabaritzen hasi dira, beste batzuk.

“Gauza batzuetarako badago dirua”, askok

esan digute. Beste iritzi nagusi bat jaso

dugu: jendeak beldurra daukala eta

saltzaileek 2009ari beldurra diotela. 

Erreportajea

Sektore batzutan krisiaren
eragina nabarmen hasi dira
nabaritzen, batez ere oina-
rrizko gaietan. Janaridende-
tan, nabarmena da jaitsiera.
Justukoa erosten omen du-
gu, eta elikadura merkeago-
ak. Harategietan dena den,
oraingoz ez dira krisia na-
baritzen hasi, etxean egote-
ko moduko eguraldia egin
izana ere aldeko izan dute.

Jantzidendetan denetik
topatu dugu. Umeen jan-
tzietan beherakada nabar-
mena izan da eta oinetako-
etan ere bai. 

Hori bai, aisiari dago-
kionez, ohiturak ez omen
ditugu hain erraz aldatuko.
“Gauza batzuetarako dirua

badago. Bidaiatzeko eta
bazkaltzera edo afaltzera jo-
ateko badago”, esan digute
saltzailerik helduenek. Ta-
bernek eta bidaia agentziek
horixe baieztatu digute. 

Gerriko liburudendan
ere ez dute beherakadarik
nabaritu. Igoerarik ez, bai-
na beherakadarik ere ez.
Gabonetan loterian diru as-
ko gastatzen da eta Ordizia-
ko Loteria Administrazioan
esan digutenez, aurten gu-
txixeago salduko dute au-
rreikusten dute, azaroan be-
herakada nabarmendu bai-
tute. Krisialdiaren ikuspegi
orokorra azkenik, Ordizia-
ko Kutxako zuzendariak
eman digu.

San Inazio, 14 BEASAIN
☎☎ 943 889 390

Garagartza pl., 1 ORDIZIA
☎☎ 943 805 327

San Franzisko, 8 TOLOSA
☎☎ 943 650 239 LLuurrrriinnddeeggiiaa  eettaa  ooppaarrii  ggaaiiaakk

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
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HIDALGO
Bitxitegia - Erlojutegia - Opariak

Legazpi Kalea, 3     943 88 04 06      ORDIZIA

Gabon jai zoriontsuak pasa ditzazuela!

Diseinua

Berrikuntzak

Kalitatea

Garantia

ARMAIRU

ENPOTRATUAK

NEURRIRA

☎☎ 943 16 16 06 - 619 770 600
Urdaneta, 41                      ORDIZIA

Eguberri on!

Aurrezki kutxek eta
banketxeek, inork baino
hobeto jakiten dute
egoera ekonomikoaren
berri. Enpresen eta
herritarren diru
mugimenduen
jarraipena gertutik
egiten dute. Ekonomia
krisi honen ondorioak
nabaritzen hasiak direla
azpimarratu digu Pello
Agirrezabal Ordiziako
Kutxako zuzendariak.
Oraindik gaina jo ez
duela eta, datorren
urtearen bukaeran
berriz ere joateko
gonbitea egin digu, zein
egoeratan gauden
ikusteko.

Krisiaren eragina nabar-
mentzen hasi dela diozu. 
Krisia badago bai hemen,
eta nabaritzen da. Guretza-
ko egoera nola dagoen
ikusteko adierazle bat, mai-
leguen atzerapena da. Hau
da, goraka doa, maileguak
ezin ordainduz dabilen he-
rritarren kopurua. Oraindik
berankortasuna edo moro-
sitatea ez dago indize altue-
tan, baina poliki-poliki go-
raka doa. Gure borroka,
morositatea kontrolatzea
da. Eta nire ustez, krisiak ez
du gaina jo. Datorren urtea

nahikoa gogorra izango da.
Konparazio bat eginda, Es-
painiarekin edo Euskal He-
rriarekin, Goierrin hobeto
gaude. Langabeziaren da-
tuetan ondo gabiltza orain-
dik. Baina jende asko sartu
da mailegu handietan, eta
bueltatzea kosta egiten da.
Aukera ezberdinak ari gara
eskaintzen maileguaren or-
dainketa errazteko.
Orain arte, maileguak
erraz eman dituzue, han-
diak gainera. Orain be-
rriz, zaila dago mailegua
lortzea.
Hori egia da. Baina orain,
mailegua emateko baldintza

gehiago jartzen ari dira.
Aurten, urte hasieran hasi
ginen baldintza gehiago jar-
tzen, eta gero eta zorrotza-
goak dira. Gaur egun, ko-
txea erosteko ez dator inor
mailegurik eskatzera. Kon-
tsumorako maileguak, oso
gutxi ematen ditugu. Etxean
altzariak erosteko, kotxea
erosteko edo oporretara jo-
ateko… oso gutxi. Etxebizi-
tza mailegua ere asko jaitsi
da. Bigarren eskuko etxebi-
zitzak ia ez dira saltzen eta
horrek ondorioa dauka: au-
rreko etxebizitza saldu gabe
nola erosiko duzu etxebizi-
tza berria?

Etxebizitza erosi nahi
duenari adibidez, zein
baldintza eskatzen diz-
kiozue? 
Gaur eskatzen dugu, aurre-
ratuta zerbait edukitzea, 
% 15 edo %20 berak jarriko
duela. Hortik aurrerakoa
guk ematen dugu. Baina
bueltatzeko gai denkontuan
eduki behar da: lan finkoa
daukan, etxe horretan sa-
rrera bat ala bi dauden…
gauza asko begiratzen dira.
Ez dago erraza, ez.
Krisitik ateratzeko zer
egin behar dela ikusten
duzu?
Kontsumoa, orokorrean, jai-
tsi egin da eta kontsumoa
berpiztu egin behar da. Zer
behar da kontsumoak berriz
ere hazteko? Interesak jais-
tea. Euriborra badoa behe-
raka. Azkeneko bi hilabete-
etan bi puntu jaitsi da. Asko
esanahi du horrek. 200.000
euroko mailegu batean, hi-
lean, 250-300 euro gutxiago
ordaintzea esan nahi du.
Familia batean, hilean 250
euro gutxiago ordaindu be-
har izanda, gizarteari arnas
pixka bat emango dio, kon-
tsumoa handitzeko. Eta
kontsumo horrek dakar
hazkundea. Kontsumoak
produkzioa dakar, enprese-
tan lan gehiago, kotxe

Pello Agirrezabal, Ordiziako Kutxako zuzendaria:

“Kontsumoa berpiztu behar da berriz”
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LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA

gehiago salduko dira, jen-
dea oporretan gehiago jo-
ango da … kontsumoak
dakar azkenean, jaitsiera
eta igoera eta kontsumoa
berpiztu behar da berriz.
Euriborra jaitsita, berriz ere
konfidantza hartu behar
dugu.
Dena den, komunikabi-
deetatik zabaltzen diren
mezuen arabera, datozen
hilabeteak okerragoak
izango dira. Jendeak ba-
du kezkatzeko arrazoi-
rik? 
Jendea izututa dago bai, ez
da ausartzen etxe berrietan
sartzen. Hori kate bat da.
Konfidantza behar da be-
rriz ere. Zulora berehala jai-
tsi gara, urtebete-urte eta
erdian. Haztea eta berriz
ere lehengo mailatan jar-
tzea kosta egingo da, urte-
ak beharko ditugu. Dato-
rren urtean, garai honetan
igual, hasiko gara arnasa
pixka bat hartzen. Baina
kontsumoa behar da. Gau-
za txikietatik hasi behar da.
Familiak hasi behar dira
gehiago kontsumitzen.
Kontsumo gehiago, pro-
dukzio gehiago, lan gehia-
go, soldata gehiago, kon-
tsumo gehiago. Dena lotuta
dago. Eragin asko dauka
AEB merkatuak. AEBk da-
kar beherakada eta goraka-
da. Hemen ez dago mila-
grorik. Han beheraka joa-
ten denean, handik denbo-
ra batera gu ere beheraka
goaz; goraka hasitakoan gu
ere bai. Zikloak daude.

Elikadura
Eguneroko janaritik herritarrak
euroak aurrezten ari dira, kri-
siaren ondorioz. Produktu mer-
keagoak erosten ditu jendeak,
janaririk merkeenak. Jaitsiera-
rik handiena urritik hona naba-
ritu badute ere, urte guztian
aritu dira pixkanaka-pixkanaka
gutxiago saltzen. Hala esan di-
gute Beasaingo San Inazio ka-
leko Aliprox janari dendan.
Dena den, “Gauza batzutarako
dirua”.

Dena den, bi harategitan
izan gara. Ordiziako Khafen
eta Beasaingo Azurmendin.
Bietan, alderantzizkoa esan di-
gute, momentuz, ez dutela kri-
siaren eraginik izan. 

Azurmendi harategiko Iñaki
Azurmendik esan digunez,
“guretzat urria, aspaldiko urri-
rik onena izango zen. Eguraldi
txarra egin du eta guretzat ho-
bea da, etxean gehiago geldi-
tzen da eta. Guk ere momen-
tuan ez dugu krisiaren eraginik
nabaritu. Jendearen beldurra ikusten da. Telebistan ere beste gauzarik ez dago. Gauzak
ez direla ondo egongo, baina guk ez dugu nabaritu momentuan. Jendeak hitz egin bai,
asko. Orain futbolaz gutxiago hitz egiten da”. 

Iñaki Azurmendik ere badu beste iritzi bat: “Elkarteak igotzen ari direla dirudi. Jen-
dea gero eta gehiago joaten da elkarteetara, lan pixka bat eginagatik, merkexeago jate-
ko aukera dagoelako. Jendea tabernara gutxiago joaten baldin bada, etxean gelditzen da
eta guretzat onura izaten da hori”.

Hori bai, jendearen erosketa ohiturak zertxobait aldatu direla dio. “Irregularrago da-
bil jendea. Lehen osteguna eta ostirala izaten ziren egunik fuerteena, baina orain ez da-
go jakiterik. Nik uste dut, jendea egunean bizi da, eta justuago dabilenez, jendea mer-
katal zentroetara gutxiago joaten dela ematen du. Jendeak justukoa erosten du”, nabar-
mendu du arriarandarrak.

2009a okerragoa omen dator? “Gure kasuan hobea izatea zaila da baina luzatuz ge-
ro, orduan etorriko dira komeriak. Langabezia kobratuz gero ere eusten zaio, baina ho-
ri bukatzen denean, orduan izaten dira komeriak. 2010a igual okerragoa izango da,
2009an zuloa eginez gero...”, gaineratu du Azurmendik.

Iñaki Azurmendi harakina.
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Chipie
Cake Walk
Levi’s

Ikks
Jean Bourget
Clayeux

umeen arropa denda

Santa Maria, 35    ORDIZIA tel.: 943 886 901

Pijamak: Arthur

Zurgindegi 
mekanikoa
AURREKONTUAK

KONPROMEZURIK GABE

Isuses industrialdea - ARAMA
Tel. eta Faxa: 943 88 90 17

ATEAK

LEIHOAK

ESKAILERAK

ARMAIRU
ENPOTRATUAK

OBRAK

ERREFORMAK

Ziklo gogorra izango al
da? Batzuk, orain dela 10
urtekoa dakarte gogora.
Nik uste dut ezberdina de-
la. Garai hartan, enpresak
gaur egun baino okerrago
zeuden Goierrin. Gaur
egun, enpresa indartsuak,
hemen, ez daude hain gaiz-
ki. Eta enpresa indartsuen
ondoan, lantoki txiki asko
dago. Langabezia goraka
doa, ez gaude egoera one-
an, baina konparazioak
eginda, Goierrin hobeto
gaude. Nik uste dut gauzak
nahiko ondo egin direla
hemen. Dibertsifikazioa ere
badago. Inmobiliaria bo-
om-a ez da hainbeste egon.
Prezioak asko igo dira, ika-
ragarri. Orain dela 10 urte-
ko krisian, gaur baino oke-
rrago zeuden inmobiliariak.
Azkeneko 10 urteetan, urte
oso onak eduki dituzte eta
horri esker daude, gutxiago
zortuta, eusteko moduan.
Gaur egungo etxebizitza
berrien prezioa, oso handia
da. Bikote gazte batentzat
ezinezkoa da. Orain arte
sartu egin dira, maileguak
erraz ematen genituen eta.
Baina gauzak beheraka ha-
si direnean, orduan hasi di-
ra arazoak. Etxebizitzak as-
ko esan nahi du. Etxebizi-
tzaren prezioak bere le-
kuan jarri behar dira.
Oraindik ez daude bere le-
kuan. Gehiegizko prezioan
daude. Inbertsio publikoa
da horretan garrantzitsua.
Udaletxeek-eta, Babes ofi-
zialekoak, prezio kontzer-

Ostalaritza
Ostalaritzako datu orokorren
arabera, kontsumoak behera
egin du. Krisiaz gain, herrita-
rren ohitura aldaketak ere gehi-
tu behar zaizkio. Goierriko bi
taberna eta jatetxetara jo dugu,
krisiaren eraginik nabarmen-
tzen duten jakin nahian.

Ordiziako Pottoka taberna-
ko Aitor Urretak adierazi digu-
nez, “guk momentuz ez dugu
nabaritzen. Urteko hilabeterik
txarrenak azaroa eta otsaila iza-
ten dira, eta beste urteetakoa
bezalako azaroa izan da. Krisia-
ren eraginik ez dugu nabaritu;
hori bai, jendeak beldurra dau-
ka. Lanik gabe gelditu direnak
egongo dira baina nik uste dut, momentuz, ez dela nabaritzen. Poteoa bukatzen ari da,
baina ez krisiagatik, ohitura aldaketagatik baizik. Kafea, pintxoak, ogitartekoak... normal
ari gara lanean. 2009a ez dakit zer izango den, baina nik uste dut igualtsu jarraituko due-
la. Nik uste dut hemen beldurra dagoela. Nik bakarrik dakit, abenduko zubian jende pi-
lo bat eskiatzen izan dela. Ez dakit krisia zenbaterainokoa den”.

Zaldibiako Lazkao Etxe jatetxeko Eneko Azurmendik ere, momentuz ez du eragin
handirik nabaritu. “Zenbakiek gora egin beharrean, egin baldin badute, zerbait behera
egin dute. Baina nabarmen ez. Gero ikusi behar ea zein garapen izaten duen. Momen-
tuz ez du ematen alarmatzeko modukoa denik. Esaten da krisiak barneko kontsumoan
ez diola kalterik egingo, mesede egingo diola; jendea kanpora gutxiago mugituko dela
eta bertan gehiago kontsumituko duela”.

Hori bai, jendea, “zalantzaren kasuan, badaezpada ere” merkeago jaten lekuetara jo-
aten hasita omen dago. Leku batzuetan hasiak badira ere, Lazkao Etxen ez dute pentsa-
tu menu bereziak jartzea, kartarekin jarraituko dute. “Oraingo aurreikuspen hauekin ez
dugu beharrik ikusten. Beste batzuk prezio jakin bateko menuak jartzen dituzte. Baina
guk ahal dela, orain arteko lineari jarraituko diogu. Baina azkeneko joeraren arabera, le-
hen sekula galdetzen ez bazuten, orain, asteburuko menu bereziak ditugun galdetzen
digute. Jendeak ondo jan nahi du, baina ahal den merkeena. Azken batean, bezeroek
mugitzen dute merkatua, era batera edo bestera. “Jate kontuak, bat-batean etetea, zaila
izango da, jendea ohituta dagoelako”, dio Azurmendik”.

2009ari beldur ote dioten galdetu diogu zaldibiarrari. “Hotsak ez dira onak, gogorre-
na 2009a izango omen dela zentzu guztietan esaten dute. Aurreikuspenak egitea izango
litzateke, ekonomian artistak direnak horretan arituko dira. Ez dugu aurrikuspen ezko-
rrik egin nahi. Pentsatzen dut, berdintsu lan egingo dugula; gehiago egiten ez bada ere,
eutsi behintzat, aurtengoa berdinduta ondo”.

Zaldibiako Lazkao Etxe jatetxeko 
Eneko Azurmendi.
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ESTIBALIZ JUAREZ ALDANONDO
602 Zbki. KOLEGIATUA

RADIOGRAFI PANORAMIKO ETA ZEFALOMETRIAK

ODONTOLOGIA OROKORRA: HAUR ETA HELDUAK

JOAN ITURRALDE, 3   BEASAIN
☎☎ 943 88 46 28

tatuak dituzten etxebizitzak
merkeagoak datoz… nik
uste dut hortik etorri behar
dela. Alokairuzko etxebizi-
tzak ere bai. Nik uste dut
hortik etorri behar dela
hazkundea. 300.000 eurotik
gorako etxebizitza ez da
gaztearentzako heldulekua.
Etorkinak ere etxebizitze-
tan sartu dira. Lehenengo
enplegua galtzen dutenak
etorkinak dira.
2009 urte bukaera aipatu
duzu. Hobeto ala okerra-
go egongo gara?
Datorren urtearen bukae-
ran esango dizut. Ez da
erraza. Nik ez dut uste ho-
beto egongo garenik.
Oraindik goraka hasi gabe
egongo gara. Behera bere-
hala egiten da zuloa baina
gora egitea kosta egitea.
Baina jendeak konfidantza
hartu behar du, kontsumoa
igo.
Beldurraren eraginez,
jendea gehiago aurrezten
ari al da?
Dirua daukan jendea ez da
inbertsioetan sartu  azkene-
ko urte eta erdian. Ez daki
nola doan ekonomia eta
eutsi egin behar dio. Baina
nik uste dut hortik baino
gehiago, interesa jaistetik
datorrela igoera. Interesak
urrian, 5,5ean zeuden eta
orain, 3,5ean daude. Eta
gehiago jaitsiko dela esaten
dute. Jaitsi behar da, ikus-
ten delako, berpiztu egin
behar dela ekonomia. Ga-
solinak ere kalte asko egin
du. Pentsa non egon den!

Turismoa
“Badaezpada ere...”, horrelaxe
laburbildu du Urraki bidaia
agentziko Izarra Urdalletak.
“Psikosis asko dago. Nire ustez,
jendeak dirua badauka baina,
komunikabideetatik beldurra
sartzen ari zaizkigu”. Beldurrik
ez diote 2009ari, errespetua bai.

Goierritarrek bidaiatzeko jo-
erari eutsi egiten diete oraindik.
“Guk orain arte ez dugu bidaia
agentzian krisiaren eraginik na-
baritu. Guretzat orain, denbo-
raldi baxua da, baina beste ur-
teetatik ez dugu jaitsierarik na-
baritu.  Guk jaitsiera nabaritze-
kotan, datorren udan nabaritu-
ko genuke, edo Aste Santuan.
Orduan esango dugu benetan
krisia nabaritu den ala ez. Aza-
roan jendeak asko bidaiatu du
eta Gabonetarako, inoiz baino
gehiago saldu dugu. Aurtengo udan turismoa jaitsi egin dela esan bada ere, guk ez du-
gu nabaritu. Irailean ere ez, oso ondo saldu da”. Urdalletaren esanetan, “badago jende
bat, nahiz eta krisia egon, bidaiatzeari ez diona utziko. Aukera duen jendea beti egon-
go da”.

Hori bai, bidaiatzeko ohiturak aldatzen ari omen dira: “orain dela 10 urte, jendea,
abuztuan, 15 egunerako joaten zen oporretan. Baina gaur egun, eta urte batzuk badira,
astebeterako. Baina hori aspalditik da. Beste aldaketa bat ere izan da azkenaldian: guz-
tia ordainduta joaten da jendea. Hemen gehixeago ordaintzen dute baina ez daukate
ezertxo ere ordaindu beharrik. Hotelaren eta hondartzaren inguruko txiringitoak edo ta-
bernak hutsik daude. Baina hori opor lekuan nabaritu dute, guk ez”, zehaztu du.

Goierritarrak kanpora joaten diren bezala, Goierrira ere etortzen dira turistak. Goie-
rriko turismoaren datuak, Goiturreko Niko Osinaldek ezagutzen ditu ondoen. “Erosketa
saskian dago sartuta bidaiatzea, jendeak ez du bidaiatzea baztertu. Abenduko zubia oso
ona izan da. Udazkena ere ona izan da. Eta 2009ko lehenengo asteburuetarako ere au-
rreikuspen onak daude. Gertuko jendea dator. Hori bai, jatetxeetan gastu gutxiago egi-
ten dute. Norberak etxetik ekarrita, eta otordu merkeagoak egiten ditu. Orain jendeak
kotxez egiten ditu bidaiak. Hegazkinez egin beharreko bidaiak baztertu egin ditu. Guk
hor, abantaila daukagu. Lehenengo merkeenak betetzen dira. Kostaldera joan beharre-
an, barrualdean merkeago daude ostatuak, eta gainera kalitatezko ziurtagiriarekin, ga-
rantia badago”. 2009ari begira, kotxez, gehienera, 2 edo 3 ordutara dauden probintzie-
tan egingo dute sustapenik handiena Osinaldek aurreratu duenez.

Urraki bidaia agentziako langileak.
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AHOLKULARITZA

zugaztibi@telefonica.net
Tel.: 943 16 23 86 - 943 16 15 58
Faxa: 943 16 15 58
Domingo Unanue plaza, 5 behea
ORDIZIA

●  Laborala

●  Fiskala

●  Kontablea

●  Juridikoa

●  Aseguruak

●  Inmueble

ajentzia

9:30etik 19:00etara

EGUERDIZ IREKITA

Zein kostu ekarri dien en-
presei, eta denoi! Gasolina
jaitsita, maileguan 250 euro
gutxiago ordaindu behar…
urtean berriz ere oporretara
joateko moduan behintzat.
Eta hori gizarte oso batean,
asko da. 
Datorren urteari begira,
zein gomendio edo mezu
zabalduko zenuke?
Hurrengo hilabeteetan kri-
siaren eragina handitzen jo-
ango da. Baina baikorrak
izan behar gara. Nik nire
ustez, gure bailaran ondo
eramaten ari gara orain ar-
te, eta espero dut hemen-
dik aurrera hala izatea.
Etxebizitzan sartzea, dirurik
ez badaukazu, oso zaila da-
go. Dirua baldin baduzu,
baliteke orain garaia izatea
negoziatu eta etxebizitza
ondo erosteko. Krisi garaie-
tan dirua egiten da eta le-
hen gelditu dena ezer egin
gabe, itxoin duena, eta
orain dirua baldin badauka,
orain dauka aukera etxebi-
zitza bat erosteko edo bes-
te inbertsio bat egiteko.
Hori kontuan hartzekoa da.

Nik uste dut Euriborra
jaitsita lagunduko duela
kontsumoaren hazkunde-
ak. Positibo hartu behar
dugu. Nik uste dut ziklo
honetan, jaitsierak joko
duela datorren urtean, eta
hasiko garela pixkanaka
goraka. Hemendik urtebe-
tera, espero, argitasun pix-
ka bat gehiago ikustea. Eu-
tsi egin behar da, gerrikoa
estututa.

Jantziak
Bi jantzidendetara egin dugu bisita, ea krisiaren eraginaren inguruan zein datu ematen
dituzten jakiteko asmoz. Biak ere Ordiziako dendak dira: Zipi Zape, haur jantzi denda
eta Ness, emakumezkoen jantzi denda.

Zipi-Zaperen kasuan, “asko nabaritzen da krisia, nik behintzat bai, eta gehienek ha-
la esaten dute. Saltzen da, baina poliki. Lehen hiru konjunto erosten zituenak, orain bat
erosten du.  Azaroa oso baxua izan da. Urrian hasi zen beherakada, asko gainera. De-
na den, urte guztian joan da pixkanaka beheraka. Beherapenen zain dago jendea. Be-
herapenak besteetan baino lehenago jarri ditugu. Gabonetarako pixka bat gehiago hasi
da mugitzen. Nik esperantza daukat, krisiaren ondorioz, jendeak jostailu gutxiago opa-
rituko duela eta arropa gehiago, behar dena alegia. 2009a txarragoa izango omen da, ez
dakit zer egin behar dugun. Baina asteburuan irtetzeko eta bazkaltzera joateko ez dago
krisirik. Jendea mugitzen da. Oporrak zerbait sakratua bezala jarrita dauzkagu, beha-
rrezkoak bailiran”, adierazi digu Zipi Zape dendakoak.

Ness jantzidendako Estik, oraingoz, ez du hainbesteko eraginik nabaritu. “Azaroa gel-
doagoa izaten da beti eta aurten ere hala izan da. Baina gainerakoan, ez dut beheraka-
da handirik izan”. Baina Eguberriak izango dira termometroa Estirentzat: “Eguberrietan
asko gelditzen bada, eta telebistak denei ez erosten animatzen ari dira... Eguberriei bel-
durra diet. Eguberrien ondoren beharbada beste zerbait esango dut. Nahiago dut balo-
razioa aurrerago egitea. Orain arte oso baikorra izan naiz eta saiatzen naiz horrela iza-
ten. ”. Aldaketa bat nabarmentzen du dena den Estik: “bezero mota ezberdinak daude.
Lehen erraztasun gehiagorekin erosten zuenak orain ez duela hain erraz erosten. Dirua
daukanak berdin gastatzen du baina gutxiago daukanak gehiago begiratzen du”. 
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OINETAKOAK
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GGaabboonn  zzoorriioonnttssuuaakk
ooppaa  ddiizzkkiizzuueegguu
gguuzzttiiooii!!

Beasaingo Aranburu zapatadendara joan gara oinetakoen
salmenta nola dagoen jakiteko irrikan. Tere Irizarrek, gar-
bi dauka: beharrean ez bada aurkitzen, ez da horren erraz
erosten. “Guri zer gertatzen zaigu? Aurten, zorionez, egu-
raldi txarra egiten ari dela eta horrek behartu egiten ditu
bezeroak. Behar horretan erosi egiten dute baina ez da
erosten, gauzak ondo doazenean erosten den alaitasuna-
rekin. Nik uste dut jendeari beldur izugarria ematen diola.
Eta hori nabari da, asko hitz egiten baita horretaz”.

Beherakada hau dena den, aspalditxokoa dela zehaztu
du Irizarrek. “Euroa sartu zenetik dator pixkanaka. Lehe-
nengo susmoak, 2007ko urrian entzun ziren. Urrian ondo
saltzen hasi zen eta bat-batean gelditu egin zen. Oso na-
barmena izan zen. Horretaz aparte, oso eguraldi ona egin
zigun. Azaroa oso epela izan zen, lehorra. Beraz, bata bes-
tearen gainean jartzen badituzu... ezin da oso seguru esan
zerk eragin duen, baina niretzako bai, giroan badago kri-
sia, eta jendea beldur da”, zehaztu du.

2009ari beldurrik ba al diozu? “Bai! Izugarria gainera.
Gu beldurrez baldin bagaude, ez dugu hain erraz erosten.
Hau kate bat da. Hemen beste batzuk komentatzen dute,
hemen ez dagoela arazo handirik, baina orain bai, hasi di-
ra arazoak. Gaizki dauden sektoreak badaude eta bata
bestearen atzetik doa. Lana galtzeko beldurra dago”, azpi-
marratu du.

Momentu egokian joan gara Aranburu oinetako den-
dara, Jose Migel Zulaika, zapata saltzailea, alegia, oineta-
ko egile enpresen eta denden artean bitartekari lana egi-
ten duena. Dendari askorekin du harremana eta dagoene-
ko, krisiaren eraginaren aurreikuspena egina dauka: “izu-
garri nabaritu dugu jaitsiera. Aurreikuspenak txikiagoak
dira eta kezka antzematen da. Denda bakoitzak, %10-15
gutxiago erosten badu... orokorrean asko da. Nik kalkulua
egiten dut, salmenta %20-25 gutxiagokoa izango dela. Guk
aurretik jokatzen dugu, 6 hilabete lehenago ibiltzen gara,
guk udakoa saldu dugu dagoeneko. Eta portzentajeak as-
ko jaitsi dira. Denda asko dago kili-kolo. Segurtasun eza
handia dago gainera. Hemen hainbestean, baina behe al-
dera... desastre. Nik 2009ari baino beldur handiagoa diot
2010ari. Dendari asko mantenduko ote diren dago koska.

Bakoitzak bere negozioa daukana, hor nonbait, baina jen-
de pilo bat dago, errentan, langileak dituena... kosta egi-
ten zaie ailegatzea. Hori orain. Beraz, jarri gaitezen he-
mendik 6-8 hilabetera”, azpimarratu du Zulaikak.

Aurten eguraldia lagun dute zapata-saltzaileek. Jose
Migelek begiak zabaldu orduko begiratzen dio eguraldia-
ri: “nik aspaldi esan nuen, otsailaren 21a arte, horrela ja-
rraitu dezala. Eta martxoan, udaberria hasi”. Tere Irizarrek
zehaztapen bat egin du. “Nik beti esaten dut, guk soroak
behar duena behar dugula, garaian garaikoa”.

2009ari, 2008a baino txarragoa ez izatea eskatuko dio-
te Urte Zahar gauean. “Aurtengoa txarra izan da, baina
txarragorik ez dugu nahi”, gaineratu du Zulaikak.

Jose Migel Zulaika eta Tere Irizar.

“2009an, oinetakoen salmenta %25ean jaistea
aurreikusten dugu”

☎ 943 889 296

Faxa: 943 887 952

N-1 errep. 419 Kma

BEASAINBikar, S. A.
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T
xirrindulari guztiek duten ametsa,

21 urterekin bete du Gorka Izagirre

ormaiztegiarrak: profesionaletara

igotzea.  Goierriko enpresa batean babesa

izango du: Contentpolis-Ampo. Goierriko

beste hiru txirrindulari profesionalekin

batera. Lehenengo urtean, ikastea eta la-

guntzea du helburua, eta dituen aukerak

aprobetxatzea. Ziklo krosa zertxobait baz-

tertu egin beharko du.

Gorka Izagirre
ormaiztegiarraren
ametsa beteta
Txirrindularia
profesionaletara
igoko da 

Contentpolis-Ampo
taldearekin

Kirola

GG EE RR RR II KK OO
LL II BB UU RR UU DD EE NN DD AA

☎ 943 88 65 00
Faxa: 943 88 7971

gerrikoliburudenda@euskalnet.net
Elosegi 16     LAZKAO

Gabon zoriontsuak eta
Urte Berri on!

Victor Mendizabal, 2
☎☎ 943 88 47 65

ORDIZIA

San Inazio, 6 
☎☎ 943 16 16 74 - 943 16 13 28 

BEASAIN



Talde berrian eta maila
berrian arituko zara hu-
rrengo denboraldian. Afi-
zionatuetatik profesiona-
letara pasatuko zara. Al-
daketa handia izango al
da zuretzat?
Gaztea naiz, lehenengo ur-
tekoa izango naiz, 21 urte
ditut, ikastera, esandakoa
egitera joango naiz, hauen-
tzako lana egin… eta auke-
rak suertatzen badira, ihe-
saldiren batean edo, ahal
denean aprobetxatzen saia-
tuko naiz. Zuzendariak
esandakoa egingo dut eta
aukerak baldin badaude,
aprobetxatu.
Maila aldaketa nabaritu-
ko da, ezta?
Bai. Maila guztietara igotzen
garenean nabaritu izaten
da. Esaten dutenez, diferen-
tzia handiena, afizionatueta-
tik profesionaletara dago.
Nabariko dut bai. Baina nik
uste dut erakutsi dudala txi-
rrindularitzan gai naizela
profesionaletan ibiltzeko,
maila badaukadala. Mexi-
kon ere erakutsi nuen. Urte
osoan afizioanatuekin ibili
nintzen hemengo pelotoian,
ez neukan profesionaletako
erritmorik hartuta, batzuk
Tourrean ibilitakoak ziren…
Pixka bat prestatu nintzen
baina ezberdina da. Gaine-
ra, gaztea izanda, nabarmitu
egiten da. Baina hala ere
uste dut maila ona eman
nuela, bai mendiko etape-
tan, ihesaldietan erraz sartu-
ta.. itxura polita eman nuen.
Hemendik aurrera, hurren-

go denboraldian ikusiko
dugu zer egiten dudan.
Saiatuko naiz. 
Profesionaletara igotzeko
ametsa behintzat, bete
duzu.
Bai, hori izaten da denon
ametsa, ez nirea bakarrik.
Batzuk lortzen dute eta bes-
te batzuk ez. Niri tokatu
zait, lehen esan dudan be-
zala, merituak egin ditudala
uste dut, eta aukera izan
dut, orain aprobetxatu egin
behar.

Profesionaletara igota,
bizitza asko aldatuko al
zaizu?
Ez dut uste, ez nuke gehie-
gi aldatzerik nahi. Donos-
tian nabil ikasten eta ikas-
ten jarraitu nahi dut. Hezi-
keta fisikoko goi mailako
ziklo bat egiten ari naiz.
Martxoan bukatuko dut.
Praktikak hori bai, atzeratu
egin beharko ditut.
Entrenamenduak adibi-
dez, gehiago egin behar-
ko al dituzu?

Hori bai.  Entrenamendu al-
detik karga gehiago, errit-
moa ere gehiago… korritu
behar ditugun karreren ara-
bera. Taldearen lehen kon-
zentrazioa egiten dugune-
an, esango digute bakoitzak
zer korritu behar duen eta
horren arabera egingo ditu-
gu entrenamenduak.
Egutegirik beraz ez dau-
kazu oraindik.
Aurreko astean egon nin-
tzen Murtziakoekin hizke-
tan eta esan zidan pentsatu-
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“Ampok gure alde egitea 
oso garrantzitsua da”

Talde bila ibiltzea, gogorra izango
da… Entrenamenduez aparte, lan
gehiago dituzue.
Orain gainera, asuntoa dagoen bezala,
oraindik zailagoa. Guk zortea eduki du-
gu, Ampok apustu hau egin duelako. Be-
ren aldetik ere nik uste dut apustua egin
duela, beraien interesak ere edukiko di-
tuzte baina gure alde jokatzea garrantzi-
tsua da. Nire ikuspuntutik begiratuta, es-
kertzekoa da. Murtziako enpresa eta biak
eskutik helduta doaz eta aukera hori
ematea eskertzekoa da. 
Goierriko enpresa batek, Ampok,
Goierriko txirrindularitzaren alde
egin du apustu.
Polita ematen du. Lau hartu gaituzte, de-
nak talderik gabe geundenak… Nik tal-
derik aurkitzen ez banuen afizionatuetan
jarraitzeko aukera banuen, baina besteak
talderik gabe zeuden, egoera onean ez,
inori ez baitzaio gustatzen talderik gabe

egotea. Aukera honekin, denok pozik
gaude, elkartuta, entrenatzeko arazorik
ere ez gainera.
Aurten gainera, denak elastiko berdi-
narekin arituko zarete.
Bai, gustura gaude, oso gustura.
Goierriko txirrindulari profesionalek
elkarrekin entrenatzen dute. Orain
talde honetara gerturatuko al zara?
Denboraldi aurrea, ni nire kabuz ari naiz.
Berandu samar bukatu dut denboraldia
Mexikora joan nintzelako, orain dela pa-
re bat aste hasi nintzen. Nire kabuz ari
naiz pixkanaka. Behin denboraldian sar-
tzen garenean, entrenamenduak elkarre-
kin egingo ditugu.
Polita izango litzateke, Goierriko en-
presa batek babesten duen talde bate-
an goierritarren batek karreraren bat
irabaztea.
Nik nire aldetik zaila edukiko dut. Baina
besteek erakutsi dute kalitatea badauka-
tela. Denek dauzkate karrerak irabazita.

ile-apaindegi mistoa        solarium bertikala

Joan Iturralde, 5-7 (solairu artea) BEASAIN     T 943 161 105

SEGURUEN PROFESIONALAK

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

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

LAZKAO

AAsseegguurruu  kkoorrrreedduurriiaa
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ta zeukatela urtarrilaren 7an
lehenengo konzentrazioa
egitea, Murtzian. 
Bitartean, zein entrena-
mendu egin-eta bakoi-
tzak erabakitzen duzue?
Nik orain arteo zuzendaria-
rekin, Artetxerekin jarraitu
behar dut. Hark IVEF egina
dauka eta masterra atera-
tzen ari da. Seguros Bilbao-
ko guztioi jarri dizkigu en-
trenamenduak eta Seguros
Bilbaotik pasatutako profe-
sionalei ere bai. Niri ondo
joan izan zait afizionatuetan
eta berarekin segituko dut.
Talde bila aritu behar
izan zarete. Euskaltelen
ateak itxita izan dituzue?
Beraiek esaten dute, zen-
bait talderekin hitzarmenak
dituztela. Talde batzuk au-
kera gehiago dituzte Eus-
kaltelekin profesionaletara
pasatzeko, beste batzuk
baino, nahiz eta meritu
gehiago egin. Bidelanen
edo Caja Rural taldean da-
goen batek nahiz eta gu
baino meritu gutxiago egin,
aukera gehiago dauzka pa-
satzeko. Guri aukerarik ere
ez digute ematen. Diferen-
tzia horiek Euskaltel bezala-
ko talde batean egotea, niri
ez zait ondo iruditzen. Diru
publikoarekin egindako tal-
de bat da eta txirrindularien
artean zu bai eta zu ez esa-
tea, horrelako diferentziak
egotea… Arrazoia talde hi-
tzartuak jartzen ditu. Talde
hitzartuei segimentua egi-
ten dietela esaten dute bai-
na adibidez, nire anaia, De-

babarrenan ibili da, talde
hitzartua da. Taldetik ondo-
ena ibili dena bera izan da
eta ez diote inolako segi-
menturik egin, ez dute be-
rarekin hitz egin… Niri adi-
bidez, Seguros Bilbaon, se-
gimentu bat egin didate, es-
fortzu probak pasatu ditu-
gu, analisiak… nire anaiak,
talde hitzartukoa izanda, ez
du esfortzuzko proba bat
egin, ez analisirik… Talde-
an bera ibili da ondoen, eta
bera baina gutxiago ibili
den bat, meritu gutxiago
egin ditu, eta hura pasatu
egin behar dute.
Txirrindularitza egoera
zailean al dago?
Egoera zailean egonda eta
hemen horrelako diferen-
tziak egonda, egia esanda
penagarria da. Baina horre-
la da eta ez dago besterik.
Orain dela aste batzuk, Am-
porena atera aurretik, Dio-
nirekin-eta egon nintzen eta
galdetu zidaten aurtengo
denboraldirako zein asmo
nuen, hitzartutako talderen
batera joatekoa edo… Ezer
ere ez neukala esan nien,
nire taldean jarraitzea pen-
tsatzen nuela. Nire anaia
orain, Seguros Bilbaora pa-
satu da. Hitzartutako talde
batera pasatuz gero igual
Euskaltelera pasatuko nin-
tzateke baina igual, nire
pertsonalitatea da eta ez
zait ondo iruditzen eta nire
bidea jarraituko dut. Segu-
rosen eta beste hainbat tal-
detan nik uste dut gauzak
ondo egiten direla.

“Mandubi 
asko gustatzen zait”

Karrera bat:
Afizionatuen mailan, Legazpikoa. Lehenengo urtean ko-
rritu nuenean, karrera ona atera zitzaidan. Gogorra da,
garrantzitsua ere bai eta etxe ondoan beste motibazio ba-
tekin korritzen dut.
Mendate bat:
Mandubia, asko gustatzen zait, bai alde batetik eta bai
bestetik, bai karreran eta bai entrenatzen.
Idolo bat:
Ez daukat. Lehen txikitan, Indurain, Tourra irabazi egiten
zuen-eta, hemengoa da gainera. Olano ere bai.
Txirrindularitzaz gain, beste gustuko kirol bat:
Pilota. Oraindik ere lagunekin aritzen naiz.
Zaletasun bat: 
Mendira joatea.
Urte Berriari zer eskatzen diozu?
Karreraren bat irabaztea. Edozein, igual dio zein. 
Ordiziakoa adibidez?
Ez legoke gaizki, oraintxe sinatuko nuke.

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

Opariak

Arropa osagarriak

Gabon zor iontsuak!

Nafarroa Etorbidea, 5
☎ 943 88 10 50

BEASAIN



33Goierritarra 352 [ 2008-XII-17 ]

Pasa den denboraldian
lasterketa asko irabazi di-
tuzue.
Bai. Baina existituko ez ba-
gina bezala da. Lehendaka-
ri, Sub-23, Euskaldun txa-
pelketak egoten dira eta
txapelketa horietan, hitzar-
tutako taldeetakoak ez dira
aurrean ibiltzen. Horrek ez
du esan nahi jende ona ez
denik. Nik esaten dudana
da, diferentzia horiek ez li-
ratekeela egon behar. Dife-
rentzia horiek egon gabe,
bat ondo ibiltzen bada edo
pertsona erregularra baldin
bada, segimendu ona egin,
edozein taldetakoa izanda
ere. Baina hori ez dute egi-
ten. Gu gure bidea bilatu
beharrean gaude, moldatu
beharra daukagu, orain gai-
nera txirrindularitza dagoen
bezala, oraindik ere gehia-
go.
Txirrindularitza nahiko
itsusi dago, ezta?
Bai, nahiko itsusi bai. Do-
pin asuntoak direla, taldeak
desagertzen ari direla…
itsusia dago eta etorkizun
iluna dagoela ematen du.
Baina guri gustatu egiten
zaigu eta behin honaino iri-
tsita, txikitatik kirol hau
eginda, txikitatik profesio-
naletara iristeko izandako
ilusioa, puntu honetara iri-
tsita, ez duzu etsi behar. Au-
rrera jarraitu behar da.
Orain artekoa ondo egin
duzu, hemendik aurrera
zer egiteko esperantza
daukazu?
Orain arte egindakoak ez

du ezertarako balio. Orain
ni behintzat zerotik hasiko
naiz. Aurreko mailatan zen-
bat karrera irabazi ditudan
ez du balio, profesionaletan
erakutsi behar da. Orain da
erakusteko momentua.
Saiatuko naiz ahal dudan
ondoen egiten.
Zertan moldatzen zara
ondoen?
Orain arteko mailetan, ez
naiz inon punta-puntan
ezertan ibili. Ondo molda-
tzen naiz. Sprintean adibi-
dez, talde txikietan, 10-
15eko taldeetan, nahiko
arriskutsua naiz. Goraka ere
ondo moldatzen naiz, for-

man ondo nagoenean. 
Tourra irabazteko txi-
rrindularia, orduan.
Urruti dago hori. 
Hurrengo ametsa Fran-
tziako Tourra al duzu?
Ez dut horrelakorik pentsa-
tu. Orain ahal dudan ondo-
en egiten saiatu behar naiz,
ondo prestatzen denboral-
dia. Aurrean ibiltzeko gai
naizela erakustea da helbu-
rua. Ahal dudan ondoena
egitea.
Prestakuntzan ziklo kro-
sak lekurik ba al du?
Aurrekoan Murtziakoarekin
hizketan aritu nintzen eta
komentatu nion ziklo krosa-

rena eta egia esan, ez zion
grazia handirik egin. Nire
aldetik, nik ez daukat ara-
zorik ziklo krosean aritze-
ko. Beti  egin izan dut. Jen-
de askok utzi egin izan du-
te, eta nik beti segitu izan
dut egiten, nire ustez, ona
delako. Eta orain ere pen-
tsamendu berdinarekin se-
gitzen dut. Nire esku baldin
balego, nik arazorik gabe
egingo nuke, baina ez dago
nire esku. Ezezkorik ez zi-
dan esan, baina ez zion gra-
zia handirik egin. Korritu
behar baldin badut, karrera
asko ez ditut korrituko; he-
rrikoa eta besteren bat. 

Aurreko mailatan zenbat

karrera irabazi ditudan ez du

balio, profesionaletan erakutsi

behar da. Saiatuko naiz ahal

dudan ondoen egiten.

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”

kudeaketa

fiskala

kontablea

merkatala

laborala

z e r b i t z u a kTel 943 88 44 00
Faxa 943 80 51 27
www.biokzerbitzuak.com
Ordizia Goierri, 12

KRISTALDEGIA
ERAKUSKETA:

Ezkiaga Pasealekua z/g 
☎ 943 88 88 24

BILTEGIA:
Salbatore Industrialdea 

☎ 943 88 60 70

BB EE AA SS AA II NN
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Nordia Perez nika-
raguarra 2006ko
abuztuaren 21ean

iritsi zen Gipuzkoara,
bere amaren urratsen
atzetik. Senarra, Victor
Lezama eta semea, urte-
beteko Victor, airepor-
tuan agurtu eta hantxe
gelditu ziren. Dena den,
hiru hilabeterako, elka-
rrekin zeuden denak, Or-
dizian.

29 urte dituzte Nordia
Perezek eta Victor Lezamak.

Duela bi urte, beraien bizi-
tza aldatuko zuen erabakia
hartu zuten: Nordia, bere
amak aurretik irekitako bi-
deari segiz, Gipuzkoara
etortzea. Baldintza batekin
etorri zen Nordia: han edo
hemen, baina bi hilabetera
berriz elkartuko zela etxeko
bere bi gizonekin: Victor se-
narrarekin eta Victor semea-
rekin. Hiru hilabeterako
baldintza beteta zuten. Fa-
miliako laugarren kidea, bi-
dean dator gainera.

Elkartu arteko esperien-
tzia dena den, gogorra izan
zen Nordiarentzat. Erabakia
zergatik hartu zuten galdetu
diegu: “gu lizentziatuak ga-
ra. Victor, Nazioarteko Mer-
kataritzan eta ni Turismoan
eta Ostalaritzan. Inoiz ez zi-
tzaigun burutik pasatu kan-
pora ateratzea baina nire
ama etorri egin zen eta nire
herrialdean egoera ez dago
hain ondo. Profesional ba-
tek, han gehienez, 500 do-
lar irabazten ditu. Amak ni-

rekin hitz egiten zuen eta
ezberdina zela esaten zigun
eta amak pentsatzen zuen,
ni hona etorrita nire lanbi-
dean lan egingo nuela”, ze-
haztu du Nordiak.

Haurrari bularra azkene-
ko aldiz hegazkina hartu
baino lehen eman zion. “Ez
nuen etorri nahi. Baina az-
kenean etorri egin nintzen”,
aitortu du. 

Etorri eta ez zuen espe-
ro zuena aurkitu. “Honek
ez dauka han kontatzen du-

Nordia Perez eta Victor Lezama, 
nikaraguarrak

Ordizian bizi dira
Victor

semearekin,
2006-tik

Goierritar berriak

✆✆ 943 88 77 26   ALTZAGA

Urte guztian
zabalik

Eguneroko menua

Karta

Sagardotegiko meua

Olagi
Sagardotegia
Jatetxea
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tenarekin zerikusirik. Oso
ezberdina da. Beste bizimo-
du bat, beste bizi maila bat.
Egun guztia negarrez pasa-
tzen nuen”, onartu du nika-
raguarrak. “Irudi okerra
dauka jendeak Nikaraguan:
hau zerua dela uste du jen-
deak, guk uste genuena ez
dugu aurkitu.  Baina hau
oso gogorra da. Lan asko
egin behar da, ez gure he-
rrian bezala. Guri ez digute
sinisten hemengo bizimo-
duaz kontatzen duguna.
Zein gogorra den esaten
diegu, baina beraiek pen-
tsatzen dute gezurretan ari
garela. Nordiaren bi anaia
etorri dira, nahiz eta guk
esan ez etortzeko. Etorri di-
ra, baina joatekoak dira”,
azpimarratu du Victorrek.

Lan aldetik ez zuen ara-
zorik izan. Lehenengotik
Lasarteko hotel batean lan
egin zuen. Beti ostalaritzan
aritu izan da lanean Nordia.
Haurdun dago orain, baina
Olaberriko Etxe Zurin zain
dauzkate. Victorrek, gitarra
eskolak ematen ditu.

Familia ondoan
Lan arazorik ez izanagatik,
familia ondoan behar zuen
Nordiak. “Hona gehienean,
emakumezkoak bakarrik
etortzen dira, diru pixka bat
egin eta zorrak ordainduta
bere herrira itzultzeko. Bai-
na nik ez nuen hori nahi,
nik nire familia ondoan be-
har nuen”. 

Eta uste baino errazago
lortu zuten familia elkar-

tzea. “Haurrarekin pasatzea
zaila da baina guk zortea
eduki genuen, eta ez ge-
nuen batere arazorik izan.
Jendeak erotuta nengoela
esaten zidan, hain denbora
gutxi neramanean, familia

ekartzea. Baina depresioa-
rekin nengoen, egun guztia
negarrez pasatzen nuen…
Hilabete bat nahikoa izan
nuen hau ezagutzeko, ber-
din zitzaidan, joatea edo ge-
ratzea, baina nik nire fami-

liarekin egon nahi nuen.
Beraiek ezin bazuten etorri,
ni itzuliko nintzen. Behin
elkarrekin egonda, berdin
zitzaigun non egon. Elka-
rrekin gaude eta horixe da
garrantzitsuena. Inoiz ba-
nandu gabe geunden eta
oso-oso gogorra izan zen”.

Esperientzia errepikatu-
ko ote luketen galdetu die-
gu: “berriz jaioko bagina, ez
dut uste berriz egingo ge-
nukeenik. Orain gauden
bezala bai, baina gogorra
izan da. Niretzat ez du me-

Musika odolean
Musika odolean daramate Victor Leza-
mak eta Nordia Perezek. Musikari es-
ker ezagutu ziren. Victorrek gitarra jo-
tzen du eta Nordiak abestu. “Egunen
batean, biek elkarrekin osatuko dugu
taldea”, diote irriparrez. Victor bi tal-
detan aritzen zen Nikaraguan, eta he-
men beste birekin. Zaldibiako Abarlo-
tzekin eta Ordizian sortu duten Luna
llena taldearekin. Abarlotzekin, Gipuz-
koako kantu txapelketan, Nortasuna-
ren saria eskuratu zuten.

Luna llena
Goierri koloretsua denaren adibide bat
dugu Luna llena taldea. Ordiziako
Eneko Gonzalek (Izurri taldekoa),
Riad aljeriarrak eta Victor nikaragua-
rrak osatzen dute taldea. “Rock latinoa
egiten dugu. Euskal Herriko, Nikara-
guako eta Aljeriako musikaren nahas-
keta da. Euskaraz eta gazteleraz kanta-
tzen dugu. Oso polita da”. 20 kantu
eginda dauzkate eta diskoa kaleratuko
dute laster.

Berriz jaioko bagina, ez dut uste berriz

egingo genukeenik. Orain gauden bezala

bai, baina gogorra izan da.

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

Komunitateen administrazioa
Kol. Zenb. 599

Urdaneta 52-behea
ORDIZIA

Tel.: 943 087 486

✕ Jabekideen
komunitatea
osatzea

✕ Komunitateen
kontabilitatea

✕ Akten idazketa

✕ Aurrekontuen
eskaera

✕ Aholkularitza
legala

✕ e.a.
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rezi Nikaraguan. Profesio
bat duena, moldatzen da.
Lehen okerragoa zegoen
egoera. Baina diru gehiago
irabazteko grinak bultzatu
gintuen Nikaraguatik atera-
tzera. Itzulitakoan gure
etxea erosi eta gure proiek-
tuak aurrera eraman nahi
ditugu”.

Victorrek umorez adie-
razi digunez, “alderantziz
eginez gero bai: lehenengo
ni etorri eta gero bera, ume-
arekin, hegazkinean parde-
lak aldatuz. Biberoia presta-
tu… luzea izan zen bidaia.

Hegazkin guztia beteta ze-
torren eta zortez, gure on-
doko aulkia hutsik zegoen.
Hantxe jarri nuen”. Dena
den, Victorrek onartu du,
emakumeek errazagoa dau-
katela lana bilatzeko. Nor-
diak, zerbait gaineratu nahi
izan du. “Gizonezkoak bel-
durtiagoak dira, ez dira
hain ausartak. Ez lirateke
etorriko”. “Lehenengo gizo-
nezkoa etortzen denean,
normalean, emazteaz ahaz-
tu egiten da. Hau gaizki da-
goela, eta hobe dutela etxe-
an gelditzea esaten diete”,

gaineratu du Victorrek.
“Dena den, emakume asko
ere gaizki ikusten dira, ta-
bernetan edaten, senargai
berriekin… Askatasuna as-
ko gustatzen zaie, izan ere,
oso herrialde matxistak di-
ra, emakumezkoak bazter-
tuta daude. Hona etortzea,
kaiolatik ateratzea da. As-
kotan ez da emakumearen
errua izaten, gizonak Nika-
raguan egin izan dionaren
ondorioa baizik. Asko sufri-
tzen dute. Berdintasunaren
gaian, hemen gauzak hobe-
to daude”, dio Nordiak.

Goierritar berri guztiei
egiten diegun galderarekin
bukatu dugu elkarrizketa.
Hemendik 10 urtera nola,
non ikusten duzue zuen
burua? “Nikaraguan, ahal
dela gure etxea eraiki eta
han bizi. Dantzalekua egin
nahi dut”, dio Victorrek.
“Aurreztu eta joan. Gauzak
oso gaizki jarriz gero, itzuli-
ko ginateke”, gaineratu du
Nordiak. Turismo arloko
ikasketak egina ditu Nor-
diak eta aitortu digunez,
“leku oso politak daude Ni-
karaguan, zoragarriak”.

Amerikako zenbait herrialdeetatik

emakumeak ateratzea, kaiolatik ateratzea

bezala da. Oso herrialde matxistak dira,

emakumezkoak baztertuta daude.

Nordia Perez eta Victor Lezama: 
“Hasiera-hasieratik jendeak oso ondo hartu gaitu. 

Oso jende ona aurkitu dugu”.

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

Zubierreka,9    ✆✆ 943 16 25 23    LAZKAO

Erretegi bezala
zabalik

❋❋ Eguneroko menuak

❋❋  Karta zerbitzua

❋❋  Ospakizunak

❋❋  Plater konbinatuak



37Goierritarra 352 [ 2008-XII-17 ]

Urdaneta 25
943 16 15 14
ORDIZIA

Gabon zoriontsuak
eta Urte Berri on!

URDANETA KHAF harategia
Kal i tate  hobea!      Prez io  berean!

Kal i tateko
HAragi
F idagarr ia



ETXERAKO OIHAL ETA OSAGAIAK

J. M. Barandiaran plaza   -   Tel.: 943 88 00 84   -   ORDIZIAJose Agustin Jauregi

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

Zubi-Erreka Industrialdea, 42
LAZKAO

toldosagustin.com
auxkin@toldosagustin.euskalnet.net
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Saskibaloi lehiaketa, haurren teknifikaziorako eskolen
artekoa: Beasaingo BKL,  Goierri (Urretxu), Tolosa eta
Ordizia KE. 17:00etan: Finalak.
17:00etan: D'Elikatuzen ‘Gabonetako mahaia eta plate-
rak prestatzen’ hitzaldia Xabier Martinez sukaldariare-
kin.
18:00etan: Jubilatuen egoitzan, ‘Aiton-amona eta bere
biloben eguna’. ‘Monda Lironda’ pailazoak ‘Baietz lortu’
lanarekin.

Abenduak 30, asteartea:
11:00etan: D'Elikatuz zentroan, ipuin kontaketa: ‘Urda-
neta eta espezien  mundua’.
18:00etan: Jubilatuen egoitzan, urte bukaerako jaialdia. 
19:00etan: Barrena Kultur Etxean, Ana Galdosen ‘Villa-
francatik Ordiziara historiaz jositako bidea’ liburuaren
aurkezpena.

Abenduak 31, asteazkena:
17:00etan: XXXII. San Silbestre krosa-Jose Manuel Ca-
balalero VI. memoriala. Nagusien proba 18:30ean hasi-
ko da.
19:30ean: Ohikoa den ‘Kattalin’ doinua joz, Beti Argi
banda eta Laguntasuna errondaila kaleratuko dira.

Urtarrilak 2, ostirala:
11:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara: Haur
Parkea Beti Alai pilotalekuan.
18:00etan: Herri Antzokian, ‘Los blancos no la saben
meter’ filmaren emanaldia.

Urtarrilak 3, larunbata:
18:00etan: Majorin ‘Xurdin-en gabonetako kontzertua’,
Ordiziako Gimnasia erritmiko taldearekin elkarlanean.
11:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:00etara: Haur
parkea Plaza nagusian.

Urtarrilak 4, igandea:
11:00etatik 13:30era 16:30etik 20:00eetara: Haur
Parkea, Plaza Nagusian.

Urtarrilak 5, astelehena:
16:00etan: Herri Antzokian, filmaren emanaldia hau-
rrentzat. Saio honetan ohiko errege-errosko eta pizzen
zozketa egingo da.
19:00etan: Bustuntzatik Erregeen kabalagata abiatuko
da eta Plaza Nagusian amaituko. Ekintza hau Parrokiko
Katekesiak antolatzen du.

Urtarrilak 6, asteartea:
10:30ean: Ordiziako Txistularien Diana.
11:00etan: Santa Ana abesbatzak lagundutako Meza
Nagusia elizan.

Ordizia
Eguberrietako ekintzak

Abenduak 17, asteazkena:
19:00etan: Goiztiri-AEK euskaltegiak antolatutako Ga-
bonetako postal eta idazlan lehiaketako sari banaketa
Barrena Kultur Etxean. 

Abenduak 18, osteguna:
18:00etan: Jubilatuen egoitzan Eguberrietako jaialdia.
19:00etan: Musika Eskolako ikasleak aterako dira eta
Eguberrietako doinu herrikoiak joko dituzte.

Abenduak 19, ostirala:
18:30ean: Garagartza Plazan, Euskadiko XI. Txistorra
txapelketa.

Abenduak 21, igandea:
19:00etan: Santa Ana abesbatzaren Eguberri kontzertua
elizan. 

Abenduak 23, asteartea:
19:00etan: Barrena Kultur Etxean, Kirol-sarien emanal-
di-ekitaldia, Ordizia 2008.

Abenduak 24, asteazkena: 
Eguberrietako azoka berezia:
9:00etan: Kapoi, Antzar eta indioilarren XXII. Erakus-
keta Beti Alai Pilotalekuan; errezil sagar, fruitu, fruitu le-
horren erakusketak Garagartza Plazan. Orein, pottoka,
asto, bigantxa... erakusketa Beti Alai kanpoan. 
18:00etan: Olentzero etorriko da.

Abenduak 25, osteguna:
10:30ean:  Diana ‘Beti-Argi’ musika bandaren eskutik.
13:00etan: Eguberrietako kontzertua ‘Beti-Argi’ musika
bandaren eskutik Plaza Nagusian.

Abenduak 26, ostirala:
18:00etan: Beti Alai pilotalekuan, Eguberrietako 24 or-
duko IV. Saskibaloi Txapelketaren hasiera.

Abenduak 27, larunbata:
16:30etan: Pirritx, Porrotx eta MariMotots pailazoen ‘Pi-
ratak’ ikuskizuna Majori kiroldegian. Antolatzailea:
Goierriko Ikastolak-Hazia Elkartea-Urruña.
19:00etan: Beti Alai Pilotalekuan, Eguberrietako 24 or-
duko IV. Saskibaloi Txapelketaren finala.

Abenduak 29,astelehena:
10:30ean hasita, Majori Kiroldegian, Gabonetako V.

Non zer
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Ordizia
Pirritx eta Porrotx ‘Piratak’,
abenduaren 27an, Majorin

Goierriko Ikastolek, Urruñako eta Ziburuko ikastolak
laguntzeko helburuarekin, Pirritx eta Porrotx pailazoen
saioa antolatu dute. ‘Piratak’ ikuskizun berria aurkeztu-
ko dute, abenduaren 27an, Ordiziako Majori kirolde-
gian. Sarrerak 6 eurotan daude salgai, Beasain, Lazkao
eta Ordiziako ikastoletan.

Lazkao
Astotxo eguna

Urtarrilak 11, igandea:
10:00etan: Asto diana, plazan.
11:00etan: Meza nagusia, Lazkaoko abesbatzaren par-
taidetzarekin Zistertarren konbentuan.
12:00etan: Gipuzkoako X. asto erakusketa eta lehiake-
ta, gurdi ibiltariak, salda, txistu emanaldia eta asto ho-
berena eta ederrena aukeratuko da.
13:00etan: Egiptorako ihesaren kale antzespena.
1652an sortutako festari ematen zaio bizia. Lazkao Txi-
ki zelaian.

Lazkao
‘Hirugarren mundua

ezagutzen’
Abenduaren 20ra bitartean Lazkaon, ‘Hirugarren mun-
dua ezagutzen-Beste mundu bat posible da’ lemapean,
Gabon inguru honetan, ekintza sorta antolatu du aurten
ere, Lazkaoko Rwanda taldeak.

Erakusketa
‘Afrikako arpegia’. Afrikako zenbait herrialdetako argaz-
ki bilduma: Burkina Fasho, Mali,… Argazkien egilea: Jo-
se Criado Lorenzo eta Mikel Mitxelena Otegi. Kultur
etxeko gelan. Ordutegia: astelehenetik larunbatera:
arratsaldeko 4,30etatik 8etara; larunbatetan, goizez
12etatik 1,30etar,  arratsaldez 6etatik 8etara. 

Bidezko merkataritza
Bidezko Merkataritzako produktuen eta eskulanen sal-
menta. Ordutegia: astelehenetik larunbatera, arratsalde-
ko 4,30etatik 8etara. Larunbatetan, goizez 12etatik
1,30etara eta arratsaldez 6etatik 8etara.

Film emanaldia
Abenduaren 18an, 19:00etan, Areria Kultur Gunean,
‘Montema Na Ngai’, Donostiako Zinemaldian estrenatu-
tako dokumentala. Kongoko Errepublikan hitz egiten
den lingala hizkuntzan “Motema na ngai” hitzek “Nire
bihotza” esan nahi dute. Hizkera poetikoan maitaleek
elkarri esaten dizkioten hitzak adierazteko erabiltzen
da. Eta itzulpen askea eginez gero “Maite zaitut” dela
esango genuke, edo “Ene maitea”. Dokumentalaren zu-
zendariari, Juan Miguel Gutierrezi, hitz horiek ateratze-
an zaizkio Afrikarekin pentsatzen duen bakoitzean.

Haurrentzako elkartasun ekintzak
Ikastolako haurren elkartasuna ekintzak: abenduaren
15ean, H.H.5 mailako ikasleek ‘Txanogorritxu Afrikarra’
ipuin kontaketa eskainiko dute. Abenduaren 15ean eta
17an, L.H. 1.,2.3. eta 4. mailako ikasleek Guttun birtua-
la  idatziko dute. Rwadako haur baten bizia eta bere he-
rrialdearen aurkezpena landuko dute.
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Beasain
Gabonetako ekintzak

Abenduak 24, asteazkena: 
08:00etan: Mendi irteera, Aizkorrira, Aizkorri Mendiza-
le Elkartearekin.
12:00etan: Olentzero. Ikastetxeetako ikasleen bilkura
herriko kaleetan zehar abestu ondoren. Loinazko San
Martin plazan.

Abenduak 25, osteguna:
12:00etan: Udal txistulari bandaren kalejira.

Abenduaren 26tik 30era:
11:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 19:30era:
Haur Parkea, Antzizar kiroldegian. Abenduak 26,
18:00etan, globoflexia; abenduak 28, 18:00etan, txo-
txongilo ikuskizuna; abenduak 30, 18:00etan, txokolate
jana.

Abenduak 28, igandea: 
21:00etan: Loinatz abesbatzaren eta Barroko taldearen
kontzertua, Andre Mari Zeruratuaren parrokian.

Abenduak 29 eta 30:
21:00etan: Zine kluba: ‘Gau laburra VIII’, Usurbe an-
tzokian.

Abenduak 31:
08:00etan: Mendi irteera, Txindokira, Aizkorri Mendi-
zale elkartearekin.
12:00etan: San Silbestre krosa.

Ataun
Ken7-ren kontzertua

Abenduaren 20an, larunbatean, Ken7 taldeak kontzer-
tua emango du herri antzokian, 22:30ean.

Idiazabal
Pop rock lehiaketa

Idiazabalgo Udalak III. Pop rock lehiaketa antolatu du
aurten ere. Euskal Herri osoko taldeek aurkeztu ahal
izango dute txapelketara (2008ko irabazleak ezik). Dis-
koetxeren batekin kontratua duen taldeak ezin izango
du parte hartu pop-rock txapelketan.

Taldeek abenduaren 22 baino lehen eman beharko
dute izena eta egun horretarako grabazio edo maketa
bat bidali beharko dute posta elektronikoz ala posta
arruntez, baita harremanetarako telefonoa ere. Grabazio
horretan abesti bakar bat aurkeztea nahikoa izango da
eta zuzeneko grabazioak, maketak edo beste mota ba-
tekoak ontzat hartuko dira.

Zortzi talde baino gehiago aurkezten badira epaima-
haiak aldez aurretiko aukeraketa egingo du. Aukerake-
taren emaitza urtarrilaren 2. astean jakinaraziko da. Au-
keratutako talderen batek ezin badu txapelketan parte
hartu, txapelketa eguna baino astebete lehenago jaki-
narazi beharko dio Idiazabalgo Udalari. 

Txapelketak bi sari izango ditu: 1. Epaimahaiak au-
keratutako taldeak diska bat grabatzeko aukera izango
du. 2. Entzuleek aukeratutako taldeak 2009ko Sanblas
jaietan kontzertua eskainiko du Idiazabalen.

Saritua suertatzen den taldeak, abestiren bat SGAEn
errejistratua badu, bere gain hartuko ditu horrek era-
gingo dituen gastuak.

Izena emateko: Telefonoa: 943187100; Helbide elek-
tronikoa: kultura@idiazabal.info; Helbidea: Idiazabalgo
Udala, Plaza Nagusia 1, 20213 Idiazabal.

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

ERREFORMAK
✖✖ Tximini eta

ekonomikak
✖✖ Berogailuak
✖✖ Iturgintza
✖✖ Zeramika erakusketa
✖✖ Bainuko altzariak
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LIBURUDENDA ●● OPARIAK ●● PAPERDENDA ●● FOTOKOPIAK ●● FAXA

GABONETAN:

● JAIOTZAK

● GABONETAKO
APAINGARRIAK

● OPARIAK

Gabon

zoriontsuak

denoi!

BEASAIN

Kale Nagusia, 1

☎☎ 943 88 14 57

Nafarroa Etorbidea, 7

☎☎ 943 88 04 55



Argazki zaharra
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Olaberriko Ertzille-Azpi baserriko sendia
1915-16 inguruan ateratako argazkian Olaberriko Ertzille-Azpiko Zubiarrain Esnaola sendia ageri da.
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Joxe Agustin, Joxe Bautista, Joxe Andres eta Joxe Migel.
Beheko ilaran: Maria, Juliana, Joakin Mari (aita), Justa, Franziska Inazia (ama) eta Karmen.

Kale Nagusia 42, behea  BEASAIN

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

urraki@over.es     www.over.es



43Goierritarra 352 [ 2008-XII-17 ]




