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Bolada honetan sentibera samar na-
bil urteak zein azkar doazkigun ja-
betuta. Inguruan jende asko dau-

kat maiatzean urteak betetzen dituena,
tartean ni neu ere maiatzekoa naiz, bai,
eta baliteke horrek guztiak eragina edu-
kitzea. Baina, nolanahi ere, burutik ken-
du ezinik ibili ohi naiz maiz honako gal-
dera hau: gurea, benetan, bizitzea al da,
edo egunak ahalik eta azkarren gainetik
kentzea da, autopistan kilometroak gain-
ditzen ditugun modu beretsuan? 

Burutazio hauekin nabilela Karmele
Jaio idazlearen eskutik bizitzeari buruzko
burutazio hau iritsi zait: bizitzan arrakas-
ta izatea ez da diru asko edukitzea, ez da
lagun asko edukitzea. Benetako arrakasta
bizi dugun momentua benetan bizitzea
da, kontzienteki. Eta horrekin gozatu ahal
izatea. Zer pentsatua ematen du, ezta? 

Hari horri tiraka, uste dut, norgehiago-
ka antzu, krudel eta kezkagarri batean bi-
zi garela gero eta gehiago. Gehiegi bizi
gara ondokoari, aldamenekoari begira; ez
nola bizi den kezkatzeko, guk baino zen-
bat gehiago duen ikusteko baizik. Eta gur-
pil zoro batean murgilduta gaude: denok
eduki behar dugu denetik etxe bakoitze-
an. Benetan behar dugun edo ez geure
buruari galdetu gabe. Gauzak trukatzen ez
dugu ikasi. Nago gaur egun kontua dela
gauzak edukitzea, eta aldamenekoak bai-
no gehiago baldin bada hobe.

Ez naiz hasiko ni orain auzoan telebis-
ta bakarra behar denik esaka, geure haur-
tzaroan bezala, ez. Baina, hortik, lau per-
tsona bizi diren etxe batean bost telebista
izatera iritsi bagara zer edo zer behar den
moduan ez doala ematen dit niri aditzera.

Gauza gehienetan bezala neurrian egongo
da gakoa. Baina, hain da nabarmena urte
askoan, asko eta asko, neurriz gainetik bi-
zi (nolabait esateko) izan direla/garela.
Izan ere, horrelako jendea oso gertu dugu.
Eta ja! orain krisia etorri denean ezin eutsi
jarri diogun mailari!

Neurriz gora bizi izan direla esan dut
baina, Karmele Jaioren gogoetari berriro
heltzen badiogu, zenbateraino biziko ote
ziren, ba, gurpil zoro horren barnean ero-
ri eta eurek menderatzen ez zuten neurri-
raino iritsi direnak? Horiek momentua,
kontzienteki esaten dena, zenbat aldiz bi-
ziko zuten? Beti ondokoari begira, hura
baino gehiago izateko hurrena zer erosi-
ko, zer etxeratuko bizi dena benetan bizi
dela esan al daiteke, ba? 

Ez dugu ulertzen nor gehiago izatea
baino askoz ere erakargarriagoa dela de-
nok nor izatea, eta nor izate horretatik bi-
zimodua eraiki elkarrekin, elkarri zor
zaion errespetuaz. 

Berrogei urteko talaiatik begira jarrita
ondorio hau dakusat argi eta garbi: nola
aldatzen diren gauzak (egoerak) kamara-
da!

Ohartuta nago, esaterako, duela hogei
urte, gazte nerabe batzuk besterik ez gi-
nenean, biziki amesten genuela mundua
errotik iraultzeko gai izango ginela. Den-
borarekin, ordea, ohartu gara mundu osoa
aldatzen ahalegindu beharrean, geure es-
kuetan dagoenari erreparatzea askoz ere
eraginkorragoa litzaigukeela. Hau da, be-
netako iraultza erdiestekotan, etxetik, au-
zotik, norberaren herritik hasi behar du-
gula. Beste era batera esanda, geure pen-
tsamendua, tarteka utopikoa izateraino
heldu baliteke ere (eta hori ona delakoan
nago!), eguneroko praktikarekin uztartu
beharra daukagula. Eta horretan hasita,
hain juxtu, agerian geratuko zaizkigu geu-
re kontraesanak. Baina, nago, aldi berean,
kontraesan horiek direla bizitzan aurrera
egiteko irakasgai ezin hobeak. 

Azken batean, daramagun bizimodu
zoro honetako abiadura handiko tren ho-
rretatik jaisteko, non da hurrengo gelto-
kia? Ez ahal da berandu izango!

Geltoki bila

Inazio Usarralde

Geure pentsamendua, tarteka utopikoa

izateraino heldu baliteke ere (eta hori ona

delakoan nago!), eguneroko praktikarekin

uztartu beharra daukagu.
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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

Salmonella ordubetean
hautemateko gailua di-
seinatu dute IK4 Teknolo-
gia Aliantzak. Salmonella
spp eta beste bakterio ba-
tzuk ordubetean hautema-
teko aukera ematen duen
gailu azkar eta merkea ga-
ratu dute. Ohiko laborate-
gia txip baten barruan mi-
niaturizatuta du gailuak.
Abantailak: oso azkar egi-
ten du analisis prozesua
eta zuzenean erabiltzen du
lagina, aldez aurretik trata-
tu beharrik gabe.

Goimenek, baserritik
salmenta egiten dutenei
laguntza. Salmenta zuze-
na bultzatu eta indartu as-
motan, interesa duten ba-
serritarrei, hauek saltzen
duten produktuaren logo-
tipo batekin, seinalea jar-
tzea eskaintzen da, jende-
ak erraz aurkitu eta berta-
ratzea animatu dadin. Bes-
tetik eskualdean etxetik
saltzen dutenen sarea egin
nahi da, eskuorri eta Inter-
net bitartez www.kixku-
rre.com orrian, dohainik,
eskaintzaren berri emango
zaiolarik. Interesatuak dei-
tu 943 161244 zenbakira.

Emision Cero ekainak 5-
14 Madrid. Ekitaldi hone-
tan mahainguruak, ezta-
baida eta zine dokumenta-
la uztartuko dituzte. Bizi-
tza jasangarrirako erantzu-
nen bila honako gaiak lan-
duko dituzte: aldaketa kli-
matikoa, baliabide natura-
lak, ekonomia, energia,
bioaniztasuna, kontsumoa
eta ekodiseinua, elikadura
eta gizartea.

JAKIN BEHARREKOAKCharles Darwin eta
Espezien jatorria
Lurrean bizi diren izaki guz-
tietara konektatuta gaude.
Bizi-ehunaren zati gara uste
dugun baino era sakonago-
an. Ez bakarrik arnasten du-
gun oxigenoa edo elikatzen
gaituen jakia da bere atala,
bizitzaren sarea, gure jato-
rria ere bera da. Denok,
zuhaitz erraldoietatik hasi
eta bakterio nimiñoetaraino
(gizakiok barne), arbaso
bera konpartitzen dugu.
Nolabait, ezagutzen dugun
izaki guztiak eta bakoitza
gure senidea da. 

Ideia hau lehenengo al-
diz antzeman zuen pertso-
na, neurri batean behintzat,
Charles Darwin izan zen.
Orain dela 150 urte, bizitza
ulertzeko era aldatuko zuen
obra iraultzailea argitaratu
zuen, ‘Espezien Jatorria’.
Aurten ere Darwin jaio zela
200 urte ospatzen dira.

Liburua ez zen oharka-
bean pasa. Edukia  garai
hartako pentsamoldeetara-
ko guztiz probokatzailea
zen (Jainkoiak lurra eta iza-
ki guztiak sortu zituen gaur
ezagutzen ditugun bezala
alegia), Baina ez zen ero
edo burutik egindako baten
lana, itzal handiko biologo
batena baizik. Zehaztasun
zientifikoarekin idatzirik ze-
goen eta ukaezinak ziren
ekarpen edo behaketa uga-
ri gehitzen zituen. Han

agertzen ziren ideien aurka
zeudenak ere konyutan
hartzea behartzen zituen.
Gaian aditua zen Darwin,
eta liburua onegia alde ba-
tera uzteko.

Gainera ez da espezia-
listentzako irakurketa. Edo-
zein, biologian formakun-
tzarik ez izan arren, bere
obra ulertu eta gozatzeko
gai zen eta da; Naturaren
mirarien aurrean begiak ire-
kitzen dizkigu. Gaur egun,
oraindik, askok zientzia di-
bulgazioko obra onenetzat
dute.

Horregatik, argitaratu
ondoren, ‘Espezien Jato-

rria’-n azaltzen den ideia
geldiezina izan zen: Espe-
ziek hautaketa naturalaren
ondorioz eboluzionatzen
dira. Ideia horren ordua iri-
tsi zen.

Lur borobilaren ideia
orain dela mende batzuk
harrigarria zen bezala, gaur
egun ere izaki guztion seni-
detasuna ez dago guztiz
barneratuta. Eboluzioaren
teoriak zer esan handia
ematen badu ere, ez da
guztiz ulertzen. ‘Espezien
Jatorria’ irakurtzea hasiera
ona izan liteke Zientzietako
ideia garrantzitsuenatarikoa
ulertzen hasteko, Eboluzio-
aren Teoria. Irakurri ondo-
ren, Thomas Huxleyk, ebo-
luzionismoarekiko eszepti-
koa, esandakoa errepikatu-
ko duenik egongo da: Zein
ergela izan nintzen honetan
ez pentsatu izanean!

Patxi Razkin eta 
Koro Irazustabarrena

Denok, zuhaitz erraldoietatik hasi

eta bakterio nimiñoetaraino

(gizakiok barne), arbaso bera

konpartitzen dugu.

Ezkerrean: Darwin 31 urtekin. Eskuinean: Darwinek
idatzitako orria. Bertan esaten du “Bizitzaren

zuhaitzan pensatzen ari naiz…”
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Euskara txukuntzen

Historia / istorioa
Askotan ez ote ditugu nahasten? Istorio hitza gertaera bi-
txia, pasadizoa, ipuina, kontakizuna… adierazteko erabil-
tzen dugu!
✘ Xinforok oso historia politak kontatzen zizkigun klasean.

(desegokia)
✔ Xinforok oso istorio (pasadizo) politak kontatzen ziz-

kigun klasean. (egokia)
✘ Zinemaren istorioa XX. mendean hasi zela esan geneza-

ke. (desegokia)
✔ Zinemaren historia XX. mendean hasi zela esan gene-

zake. (egokia)

‘Kasuan’ gora, ‘kasuan’ behera…
Makina bat aldiz erabiliko genuen euskaraz, baina gehie-
netan beharrik gabe, ez baitio ezer gehitzen esandakoari.
✘ Elkarteko idazkariaren gaixotasunaren kasuan, diru-

zaina arituko da bere ordez. (desegokia)

Denetik (XIX) Maizpide
euskaltegia

Zuzendu, behar izanez gero...

1. Kasu horretan, bere larruan bahengo, zer egingo hu-
ke, Hilario?

2. Ez nago ados presoak 24 orduz bakartzearekin!
3. Unai Romanoren kasua egunen batean Estrasburgo-

ra iritsiko omen da.
4. Patxi Pantanosen garaian ez zuten Euskal Herriaren

historia irakasten!Joxe eta Mariatxo aingeruak… 
zeruan yoga egiten…

✘ Ikasleak gaizki portatzen diren kasuetan, espedientea za-
balduko zaie. (desegokia)

✔ Elkarteko idazkaria gaixorik badago, diruzaina arituko
da bere ordez. (egokia)

✔ Ikasleak gaizki portatzen direnean, espedientea egingo
zaie. (egokia)

Bestalde, epaitegian ez dugu ‘kasu’rik izaten, auziak baizik!
✘ Marta del Castilloren kasuan, badirudi auzipetu gehiago

izango dela. (desegokia)
✔ Marta del Castilloren auzian, badirudi auzipetu gehia-

go izango dela. (egokia)

Isolatu
Goierrin gero eta maizago erabiltzen eta entzuten dugu
aditz hau, baina Euskaltzaindiak esandakoaren arabera, fi-
sikari buruz ari garenean bakarrik erabili behar dugu! Ho-
na adibide batzuk:
✘ ETAko presoak gela berezietan isolatu dituzte Soto del Re-

aleko espetxean. (desegokia)
✔ ETAko presoak gela berezietan bakartu dituzte Soto del

Realeko espetxean. (egokia)
✘ Aralarren txabola isolatu batzuk baino ez dituzu ikusi-

ko. (desegokia)
✔ Aralarren txabola bakan batzuk baino ez dituzu ikusi-

ko. (egokia)
Baina:
✔ Hidrogenoa isolatu nahian dabiltza hainbat zientziala-

ri errusiar! (egokia)

OHARRA: denak zuzenak, hirugarrena izan ezik (Unai
Romanoren auzia behar du).

Zeruko aingeruok ere nahiago dugu
elkarrekin bizi, bakartuta egon baino;
horrela, lurreko pertsonen istorioak

entzuteko aukera aparta dugu... 
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Zuen etxebizitzako gelaren
batekin, altzariren batekin
edo beste zerbaitekin guztiz
gustura ez egotea  uler de-
zaket. Batzuetan aldaketa
txiki batzuk oso lagunga-
rriak dira inguru aproposa-
go bat lortzeko eta geure
etxebizitza  eguneratzeko.

Hau guztia azaltzeko
etxeko atal batzuk gainbe-
giratuko ditugu eta arazo
arruntenei aurre nola egin
ikusiko dugu:

Sarrera estua edo
pasabide luzea
Horrelakoak egokitzen  di-
renean, onena hormak pa-
per margotuz estaltzea da.
Bai kolore bakarreko pape-
rez  edo  paper konbinatue-
kin, paper  marradunak oso
ongi geratzen dira sarrere-
tan eta pasabideetan.

Logelak zerbait behar du
Lagun baten etxe berrian
izan zara eta zure logela
desfasatuta  dagoela kontu-
ratu zara. Zer egin dezake-
zu? Arazoa, oheko altzariak
badira, ohe buru tapizatu
bat jarri dezakegu aukera
asko ematen baitizkigu:
nahi dugun neurrikoa izan
liteke, (luzea, estua, altua,)
larruz tapizatua edo  beste
edozein oihalez estalia eta

nahi dugun kolorekoa.  Ho-
nek guztiak  beste gauza
eta piezekin jokatzeko au-
kera ematen digu (oihalak
ez baitu egurrak bezainbes-
te murrizten) eta horrela
nahi ditugun ohe mahaitxo-
ak eta altzariak ipini ditza-
kegu. Nahi dugun estiloan
mugi gaitezke.

Ohe burua ipiniko du-
gun horma paper margotuz
estaliko dugu. Aldaketa
hauekin eta koloreak ongi
konbinatuz gero gure loge-
lak asko irabazi duela ikusi-
ko dugu.

Egongelan argi gutxi
Egongelan argi gutxi dagoe-
naren irudipena dugunean
lehenbizi hormen kolorera
joko dugu eta dagoen kolo-
rea baino tonu argiago bat
aukeratuko dugu horma
margotzeko edo estaltzeko.
Honez gain leihoak estalita
nola ditugun ikusiko ditugu
eta oihal zuriak aukeratuko
ditugu, bai estoreak, panel
japoniarrak edo eta korti-
nak ipintzeko.

Altzari gehiegi baditugu
egongelan, garbiketaren
(edo birziklaketa) bat egite-
ko garaia iritsi dela esango
nuke, altzarien pilaketak
argia kentzen baitute eta
egongela txikiagotu.

Argiztapen banaketa ere
errepasatuko dugu eta argia
falta den tokian puntu be-
rriren bat aterako dugu.

Egongela oso polita
baina zerbait falta zaio
Egongela oso modernoa eta
punta-puntakoa jarri duzu
baina ez duzu goxotasunik
sentitzen. Baliteke erabili
diren materialen isla oso
hotza izatea eta oreka bila-
tzeko egurrezko bukaera
duen altzariren bat ipini be-
har izatea. Bestalde, egungo
barne diseinuaren joerak
kolorea erabiltzeari beldur
dio eta  bi gauza gertatzen
dira sarritan: koloreekin pa-
satzea edo kolorerik ez
egotea. Kolorea naturan da-
go eta kolore horietan ins-
piratzea  naturala da, horre-
gatik osagarri bezala kolo-
reren bat behar da ingurua
ez moteltzeko.

Bukatzeko
Aldaketa txiki hauekin ba-
tzuetan helburu positiboak
eta nabarmenak lortzen di-
ra.

Honek  guztiak lagundu
ez bagaitu, beste zerbait
planteatu beharko dugu as-
koz ere sakonagoa.

Hasi pentsatzen…

Nekane Eskisabel
Atari dekorazioa

Lazkao

Aldaketa txikiak,aldaketa handiak AHOLKUA

ETXERAKO OIHAL ETA OSAGAIAK

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

✆✆ 943 88 77 26   ALTZAGA

Urte guztian
zabalik

Eguneroko menua

Karta

Sagardotegiko meua

Olagi
Sagardotegia
Jatetxea L

SOLOZABAL
AUTO-ESKOLA

Aita Urdaneta
ORDIZIA

☎☎  943 88 72 76

Mota guztietako
gida-baimenak
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J
oosseebbaa  IImmaazz  bbeeaassaaiinnddaarrrraakk  eettaa  LLaa  SSaallllee

iikkaasstteekkoo  iikkaassllee  oohhiiaakk,,  BBeeaassaaiinnggoo  LLaa

SSaallllee  iikkaasstteettxxeeaarreenn  eehhuunn  uurrtteeaakk  bbiilldduu

ddiittuu  ‘‘LLaa  SSaallllee..  EEhhuunn  uurrttee,,  mmiillaakkaa  bbiizzii’’  lliibbuu--

rruuaann..  EEhhuunn  uurrttee  hhaauueenn  eerrrreeppaassooaa  eeggiinn  ddiigguu

IImmaazzeekk..

La Salle

Ehun urte, 
milaka bizi

Erreportajea

JANTZI ZURE ETXEA
EGURREZ

Tfnoa.: 943 67 36 11 Faxa: 943 67 36 55
Cuatrovientos Industrialdea, 1

Txarama Auzoa  20491 LEABURU

Egurrezko
leihoak,

kontraleihoak,
ateak eta
eskailerak
neurrira.
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Dokumentazio lanean
aritu behar izango ze-
nuen lehenengo. Doku-
mentazio asko aurkitu al
duzu?
Egia esanda, dokumenta-
zioa nahi adina dago. Lasa-
lletarrek Donostian artxiboa
daukate eta Beasaingo ikas-
tetxeari dagokion informa-
zio asko dago. Batez ere
dokumentu horietan oina-
rritu naiz liburua egiteko.
Dokumentazioa nahi den
guztia dago. Ni ez naiz his-
toriagilea baina historiagile
edo ikertzaile batek gehia-
go lortuko lituzke seguras-
ki, Erromara joanez adibi-
dez.
Ikasle eta irakasle ohie-
kin ere egon al zara?
Bai, dokumentatu eta datu
horiek janzten saiatu gara,
hemen zeuden argazkiei
kolorea emateko, jendeare-

kin hitz egin dut. Irakasle
eta ikasle ohiekin egon
naiz, hemengo saltsetan ibi-
litako jendearekin. Horre-
kin lortzen duzu, kolore
pixka bat ematea. Dibulga-
zio liburua izatea nahi ge-
nuen, liburu historiagrafi-
koa baino gehiago. Urte
guzti hauetan batutako es-
perientzia, elkarbanatutako
istorio horiek, pasadizo ho-
riek agertzea nahi genuen,
dena jasotzea ezinezkoa da
baina. Hori izan da helbu-
rua.
Liburuan, argazki ugari
dago. Horretan ere mate-
rial asko dago.
Beasaingo argazki zaharren
bilduman, Beasain Jaietan
aldizkarian eta abar… ikus-
ten da, herrian ikastetxeak
izan duela halako eragin
bat. Argazki dezente zego-
en bilduta. Artxiboan gehia-

go ere topatu ditut, Lasalle-
tar batzuk ere gordeta zituz-
tenak pasatu dizkidate…
Argazki interesgarriak dau-
de. Herriko historiaren al-
detik ere interesgarriak izan
daitezkeela uste dut. Azale-
ko argazkian eta  50. urteu-
rreneko jaian oso ondo
ikusten da. Herriko pertso-
naiak azaltzen direnak ere
badaude. Ikusten da ikaste-
txea urte hauetan, eta batez
ere lehenago, jende asko
mugitzen zuen ikastetxea
izan dela. Gurasoak oso
konprometitutako jendea
zen. Elizako apaizek ere
presentzia eta eragin handia
zeukaten. Ikusten da, herri-
ko gauzak, historiak eta
pertsonaiek eragina zeuka-
tela eskolaren bizitzan. 
Ehun urte, milaka bizi,
milaka pertsona, milaka
istorio… 

Liburua idazteko proposatu
eta onartu nuenean, etxera
bidean nindoala, gogora-
tzen nintzen, aitonak nola
kontatzen zizkigun istorio-
ak: Untsindik nola taloa eta
esnea gosalduta, eta praile-
tara etortzen zirela ikastera,
goizetan. Aita, Ataundik, bi-
zikletan nola etortzen zen
La Sallera. Anaiak eta biok
ere han ikasi genuen. Kon-
turatzen zara, nik etxean
ikusi dudana, beasaindar
asko eta askoren istorioa
dela. Denok daukagu nor-
bait, La Sallen ikasi duena.
Ez bakarrik Beasainen,
Goierri osoan baizik. Elkar-
banatutako esperientzia da-
go eta historiko mugarri ho-
riek kontatzeaz aparte, me-
rezi du pasadizoak-eta kon-
tatzea. Titulu horrekin hori-
xe azaldu nahi nuen: ehun
urte pasatu dira, baina baita

Joseba Imaz La Salleren 100 urteko historia biltzen
duen liburuaren egilea.

Sotanarik gabe
“Espainiako Gobernuak ‘Ley de congregaciones religiosas’
dekretua atera zuen 1933an, eta  kongregazio erligiosoei
klaseak ematea eragozten zien. Eskolaren inguruan nahi-
ko ezinegona sortu zuen. Despedida bat egin zien
19933ko ekaina-uztailan eta irailan, irakasle batzuk azal-
tzen dira, trajez jantzita. Orduan, Don deitu behar omen
zitzaien. Denek omen zekiten Hermanoak zirela baina di-
simuloan klaseak ematera etortzen ziren. 2 edo 3 urtean,
trajeekin etortzen ziren klaseak ematera. 

Gaur egun, aldaketa dezente egon da, fusiotik hasita,
Lasalletarrek ikusten dute gero eta gutxiago direla eta fi-
losofia aldaketa egon da. Irakasle laikoak geroz eta gehia-
go ari dira ardura lanetan sartzen eta orain dela 6 urtetik,
irakasle laikoa eta emakumea da zuzendaria. Lasalletarrak
konturatu dira gero eta gutxiago direla eta kristau eskola-
ren oinarri hori mantentzeko irakasleak inplikatu behar di-
tuztela. Azken urteetan horretan ari dira saiatzen, besteak
beste”. 

Argazki interesgarriak daude liburuan.

Herriko historiaren aldetik ere

interesgarriak izan daitezke.



Lanbide
Heziketa

“Beasainen mende hasieran
mila biztanle inguru zituen.
Industrializazio prozesua
hasten ari zen, enpresak za-
baltzen ari dira… jende
prestatua edukitzea eska-
tzen zuen, alfabetatua eta
oinarrizko gaitasunak zitue-
na. Lasalletarrak asmatzen
dute eskaintzen, fabriketan
lan egiteko jendeak beharko
zuen hezkuntza. Kontabili-
tate aldetik, marrazketa ade-
tik, kalkulu aldetik asko lan-
tzen zuten. Urte dezentetan
gertatu da. Lanbide hezkun-
tza eskaini zuen 1947tik au-
rrera. 13-15 urteetan, Lanbi-
de Eskola izan zen La Salle.
Ikuspegi sozial batetik, eta
hezkuntzaren ikuspegitik,
bere papera jokatu du La
Sallek”.
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ere pasatu dira milaka gau-
za, milaka jolas, milaka ha-
serre, milaka negar, milaka
herritar… Hori nahi genuen
azaldu.
Zenbat ikaslerekin hasi
zen?
Hasiera-hasieran, 60ikasle
ziren. 1920rako, 200 ikasle
izatera iritsi ziren. Hortik
aurrera, gora-beherak izan
badira, kopuru hori man-
tendu da gutxienez. 
Beasaingoak bakarrik ez,
eskualdeko ikasleak ere
etorri izan dira hasiera-
hasieratik.
Bai, beti ibili izan dira es-
kualdeko ikasleak. Lehe-
nengo urteko matrikula
orria begiratuta, oso abizen
kuriosoak ikusten dira.
Hottman… Hauek imajina-
tzen dut, hona lanera etorri-
tako ingeniari alemaniarre-
nak izango zirela, Zeraina
minatara etorritakoen seme-
alabak…  Ikusten da, lehe-
nengo urtetik, gaur egun
hainbeste aipatzen den
aniztasuna hemen nabari
zela. Hasieraik hasi zen in-
guruko herrietatik jendea

etortzen. Zergatik? Alde ba-
tetik, eskola nazionalak
zeuden. Erabat dohainikoak
ziren (La Salle ere bai, ha-
sieran). Adituren batekin
hitz egin beharko zenukete,
baina entzun eta irakurri
dudanagatik, hemengo jen-
dearekin eskola horiek ez
zuten oso ondo konekta-
tzen. Alde batetik, hizkun-
tza kontua ere izango zela
pentsatzen dut, eta hemen,
nahiz eta hezkuntzako hiz-
kuntza erabat erdara izan,
nolabait ikusten da, bazego-
ela nolabaiteko errespetu
bat. Baita ere noski, garai
hartan garrantzia handia
zuen erlijioak. Eskola erli-
jiosoa Goierrin sortu zen eta
pentsatzen dut, Elizaren in-
guruan zebilen sinisdunek,

ahal zutenek behintzat, La
Sallera eramango zituela.
Beste gauza bat ere nabari-
tzen da: industrializazioa
hasi zenean eta jendea kan-
potik etortzen hasi zenean,
Extremaduratik, Burgos-
tik… gehienak eskola na-
zionaletara joaten ziren. Be-
randuagoko kronika batean
irakurtzen nuen, euskaldun
jendeak, baserritarrek-eta
nahiago zutela beraien se-
meak La Sallera eramatea.
Bestea, jende behartsuagoe-
na gelditzen omen zen,
etorkinena, erdaldunagoa…
bazegoela halako banaketa
bat hasiera hartan. Orokor-
tzea beti da arriskutsua bai-
na… Baserritarrak, langile-
en seme-alabak, herrian bo-
terea zeukatenak… elkar-

tzen ziren La Sallen. Interes
ezberdinak batzen ziren gu-
ne bat zen. 
Batzuk bizikletan, beste-
ak trenean… 
Bazkaria hartuta etortzen
omen ziren. Eskola zaharre-
an, sukaldaria zeukaten eta
etxetik ekarritako saskia
bertan uzten zuten. Bizikle-
tak uzteko lekua ere bazu-
ten.
Hermanos, La Salle, prai-
le… izen ezberdinez dei-
tu izan zaio.
Izen asko eman izan zaiz-
kio. Aitonari, praileak en-
tzuten nion, praileetan ikasi
zuela. Aitak, berriz, herma-
noetan. Ohituraz, hermano-
ak deitzen zitzaien. Herma-
no Miguel, Hermano Jose
Mari… horrela zuzendu be-
har zitzaizkien haurrak erli-
jiosoei. Pixka bat galtzen jo-
an da. Orain, Lasalletar bati,
bere izenez deitzen zaio.
Baina hor gelditu da. Her-
manotan ikasi zutela esaten
zuen beste belaunaldi ba-
tek. Gaur egungo belaunal-
diak, nik uste dut, La Salle
esaten dutela.

Edozein erakundek, 100 urte bizitzeko,

garaian garaiko egoeretara moldatu

beharra dauka.
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Orain, La Salle-San Jose
da. Mojekin bat egitea, La
Salleren historiaren  bes-
te mugarri bat izan da. 
Edozein erakundek, 100 ur-
te bizitzeko, nolabait, ga-
raian garaiko egoeretara
moldatu beharra dauka.
Zerbait aipatzekotan aipatu-
ko nuke, gizarteko beharrei
horiei eskolak erantzuna
eman diela 100 urte haue-
tan. Bilakaera polita da: ba-
serri zahar batetik hasita,
1926an zabaldu eta pabilioi
moduko bat eraiki zen, hiru
ikasgelekin eta behean pilo-
talekuarekin. Horrek 1965.
urte ingurura arte iraun
zuen. Eraikina bota eta gaur
egungo eskola eraiki zen.
Hezkuntza proiektuaren ak-
tualizazioa ere ematen da.
1980an, ikusten zen, zen-
tzurik ez zuela mutilen es-
kola bakarrik izatea. 80eko
hamarkadan, neskak sar-
tzen hasi ziren. Fusioaren
kontua, kontatzen dutena-
gatik, ez zuten logikoa ikus-
ten, eta LOGSe zetorrela
ikusita, neskak eta mutilak
banatuta ibiltzea, biak zen-
tro erlijiosoak izanda. Era-
baki zuten, bi eskolak ba-
tzea. Horrela gelditu da La
Salle-San Jose. Etengabeko
eguneratzea egon da, gai
askotan.
Hezkuntza mailan ere al-
daketak izango ziren.
Hasierako hezkuntza, askoz
ere zorrotzagoa zen. Dena
erdaraz. Erlijioak irakaskun-
tzak ordutegiaren parte
handi-handi bat hartzen
zuen. Aldaketa etengabe-
koa izan da. Baina nik aipa-
tuko nuke, Errepublika ga-
raian egon zela halako za-

baltze bat. Gizarte osoan
oro har eta  baita irakas-
kuntzan eta La Sallen ere.
Hermano euskaldun batzuk
zeuden eta euskarazko kla-
seak ematen hasi ziren.
Eguneratze hori, gerra zibi-
larekin bukatu egin zen eta
frankismo oinarrietan indar
handia jartzen zuen irakas-
kuntzara itzuli zen. Dikta-
durako azken urteak ailega-
tzen ari direla ikusten da,
berriz eguneratu beharra
zegoela. Euskara aldetik
gauzak eguneratzen eta pe-
dagogia aldetik hezkuntza
modernizatzen hasi ziren.
Etengabeko aldaketak.
60eko hamarkadan, Lasalle-
tarrek konturatzen dira, gi-
zartearengandik gertu egon
beharra daukatela, inplika-
tu. Iruditzen zaie, horretara-
ko, adibidez, sotana traba
dela. Sotanak gerturatze ho-
rretan ez diela batere lagun-
tzen. 60eko hamarkadan,

Hermano gazteenak sotana
kentzen hasten dira. Sinbo-
likoki, modernizazio horren
hasiera izan daiteke. La Sa-
lleren ezaugarria horixe
izan da, gizartera moldatzen
jakin duela. 
Beste ezaugarririk azpi-
marratuko al zenuke?
Hasiera-hasieratik gurasoek
indar handia eduki dute.
Azken finean, beti eta orain
ere bai, La Salle gurasoena
izan da. Hasiera-hasieran
ikusten da, herriak berak
eskatzen diela Lasalletarrei,
eskola bat sortzea. Hasiera-
hasieratik La Salleko erlijio-
soak guraso talde batekin
biltzen dira eta zein irakas-
kuntza klase nahi zuten gal-
detu zieten. 

Hori sendotzen da, es-
kola, gurasoen eskuetara
pasatzen denean. Hori
1972. urtean izan zen. Ha-
siera-hasieratik gurasoen
partaidetza oso handia izan

da, irakasleena eta herriare-
na ere bai. Hasieratik oso
garrantzitsuak dira: guraso-
ei entzun egin zitzaielako,
herritarrek diru asko jarri
zutelako ikastetxea osatze-
ko eta momentu batetik au-
rrera, fisikoki, eskola gura-
soena bihurtzen delako.
Gurasoak dira, Lasalletarrei
eskatzen diena eskola hori
eramateko. Gaur egun hori
ere horrela da eta  nik uste
dut inplikazio hori oso ga-
rrantzitsua izan dela. 

Ez hori bakarrik, denbo-
ra honetan, Beasaingo en-
presari asko izan dira La Sa-
lleri lagundu izan diotenak,
obraren bat egin behar bal-
din bazen dirua jarriz. Alde
horretatik, inplikazio han-
dia egon da. Adibidez,
60eko hamarkadan, baserri
hura erortzen ari zenean,
egoera kaskarrean zegoen,
eskola berria egin nahi zen
eta horrelakoetan arazoa

Eraikuntza berria
“Hasierako eskola, oso prekarioa zen. Baserri zahar bat zen. Kontatzen dutenagatik, he-
zetasun dezenterekin. Gerra pasatu ondoren, nahiz eta ondoan, beste pabilioi bat egin,
nahiko komeria zituzten. Hermanoak baserri zahar batean bizi ziren eta eskola berria es-
katzen hasi ziren, horrela ezin zela eta bizi. Oso egoera kaskarrean bizi omen ziren. Pa-
bilioi berria egin zenean, eskola majoa zen, handia, baina nahiko prekarioa”.

La Sallek

gizarteko beharrei

erantzuna ematen

jakin du 100 urte

hauetan.

Sangroniz baserria 1909ko otsailean egindako eskolaren inaugurazioan.
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beti dirua izaten da. Bea-
saingo enpresari entzutetsu
baten laguntza jaso omen
zuten, Jose Osinalderena
alegia. Dirua jarri zuen, bai-
na inongo protagonismorik
nahi ez zuela esanez. Ano-
nimoki, gaur egungo eskola
osoa egiteko dirua jarri
zuen. Ikusten da, partaide-
tza, laguntza eta antolakun-
tza aldetik, oso handia izan
dela, guraso, herritar, en-
presari eta abarren artean.
Herriari ere eman dio La
Sallek. Futbito txapelke-
tetarako kantxa, antzo-
kia…
Herriari irekia egon den in-
presioa daukat nik ere. Ha-
sieratik izan da hori. Eskola
zaharraren atzean patio bat
zegoen eta hor entsaiatu
izan dute dantzariek, abes-
batzak, umeak jolasean ibili
dira. Eraikin berria egin ze-
nean, oraindik eta gehiago
nabaritzen da. Kontuan har-
tu, 60eko hamarkadaren
bukaeran, herrian ez zegoe-
la azpiegitura handirik, ez
kultura aldetik, ez kirol al-
detik. Erdigunean, areto
bat, kantxa bat egotea… ga-
rrantzitsua izan eta da. He-
rriko talde eta erakunde as-
kok aprobetxatu izan dute.
Aurtzaka adibidez, La Salle-
ko dantza taldea eta Goierri
elkartuta sortu zen La Sallen
entseiatzen zuten. Franco
hil eta gero, trantsizio ga-
raian, alderdi politiko de-
nek mitinak egiten zituzte
La Salleko aretoan. Club La
Salleri esker, bertan topagu-
nea zeukaten gazteek. Bea-
saingo La Sallen ibilitako

ikasle ohi batzuek klub mo-
duko bat zeukaten. Foru-
mak egiten zituzten: zinea,
irakurketa, musika… Igan-
deetan adibidez, kontzer-
tuak antolatzen zituzten.
Garai hartan ez zen kon-
tzerturik izaten herrian.
70eko hamarkada hasieran
izan zen. 

Pasadizoak sortzen zi-
ren: Aretoa eskatu zien adi-
bidez, 77. urte inguruan,
partidu komunistakoek.
Partidu komunista legaliza-
tu berria zen, jendeak ez
zeukan garbi komunistak
zer ote ziren… Juntan za-
lantzak sortu omen ziren
baina denei utzi behar zi-
tzaiela erabaki omen zen.
Beasainen, partidu komu-
nistaren lehenengo mitina

La Sallen eman omen zen.
La Salleko ikaslea izanda,
gertutik ezagutuko ze-
nuen lehen ere. Baina li-
burua egin ondoren, zerk
harritu zaitu gehien?
Pertsonalki, horrelako lan
batek balio izaten du herri-
ko gora-beherak eta pertso-
naiak ezagutzeko. Alde ho-
rretatik, oso gustura aritu
naiz.

Bestela, gehiena harritua
nauena? Lehen aipatu du-
dan hezkuntza arlo hori.
Gaur egungo hezkuntza sis-
tema ikusita, askotan pen-
tsatzen dugu garai batean
zer erakutsiko ote zuten es-
koletan. Espainiako historia
eta erlijioa? Konturatzen za-
ra, oso prestakuntza serioa
jasotzen zutela. Marrazketa

aldetik, garai hartako ikasle-
ek egindako lanak eta esku-
lanak ikusita, harritu egiten
zara. Guk txikitan horrelako
gauzarik ez genuen egiten.
Orain dela 40-50-60 urte
egiten zen lana oso serioa
zen. 10-11 urteko umeek
egiten zituzten gauzak ez
dakit gaur egun egingo ge-
nituzkeen. Egia da, pedago-
gia aldetik, beste gauza bat
zela. Baina eduki aldetik,
oso lan serioak egiten zituz-
ten. Horrek harritu nau. Es-
kolan ordu gehiago pasa-
tzen zituzten, sei egunetan
klaseak izaten zituzten. Os-
tegun arratsaldea libre, bai-
na bestela, 9etatik orduba-
tera eta 3etatik 5,30ak-6eta-
ra. Kalkulu asko egiten zu-
ten, kontabilitatea…

Zigorrak eta txangoak
“Zigorrak bereziak izaten ziren askotan. 1930eko ha-
markadan zigortu eta patioan zuloa egitera behartu
zuten ikaslea, gero arbolak landatu nahi zituztelako
Hermanoek. Hermano Miguelek, La Salleko zuzen-
daria izandakoak kontatzen zidana kuriosoa da:
1973. urte inguruan, bera zuzendari zela, arratsalde-
an, ikasle batek atea jo ziola. Mesederen bat zor
omen zien ikasle honek. ETAkoek multicopista la-
purtu behar ziela jakin omen zuen. Garai hartan,
propagandaren mugimendua zegoen. Gizona han
gelditu omen zen, gau guztia esna, argiak piztuta,
gora eta behera, mugimendua zegoela ikusteko. Az-
kenean, ez omen zen inor azaldu. Berak harro kon-
tatzen du, Beasainen fotokopiadora lapurtu gabeko
eskola bakarra izan zela. Eskursioak ere bereziak
izaten ziren Errepublika garaian, irakasle euskaldu-
nak zeuden eta Gernikara joan ziren. Sarritan egiten
zuten eskursioa hauxe zen, Zumarragaraino trenez
joan, autobusa hartu, Loiola bisita eta Loiolatik kos-
taldera joan, itsasontzian ibili eta bueltan, Beasaina”.
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Eduardo, Felix, Jon, Irati,
Haritz eta Ander. Asegino-
laza familiako hiru belau-
naldi. Aldi berean, Beasain-
go La Salle ikastetxeko hiru
belaunaldi. Garaiak aldatu
direla ez da esan beharrik.
Garai batean mojen ikaste-
txea izan zen eta gaur egun
La Salleren zati den San Jo-
se ikastetxean egin dugu
hitzordua. Jostailuz eta ma-
terialez betetako ikasgela
koloretsu batean.

“Garaiak asko aldatu di-
ra bai, ez dago konparatze-
rik”. Horixe esan digu Felix
Aseginolazak. 

Idiazabalgo Eskola na-
zionaletan ibili ziren aurre-
tik Eduardo eta Felix.
Eduardok 12 urte zituene-
an eta Felixek 11, orduan
hasi ziren Idiazabaldik Be-
asaina, praileetara etortzen.
Sotana beltz eta babero
txuridun irakasleak dituzte
gogoan. Idiazabalgo esko-
laren aldean, oroitzapen
onak dituzte La Salletaz.
Eduardok honela gogora-
tzen du: “alde handia zego-
en Idiazabaldik hona etor-
tzea. Orduko maisuak, fa-
langistak ziren, falangea
kantatzen zen. La Sallen ez
zen kantatzen. Alde ederra
zen hura. Artean ere zer-
bait antzematen genuen”.

Beste aldaketa bat na-
baritu zuten Idiazabaldik
Beasaina. Publikoan, eus-
karaz hitz egiteagatik, zigo-
rra izaten zen; La Sallen,
errespetatu egiten zuten,
nahiz eta “hermanoek” be-
raiek euskararik ez jakin.

Ikasteko moduan ere
bazen aldaketarik Felixek
esan digunez. “Idiazabalen
adibidez, 6 urterekin has-
ten zirenak eta 14 urteko-
ak, denak elkarrekin ibil-
tzen ziren. Hona etorrita-
koan, 10 urtekoak 10 urte-

koekin… azterketak egiten
genituen”.

Lan mundurako presta-
ketak ere egiten zituzten La
Sallen, tailer mekanikoan
adibidez. “Tailerra, meka-
nikoa, hasita zegoen ordu-
rako. Ofizioa ikasteko au-
kera zegoen. Aristraina, Fa-
brika Handira… joaten zi-
ren. Lana bazegoen”, diote
Aseginolazatarrek.

Gustura etorri ziren be-
raz, Idiazabalgo eskolatik
La Sallera. “Zaplazteko bat
gutxiago egunero hona
etorrita. Hemen beste liber-
tade bat izan zen”, dio Eu-
sebiok.

Bizikletan
Bizikletan etortzen ziren
Idiazabaldik Beasaina. Ma-
kina bat kilometro eginda-
koak dira. “Kamioiari hel-
duta etortzen ginen asko-
tan. Garai hartan kamioia
pasatzen zelarik, guk hel-
tzen ez genuen kamioirik

ez zen orduan. Kamioiak
oso geldoak ziren”, dio Fe-
lixek. Hori bai, euria edo
elurra zenean, etxean gel-
ditzen ziren. Felixek, egu-
nero, bi joan-etorri egiten
zituen; “Goizean 9etarako
eskolara etorri, 12etan edo
12,30etan irten, Idiazabala
joan berriro bazkaltzera,
eta buelta berriz ere”, go-
goratu du. 

Eduardo, zaharragoa
bera, bazkariarekin etor-
tzen zen eskolara. “Gu baz-
kariarekin etortzen ginen.
Sekulakoak egiten geni-
tuen. Joxepa, sukaldaria
zegoen. Hasieran, bakoi-
tzak bere razioa ekartzen
zuen eta sukaldariak denak
lapiko batera botatzen zi-
tuen. Hura ez zegoen jate-
rik. Hamasairen bat egoten
ginen. Segurako batzuk,
Zegamakoak, Ataungoak…
Gero erabaki genuen, txan-
daka ekartzea, denentzat.
Beti indabak jaten geni-

tuen. Hurrengo egunean
eskolara etorri behar ez ba-
zinen, aurreko egunean
ekartzen genuen zakua,
bestela hurrengo egunean
ez zuten jatekorik izango.
Eguerdi askotan, eguraldi
onarekin, ogitartekoarekin
etorri, bizikleta hartu eta
Erauskina joaten ginen. Igo
gainera! 12 urte genituen
orduan!”.

Oroitzapen eta istorio
ugari. Mendeurreko ekital-
dietan parte hartzen ari di-
ra Aseginolazatarrak bai-
koitzak bere aletxoa jarriz.
Felixek adibidez, bideoan
parte hartu du eta Eduar-
doren ikasketa diploma,
‘Ehun urte, milaka bizi’ li-
buruan. Jon, juntako kidea
da eta gazteenek, bertan
ikasten dute. Ekainaren
28an bukatuko dituzte
mendeurren ekitaldiak eta
La Salleren historiaren par-
te izan dira eta dira orain-
dik ere.

Aseginolazatarrak,
hiru belaunaldi La Sallen

Eduardo, Felix, Jon, Irati, Haritz eta Ander. Aseginolaza familiako hiru belaunaldi.
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Kirola

H
amabost urterekin, txirrin-

duarekin, Larraitz ezin igo

zebilela, nork esango zion

Rafael Peguerori, egunen batean,

1.200 kilometroko proba bat egin-

go zuela! Ahaleginak emaitza izan

du: Paris-Brest-Paris, 1.200 kilome-

troko proba bi aldiz egina du eta

Madril-Gijon-Madril behin. Aurten

nahi bezala ez dabil eta azkenean

ez du Madril-Gijon-Madril egingo.

Hori bai, Quebrantahuesosen, ha-

malaugarren aldiz parte hartuko

du, lagunartean. Proba luze hauen

nondik norakoen berri eman digu

Rafael Peguero beasaindarrak.

Rafael Peguero 
1.200
kilometroko
zikloturista

LIBURUDENDA
Tel. / faxa: 943 88 11 94

Kale Nagusia, 19 ORDIZIA

ITURGINTZA - BEROGINTZA

Tel.: 609 614 552 (Iñaki)

659 644 221 (Xabi)

Txindoki, 23 - 4. ezk.       ZALDIBIA
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Hamabost urte zituenean,
lagun batek, bizikleta zahar
bat utzi zion Rafael Pegue-
rori. “Garai hartan, gizena
nengoen, Falete bezala nen-
goen. Larraitz bultzaka igo-
tzen nuen, gero Alegitik
itzultzen nintzen. 40 km ho-
riek niretzako Tourreko eta-
pa bat bezalakoak ziren”,
gogoratu du Rafael Pegue-
rok. 

Dena den, bizikletan ja-
rraitu zuen eta bere bizitza
aldatu zen. Larraitz igo ezi-
nik ibiltzetik, zikloturisten
1.200 kilometroko probak
egitera pasatu zen. Paris-
Brest-Paris adibidez. “Ha-
mahiru urterekin txirrindu-
laritza aldizkari baten erre-
portaje bat irakurri nuen,
baina hori ezinezko ametsa
bezala ikusten nuen”, azpi-
marratu du beasaindarrak. 

Baina, 1999an, Paris-
Brest-Paris parte hartzea
erabaki zuen. Proba horre-
tan parte hartzeko aukera
izateko, aurretik, 200, 300,
400 eta 600 kilometroko
brevet deituriko probak
egin behar izaten dira. “Pro-
bak egin nituen baina ez
nintzen joan”.

Hurrengo bi ekitaldietan
bai, 2003an eta 2007an par-
te hartu zuen beasainda-
rrak. Lau urtean behin egi-
ten da Paris-Brest-Paris.
2005ean, Madril-Gijon-Ma-
dril egin zuen.

Aurten, gaizki
Proba horietan parte hartze-
ko, fisikoki ongi egoteaz
gain, psikologikoki ondo
egotea garrantzitsua da Pe-
gueroren esanetan. Eta aur-
ten, burua huts egiten ari
zaio, beasaindarrak aitortu
duenez. Azkenean, ez du
abuztuan, Madril-Gijon-Ma-
dril egingo. “Aurten erdi le-
sionatuta nabil. Futbola eta
txirrindularitza ez dira oso
bateragarriak. Azkenean
animoan ondorioak ekar-
tzen ditu. Saiatu arren, ezi-
nezkoa izango da aurten
Madril-Gijon-Madril egitea”.

Hori bai, hainbat eta
hainbat goierritarrek egiten

duen Quebrantahuesos pro-
ban parte hartuko du. Azke-
neko aldia izango dela adie-
razi digu. “Aurtengoarekin
13.na izango da. Eta espero
dut azkena izatea. Asko al-
datu da. Pentsa, ni bi aldi-
tan badaezpada ere gauez
lan egin, goizeko bostetan
kotxea hartu eta irteeran
inskripzioa egin izan dut.
Orain jendeak proba profe-
sional bat bezalaxe presta-
tzen du. Urte osoan ibiltzen
dira, egun batean denbora
ona egiteko. Obsesio han-
dia dago. Ni horretaz oso
nekatuta nago. Eta inskrip-
zioa egiterakoan aurten izu-
garria izan da”.

Prestakuntza
Era honetako probetarako
prestakuntzarako ez dago
sekretu handirik, Peguero-
ren arabera. Entrenamendu
motaz galdetu diogu. “Nire
kasuan, entrenamendu hi-
tza gorrotatzen du. Ni bizi-
kletan ibiltzen naiz gusta-
tzen zaidalako, droga beza-
lakoa da. Erritmo lasai eta
konstante batean kilometro-
ak eta kilometroak egitea
da, ez dago besterik. Urtean
11.000-12.000 km. egiten di-
tut. Baina proba hauetarako
garrantzitsuena burua da,
nik esango nuke % 80”.

Goierrin, gainera, auke-
ra polita omen dago txirrin-
duan ibiltzeko. “Bai, eta
ibilbide politekin. Baina
orain egiten dituzten bide-
gorriekin errepideak estua-
goak geratu dira. Eta gure
gure aldetik, badaude txi-
rrindulari batzuk behar be-
zala ibiltzen ez direnak”, az-
pimarratu du beasaindarrak.

Ametsez ere galdetu
diogu Rafael Peguerori. Al-
peetaraino eraman gaitu.
“Alpeetan prestatutako ibil-
bide bat egitea du amets:
Nizatik Leman lakuraino.
1.000 km.ko ibilbidea,
30.000 metroko desnibela
eta 24 mendaterekin. Iaz
nik prestatutako Transpire-
naika bat egin nuen: 1.000
km., 20.000 metroko desni-
bela eta 21 mendaterekin”.

Urtean 11.000-12.000 km 

egiten ditut bizikletan. 

Fisikoki ondo egotea baino

garrantzitsuagoa da 

burua ondo edukitzea.

“Stelvio igotzea 
gustatuko litzaidake”

Txirrindulari bat: 
Lale Cubino, dudarik gabe.
Proba bat:
Paris-Brest-Paris.
Portu bat:
Stelvio igotzea gustatuko litzaidake.
Ibilbide bat:
Eguraldi onarekin, Kostaldeko Itzulia.
Janari bat: 
Martinez Goxotegia??
Edari bat:
Bizikletan, Coca-Cola, nire Epoa.
Amets bat:
Jubilaziora osasun betez ailegatzea.
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Paristik Bretainiaraino, Bresteraino, joan-etorria. Horixe
da Paris-Brest-Paris zikloturismo proba. 1.225 kilometro
hain zuzen ere. Superbrevet probak deitzen zaie horrela-
ko probei. Gehienez ere, 90 ordutako epea dago ibilbi-
de hori egiteko. Rafael Peguero beasaindarrak bi aldiz
egin du Paris-Brest-Paris, 2003an eta 2007an. Lehenengo
urtean, 74 ordu eta 23 minutu behar izan zituen joan-eto-
rria egiteko. Bigarrenean, berriz, hiru minutu gehiago: 77
ordu eta 39 minutu.

Espainian ere egiten dute antzeko proba bat, Madril-
Gijon-Madril, 1.217 kilometrokoa hau ere. Horretan,
2005ean hartu zuen parte. 73 ordu eta 49 minutu behar
izan zituen proba amaitzeko. Horrelako probetan, postua
ez da kontuan hartzen. Bukatu duten txirrindulari guztiei,
argazkiaz gain, oroigarri bana bidaltzen diete antolatzai-
leek, egin duen denbora grabatuta.

Dena segidan egiten ote duten, lorik egiten ote du-
ten... galdera asko sortzen dira. Rafael Peguerok honela
erantzun digu: “abentura bat bezalakoa da, gu autosufi-
zienteak izan behar gara. Ibilbidean 15 kontrol dauzka-
gu, eta ordu batzuen tartean pasatu behar gara bertatik.
Proba bukatzeko 90 ordutako dago epea da”, dio.

Beasaindarrak, hiru egunetan egin izan ditu 1.200
km.. “Lehenengo egunean 530 km egiten ditut lorik egin
gabe; bigarrenean 400 km eta hirugarrenean 300 km. Bi-
garren eta hirugarren egunetan hiru ordu lo egiten ditut.
Kontrolak oso ondo prestatuak daude lo egiteko eta ja-
teko. Ni behin, telefono kabina batean lo geratu nintzen.
Buruko nekea da arriskutsuena, animoan gorabehera as-
ko izaten dira, fisikoan baino gehiago”, azpimarratu du.

1931tik
Jarraitzaile asko dituzte superbrevet probek. ‘Randon-
neurs’ deitzen zaie horrelako probak egiten dituztenei.
“Giroa izugarria izaten da. Hogeita hamar herrialdetako
jendea irteten gara. Azkeneko ekitaldian 5.200 izan gi-
nen. Bidea, jendez beteta, txalotzen eta guri laguntza
emateko prest. Gehienak, 40-50 urteko gizonezkoak.
Emakumezko batzuk ere irtetzen dira. Ordiziar bat irten
zen azken ekitaldian eta beste pare bat goierritar ere ir-
ten izan dira beste ekitaldietan”.

Paris-Brest-Paris progba, 1931. urtetik egiten dute, lau
urtean behin. Ibilbide malkartsua da, 10.000 metroko
desnibelarekin. Era honetako probetan, mitikoetan miti-
koena da. Madril-Gijon-Madril, berriagoa da. 2005. urte-
an egin zuten lehenengo edizioa.

Nik hiru egunetan egiten ditut:

lehenengo egunean, 530 Km egiten ditut

lorik egin gabe; bigarrenean 400 km.

eta hirugarrenean 300 km. 

Bigarren eta hirugarren egunen tartean,

hiru orduko loa egiten dut.

Paris-Brest-Paris, 1.225 kilometro: 
73 ordu bizikleta gainean

2007. urtean, euritan egin behar izan zuten ibilbide
osoa. Ordutik, lohi-babesak edo guardabarroak jarri
dizkio bizikletari, bai aurreko, bai atzeko gurpiletan.

IMAZ eta CONTRERAS

☎☎ 943 187 049
☎☎ 943 187 045

Ondramuño
baserria

IDIAZABAL

PINTURA eta PAPERGINTZA
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Montse Auzmendi
beasaindarra,
Eusko 
Legebiltzarreko
Legelari 
Nagusia

Elkarrizketa
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Legelari Nagusi kargua-
ren proposamenari baie-
tza emateko, asko pentsa-
tu behar izan al zenuen?
Ez. Niretzat erronka bat zen
eta gustuz hartu nuen pro-
posamena. Banekien, lan
polita izango zela. Gauza
horiek ez dira gehiegi pen-
tsatzen. Pentsatu zertarako?
Nahi baldin baduzu eta gus-
tatzen baldin bazaizu, au-
rrera! Niri ardurak hartzea
asko gustatzen zait. Erosoa-
go sentitzen naiz ardura
daukadanean eta presioa
daukadanean. Ardura
gehiago daukat momentu
honetan baina niretzat ez
da lan berria. Lana ezagu-
tzen dut, etxea ezagutzen
dut, 9 urte daramat hemen

eta oso pozik nago. Beste
ikuspuntu batetik ikusten
duzu etxea edo lan parla-
mentarioa.

Zure lana asko aldatuko
al da?
Lehen, legelaria nintzen.
2000. urtean sartu nintzen
hemen eta legelari hutsa
izan nintzen. 2004an izen-
datu ninduten, pertsonale-
ko burua. Antolaketa eta gi-
za baliabideen zuzendaria
izan naiz orain arte. Kargu
horretan lan dezente zego-
en. Aukeraketa, oposake-
tak, formazioa, plangintza
linguistikoa ere eramaten
genuen… Oraingo lana, ju-
ridikoagoa izango da. Ma-
haia aholkatzea, bozeramai-
le batzordea… legelari na-
gusia Administrazioaren bu-
rua da. Administrazioak 7
sail ditu eta multzo guzti
horien arduraduna ni naiz.
Lan polita da.
Lehenengo emakumez-
koa al zara kargu hone-
tan?
Bai. Zerbitzu juridikoetan
emakume bakarra naiz. Zu-

zendaria nintzenean, zuzen-
dari emakume bakarra nin-
tzen baita ere. Nahiko mun-
du maskulinoa da hau. Bai-
na aurrera goaz pixkanaka-
pixkanaka.
Legelariaren lana zein
izaten da?
Etxe honetako gai juridiko
guztiak guk eramaten ditu-
gu. Gai juridikoak ez dira
politikoak bakarrik. Edo-
zein arrazoiengatik, Kon-
tentzioso Administratiboak
egon daitezke. Parlamen-
tuak obrak egiten dituela,
Udaletxearekin konfliktoren
bat baldin badago obra de-
la eta, horretarako gaude.
Oposaketak direla eta opo-
saketara aurkezten den nor-
bait ez dagoela konforme
oinarriekin... gu horretarako
gaude. Gero, gai politikoak,
ikuspegi juridikotik aztertu
egiten ditugu. Auzitegi
Konstituzionalaren aurrean
gure lege baten aurkako
errekurtso bat baldin bada-
go, alegazioak guk egin be-
har ditugu. Gai juridiko
guztiak gure eskutatik pasa-
tzen dira. Etxearen aboka-
tuak gara.
Legeak egiteko garaian,
zuek ere parte hartzen al
duzue?
Bai. Lege proiektu edo pro-
posamen bakoitza, gaiaren
arabera, batzorde batean
sartzen da. Hezkuntzarekin
zerikusia baldin badauka le-
ge proiektuak, Hezkuntza
batzordean sartzen da eta
Hezkuntza batzordeaz lege-
lari bat arduratzen da. Pro-

Gernikako Arbolaren azpian
Maiatzaren 6an jakin eta hurrengo egunean izan zen Pa-
txi Lopezek lehendakari kargua hartzeko protokolo jardu-
na, Gernikako Arbolaren azpian.
Gernikako Arbolaren azpian egon zinen, Patxi Lope-
zek lehendakari kargua hartu zuenean. Zer sentitu
zenuen?
Nik Mahaia aholkatzen dut. Mahaiak dituen ekintza juri-
diko guztietan legelari nagusiak egon behar du eta hori
ekintza juridikoa zen. Horregatik nengoen ni mahaikide-
ekin. Niretzat ere kuriosoa izan zen. Bezperan izendatu
ninduten eta justu hurrengo egunean protokoloko eki-
men horretara joan behar. Pozik, baina oso urduri nen-
goen.

H
ernaniko Musika Eskolan 16 urtez

piano irakasle izan ondoren,

2000. urteaz geroztik, Gasteizko

Legebiltzarreko legelari taldean ari da lane-

an, bertako lege aholkulari lanean. Maia-

tzaren 6an izendatu zuten Montse Auzmen-

di beasaindarra, Eusko Legebiltzarreko Le-

gelari Nagusia. Hurrengo egunean, Gerni-

kako Arbolaren azpian izan zen, Patxi Lo-

pezek lehendakari karguari zin egin zione-

an.  Legebiltzarrean izan gara, bere bulego

berrian.

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
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Zuzenbidean lizentziatua
2000. urtean sartu zen Eusko Legebiltzarrean, Zuzenbide
ikasketak bukatu eta urtebetera. Donostiako Zuzenbide
fakultatean, urtebetean Zuzenbide Erromatarra ikasgaiko
irakaslea izan zen. Hurrengo bi urteetan, Gasteizko fa-
kultatean, Zuzenbide Administratiboa eman zuen.

zedura legelari horrek era-
maten du. Prozeduraren
egokitasuna legelari batek
eramaten du.
Legelariak zer egiten du,
juridikoki aholkatu ala
edukiari buruz ere bai?
Ez, gure lana, formala da.
Batzuetan, artikulua nola
erredaktatu behar den ahol-
katzen dugu, baina ez edu-
ki aldetik, garbitasun juridi-
koaren aldetik. Adibidez,
artikulu bat ez da izan be-
har, baizik eta xedapen
gehigarri bat... gauza forma-
lak. Ikusten baldin bada zer
edo zer inkonstituzionala
izan daitekeela, kontraesan
bat dagoela artikulu ba-
tzuen artean... guri dagoki-
gu, hori esan eta aholka-
tzea. Baina gure lana ez da
materiala, forma aldetik bai-
zik. Prozedura aldetik nola

eraman behar diren: epeak,
zuzenketak ikusi ondo
planteatuta dauden ala ez...
baina beti formaren aldetik,
prozeduraren aldetik.
Ibarretxeren Kontsulta
legeak adibidez, nahikoa
zeresan eman zuen. 
Proiektu bat edo dokumen-
tu bat aurkezten baldin ba-
da, gu ez gara sartzen esa-
ten konstutizionala den ala
ez, ez badigute galdetzen.
Baina gauza puntualak izan
daitezke artikulu bat in-
konstituzionala den ala ez.

Lege bat konstituzionala
den ala ez jakiteko, Auzite-
gi Konstituzionala dago. Ez
da gure zeregina.
Politikoki, Jaurlaritza eta
Legebiltzarrean aldaketa
izan da. Zuen lanean al-
daketarik izango al da?
Aldaketa izaten da, pertso-
nen estiloak aldatzen dire-
nean baina ez justu alderdi
batekoa edo bestekoa izan.
Jefe guztiak ezberdinak di-
ra, pertsona guztiak ezber-
dinak dira, bakoitzak estilo
bat ipintzen dio hemengo

zereginari. Bestela, guk gu-
re lan juridikoa egiten ja-
rraitzen dugu, Administra-
zioa zuzentzen eta gauzak
ahalik eta ondoena egiten.

Ni funtzionaria naiz. Gu-
re papera, legelari guztion
papera, eta momentu hone-
tan ni nagusia naizen alde-
tik, gure papera, instituzio-
nala da eta gure ezaugarri
bat izan behar da inpartzia-
la izatea. Presidenteak pro-
posatzen dio Mahaiari lege-
lari nagusia, eta norbaitek
ikusi dezake kutsu politi-
koa. Baina ez dago. Presi-
dentea beti izango da alder-
di batekoa ala bestekoa.
Hori ezinbestekoa da. Zer-
bitzu juridikoetatik beti nor-
bait aukeratu behar da. Bai-
na ni ez naiz politikaria eta
ez da nire eginkizuna eta
bokazioa.

Eusko Legebiltzarreko gai juridiko

guztiak guk eramaten ditugu. 

Etxearen abokatuak gara.
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Musikaren arloan ezagutu zintugun. Piano irakaslea
zinela bagenekien, kontzertuak ere ematen zenitue-
la... 
Nire aurreko lanbidea, musika izan zen.  1984tik 2000.
urtera, 16 urtean, Hernaniko Musika Eskolan piano ira-
kaslea izan nintzen. Kontzertuak ere ematen nituen. Bai-
na erdi aspertu nintzen eta Zuzenbideko Karrera egitea
erabaki nuen. Hasi eta hasieratik, animatuta. Oso ondo
joan zitzaidan karrera. Karrera amaitu eta fakultatean
bertan Zuzenbide Erromatarra ematen hasi nintzen. Ikas-
turte batean egon nintzen. Eusko Legebiltzarrean bi le-
gelari plaza atera ziren, aurkeztu eta plaza atera nuen.
Harrezkeroztik, etxe “santu” honetan nago, oso gustura.
Zure bizitzan, aldaketa handi samarra, ezta?
Aldaketa gogorra bai. Ez dauka batek bestearekin zeri-
kusirik. Baina egia esan, ni oso moldagarria naiz. Oso
erraz egokitzen naiz gauza guztietara. Hona etorri eta se-
gituan sentitu nintzen etxean. 
Umeekin lan egitetik politikoekin lan egitera beraz.
Azken txanpan ez nuen lanik egiten umetxoekin. Heldu
dezente etortzen ziren eta horrekin nahiko aspertuta
nengoen. Helduei musika ematea nahiko zaila da. Ume-
ekin oso gustura. Oroimen politak ditut. Oso gustura
egon nintzen. Oso etapa polita izan zen. 19 urterekin ha-
si nintzen eta klaseak emateko momenturik onena da.
Gaztetan, ilusioa, indarra, gogoa daukazu umeekin egi-
teko, txorakeriak egiteko… zahartzen zarenean, dinami-
ka horrek gehiago nekatzen zaitu.
Pianoa jotzen al duzu oraindik?
Oso denbora gutxi daukat. Noizean behin saiatzen naiz
aritasuna eta errepertorio txiki bat mantentzen. Auskalo
egunen batean esango dut banoa berriro. Baina ez dut
uste.

Piano jolea

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.

☎☎ 943 888 254
☎☎ 943 888 266

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

B E A S A I N
Autowag
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E
meterio Sorazuk idatzi duen

‘Gaintza. Kondaira. Ohiturak.

Erligiotasuna’ liburua birrargitaratu

da. 1986tik 1993ra, Gaintzan apaiz egon

zen garaian, herritarrei jasotako hainbat

istoriorekin osatu zuen aspaldi agortu zen

liburu hura. Orain liburua txukundu eta

itxura berria emanda kaleratu du. Adibide

bezala seroren zereginen inguruan

idatzitako kapitulua da orri hauetakoa.

Seroren
zereginak
Gaintzan

Garai batean...

Gaintzako Kristau Elkarteak
bi serora-etxe ezagutu zi-
tuen bertako agiri zaharrek
diotenez. Etxe bat, zaharre-
na, San Martin Ermitaren al-
boa, ezkerreko aldean, San
Martin zelaia izenekoan. Eta
bestea Gaintzako Mikel
Goiangeru Donearen Parro-
ki ondoan, Sagasti-berri ize-
neko lurretan. Dirudienez,
serora-etxea egin zutenean,
beronen bizimodurako he-
rriak sagasti berri bat aldatu
bait zuen.

Serorak, nortzuk izaten
ziren? Nola aukeratuak?
Zertarako? Serora edo “bea-
ta” deitura hartzen zuten
emakumezko hauek Parroki
eta Ermitako zerbitzu eta
zaindaritza eramaten zute-
nak dira.

Serora izateko, edo bo-
rondatez, edo diru-dote bat
emanaz lortzen zuten. Eta
serorak izan behar zuten,
edo ezkongabeak, edo alar-
gunak. Hori bai, beti herri-
koak.

Hauen aukeraketa ho-
nela gertatu ohi zen. Lehen-

dabizi herritarren artean es-
kabidea egindakoen artetik
aukeraketa bat egiten zuten
publikoki. Ondoren, Iruina-
ko Gotzainari bakoitzaren
egokitasuna eta balioak az-
pimarratuz aurkezten zi-
tzaizkion. Eta honek non-
bramentu ofiziala ematen
zion egokiena zerizkionari.
Nonbramentu hau bizitza
osorako izan ohi zen.

Serora hauek janzkera
berezi bat erabiltzen zuten:
edo San Frantziskoren jan-
tzia, edo Santo Domingore-
na, edo Karmengo Amare-
na.

Seroren eginkizunak as-
ko ziren. Hona hemen ba-
tzuen aipamena.

Eliza zaintzeko hainbat
zerbitzu:
✗ Aldareko Sakramentu

Santuari argia piztu
(olioa eta kandelak).

✗ Pazko zuzia (zirioa) la-
runbatean piztu.

✗ Mezatarako osti handia
eta txikiak egin.

✗ Eliza osoa garbi eduki.

✗ Elizako ateak ireki eta itxi
bere garaian.

Ospakizunetarako behar
ziren gauzak moldatu:
✗ Aldareko zapiak garbitu

eta txukun zaindu.
✗ Meza Nagusitako ofren-

dak (ogia, errespontsu
diruak, opilak…) jaso eta
apaizari eman. Gero ‘ka-
ridade’ izenean, janari
horiek behartsuari bana-
tzeko. Ofrenda berari
‘produe’ deitzen zitzaion.

Kanpaiak jotzeko
eginkizuna:
✗ Egunero, hiru aldiz kan-

paia jo Goiz-alban (argi
ezkila, 32 joaldi).

✗ Eguerdian (Ave Mariako-
an, 12 joaldi).

✗ Iluntzean (Aimaritakoan,
beste 32 joaldi).

✗ Larunbatean, ordu bietan
kanpai bueltakoak, igan-
dearen hurbiltasuna go-
goratzeko.

✗ Igandean, goizeko Meza
ondoren, kanpai txikiak
(etxekoandreek Mezatan

izandako gizonezkoei
gosaria etxean presta zie-
zaioten).

✗ Ostiraletan, hiruretan, Je-
susen heriotza gogoratuz
eta kristauei inbitatuz es-
kari hau egitera: Adora-
tzen eta bedeinkatzen
zaitut Kristo, zergatik gu-
re Gurutze Santuarekin
erredimitu zenduan
munduan.

Norbaiten agonian,
heriotzan,
elizkizunean…:
✗ Heriotza aurrean eta on-

dorenean ere kanpaiak
jotzen zituzten. Bai, nor-
bait agonian zegoela;
bai, Apaizak gaixoari Eli-
zakoak eramatean. 

✗ Eta heriotza gertatzean,
gizonezkoei, hasieran bi
batekoak hirutan; segi-
dan, bi handi eta txiki
bat, bederatzi aldiz; eta
bukaeran, bi batekoak
hirutan.

✗ Emakumezkoei, berriz,
hasieran, bi batekoak bi
aldiz; ondoren, handi bat
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eta bi txiki bederatzi al-
diz; eta bukaeran, bi ba-
tekoak hirutan.

✗ Eta hildakoaren gorpua
Elizara andan zekartene-
an. Orduan, bide gurutze
bakoitzean, apaizak edo
serorak errespontsua
otoizten zuelarik.

✗ Hileta elizkizunetan, hil-
dakoaren bederatziurre-
nean, eta urteko igande-
tan (hil Mezak) produko-
burua egiten zuen.

✗ Urtean hildakoen sepultu-
retan, argizariak piztu
Meza Nagusietan. Baita
Azaroko igandeetan.

Hildakoaren etxean:
✗ Hilberria txukundu eta

jantzi.
✗ Beronen ezpainak eta es-

ku barruak menta bela-

rren ukenduz igurtzi, hi-
lezkortasuna gogoratuaz.

✗ Hildakoa zegoen gelako
ispiluak trapuz beltzez
estali. Leihoa erdi-irekian
eduki, itzalik bertan sartu
ez zedin.

✗ Hilberriaren alde auzotar
guztiekin, ilunabarrean,
hamabost misterioko
Arrosarioa errezatu.

✗ Gorpua kaxan zegoela,
elizako ur bedeinkatua
erramu adar bedeinka-
tuarekin jarri, adiskideak
etortzean, ‘Pater noster’
bat errezatzean, gorpua-
ren gainean gurutze eran
zirtatzeko.

✗ Nahiz ofrendarako edo
errespontsurako ematen
zuten dirua jasotzeko
bandeja berezi bat jarri.

✗ Hildakoaren gainean, be-

re bizitzan irabazitako
buldak (Elizaren indul-
jentzi paperak) jarri.

Bataio ospakizunetan:
✗ Norbaiten bataiorakoan,

kanpaia jotzen zuen.
✗ Haurren bataiorakoan, ai-

tak eta aitajaun-amandre-
ak kandelarekin lagun-
tzen zietenean.

✗ Berdin, haur bataiatuare-
kin ama bera, berrogei
egunera ‘Elizan sartzea’
ospatzean.

✗ Elizan zeuden San Jose
eta Andre Mari irudiei
kandela bana piztu, ba-
taiatu berriaren sendia-
ren aldeko bedeinkape-
na eskatuaz.

Zenbait sakramentu
ospatzean:
✗ Ezkontza elizkizunetan

bera izaten zen testigu
nagusia; eta ezkonberriei
berak jartzen zien ‘uzta-
rria’ (zapi zuria) buru
(emaztegaiari) eta bizkar
gainean (gizonezkoari).

✗ Ezkongaiek ekarritako
eraztunak eta arrak zapi
zuriko bandejetan prest
jarri.

Errogatibetan:
✗ Baita, nahiz prozesioa,

nahiz errogatiba eta kon-
juruak gertatzean. 

✗ Apaiza eta Sakristauarekin
batera bidean doazela ur
bedeinkatua eraman, eta
bide-gurutzetan, ura bo-
ta, auzotarren bedeinka-
penerako Santuen leta-
niak abestuaz.

Benetan zerbitzu ugari
izaten ziren serorak egite-
koak. Aste egunetan, elizta-
rren Jaunaren aldeko bitar-
tekotasuna luzatuaz. Batez
ere igande eguneko hainbat
zerbitzu.

Atentzio handia zuen
hildakoaren inguruan egini-
ko hainbat erritu, errezu eta
ohitura zainduaz. Eta egin-
kizun hauen ordainez base-
rri bakoitzekoek zer ematen
zieten? Urtero, anea bat ga-
ri; anea bat, arto; lakarri bat
babarrun; sutarako gurdi
bat egur; txandaka, gazta,
ardi-ilea; gaztainak; saga-
rrak; ofrendako ogia; ba-
taioko olioa; ezkontzako oi-
lasko parea…

Serora hauek herri erli-
giotasunezko Santuen de-
bozioa asko eta asko zain-
du izan zuten. Nahiz bakar-
ka, nahiz famili batek, nahiz
Ermandade batek, nahiz he-
rri osoak Santuari lagunta-
sun eta mesede eske ager-
tzen zutena, berak otoitz
eginaz Santuen bitartekota-
suna zaintzen zuen. Eta
inoiz, eguraldi edo ekaitza
nabaritzean: konjuruak
errazatu; erramu hostoak,
edo San Juan txortako lore
bedeinkatuak, bi teilen arte-
an etxe aurrean erre, lau al-
deetara ur  bedeinkatua bo-
tatzen zuelarik, ekaitza
urrutiratu zedila eskatuaz.

Garai batean, serorak
otoitz egiteko leku berezia
zuen: Seroraren pulpitoa.
Bertatik otoitz eta debozioz-
ko irakurketak egin ahal
izateko.

Gaintzarrak elizatik irtetzen iazko San Migel egunean.



Ataun
Otso festa

Ekainak 12, ostirala:
18:30ean: Herri antzokian, Lazkao Txiki Musika Esko-
la eta Otsoak dantza taldearen emanaldia. Trikitilariak,
pianojoleak, gitarrajoleak, abeslariak, dantzaria, eta
abar.

Ekainak 13, larunbata:
22:30ean: Herri Antzokian, Kepa Junkera & Melonious
Quartet musikarien, ‘Fandango Provença sessions’ dis-
karen aurkezpena. Sarrera: 15 euro. Herriko tabernetan
aurrez salgai.

Ekainak 14, igandea:
09:30ean: XLV. Ataun San Martin proba, Agauntza Txi-
rrindulari Elkarteak antolatuta.

Ekainak 21, larunbata:
10:00etan hasita, finalak Auzoeta kiroldegian.
10:00etan, tenisa; 11:00etean pala; 12:00etan, frontenisa;
13:00etan, esku pilota. Ondoren, sari ematea.

Legorreta
Corputs eguna

Herriko festak bukatu zaharrak ez badira ere, beste fes-
ta egun bat gehiago izango dute ekainaren 13an lego-
rretarrek: Corpus eguna. Jarraian duzue egitaraua:
09:30ean: Diana.
10:30ean: Haurrentzako krosa.
11:30ean: Helduentzako krosa.
13:00etan: Krosaren saribanaketa.
18:00etan: XX. Ardo dastatze txapelketa.
18:30ean: Udalak Zahagi ardoa jarriko du herritar guz-
tientzat.
19:30ean: Usariozko meriendak plazan.
23:00etan: Euskal abestiak: ‘Piano bat bertsotan’ musi-
ka emanaldia Ainhoa Ansa eta Jagoba Astiazaranen es-
kutik.

Beasain
La Salleren mendeurrena

La Salle ikastetxearen mendeurreneko ekitaldiak buka-
tzen ari dira baina oraindik ere bada zertaz gozatua.
Ekainaren 13an, beteranoen partidak izango dira. Goi-
zeko 11etan hasita, saskibaloi eta eskubaloi partidak eta
ondoren, hamaiketakoa.

Ordizia
Lore lehorren ikastaroa

Ekainaren 10, 17, 24 eta uztailaren 1ean, 19:00etatik
21:00etara, Barrena kultur etxean, lore lehorren tailerra
hasiko da. Antolatzaileak: Hitzaro eta Udala. Matrikula
22,50 eurokoa da eta ekainaren 3an amaituko da izena
emateko epea. Izen-emateko esku-orriak Udaleko He-
rritarren Arreta Bulegoan edota Hitzaron (Milagrosa
eraikin ohia) jaso litezke. 

Poltsiko Ikuskizunak
Ekainaren 5an, bukatuko da Poltsikoko Ikuskizunak
kultur programa. Kunka taldearen ‘Los colores del hu-
mor’ eskainiko da, ohi bezala, Barrenan, gaueko
10,15etan.  Azken emanaldi horrekin batera Kimetz XV.
Literatura Lehiaketan irabazleak gertatu diren lanen sari
banaketa egingo da.

Lazkao
Kantu afaria

Kanta-Kantari ekimenaren barruan, kantu afaria izango
da ekainaren 5ean, gaueko 8,30etan, Domarda elkarte-
an. Izena, Gerriko liburudendan edo Domarda elkarte-
an eman behar da.

Ekaineko ekintzak
Ekainak 5, ostirala:
18:00etan: Poxpolo eta Mokolo, Areria Kultur gunean.

Ekainak 12, ostirala:
16:30ean: Eskulan tailerra, udaletxeko arkupeetan.

Ekainak 14, igandea:
16:30ean: ‘Kanpanilla eta Peter Panen itzala’, Areria
Kultur gunean.
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Non zer
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Gabiria
Udaberri kulturaleko 

azken ekintzak
Ekainaren 7an izango dira Udaberri kulturaleko azke-
neko bi ekintzak. Batetik, goizeko 11,30etan hasita, ko-
txe zaharren erakusketa izango da egun guztian. Beste-
tik, arratsalde partean, 17:00etatik aurrera, Poxpolo,
Mokolo eta Konpainia pailazoen ikuskizuna izango da.

Goierri
AHTren aurkako ekimenak

Goierriko AHT Gelditu! Elkarlanak, hainbat ekintza an-
tolatu du egunotarako Goierrin.

Ekainak 6, larunbata: 
Ormaiztegiko eta Gabiriako gazte asanbladek antolatu-
ta: 18:00etan txosnen irekiera, eta Dizebi grafitigilea;
18:30ean, antzerkia; 20:00etan, herri afaria; 22:00etan,
kontzertua.

Ekainak 7, igandea:
Zaldibiako Antzokian, 18:30ean, bertso saioa: Aitzol Ba-
randiaran, Uxue Alberdi, Maddalen Arzallus, Julio Soto,
Mantxi eta Iker Zubeldia. Gai jartzailea: Saroi Jauregi.

Ekainak 13, larunbata:
Arratsaldeko 5etan, Itsasondotik Ordiziara manifesta-
zioa, ‘Orain da garaia, Goierri kalera, AHT Gelditu’ goi-
burupean.

Idiazabal
Ekainak 7, San Adrian eguna
07:00etan: Otzaurterako autobusa Mujika jatetxearen
aurretik abiatuko da. Autobusean joan nahi duenak
ekainaren 5, ostirala, eguerdiko ordu bata baino lehen
izena eman beharko du udaletxeko idazkaritzan.
Eguerdian, txistulariek San Adriandik bueltan datoze-
nei harrera egingo diete herri sarreran.
14:30ean: Bazkaria herriko plazan (5 euro). Erromeria-
ra joateko izena eman dutenek bazkaria doan izango
dute.
18:00etan: Herriko haurren dantza saioa pilotalekuan
txistulariek lagundurik.

Idiazabal
Oskorriren Pub Ibiltaria

Ekainaren 5ean ostirala, 22:00etan Zelaako kiroldegian
‘The Pub Ibiltaria 13; Oskorriren abentura bat’ musika
emanalida izango da kultura komisioak antolatuta.

Legazpi kalea, 3        ORDIZIA       ☎ 943 16 03 04

●●  Pintxo hotz eta beroak
●●  Ogitartekoak



Argazki zaharra
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Ezkioko Arantzeaga baserriko sendia 1944. urte inguruan
Argazki honetan Etxezarreta Soraluze sendia ageri da, gurasoak eta 7 seme-alaba.
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Txomin, Julian, Martin eta Migel Etxezarreta Soraluze.
Beheko ilaran: Jesus Etxezarreta Soraluze, Joxe Ramon Etxezarreta Berasategi (aita), Milagros Etxezarreta Soralu-
ze, Agustina Soraluze Soraluze (ama, izatez Azkoitiko Martirieta auzoko Korta baserrikoa) eta Eduardo Etxezarreta
Soraluze.

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

PSIKOLOGI KLINIKOA
Jose Ramon Pato Prieto

Psikologian lizentziatua
Elkargokide zenbakia: E-2644

RPS: 420/01

Helduen,
umeen,

bikoteen eta
sexologi

tratamenduak
AURRE ZITA ☎☎ 943 887 221  ☎☎ 610 020 041

JM Arana, 1 - 2. esk. esk.     BEASAIN

kudeaketa

fiskala

kontablea

merkatala

laborala

z e r b i t z u a kTel 943 88 44 00
Faxa 943 80 51 27
www.biokzerbitzuak.com
Ordizia Urdaneta, 7
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